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Resumo 

Os mecanismos de desgaste e a historia térmica de duas superfícies não-conformes foram 

investigados em laboratório. Um equipamento de ensaios de microabrasão foi usado, mas a 

configuração tradicional com esfera rotativa foi substituída por uma com superfície cilíndrica de 

revolução, na qual a geratriz incluiu sete formas com ângulos variando de 15o a 180o. Os ensaios 

de microabrasão foram conduzidos investigando-se a resposta do polímero a diferentes pressões 

de contato. Para isso, projetaram-se e foram torneados corpos antagonistas, tratados 

termicamente, ou não, lixados, ou não. Variou-se a carga normal e a velocidade de deslizamento. 

A distância de deslizamento foi fixada em 5 km ininterruptos em cada ensaio. As temperaturas de 

contato e ambiente foram medidas e registradas durante os ensaios. O poliuretano estudado foi 

caracterizado através de ensaios de tração, medidas de dureza Shore A, Análise 

Termogravimétrica (TGA), Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) e Análise 

Termomecânica (TMA). A Microdureza Vickers do aço foi medida antes e após o tratamento 

térmico, e a caracterização metalográfica realizada. A superfície desgastada do poliuretano foi 

analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microanálise-EDS. O estudo foi 

complementado por ensaios esclerométricos de um único passe em poliuretano utilizando 

indentadores com diferentes ângulos de contato. A morfologia da cratera, os mecanismos de 

desgaste e a resposta térmica foram discutidos buscando-se correlacioná-los às solicitações 

impostas pelo par pressão-velocidade aos materiais em contato. Sete diferentes mecanismos de 

desgaste foram identificados na superfície do poliuretano. Encontrou-se correlação entre a 

variação da temperatura e a morfologia da cratera de desgaste. 

Palavras-chave: Tribologia – Desgaste – Microabrasão - Poliuretano 



Abstract

Wear mechanisms and thermal history of two non-conforming sliding surfaces was investigated 

in laboratory. A micro-abrasion testing setup was used but the traditional rotative sphere method 

was substituted by a cylindrical surface of revolution which included seven sharp angles varying 

between 15o to 180o. The micro-abrasion tests lead to the investigation on the polyurethane 

response at different contact pressures. For these turned counterfaces with and without heat 

treatment. Normal load and sliding speeds were changed. The sliding distance was fixed at 5 km 

in each test. The room and contact temperatures were measured during the tests. The 

polyurethane was characterized using tensile testing, hardness Shore A measurement, 

Thermogravimetric Analysis (TGA), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 

Thermomechanical Analyze (TMA). The Vickers micro-hardness of the steel was measured 

before and after the heat treatment and the metallographic characterization was also carried out. 

Worn surface of polyurethane was analysed using Scanning Electron Microscope (SEM) and 

EDS (Electron Diffraction Scanning) microanalyses. Single pass scratch testing in polyurethane 

using indenters with different contact angles was also carried out. The scar morphology of the 

wear, the wear mechanism and the thermal response were analyzed in order to correlate the 

conditions imposed by the pressure-velocity pair to the materials in contact. Eight different wear 

mechanisms were identified on the polyurethane surface. It was found correlation between the 

temperature variation and the wear scar morphology. 

Key-words: Tribology – Wear – Microabrasion – Polyurethane 
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1. Introdução 

O desperdício de energia ou massa e a falha de componentes estruturais de seres 

vivos, máquinas, equipamentos e sistemas devido ao atrito, ao desgaste e à ineficiência 

da lubrificação constituem um problema cuja demanda é crescente neste Século XXI, 

sedimentando a importância da Ciência e Engenharia Tribológica.  

O problema passa a ser visualizado quando se necessita fazer escolhas racionais e se 

percebe que as informações sobre atrito, desgaste, lubrificação e vida de componentes 

ou sistemas não se encontram bem estruturadas e claras para uma tomada de decisão 

baseada em um critério de seleção confiável. Muitas vezes, isso influencia diretamente o 

que se poderia chamar de qualidade de vida.  

Para lidar com tais problemas, cresce uma tendência em se desenvolver e selecionar 

materiais e sistemas baseados em critérios científicos e de Engenharia consolidados na 

segunda metade do século XX graças à presença dos microcomputadores alicerçando 

processos, sistemas, tecnologias e equipamentos – mas, principalmente, auxiliando o 

pensamento e a visão humana plural.  

Nesse sentido, insere-se o cenário panorâmico proporcionado pelos esquemas 

simplificadores sobre os conceitos da física desenvolvidos por FEYNMAN (1998), bem 

como os mapas de seleção de materiais elaborados por ASHBY (1999). 

Em ASHBY (1999), dentre um conjunto de dezessete diagramas ou cartas de seleção 

e classificação de materiais, a Carta 16, Taxa de desgaste-Dureza (“Chart 16, Wear 

Rate-Hardness”, Figura 1) trata do desgaste e dureza dos materiais estruturais utilizados 

nos casos em que duas superfícies em contato, sob carga, movimentam-se entre si, desde 

o diamante ao PTFE (politetrafluoretileno), das ligas de Alumínio às cerâmicas. 

Esta dissertação enquadra-se no âmbito do diagrama 16 do professor ASHBY, de 

estabelecer um método reproduzível e organizar as informações relativas a algumas 

respostas quantificáveis de um par de materiais, poliuretano-aço, ao contato de 

deslizamento, sob carga.  

Lima da Silva, R. C. 
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Figura 1 – Relação entre dureza e taxa de desgaste de vários tipos de materiais. (Carta 

16 – ASHBY, 1999)

Na tentativa de fornecer material para o entendimento dos mecanismos de desgaste 

que ocorrem em um par elastômero-metal foi realizado o presente estudo onde o par 

tribológico é composto do poliuretano elastomérico, conhecido pela sua elevada 

resistência à abrasão e ao desgaste sob condições de rolamento (STACHOWIAK e 

BATCHELOR, 1996), e do aço AISI 1045, tratado termicamente, ou não. 

Lima da Silva, R. C. 
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O trabalho é estruturado em: Introdução, com a motivação e os objetivos do 

presente estudo; Revisão bibliográfica, com os fundamentos e estudos na área proposta; 

Materiais e Métodos, introduzindo o método de ensaio microabrasivo por deslizamento, 

os materiais estudados e a forma de caracterização dos mesmos e do desgaste; 

Resultados, contendo a caracterização dos materiais, a associação da morfologia da 

cratera de desgaste com a temperatura atingida no deslizamento, a influencia da carga e 

da velocidade no calor gerado, os mecanismos de desgaste mais evidentes e as partículas 

(debrís) de desgaste; Discussão, relacionando todos os resultados obtidos e os 

encontrados na literatura; Conclusões e Sugestões a trabalhos futuros.

1.1. Objetivos: 

1.1.1 Objetivo geral:

Desenvolver um método para estudar as variações térmicas e os mecanismos 

de desgaste decorrentes do contato de deslizamento elastômero-metal através 

de ensaios em laboratório. 

1.1.2 Objetivos específicos:

1. Propor um novo método de ensaio microabrasivo que considere a variação 

da pressão de contato e a velocidade de deslizamento entre as superfícies; 

2. Estudar o comportamento ao desgaste por deslizamento entre contatos de 

elastômero-metal; 

3. Elaborar um mapa de desgaste para os pares elastômero-metal; 

4. Identificar os principais mecanismos de dano decorrentes do contato, sob 

carga e movimento relativo, entre os materiais ensaiados na configuração 

superfície plana estacionária - superfície cilíndrica rotativa com geratriz 

angular;

5. Quantificar as taxas de desgaste e a história da dissipação de calor do 

contato para a circunvizinhança e o ambiente. 

Lima da Silva, R. C. 



Introdução 4

1.2 Hipótese investigada 

Em um contato de deslizamento rotativo a seco, sem abrasivo entre pares 

tribológicos metal-polímero ao variar-se a pressão de contato, são caracterizados 

diferentes mecanismos de desgaste e identificadas transições desses mecanismos. 

Lima da Silva, R. C. 



Revisão bibliográfica 5

2. Revisão bibliográfica

2.1 Tribologia 

A palavra tribologia é derivada das palavras gregas tribos que significa atrito e logos que

significa estudo, ou seja, estudo do atrito. Tribologia é a ciência e tecnologia de superfícies que 

interagem, abrangendo o estudo do atrito, do desgaste, da lubrificação e das irreversibilidades 

(HUTCHINGS, 1992a). 

A vida está diretamente associada aos fenômenos tribológicos desde o simples ato de 

caminhar, o qual depende da existência do atrito apropriado até a ação cotidiana de limpar os 

dentes no qual se realiza um processo de desgaste controlado. 

Os avanços na tribologia contribuem para a evolução da sociedade tecnológica através do 

desenvolvimento de trens de alta velocidade, aeronaves, estações espaciais, disco rígido de 

computadores, implantes artificiais e muitos outros sistemas de engenharia e bioengenharia 

(STACHOWIAK, 2004).    

2.2 Contato entre superfícies 

Quando duas superfícies são colocadas em contato, do ponto de vista macroscópico, a área de 

uma superfície toca por completo a área da superfície antagonista, esta região é conhecida como 

área aparente de contato, Aa, porém microscopicamente esta união se dá apenas em poucos 

pontos, a qual é denominada área real de contato, Ar. A teoria de Greenwood e Williamson citada 

por HUTCHINGS (1992a) deduzida apenas para contatos elásticos pode ser utilizada para 

descrever também a fluidez plástica entre asperezas. É afirmado que a proporção de contatos 

entre asperezas para as quais fluidez plástica ocorre depende do valor do índice de plasticidade , 

, dado por: 
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Onde E1 e E2 são os módulos de elasticidade, 1 e 2 são os coeficientes de Poisson dos dois 

corpos em contato, H é a dureza do material mais “mole”, * é o desvio padrão da distribuição de 
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alturas das asperezas e r é o raio das asperezas (assumindo ser o mesmo para todas as asperezas) 

(HUTCHINGS, 1992a; ZUM GAHR, 1987).

Se  < 0,6 prevalece o contato elástico, entretanto, se  > 1, a deformação plástica se 

sobrepõe. Superfícies metálicas produzidas por métodos de engenharia convencionais, assumem 

valores de  entre 0,1 e 100. Para cerâmicas e polímeros, entretanto, o fator E/H é geralmente 

um décimo do apresentado pelos metais, levando-os a uma redução no valor de . Dessa forma, 

para esses materiais, o contato elástico é mais acentuado que o plástico. (HUTCHINGS, 1992a; 

ZUM GAHR, 1987). 

2.3 Pressão de contato 

DA VINCI apud MEDEIROS (2002) apresentou a concepção de contato mecânico, exposta 

na Figura 2, para a osculação de contato entre dois corpos sólidos interceptados. 

(a) (b) (c)

Figura 2 – Osculação do contato, na definição de Da Vinci apud MEDEIROS (2002) (a) 
contato conforme, (b) limiar entre conforme e não-conforme, (c) não-conforme. 

Quando duas superfícies de engenharia são postas em contato sob carregamento, deformação 

puramente elástica ou elástica e plástica pode ocorrer. No caso de contatos não conformes, na 

escala macroscópica ou na escala microscópica (asperezas) é conveniente modelar a tensão como 

uma de Hertz (Figura 3) (WILLIAMS, 2004).  

W

+R
(a) (b) 

Superfície lisa

Figura 3 – Representação esquemática da distribuição de pressão na zona de contato (a) 
microscópica (asperezas), (WILLIAMS, 2004) (b) macroscópica (componente). 

Lima da Silva, R. C.
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Na Figura 3(b) a compressão gerada pela aplicação de uma carga normal W resulta em um 

campo de pressão, cuja distribuição é parabólica (HERTZ apud MEDEIROS, 2002) 

SINGHAL et al. (2005) analisaram a deformação superficial considerando o contato de uma 

esfera elasto-plástica de um dado raio e propriedades do material com um meio-espaço plano. A 

solução foi então estendida para o problema do contato entre duas superfícies rugosas.   

Considere o contato de uma esfera elasto-plástica de raio R com um plano rígido e polido. Se 

a esfera é pressionada dentro do plano com uma pressão média pm tal que a deformação da esfera 

é dada por  e a área de a2 (a é o raio de contato) então , pm e a podem ser relacionados para 

os diferentes modos de deformação da esfera (SINGHAL et al., 2005).

Para uma deformação elástica, a pressão de contato média de uma esfera em atrito com um 

plano rígido pode ser calculada usando a teoria de Hertz de contato elástico (SINGHAL et al.

2005).

2
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O raio de contato para superfícies elásticas é calculado usando a formula de Sneddon: 

aR

aR
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2
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Para materiais compressíveis, a pressão de contato média para deformação elasto-plástica 

pode ser calculada usando o modelo de Johnson. 

(3)
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Onde Y é a tensão de escoamento do material.  

Para a deformação de contato plástico, a pressão de contato média pode ser calculada usando 

a relação de Tabor: 

Lima da Silva, R. C.
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3
Y

pm
(7)

2.4 Atrito a seco para contato Metal-Polímero

Contatos metal-polímero são freqüentemente elásticos. A razão E/H para materiais 

poliméricos fica na faixa de 10, conseqüentemente, para um mesmo padrão de rugosidade, o 

índice de plasticidade, , assume valores da ordem de um décimo do valor de metais, o que 

corresponde a um contato quase completamente elástico, exceto contra superfícies muito rugosas. 

Um segundo fator de grande influência no atrito de polímeros é a forte dependência de suas 

propriedades mecânicas com o tempo, já que muitos polímeros são viscoelásticos (HUTCHINGS, 

1992a).

O coeficiente de atrito de polímeros deslizando contra metais encontra-se na faixa de 0,1 a 

0,5; polímeros não obedecem às leis do atrito. Valores de  variam bastante com a carga 

aplicada, a velocidade de deslizamento e a temperatura. (HUTCHINGS, 1992a). 

UNAL et al. (2004) estudaram o deslizamento a seco entre diferentes polímeros (poliamida, 

polietileno de ultra alto peso molecular, polioximetileno e polifenileno) contra contracorpo de aço 

AISI D2 de dureza 60 HRC e observaram que um aumento na velocidade de deslizamento, da 

ordem de 2 m/s, acarreta em aumento na temperatura de contato, gerando aumentos consideráveis 

no coeficiente de atrito. Eles ressaltaram que o aumento na temperatura alcançou o ponto de 

amolecimento dos polímeros aumentando assim a componente adesiva, a qual leva a maiores 

coeficientes de atrito.  

JOHNSON et al. (1971) mostraram que a área de contato entre uma esfera rígida e uma 

superfície plana e polida de um material elastomérico é maior que o valor que pode ser deduzido 

da teoria clássica da elasticidade, devido à intervenção de forças atrativas, do tipo Van der Waals 

para elastômeros. SCHALLAMACH (1971) também observou que quando uma aspereza rígida 

se move sobre uma superfície elastomérica, há um atrito adesivo devido a um alongamento de 

seções de macromoléculas de polímeros as quais são presas ao contracorpo por forças de Van der 

Waals.

Durante o deslizamento polímero-metal, o atrito do polímero é influenciado por dois 

mecanismos, deformação e aderência. A deformação envolve dissipação de energia em um 

relativamente grande volume em volta da zona de contato. O mecanismo de aderência também 

Lima da Silva, R. C.
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envolve dissipação de energia, mas se origina da quebra de ligações poliméricas e conseqüente 

ligação do polímero com a superfície oposta (HUTCHINGS, 1992a). 

BEKHET (1999) observou através do estudo do comportamento tribológico do polipropileno 

que após 2 km de deslizamento contra uma superfície de aço, com velocidade de deslizamento 

2,33 m/s e carga normal de 10 N, a força de atrito diminuiu, conseqüência de um aumento na 

orientação molecular do termoplástico na direção do deslizamento. Notou também que, na parte 

inicial do ensaio a temperatura e a força de atrito eram maiores.  

Dois mecanismos contribuem para a força de atrito ser maior: aderência e deformação do 

material mais “mole” (BEKHET, 1999), como afirmado por HUTCHINGS (1992a). Segundo 

BEKHET (1999), um aumento na temperatura leva a uma redução gradual no módulo de 

elasticidade e na resistência ao cisalhamento. Isto resulta em um aumento na área real de contato 

(mecanismo de aderência), que eleva a força de atrito. A contribuição do mecanismo de 

deformação é similar, com a redução no módulo de elasticidade maior é a penetração das 

asperezas do aço na superfície do termoplástico, conseqüentemente, mais deformação do 

polímero é necessária para continuação do deslizamento entre as superfícies. Em seu sistema 

tribológico, após 2 km de deslizamento, as cadeias estão orientadas, o módulo de elasticidade e a 

resistência ao cisalhamento atingem valores muito baixos, diminuindo a força de atrito e, assim, 

facilitando o deslizamento. 

BURR e MARSHEK (1982), estudando o desgaste abrasivo de borrachas nitrílicas e 

poliuretano, modelaram uma equação para o desgaste abrasivo de um O-ring está relacionando-o 

com a resistência à ruptura do material, carga normal, distância de deslizamento, coeficiente de 

atrito e uma constante de desgaste do material. 

BUDINSKI (2001) estudou o atrito de plásticos e afirmou que este pode variar com todos os 

fatores ilustrados na Figura 4.
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FILMES
SUPERFICIAIS 

TEXTURA DA 
SUPERFÍCIE 

ÁREA DE 
CONTATO

FRAGMENTOS 
(DEBRÍS) UMIDADE

VELOCIDADE

VIBRAÇÃO

TEMPERATURA 

NATUREZA DOS 
MATERIAIS 

COEFICIENTE 
DE ATRITO 

(FORÇA)

Figura 4 – Fatores que influenciam na medida do  coeficiente de atrito, baseado em BUDINSKI 
(2001).

2.5 Desgaste

Quando duas superfícies são postas em contato sob movimento relativo, o desgaste ocorrerá, 

gerando um dano superficial e/ou subsuperficial em uma ou ambas as superfícies de contato, 

geralmente envolvendo perda progressiva de material (HUTCHINGS, 1992a). A solução para um 

problema de desgaste depende da identificação da natureza do problema. Análises de sistemas 

podem ser utilizadas para identificar os parâmetros do sistema tribológico (tribosistema). Tais 

parâmetros exercem influência no surgimento de diferentes mecanismos de desgaste (ZUM 

GAHR, 1987). 

Com o deslizamento, energia térmica é gerada na superfície, decorrente do atrito. Portanto, as 

temperaturas superficiais são maiores que o restante do material, podendo afetar a natureza das 

superfícies de duas maneiras: (1) a maiorias das propriedades dos materiais é influenciada pela 

temperatura, principalmente no caso de materiais poliméricos; (2) a temperatura interfere nos 

processos de modificação de superfícies (BAYER, 1994 apud MARU, 2003).

Os tipos de movimento relativo entre os corpos em contato também podem ser utilizados para 

classificar processos de desgaste(Figura 5).  
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Figura 5 – Classificação de pares tribológicos segundo as condições de ensaio 

(PRONOKOV, 1981 apud MEDEIROS, 2002) 

Diferentes técnicas são aplicadas a ensaios de desgaste, algumas sem especificação padrão, 

porém muitas destas têm sido aceitas por laboratórios de todo o mundo (ZUM GAHR, 1987). 

Vários tipos de configurações podem ser observados na Figura 6. 

                                                                                 

a b c

d e f

Figura 6 – Ensaios tribológicos. (a) pino-disco na face plana; (b) esfera-disco; 
(c) chapa-disco; (d) pino-disco na borda; (e) cilindro-disco; (f) bloco-roda, 

conhecido como roda de borracha. Baseado em PLINT. 
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2.5.1 Mecanismos de desgaste 

A norma DIN 50320 apud ZUM GAHR (1987) classifica e define os mecanismos de 

desgaste, conforme a Tabela 1. ZUM GAHR (1987) também cita a classificação de mecanismos 

de desgaste utilizada por Jahanmir em 1980: Adesivo, delaminação, fretting, abrasão, erosão, 

desgaste por impacto, fadiga superficial, desgaste corrosivo, desgaste difusivo e desgaste por 

contato elétrico. 

Tabela 1 – Classificação de mecanismos de desgaste, adaptado da norma DIN 50320. 
MECANISMO DE DESGASTE DEFINIÇÃO

Adesivo
Formação e subseqüente quebra de ligação 

adesiva interfacial 

Abrasivo
Remoção de material devido a esclerometria 

(“scratching”) 

Fadiga

Fadiga e formação de trincas na região 
superficial e subsuperficial devido à tensão 
cíclica tribológica que resulta na separação 

de material. 

Corrosivo

Formação de produto de reação química 
como um resultado de interação química 

entre os elementos de um tribosistema 
iniciado pela ação tribológica 

HUTCHINGS (1992a) utiliza o tipo de movimento relativo para classificar o mecanismo de 

desgaste geral, como por exemplo, o desgaste por deslizamento. Dentro desses mecanismos estão 

associados diferentes tipos de desgaste. Ele sugeria que no desgaste por deslizamento podem 

surgir fragmentos de desgaste, os quais, geram o tipo de desgaste abrasivo e, portanto, a abrasão.

As palavras “scuffing”, “scoring” e “galling” estão freqüentemente associadas a desgaste 

por deslizamento severo e o uso delas varia com a localização geográfica. “Scuffing”, usado no 

Reino Unido, refere-se a dano superficial localizado, associado com soldagem local entre as 

superfícies postas em deslizamento, o termo é normalmente utilizado para descrever a quebra de 

lubrificação, geralmente a altas velocidades de deslizamento. Nos Estados Unidos, o termo 

“scoring” é algumas vezes usado como sinônimo de “scuffing” como descrito acima, e ambos os 

termos podem resultar em riscos (“scratch”) por partículas abrasivas. “Galling” representa uma 

forma mais severa de “scuffing”, devido à soldagem local, e está associado a dano superficial 

grosseiro. A palavra geralmente refere-se a dano oriundo de deslizamento sem lubrificação a 

Lima da Silva, R. C.



Revisão bibliográfica 13

baixa velocidade, caracterizado por superfície altamente rugosa e transferência ou destacamento 

de grandes fragmentos de material (HUTCHINGS, 1992a). 

2.5.1.1 Desgaste adesivo 

Segundo ZUM GAHR (1987), desgaste adesivo pode ocorrer quando superfícies deslizam 

uma contra a outra. Alta pressão local entre asperezas em contato resulta em deformação plástica, 

aderência e conseqüente formação de junção local; o deslizamento relativo entre estas duas 

superfícies causa a ruptura das junções e, geralmente, a transferência de material de uma 

superfície para outra. O processo está representado na Figura 7. Com o aumento do dano ou da 

sobrecarga devido à tração, velocidade ou temperatura de deslizamento, a aderência pode resultar 

em scuffing.

Figura 7 – Desenho representativo do processo de desgaste adesivo, com surgimento de 
partícula originada da fratura das junções. 

Quando uma aspereza rígida é aproximada de um sólido elástico, como uma borracha, há o 

surgimento de forças de atração molecular do tipo van der Walls. Estas forças que predominam 

sob distâncias maiores que 20 Å, são a primeira causa da aderência entre os sólidos. Quando uma 

carga normal W é aplicada ao contato, forças de atração molecular agem dentro e ao redor da área 

de contato e são adicionadas ao carregamento e, portanto, o contato é mantido por uma carga 

aparente Wa>W. A diferença Wa – W representa a força de aderência, a qual depende da carga W,

da geometria de contato (forma e tamanho) e das propriedades mecânicas e superficiais do sólido 

elástico (BARQUINS, 1993) 

ZUM GAHR (1987) apresenta a relação da dureza e estrutura cristalina com o coeficiente de 

aderência; geralmente, um aumento na dureza dos metais, resulta em diminuição no coeficiente 

de aderência. JERRAMS (2005) estudou o coeficiente de aderência entre borrachas nitrílica 

(NBR) e nitrílica hidrogenada (HNBR) de diferentes durezas Shore e indentadores rígidos, e 
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concluiu que os níveis de aderência não eram influenciados pela dureza dos elastômeros. Mostrou 

também que quanto mais rugosa é a superfície, menor é a aderência.   

2.5.1.2 Desgaste abrasivo 

Desgaste abrasivo é definido como a remoção ou deslocamento de material de uma superfície 

pela passagem de partículas duras ou asperezas em um contracorpo deslizando contra a superfície 

(HUTCHINGS,1992a). A superfície pode ser deformada por sulcamento (“ploughing”) sem 

remoção de material. Entretanto, após a superfície ser deformada várias vezes, a remoção de 

material pode ocorrer por mecanismo de fadiga de baixo ciclo (DORF, 1998).

Desgaste abrasivo pode ser classificado como a dois-corpos ou a três-corpos. Desgaste 

abrasivo a dois-corpos ocorre quando uma superfície dura e rugosa ou contendo partículas duras 

fixadas desliza sobre uma outra superfície deslocando material desta. Desgaste abrasivo a três-

corpos ocorre onde partículas duras estão livres entre as superfícies em contato e podem se mover 

umas em relação às outras, possivelmente rolam durante o deslizamento. Taxas de desgaste 

devido à abrasão três-corpos geralmente são menores que a dois-corpos (HUTCHINGS, 1992a). 

Na Figura 8 representa-se esquematicamente dois mecanismos de desgaste abrasivo. 

Figura 8 – Representação esquemática de dois mecanismos de desgaste 
abrasivo e suas conseqüências. Baseado em STACHOWIAK e BATCHELOR, 

1996.
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De acordo com WAHL (1951) e WELLINGER et al. (1955) apud ZUM GAHR (1987) 

desgaste abrasivo ocorre a altas ou baixas taxas, dependendo da razão da dureza do abrasivo para 

a dureza da superfície sendo desgastada.

Desgaste abrasivo pode envolver fluidez plástica ou escoamento e fratura frágil; 

HUTCHINGS (1992a) descreve cada mecanismo separadamente. 

2.5.2 Desgaste por deslizamento de polímeros 

Polímeros são materiais sujeitos ao dano por desgaste esclerométrico e abrasivo. Tais 

processos reduzem a resistência mecânica pela introdução de falhas. Medidas de dureza com um 

único passe esclerométrico são bastante utilizadas para mapear a resistência ao risco de polímeros 

em função da carga normal aplicada, deformação imposta e velocidade de deslizamento 

(ADAMS, 2001). 

BUDINSKI (1997) avaliou a resistência à abrasão de diferentes plásticos através de ensaio 

abrasivo roda-de-borracha e concluiu que apenas o poliuretano de dureza Shore A 90 obteve 

melhor resistência à abrasão que o UHMWPE (polietileno de ultra-alto-peso molecular).  

Esse autor também concluiu em seu trabalho que os plásticos que apresentaram maior dureza 

esclerométrica foram os que tinham pior resistência à abrasão e, portanto, o ensaio de 

esclerometria não levou a uma relação clara entre dureza esclerométrica e perda de volume de 

material observada no ensaio de abrasão. 

HADAL e colaboradores (2004) utilizaram a dureza esclerométrica para determinar a 

resistência de materiais à deformação, os ensaios foram realizados com um indentador cônico de 

diamante com ângulo de 120°, ele aplicou a seguinte relação para calcular a dureza: 

23 d

W
H s

s
(13)

Onde Hs é a dureza esclerométrica, Ws é a carga aplicada e d a profundidade do risco 

esclerométrico. Eles concluíram que esta relação é uma indicação direta da resistência à 

deformação esclerométrica. 

Segundo BRISCOE (1998) apud MEDEIROS (2002), regimes de deformação e mecanismos 

de desgaste de polímeros, como os expostos no Quadro 1, podem ser avaliados a partir de estudos 

esclerométricos e de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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BARQUINS (1993) elaborou uma revisão da literatura sobre atrito e desgaste de materiais 

elastoméricos, apresentando a influência da velocidade de deslizamento no contato de um corpo 

rígido e uma superfície plana elastomérica. Ele observou que, quando a velocidade de 

deslizamento imposta a um corpo rígido em contato com uma superfície elastomérica excede um 

valor crítico, desgaste em ondas pode ser visto na zona de contato.

Esse fenômeno foi primeiro observado por SCHALLAMACH em 1971. O mecanismo de 

formação e destacamento dessas ondas é governado por efeitos viscoelásticos e resulta da 

instabilidade superficial próximo a borda da região de contato (BARQUINS, 1993).

Quadro 1. Mecanismos  de  abrasão  promovidos  por  penetrador  esclerométrico  
cônico e ângulos de cone correspondentes, baseados em BRISCOE [1998] apud

MEDEIROS [2002]. 

Quando a velocidade de deslizamento é lenta, os corpos deslizantes formam uma proa com 

saliência viscoelástica em frente aos corpos sob deslizamento que se propaga com a mesma 

velocidade; quando a velocidade crítica é alcançada, essa saliência é ultrapassada pelos corpos. 

Na Figura 9 está representado o mecanismo de formação de onda. O contato inicial ocorre no 

ponto M na Figura 9(b) em frente ao limiar prévio M0 (Figura 9a) do contato. Nesse momento o 

vazio é apenas um canal aberto que está iniciando a propagação através da área de contato, como 

Lima da Silva, R. C.



Revisão bibliográfica 17

uma onda. Quando a velocidade é insuficiente, ela perde ar antes de propagar grande distância e 

desaparece por readerência das duas superfícies (BARQUINS, 1993). 

Figura 9 – Diagrama representativo da formação de um destacamento de onda, baseado em 
BARQUINS, 1993. 

Em seus estudos, SILVA (2003) observou a morfologia de desgaste tipo ondas, apresentada 

na Figura 10, para materiais termoplásticos. Segundo ele essas ondas surgem durante o 

deslizamento e a literatura relaciona esse mecanismo de desgaste ao mecanismo de fadiga. 

Acredita-se que devido aos altos esforços na superfície de contato, mesmo para baixas cargas, 

ocorre deformação plástica intensa, a ponto de praticamente escoar o material e provocar este 

aspecto de ondas. BRISCOE apud SILVA (2003) afirma que para polímeros semi-cristalinos, 

ocorre uma parcial reorganização microestrutural quando sujeito à tensões superficiais. Com a 

repetição contínua dos esforços, pedaços deste material desprendem-se devido ao mecanismo de 

fadiga.

Figura 10 – MEV da superfície de POM (Polioximetileno) deslizando contra alumina, com 

carga aplicada de 200 N (SILVA, 2003). 

A relação da morfologia de desgaste tipo ondas, como sendo um fenômeno mais relacionado 

ao mecanismo fadiga, tem tido um maior concenso (SILVA, 2003). BARTENEV; LAVENTREV

apud SILVA (2003) afirmam que as ondas são formadas devido a uma intensa deformação, a qual 
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pode ser produzida por um penetrador, ou uma aspereza, que desliza sobre a superfície do 

polímero, e cria uma zona de estiramento posterior à passagem da aspereza, onde surgem 

microtrincas. Como em muito casos, esta deformação ocorre novamente quando o identador 

passar pelo mesmo local, estas trincas se propagarão e o material será então arrancado, deixando 

o aspecto de ondas na superfície do polímero.

SUH and TURNER (1976) definiu o desgaste por delaminação sob dois pontos-de-vista 

possíveis. Em um modelo, assume-se que em alguma fração de contato entre asperezas, uma forte 

junção é formada com o deslizamento, a qual faz com que o material seja cisalhado até que uma 

camada fina de desgaste seja formada. Essa camada surge pela interação de um conjunto de 

asperezas. Em outro modelo, assume-se que a criação de uma fina camada de desgaste é um 

processo cumulativo, resultando no material sendo cisalhado uma pequena quantidade por cada 

passagem de aspereza. A formação da fina camada de desgaste ocorrerá apenas após um grande 

número de passagens das asperezas em cada ponto da superfície. 

Um outro mecanismo de desgaste é a formação de rolo ou formação de cilindro (“roll 

formation”) citada por STACHOWIAK e BATCHELOR (1996) e que é o resultado de uma grande 

deformação de elastômeros antes da fratura. O mecanismo é esquematizado na Figura 11. 

Figura 11 – Mecanismo de formação de rolo em superfícies elastoméricas baseado em 
STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996.

A formação de rolo pode ocorrer sempre que o desgaste abrasivo estiver presente. Uma 

característica importante desse mecanismo é que uma maior quantidade de atrito é necessária 

para formar uma partícula, comparado a outros mecanismos de formação de 

partículas(STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996).
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2.5.3 Regimes de desgaste 

Durante o desgaste por deslizamento, observa-se que uma variação na severidade do 

carregamento (carga normal, velocidade de deslizamento ou temperatura superficial) leva a uma 

súbita mudança na taxa de desgaste. A classificação mais simples para esse tipo de desgaste 

exibindo diferentes taxas é desgaste moderado e desgaste severo (LEWIS e OLOFSSON, 2004; 

HUTCINGS, 1992a).

O desgaste moderado resulta em uma superfície de metal relativamente polida, normalmente 

mais polida que a original, com mínima deformação plástica e partículas (“debrís”) de desgaste 

óxidos (geralmente de 0,01 a 1 m em tamanho de partícula). O desgaste severo, em contraste, 

resulta em superfície áspera com extensiva deformação plástica e partículas de desgaste metálicos 

da ordem de 20 a 200 m em tamanho, visíveis a “olho nu” (LEWIS e OLOFSSON, 2004; 

HUTCHINGS, 1992a). Um terceiro regime de desgaste pode ocorrer conhecido como desgaste 

catastrófico, onde há falha repentina ocasionada pelo desgaste. Cada regime é definido em termos 

de taxa de desgaste, aparência das superfícies em contato, fatores metalográficos das seções dos 

materiais e partículas de desgaste. No regime moderado, o desgaste parece ser dominado pela 

oxidação superficial, já nos regimes severo e catastrófico, é dominado por trincas superficiais e 

perda de material por lascamento (“spalling”) (LEWIS e OLOFSSON, 2004).  

LEWIS e OLOFSSON (2004) fizeram uma revisão da literatura sobre regimes de desgaste e a 

transição destes em condições de contato roda-trilho de aços. Eles constataram que os regimes e 

transições de desgaste são bem definidos, porém não estão bem entendidos quais mecanismos 

estão levando a mudança na taxa de desgaste. Eles concluíram que a temperatura tem papel 

importante nas transições. As temperaturas no contato resultam em queda na resistência ao 

escoamento dos materiais, acarretando em mudanças nas taxas de desgaste.  

Na Figura 12 está disposta a influência da temperatura de contato na transição de desgaste 

para ensaio disco-disco entre dois aços distintos. Observa-se que há segunda transição (severo 

para catastrófico) em torno de 200 °C (LEWIS e OLOFSSON, 2004). 
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Figura 12 – Mapa de desgaste para ensaio disco-disco entre aços 
distintos (LEWIS e OLOFSSON, 2004) 

2.6 Modelagem do desgaste 

Na equação do desgaste de Archard abordada por HUTCHINGS (1992a) uma análise simples 

do desgaste entre duas superfícies em contato sob deslizamento é feita, levando em consideração 

propriedades do sistema, carga, W (N) e distância de deslizamento, L (m) e propriedades dos 

materiais envolvidos, dureza, H e coeficiente de desgaste adimensional, K.

A equação de Archard define Q, o volume desgastado por distancia de deslizamento. 

H

W
KQ (14)

Em aplicações de Engenharia, as propriedades dos materiais, o coeficiente de desgaste 

adimensional, K e a dureza H, são agrupados, gerando o coeficiente de desgaste dimensional, k

(m2/N) (HUTCHINGS, 1992a).

O volume desgastado foi calculado de acordo com o modelo de Rabinowicz apud COLAÇO 

E VILAR (2003) para desgaste abrasivo. De acordo com Rabinowicz uma partícula abrasiva 

cônica, ao atravessar uma superfície, produz um sulco com um volume V g, dado por: 

  (15) tan2lhVg

onde l é o comprimento do sulco, h é a profundidade e o ângulo  é definido na Figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama representativo do ângulo de uma partícula cônica abrasiva, baseado em 
COLAÇO E VILAR (2003).

2.7 Temperatura superficial 

A investigação da temperatura de contato em um par tribológico é intuitiva pois ao atrito se 

associa um fluxo de calor. 

MEDEIROS et al. (2000) investigaram experimentalmente o comportamento da taxa de 

variação de temperatura de contato em relação a ambiente para diversos instantes da vida de um 

contato e constataram ser essa variável  uma resposta dos materiais em contato, obtida de forma 

simples, direta, rápida e sem necessidade de interrupção do processo. 

Em 2003, MEDEIROS propôs uma sistematização da avaliação da temperatura de contato, 

como uma medida de energia dissipada para o meio ambiente e da morfologia do dano e das 

partículas desprendidas no contato, como uma medida de energia dissipada nos materiais em 

contato.

BAYER (1994) apud MARU (2003) apresentam os fatores que influenciam na temperatura 

de contato representados na Figura 14. Qualquer aumento na temperatura de contato de polímeros 

causa mudanças nas propriedades do material e nos processos de transferência de material 

(ZSIDAI et al, 2004). 

ZSIDAI et al. (2004) estudaram a correlação entre temperatura de contato e coeficiente de 

atrito para vários polímeros (Polioximetileno, poliamida, polietilenoetereftalato com 

politetrafluoretileno) em contato com contracorpos de aço. Eles constataram que a resposta do 

coeficiente de atrito é diretamente proporcional à quantidade de calor gerada durante o 

deslizamento a seco.  
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Condução
Depende:

Condutividade do material, 
Caminho de condução de 
calor,
Área de contato. 

Figura 14 – Fatores que afetam a temperatura das superfícies segundo BAYER (1994) apud

MARU (2003).

O comportamento ao atrito de polímeros termoplásticos difere claramente, dependendo da 

interface estar acima ou abaixo da temperatura de fusão. A temperaturas acima do ponto de fusão, 

mecanismos hidrodinâmicos governam a força cisalhante. Para as temperaturas inferiores ao 

ponto de fusão, o cisalhamento das junções interfaciais governa o mecanismo de atrito (SUH e 

TURNER, 1976). 

Em desgaste por fusão, o calor latente de fusão impõe uma temperatura limite no atrito 

gerado em um contato polímero-metal. O conceito básico de temperatura de atrito limite é o 

controle térmico do atrito, que é definido da seguinte maneira: quando a temperatura de fusão do 

polímero é alcançada, o coeficiente de atrito varia com a velocidade de deslizamento ou a carga, 

e então a temperatura no contato permanece constante, em decorrência do calor latente de fusão 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996).

Aquecimento por atrito 
Depende:

Coeficiente de atrito, 
Carga,
Velocidade.

Convecção
Depende:

Temperatura 
ambiente, 
Fluxo de circulação, 
Área superficial 

Convecção

Condução
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Fundamentação do método de ensaio microabrasivo 

A concepção metodológica deste trabalho considerou três direções investigativas: 

a) A linha de pesquisa da Mecânica do Contato de JOHNSON (1989), que identificou a 

relação p/k entre pressão de contato p e limite de escoamento do material no cisalhamento, k,

ao coeficiente E/H (módulo de Young/dureza do material) como as principais variáveis que 

modelam os desvios de forma ad hoc de um contato entre duas superfícies sólidas; 

b) Os estudos de LIM (1998) sobre mapas de mecanismo de desgaste, BRISCOE (1998), 

sobre tribologia de polímeros e HUTCHINGS (1992), sobre desgaste por microabrasão; 

c) As contribuições de BET (1999), sobre textura de superfície e de MEDEIROS (2002), 

sobre as inter-relações entre vida de um par tribológico, relação p/k, irreversibilidades, 

temperatura do contato e mecanismos de desgaste. 

3.2 Equipamento

A partir da compreensão da fundamentação do método, os ensaios tribológicos metal-

polímero foram projetados na configuração superfície estacionária plana-superfície rotativa 

cilíndrica com geratriz angular, discretizada em sete ângulos na faixa entre 15o e 180o,

representada na Figura 15. 

Carga aplicada motor

Contraponto 

Corpo-de-prova 

Contracorpo 

Figura 15 – Representação esquemático do equipamento de ensaio de desgaste por 
deslizamento na configuração entre superfície estacionária plana e rotativa cilíndrica 

com geratriz angular 

 O tribômetro de microabrasão representado na Figura 14 foi desenvolvido a partir de um 

torno mecânico de bancada pelos alunos de graduação da UFRN em Engenharia de Materiais 

e Engenharia Mecânica.  

O equipamento apresentado na Figura 16 consiste em um motor, uma placa universal de 

castanhas e um contraponto para prender e rotacionar o contracorpo, além de um porta-
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amostra em balanço, em que um peso morto assegurava a aplicação de uma carga normal ao 

contato entre corpo e contracorpo . 

Corpo-de-prova

Contraponto

(a) (b)Placa universal

Figura 16 – Tribômetro para ensaios de microabrasão por deslizamento rotativo. 

Os ensaios tribológicos realizados nesse equipamento objetivaram gerar uma cratera 

(“scar”) de desgaste. A gênese, morfologia da superfície e história térmica do desgaste 

deveriam revelar os mecanismos de dano e suas transições associadas ao sistema descrito.  

A velocidade de rotação da placa universal de castanhas foi variada de acordo com os 

parâmetros especificados para os ensaios. Utilizaram-se um tacômetro óptico e uma lâmpada 

estroboscópica para medir a velocidade de giro da placa universal solidária ao contracorpo.  

BRISCOE (1998) avaliou o comportamento tribológico de polímeros ao risco 

esclerométrico, variando a pressão de contato através de diferentes ângulos de indentadores e 

encontrou mecanismos de desgaste distintos, expostos no Quadro 1, p.16. Nessa linha 

investigativa, complementando o presente estudo, ensaios de esclerometria foram realizados 

em um esclerômetro desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Materiais, na 

disciplina Elementos de Tribologia, com sete indentadores de aço AISI 1045 temperado e 

revenido com ponta em ângulos de indentação na faixa de 30° a 180°. O desenvolvimento 

experimental desses ensaios é apresentado no anexo A. 

3.3 Materiais dos corpos-de-prova e contracorpos

Os materiais utilizados nos ensaios de microabrasão que integraram este trabalho foram:  

1) Poliuretano, elastômero vermelho adquirido comercialmente como “Poliuretano (PU) 

com dureza Shore 90”, na forma de chapa de 10 mm de espessura (informações adicionais 

sobre o poliuretano são apresentadas no anexo B), conhecido na literatura pela sua excelente 

resistência à abrasão; 
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2) Aço AISI 1045 laminado a quente, adquirido comercialmente sob a forma de barra 

cilindrica com diâmetro 38,1 mm (1,5”), tratado doravante como aço 1045 recozido; 

A disposição desses materiais nos ensaios tribológicos como corpo e contracorpo, 

encontra-se na Tabela 2. 

Tabela 2 – Disposição dos materiais nos ensaios tribológicos

CORPO-DE-PROVA  
(Plano estacionário) 

CONTRACORPO 
(Cilindrico com geratriz angular, rotativo) 

Poliuretano Aço AISI 1045 recozido 

Poliuretano Aço AISI 1045 temperado e revenido 

3.3.1. Corpo-de-prova de Poliuretano 

Os corpos-de-prova feitos do poliuretano utilizado neste trabalho foram caracterizados 

através de ensaios de tração, medidas de dureza Shore A, Análise Termogravimétrica (TGA), 

Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), Difratometria de Raios-X. 

3.3.1.1. Resistência à Tração 

Os ensaios de tração foram realizados em uma Máquina Universal para ensaios mecânicos 

fabricada pela Shimadzu, modelo AG-I 100 kN. Aplicou-se uma velocidade de deslocamento 

entre garras de 5 mm/min e os corpos-de-prova (C.P.) foram confeccionados baseados na 

norma ASTM D638/96 (“Standard test method for tensile properties of plastics”). Após 

ajustagem manual com serra, lixaram-se os C.P. com lixa de SiC nas granulometrias #150, 

#180, #220. Na Figura 17 representa-se esquematicamente os C.P. de tração de PU com suas 

respectivas dimensões em milímetro.  

Figura 17 – Esboço do corpo-de-prova utilizado nos ensaios de tração do PU, baseado na 
norma ASTM D638/96 apud SILVESTRE (2001) 

3.3.1.2. Dureza 

As medidas de dureza Shore A do poliuretano foram realizadas utilizando-se um 

durômetro portátil fabricado pela Kori Seiki Mfg.Co.Ltd Hardness Tester com certificação 

Mitutoyo. A medição da dureza está representada esquematicamente na Figura 18. Foram 

realizadas sete medidas em cada uma de três direções radiais a 0, 120 e 240 graus.
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Figura 18 – Esquema da distribuição radial dos locais utilizados para execução das 
medidas de dureza Shore A. 

0°

120°

240°

do ensaio 
Direção

3.3.1.3. Análise Térmica 

A análise termogravimétrica foi realizada em equipamento da Shimadzu, modelo TGA-

50H. Utilizou-se uma cela de platina, atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 

50 ml/min, taxa de aquecimento de 10 °C/min, com 2,52 mg em peso da amostra de 

poliuretano em chapa, variando-se a temperatura de 29 oC a 1000 °C.

Uma análise de calorimetria diferencial exploratória (DSC) foi realizada em equipamento 

da Shimadzu, modelo DSC-50H, com cela de alumínio. Utilizou-se uma atmosfera dinâmica 

de nitrogênio com vazão de 50 ml/min e uma taxa de aquecimento de 5°C/min, variando-se a 

temperatura desde 29 °C até 550 °C. 

Análise termomecânica foi realizada no poliuretano utilizando um equipamento Shimadzu 

modelo TMA-50H. Aplicou-se uma atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 ml/min e taxa 

de aquecimento de 10 oC/min. A temperatura variou de 30 oC até 400 oC.

3.3.2. Material e tratamento do Contracorpo

O aço AISI 1045 empregado como contracorpo nos ensaios tribológicos foi utilizado em 

duas condições:

1. Como recebido (estado recozido); 

2. Com tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

As etapas de tratamento térmico realizadas encontram-se descritas na Tabela 3.  

Tabela 3 – Metodologia utilizada para tratamento térmico do aço AISI 1045 

Tratamento
térmico

Temperatura 
(°C)

Meio de 
resfriamento 

Tempo (min) 

Austenitização 890 Óleo 30
Revenimento 180 Forno 90
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 3.3.2.1. Microdureza Vickers HV0,05 

Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados nos contracorpos de aço AISI 1045 

usinados antes e após o tratamento térmico de têmpera, utilizando um equipamento Shimadzu 

com carga de indentação de 50g. Foram obtidas sete medidas de dureza longitudinalmente no 

eixo cilíndrico.

3.3.2.2. Microestrutura 

As amostras de aço AISI 1045 foram analisadas metalograficamente, com o procedimento 

de corte, embutimento, lixamento e ataque químico em solução de Nital 2 %.  

3.4 Geometria dos corpos-de-prova e contracorpos 

Para os ensaios metal-polímero utilizaram-se corpos-de-prova de poliuretano na forma 

quadrada com 12 mm de comprimento e 10 mm de espessura, a superfície era plana (ver 

Figura 19).

Os contracorpos de aço foram usinados em um torno mecânico na empresa ENGEQUIP, 

adquirindo a forma final de uma haste cilíndrica com geratriz angular. Assim, usinaram-se 

sete diferentes geratrizes com ângulos de contato (180°, 165°, 135°, 105°, 75°, 45°, 15°) 

com o objetivo de escalonar a pressão de contato e associá-la aos mecanismos de desgaste, 

conforme estudo de BRISCOE (1998) (ver Quadro 1 na seção 2.5.2). Na Figura 19 é 

apresentado o corpo-de-prova e a representação esquemática do ensaio tribológico. Na Figura 

20 é detalhado o contracorpo. 

O contracorpo de aço recozido foi utilizado nos ensaios como usinados, sem lixamento 

(rugoso). O contracorpo de aço tratado termicamente foi lixado após serem usinados, em lixa 

de SiC (carboneto de silício) nas lixas de mesh #150, #180, #280, #320, #400 e #600 

satisfazendo a norma API 11B.  

Na Figura 21, são mostradas duas fotografias que expõem diferenças morfológicas visuais 

entre as superfícies impostas aos contracorpos de aço pela fabricação mecânica e pela ação do 

meio ambiente.  

(a) (b)

Figura 19 – (a) Corpo-de-prova de poliuretano utilizado no ensaio microabrasivo (b) 
representação do ensaio. 
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180° 165° 135° 105° 75° 45° 15° 
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Figura 20 – Representação esquemática dos sete contracorpos de Aço torneados com 
geratrizes caracterizadas morfologicamente pelos respectivos. Ângulos (um dos perfis 

cotado no detalhe) 

(a) (b)
Figura 21 – Aspecto superficial de dois contracorpos de Aço AISI 1045 (ângulo  = 165°) 

fotografados antes dos ensaios
(a) Torneado em regimes de desbaste e alisamento, não tratado termicamente;  

(b) Torneado, tratado termicamente e lixado 

3.5 Geração de calor 

As temperaturas do corpo-de-prova e ambiente foram medidas para investigar o efeito do 

calor gerado no desgaste do par tribológico. Utilizaram-se dois termopares tipo K acoplados 

ao dispositivo de ensaio. Um sistema de aquisição de dados foi ligado a um microcomputador 

(Figura 22 [a]) através de uma interface RS-232. As temperaturas ambiente e próxima ao 

contato foram registradas a 1 Hz. 

O termopar utilizado para medir a temperatura do corpo-de-prova distava cerca de 

3,0 0,5 mm do contato, como esquematizado na Figura 22(b).  
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Medição de temperatura

Registro da temperatura

Zona de contato 

Fio do termopar 

(a) (b)

Figura 22 – (a) Sistema de aquisição de temperatura, (b) Representação esquemática da 
localização do termopar, na medida da temperatura do contato 

3.6 Limite Superior da Pressão de Contato pHertz

A nova configuração proposta para os ensaios de microabrasão baseada nos conceitos 

Hertzianos da Mecânica do Contato assume uma configuração “superfície estacionária plana-

superfície rotativa cilíndrica com geratriz angular”. O contato inicial elástico aço-poliuretano 

resulta em uma calota elíptica. As diagonais do contato elíptico,“a e b” foram medidos antes 

de ensaiar os contracorpos utilizando a impressão ou osculação (“footprint”), ou seja, a área 

de interseção no contato compressivo entre os dois sólidos, com o objetivo de calcular o 

limite superior de pressão de contato Hertziana, pHertz, e sua formulação apud

MEDEIROS (2002).

Com o emprego de tinta de almofada de carimbo e folha de papel sobreposta em uma 

chapa de poliuretano, para cada um dos sete ângulos  da geratriz do contracorpo, geraram-se 

sete áreas de osculação para as cargas de 3,2 e 10 N. 

3.7 Parâmetros e procedimento de ensaio 

Os ensaios tribológicos objetivaram investigar os mecanismos de desgaste e a resposta 

térmica de pares de materiais submetidos ao contato de deslizamento em equipamento de 

microabrasão, através da avaliação da variação do par “pV”, os dois parâmetros 

universalmente aceitos como bastante influentes no desgaste e destacados por 

HUTCHINGS (1992):

1) pressão de contato pHertz, segundo variação da carga normal e geometria de contato; 

2) velocidade de deslizamento. 
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Adicionalmente, fez-se uma incursão em uma terceira variável, de modo a se tentar 

compreender melhor a inter-relação entre o desgaste e a  

3) relação módulo de Young/Dureza, E/H, integrante do Índice de Plasticidade, , para 

alguns materiais em contato, utilizáveis no âmbito da nova configuração proposta para 

a geratriz do contracorpo. 

3.7.1 Microabrasão metal-polímero 

Para os ensaios de microabrasão metal-polímero na configuração plano-cilindro com 

geratriz angular, a distância de deslizamento foi fixada em 5 km, variando-se a carga normal e 

a velocidade de deslizamento. A dureza H do material do contracorpo foi variada através de 

têmpera e revenimento do aço AISI 1045. A relação E/H é apresentada na Tabela 4. Nesta 

etapa, os sete diferentes (Figura 20) ângulos de geratriz  foram utilizados. 

Tabela 4 – Relação E/H  dos aços estudados. 

Parâmetros 
Aço AISI 1045 

recozido 
Aço AISI 1045 

temperado e revenido 
H (GPa) 3,4 7,2
E (GPa) 205,0 205,0
E/H 59,7 28,5

O valor de módulo de Young dos aços apresentado na tabela foi baseada da literatura

A excentricidade do eixo cilíndrico de rotação (contracorpo) foi monitorada pela medida 

da batida radial, admitindo-se um desvio máximo de batida radial de 150 m.  

Os valores referentes às condições de ensaio utilizadas e o delineamento experimental são 

apresentados nas Tabelas 5 e 6 (tais valores de carga e velocidade de deslizamento foram 

selecionados de acordo com as limitações do equipamento).  

Tabela 5 – Condições de ensaio utilizadas 

Velocidade de 
deslizamento (m/s) 

Carga (N) Ângulo de contato ( )

A1 180°
C1 0,5

A2 165°V1 0,18

C2 3,2 A3 135°

A4 105°
C3 6,4

A5 75°

A6 45°
V2 0,37

C4 10
A7 15°
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Tabela 6 – Delineamento experimental 

Par tribológico
Ensaios

AR-PU
AR-PU e 
AT-PU

AR-PU AT-PU AT-PU AT-PU

1 A1C1V2 A1C2V2 A1C3V2 A1C4V2 A1C2V1 A1C4V1
2 A2C1V2 A2C2V2 A2C3V2 A2C4V2 A2C2V1 A2C4V1
3 A3C1V2 A3C2V2 A3C3V2 A3C4V2 A3C2V1 A3C4V1
4 A4C1V2 A4C2V2 A4C3V2 A4C4V2 A4C2V1 A4C4V1
5 A5C1V2 A5C2V2 A5C3V2 A5C4V2 A5C2V1 A5C4V1
6 A6C1V2 A6C2V2 A6C3V2 A6C4V2 A6C2V1 A6C4V1
7 A7C1V2 A7C2V2 A7C3V2 A7C4V2 A7C2V1 A7C4V1

                                      PU: Poliuretano; AR: Aço recozido; AT: Aço temperado 

Os procedimentos de ensaio utilizados são descritos nas Tabelas 7 e 8. 

Tabela 7 – Procedimento experimental nos ensaios metal-polímero - aço recozido

1. Lixamento do polímero plano. Os corpos-de-prova de poliuretano plano 

foram lixados com lixas de SiC de granas 

#80, #150, #280. 

2. Limpeza do polímero plano Após o lixamento os corpos-de-prova de PU 

plano foram banhados em ultra-som com 

água destilada e secados com fluxo de ar 

quente.

3. Pesagem do polímero plano Os corpos-de-prova de PU plano foram 

pesados em balança analítica (0,001 g). 

4. Usinagem do aço AISI 1045 Usinagem do aço para escalonamento dos 

ângulos de contato

5. Limpeza do aço As hastes de aço foram banhadas em ultra-

som com água destilada. 

6. Ensaio de desgaste por deslizamento Foram utilizados os parâmetros 

especificados nesta seção. 

7. Pesagem dos corpos-de-prova Os polímeros planos foram pesados após o 

ensaio de desgaste utilizando uma balança 

analítica.

8. Análise em MEV As superfícies desgastadas dos corpos-de-

prova foram analisadas por MEV. 
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Tabela 8 – Procedimento experimental nos ensaios metal-polímero - aço tratado 
termicamente.

1. Lixamento do polímero plano. Os corpos-de-prova de poliuretano plano 

foram lixados com lixas de SiC de granas 

#80, #150, #280. 

2. Limpeza do polímero plano Após o lixamento os corpos-de-prova de PU 

plano foram banhados em ultra-som com 

água destilada e secados com fluxo de ar 

quente.

3. Pesagem do polímero plano Os corpos-de-prova de PU plano foram 

pesados em balança analítica. 

4. Usinagem do aço AISI 1045 Usinagem do aço para escalonamento dos 

ângulos de contato

5. Lixamento do aço AISI1045 Após a usinagem as haste de aço AISI 1045 

foram lixadas com lixas de SiC de granas 

#80, #150, #220, #400 e #600 para reduzir 

os sulcos gerados no torneamento. 

6. Limpeza do aço As hastes de aço foram banhadas em ultra-

som com água destilada. 

7. Ensaio de desgaste por deslizamento Foram utilizados os parâmetros 

especificados nesta seção. 

8. Pesagem dos corpos-de-prova Os polímeros planos foram pesados após o 

ensaio de desgaste utilizando uma balança 

analítica.

9. Análise em MEV As superfícies desgastadas dos corpos-de-

prova foram analisadas por MEV. 

3.8 Equipamentos utilizados no desenvolvimento experimental 

A relação completa dos equipamentos utilizados durante desenvolvimento experimental 

desta dissertação é descriminada no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Equipamentos utilizados no desenvolvimento experimental. 

Desenvolvimento experimental EQUIPAMENTO 

Ensaios de microabrasão 

Tribômetro do Laboratório de Vibrações 

e Tribologia no Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFRN. 

Dureza do Poliuretano 

Durômetro portátil fabricado pela Kori 

Seiki Mfg.Co.Ltd Hardness Tester com 

certificação Mitutoyo da empresa 

VINCUNHA.

Dureza do Aço AISI 1045 

Microdurômetro Vickers Schimadzu do 

LabCim no Departamento de Química da 

UFRN

Análise térmica do poliuretano: 

TGA e DSC. 

Equipamento Shimadzu TGA-50H do 

Laboratório de caracterização de 

materiais no Depto de Química da 

UFRN.

Metalografia do aço AISI 1045 

Lixadeira, politriz, solução para ataque 

químico, microscópio óptico no 

Laboratório de Metalografia do Depto de 

Engenharia Mecânica da UFRN. 

Análise da composição química 

dos materiais 

Difratômetro de Raios-X modelo XRaD 

6000 da Shimadzu do Depto de Química 

da UFRN. 

Microanálise química da 

subsuperfície dos materiais 

Equipamentos de espectroscopia EDS 

acoplados aos Microscópios Eletrônicos 

Philips-UFRN e Shimadzu-CTgas-RN. 

Estudo da superfície dos corpos de prova 

e da subsuperfície da zona de contato 

Microscópios Eletrônicos de Varredura 

(MEV) Philips e Shimadzu, UFRN e 

CTGAS-RN, respectivamente. 

Ensaio de tração no poliuretano 

Máquina Universal de Ensaios 

Mecânicos Shimadzu AG-I 100kN do 

LabCim do curso de Engenharia de 

Materiais da UFRN. 
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Quadro 2: Equipamentos utilizados no desenvolvimento experimental (continuação) 

Desenvolvimento experimental EQUIPAMENTO 

Medida da Temperatura 

Dois termopares tipo-K acoplados a uma 

interface RS-232, Instrutherm TH-060, 

resolução 1oC, do Laboratório de 

Dinâmica e Tribologia do Depto de 

Engenharia Mecânica da UFRN. 

Confecção de corpos-de-prova metálicos 

Torno mecânico convencional da 

empresa ENGEQUIP e Oficina Mecânica 

do Depto de Engenharia Mecânica da 

UFRN.

Tratamentos Térmicos e Pesagem 

Forno e Balança no Laboratório de 

Metalografia do Depto de Engenharia 

Mecânica da UFRN 

3.9 Avaliação qualitativa 

(1) Limite Superior de Pressão de Contato: A osculação ou impressão (“footprint”)

que gerou a área de contato inicial entre corpo e contracorpo para os diversos ângulos de 

geratriz  foi medido utilizando um micrômetro e uma lupa de forma a quantificar a área 

de contato e, a partir daí, estabelecer um erro ao cálculo da pressão de contato de Hertz. 

(2) Tratamento térmico: O forno utilizado para fazer a têmpera e o revenimento 

encontrava-se com o controlador de temperatura descalibrado; foi necessário utilizar um 

termopar tipo K para assegurar a temperatura que foi estabelecida para o tratamento 

térmico.  

(3) Flutuação radial: Durante os ensaios iniciais, o par tribológico apresentou desvios de 

batida radial ocasionando folga no aperto das castanhas da placa universal e imperfeições 

nos corpos antagonistas.

(4) Medição da temperatura: O posicionamento do termopar solidário ao corpo-de-

prova plano, estacionário, sofreu pequena variação de posicionamento, distando 

3,0  0,5 mm do contato. Os termopares utilizados nos ensaios foram aferidos em banho 

de gelo e em água em evaporação. 
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(5) Velocidade de giro: A correia que gira a placa universal de castanhas encontra-se 

levemente desgastada. O calor gerava dilatação da correia, resultando em flutuações de 

 1% na velocidade, constatada por uma luz estroboscópica.  

(6) Régua das imagens de MEV: Avaliação da dimensão da régua constante das 

imagens de MEV foi feita utilizando um grampo o qual serviu como referência, sendo 

medido por um micrômetro e, em seguida, pela régua que integra o software do MEV, 

registrando-se variação inferior a 0,5% nas diversas ampliações utilizadas.  

(7) Ângulo de contato dos indentadores de esclerometria: Os ângulos dos 

indentadores foram medidos por um projetor de perfil (perfilômetro), onde verificou-se 

variação inferior a   1o na sua geometria. 

(8) Vibração durante o ensaio esclerométrico: Foi observada pequena vibração durante 

a passagem do indentador nos ensaios de esclerometria.  
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4. Resultados

4.1 Caracterização dos materiais dos corpos-de-prova  

4.1.1 Resistência à tração 

Três ensaios de tração foram realizados. Na Figura 23 encontra-se um dos gráficos obtidos. 

Observa-se que a resposta do poliuretano é dúctil, apresentando região linear elástica até em 

torno de 3 MPa.

A curva de tração conduz a afirmação de que o poliuretano estudado possui comportamento 

dúctil. O alongamento fornece uma medida comparativa da ductilidade; quanto maior for o 

alongamento, mais dúctil é o material. O valor médio do modulo de elasticidade obtido nos três 

ensaios foi E=68 MPa. 

Um alongamento de 850 % foi observado na curva da Figura 23. De acordo com BRYDSON 

(1999) o poliuretano elastomérico apresenta alongamento de até 700 %. 
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Figura 23 – Curva tensão versus deformação para o corpo-de-prova de poliuretano.
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4.1.2 Dureza 

Os resultados de média e desvio padrão dos ensaios de dureza Shore A são apresentados na 

Tabela 9. Observa-se que os valores obtidos estão próximos dos especificados pelo fabricante 

(poliuretano 90 Shore A).

Tabela 9 – Resultados obtidos no ensaio de dureza Shore A do 
poliuretano comercial. 

Dureza Shore"A" 
Posição

0graus 120graus 240graus
Média 87,4 86,1 86,3
Desvio Padrão 3,2 4,6 3,4

4.1.3 Análise Térmica

Na Figura 24 é apresentada a curva termogravimétrica (TG) do poliuretano e sua derivada no 

tempo, em mg/min. Constata-se, após análise dessas curvas que todo o material evaporou após 

550 oC, indicando que carga mineral presente na composição deste polímero não era um material 

cerâmico. Duas velocidades de degradação são identificadas, as etapas observadas na curva, são 

apresentadas na Tabela 10. 
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Figura 24 – Curva termogravimétrica do poliuretano em chapa. 
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Tabela 10 – Principais etapas da curva termogravimétrica do poliuretano utilizado
Etapas de degradação

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Temperatura 
do inicio da 
degradação 

(°C)
Início

(°C)
Fim

(°C)
Perda de 

massa 
(%)

Início

(°C)
Fim

(°C)
Perda de 

massa 
(%)

Início

(°C)
Fim

(°C)
Perda de 

massa 
(%)

251,46 50,0 197,6 0,391 210,1 349,7 68,2 353,0 411,3 19,4 

A resposta da análise de Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) é apresentada na Figura 

25. Um primeiro pico endotérmico é observado após 278,65 °C. Em seguida surge um pico 

endotérmico de maior intensidade em 313,27 °C, que está relacionado à fusão do polímero. Um 

pico exotérmico é observado na temperatura de 385 °C. 
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Figura 25 – Curva de Calorimetria Diferencia Exploratória (DSC) do poliuretano em chapa. 

A curva de análise termomecânica (TMA) é apresentada na Figura 26. Observa-se que até 

210 oC a curva cresce levemente; nesse período, há dilatação do polímero devido ao 

aquecimento. Por volta da temperatura de 230 oC, é observada uma leve queda na curva. Em 

torno de 280 oC, há uma segunda queda na temperatura referindo-se ao amolecimento do 
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poliuretano. Em torno de 310 oC observa-se uma queda brusca na curva caracterizando a fusão 

por completo do polímero.   

As três curvas térmicas podem ser comparadas. A partir da TG nota-se que o polímero inicia 

a perda de massa em 250 oC. As curvas DSC e TMA indicam que um fenômeno ocorreu na 

temperatura de 310 oC, que de acordo com um ensaio de ponto de fusão realizado com o 

poliuretano está relacionado a fusão do segmento cristalino presente no mesmo (ANEXO B). 
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Figura 26 – Curva termomecânica do poliuretano. 

4.2 Caracterização dos materiais dos contracorpos 

4.2.1 Microdureza 

As médias das sete medidas de microdureza para as condições “como recebida” e após 

tratamento térmico” e os respectivos desvios-padrões são apresentados na Tabela 11. Observa-se 

que o tratamento térmico gerou um aumento de mais de 100 % na dureza do aço e, pois, na sua 

resistência à tração. 

Um desvio padrão de 45 % pode ser observado na medida de microdureza do aço temperado 

e revido, isto pode ter ocorrido devido a possível distribuição de austenita retida, que neste 

trabalho não foi medida, por não fazer parte do escopo desta pesquisa.
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Tabela 11 – Medidas de microdureza dos aços AISI 1045 recozido 
e tratado termicamente. 

Amostra do Aço HV0,05 Desvio Padrão 
Como adquirido 350 10 % 
Temperado e revenido 734 45 % 

4.2.2 Microestrutura 

As microestruturas obtidas por microscopia óptica são apresentadas na Figura 27. 

Modificação microestrutural é observada após o tratamento térmico. Na Figura 27 (b) os 

contornos de grão são visivelmente espessos, tendo ocorrido devido ao tempo e à temperatura de 

exposição do aço durante o tratamento, serem elevados, favorecendo o crescimento desses 

contornos.

25 m 25 m

             (a) Como adquirido                                        (b) Temperado e revenido 

Figura 27 – Microestruturas observadas em microscópio óptico do aço AISI 1045 do 
contracorpo na condição (a) laminado a quente como adquirido (recozido), (b) Temperado e

revenido. Ataque: Nital 2%

4.3 Pressão de contato 

O ensaio de footprint realizado para calcular o Limite Superior de Pressão de Contato 

resultou em calotas elípticas.   

MEDEIROS (2002) explana que, em contato Hertziano entre duas esferas em contato, a 

pressão máxima de Hertz é calculada através da equação:  
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máxpaW 2

3

2

onde W é a carga normal aplicada, a
2 a área de contato.

No presente estudo, com contato corpo-de-prova plano estacionário-eixo cilíndrico com 

geratriz angular gerando calota elíptica, a área da elipse é considerada e portanto,  

máxabpW
3

2

onde a é a diagonal principal e b é a diagonal secundária da elipse. O limite superior de 

pressão de contato calculado após o ensaio de footprint, para as cargas normais aplicadas de 3,2 

N e 10 N são apresentadas na Figura 28. 
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Figura 28 – Limite superior de pressão de contato obtido por “footprint”.

A área de contato variava durante todo o ensaio, resultando em contínua modificação na 

pressão de contato. Fotos das superfícies desgastadas de poliuretano são apresentadas na Figura 

29; a partir destas imagens, foi possível calcular a área das elipses formadas (A seqüência de 

fotos é apresentada no Anexo D).  
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Figura 29 – Superfícies desgastadas do poliuretano (a) 105 o, 3,2 N e 0,37 m/s (b) 75 o, 10 N, 

0,37 m/s. (os corpos-de-prova encontram-se metalizados). 

O Limite Inferior de Pressão de Contato foi calculado através da utilização das medidas das 

diagonais a e b geradas após os ensaios de microabrasão. O resultado é apresentado na Figura 30. 

Não foi possível calcular a pressão de contato para o ângulo de contato de 15° na carga normal de 

10 N, devido a esta amostra de poliuretano ensaiada no ângulo citado apresentar uma 

característica diferente das demais que pode ser apresentada na figura referente a este ângulo no 

Anexo D. 
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Figura 30 – Limite inferior de pressão de contato, obtido após os ensaios (a) 0,37 m/s (b) 
0,18 m/s. 

Os gráficos de Limite Superior e Inferior de Pressão de Contato apresentam valores distantes 

duas ordens de grandeza (exceto para o ângulo de 180o) e seguem a mesma tendência.  
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Observe-se, que as velocidades exercem influência nos resultados da pressão de contato. Há 

diferença no comportamento dos gráficos (a) e (b) da Figura 30. O efeito da mudança na 

velocidade de deslizamento está relacionado com a área real de contato como mencionado por 

DA SILVA (2003). 

Tanto a osculação quanto a medida da cratera desgastada mostraram-se relevantes. 

Os resultados apresentados a seguir referem-se ao delineamento experimental mostrado na 

Tabela 8. É feita uma correlação entre entradas e saídas do sistema, dando ênfase à hipótese

central deste trabalho. 

A influência da pressão de contato é avaliada através da interligação de dois parâmetros de 

saída do sistema, conforme apresentada na Figura 31.  

Lima da Silva, R. C. 

PPRREESSSSÃÃOO DDEE CCOONNTTAATTOO

   GEOMETRIA DE CONTATO

    DESVIOS DE FORMA

    FLUXO DE CALOR

 CALOR SENSÍVEL CALOR LATENTE

VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA 

MUDANÇA  
DE FASE

Figura 31 – Interligação entre parâmetros de entrada e saída do sistema. 

As curvas de variação de temperatura apresentadas nas próximas seções passaram por ajuste 

polinomial de quarta ordem. O R representa o coeficiente de correlação das curvas. 
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4.3.1 Associação entre a Morfologia das Superfícies Desgastadas e o Calor Gerado nos 

ensaios A1C2V2, A2C2V2, A3C2V2, A4C2V2, A5C2V2, A6C2V2 e A7C2V2 

Na Figura 32, apresenta-se a morfologia da cratera de desgaste (“scar”) do poliuretano em 

contato com o aço com ângulo =180o, carga de 3,2 N e velocidade de 0,37 m/s. Rasgamento é 

observado na entrada da cratera de desgaste na Figura 32(a). A carga normal aplicada e o 

deslizamento do contracorpo geram diferentes solicitações mecânicas no corpo-de-prova, o 

centro da cratera encontra-se comprimido o que gera na borda solicitação de tração resultando no 

dano evidenciado.

Durante o ensaio deformação plástica por abrasão com formação de proa (“prow formation”)

ocorre, a qual está evidenciada na Figura 32(b). O calor gerado com o atrito resultou em 

escoamento com possível fusão da proa na saída da cratera de desgaste (Figura 32[b]) esses 

fenômenos são mencionados por HUTCHINGS (1992a) e STACHOWIAK e BATCHELOR

(1996) quando especulam o mecanismo de desgaste abrasivo de polímeros.  

        500 m                                          (SE)    

A1: 180°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ TcMax=34,5 oC

      50 m                                             (SE)    

A1: 180°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ TcMax=34,5 oC

RASGAMENTO

            A 

(a) (b)

Figura 32 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A1C2V2 (A1 = ângulo 
de 180o, C2 = carga de 3,2 N, V2 = velocidade de deslizamento de 0,37 m/s). A seta indica a 

direção e sentido de deslizamento (A – escoamento e possível fusão) 

A variação de temperatura (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) medida 

durante o ensaio de microabrasão para as condições referentes à Figura 32 é apresentada na 

Figura 33.
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STACHOWIAK e BATCHELOR (1996) explicam que o calor latente de fusão é um limite 

de temperatura gerada com o atrito em um contato de deslizamento polímero-contracorpo. 

Quando a fusão ocorre a temperatura permanece constante e o coeficiente de atrito varia com a 

velocidade de deslizamento e a carga aplicada. Na Figura 33 observa-se que a temperatura 

aumenta até 2500 m e em seguida permanece quase constante, sendo, portanto, similar ao 

comportamento explanado por STACHOWIAK e BATCHELOR (1996), sendo ainda, ratificada 

pela suposta fusão vista na morfologia da superfície desgastada na Figura 32.
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Figura 33 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no 
ensaio A1C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Na Figura 34(a) observa-se rasgamento na entrada da cratera de desgaste. Tal fenômeno 

também foi visto no corpo-de-prova de PU submetido ao ensaio com contracorpo cujo ângulo  

= 180o para os mesmos parâmetros, com uma pequena diferença: o dano ocorreu na direção 

contrária ao deslizamento. Isso pode ter ocorrido devido à aderência do poliuretano ao 

contracorpo; esta aliada ao movimento de deslizamento, resultou no dano.  

Abrasão com formação de proa é evidenciada na Figura 34(b). A proa em pequenas 

proporções e com aparência de fusão é formada na saída da cratera de desgaste. 
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 200 m                                        (SE) 

A2:165°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 34 oC

 200 m                                        (SE) 

A2:165°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 34 oC

RASGAMENTO

ESCOAMENTO 
OU FUSÃO 

(b)(a)

Figura 34 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A2C2V2.  

A curva de variação de temperatura apresentada na Figura 35 refere-se ao resultado PU após 

ensaio com contracorpo cujo = 165 nas condições apresentadas na Figura 34. Observa-se que, 

ao atingir 1000 m, o  permaneceu praticamente constante, e após 1000 metros voltou a subir 

atingindo um ponto máximo em  = 8 K por alguns metros, podendo estar relacionado com a 

suposta fusão observada na Figura 34(b). Relembre-se que essa temperatura foi medida a 3,0 0,5

mm do contato. 
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Figura 35 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A2C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

A morfologia do PU submetido ao contracorpo com ângulo =135o é apresentada na 

Figura 36. Os mesmos danos que foram observados para os ângulos =180 e 165o são vistos no 

de =135o, rasgamento na entrada da cratera de desgaste (Figura 36[a]) e abrasão com formação 
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de proa na saída além da possível fusão da proa (Figura 36[b]), porém a morfologia da cratera de 

desgaste esta de acordo com o ângulo de contato e maior proporção de proa é formada em relação 

às apresentadas anteriormente para os ângulos de 180o e 165o.

      1 mm                                        (SE) 

A3:135°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 32,7 oC

 1 mm                                        (SE) 

A3:135°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 32,7 oC

RASGAMENTO A

(b)(a)

Figura 36 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A3C2V2. (A- 
escoamento e possível fusão). 

Valor de  máximo igual a 8 K é observado na curva de variação de temperatura 

apresentada na Figura 37 tendendo a permaner neste valor por alguns metros, isto pode estar 

relacionado com a possível fusão evidenciada na Figura 36 (b). Este valor máximo também foi 

observado nos ensaios de PU cujos contracorpos possuíam ângulos =180 e 165o.
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Figura 37 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A3C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 
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Na Figura 38 são mostradas as morfologias da entrada (Figura 38[a]) e da saída (Figura 

38[b]) da cratera de desgaste para o ensaio do PU com o contracorpo com ângulo de contato  

=105o nas condições especificadas abaixo das imagens.  

Algumas partículas de desgaste formadas durante o deslizamento depositam-se na vizinhança 

da zona de contato (Figura 38[a]). Na saída da cratera encontrou-se proa gerada pelo processo de 

abrasão. Evidencia-se também que esta sofreu possível fusão superficial (Figura 38[b]). 

 200 m                                        (SE) 

A4:105°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 35 oC

 200 m                                        (SE) 

A4:105°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 35 oC

PARTÍCULAS DE DESGASTE

(a) (b)

Figura 38 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A4C2V2.  

A taxa de variação da temperatura tendeu a diminuir com o aumento da distância de 

deslizamento, como observado na Figura 39. Nota-se que ao atingir 4500 m, o  é praticamente 

constante até o término do ensaio, atingindo valor máximo de quase 8 K. 
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Figura 39 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no 
ensaio A4C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 
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Na Figura 40 são apresentadas as morfologias das saídas das crateras de desgaste (a) ângulo 

de 75o e (b) 45o. As duas superfícies passaram pelo processo de abrasão com sulcamento 

(“ploughing”). As crateras têm a mesma aparência e dimensão, com proas com formato 

característico e rasgamento das mesmas, na borda esquerda da cratera. 

       1 mm                                        (SE)    

A5:75°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 32,3 oC

 1 mm                                        (SE)  

A6:45°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 33 oC

RASGAMENTO  
DA PROA 

Figura 40 – Morfologia da superfície desgastada (a) para o ensaio A5C2V2 e (b) para o ensaio 
A6C2V2.

Nas Figuras 41 (a) e (b) são expostas as curvas de variação de temperatura para os ensaios do 

PU com contracorpos, cujos ângulos de contato eram de =75 e 45o, respectivamente. As curvas, 

assim como as morfologias, apresentaram semelhanças. Um período inicial de amaciamento 

seguido de um patamar permanente com  entre 5 e 7 K e posterior aumento. 
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Figura 41 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) nos ensaios 
(a) A5C2V2 e (b) A6C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 
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A morfologia da cratera de desgaste para o ensaio de PU com o contracorpo cujo ângulo de 

contato era =15o é apresentada na Figura 42. Sulcamento é observado na Figura 42(a), não há 

proa, esta se formou e em seguida se desgarrou da superfície do poliuretano, observa-se que a 

cratera apresenta-se inclinada (a<b). Isso ocorreu devido a um desnivelamento entre as faces do 

corpo-de-prova durante o processo de lixamento do mesmo, que resultou em desalinhamento 

entre o corpo-de-prova e o contracorpo. Aparentes trincas são evidenciadas na borda da cratera de 

desgaste (Figura 42[b]), oriundas do processo de lixamento do corpo-de-prova. 

 1 mm                                        (SE) 

A7:15°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 38,2 oC

 200 m                                        (SE) 

A7:15°/C2: 3,2N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 38,2 oC

TRINCAS APARENTES 

ba

(a) (b)

Figura 42 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A7C2V2.  

Na Figura 43 encontra-se a curva de variação de temperatura para o ensaio do PU com o 

contracorpo, cujo ângulo de contato era =15o. A taxa de aumento da temperatura é decrescente 

chegando a um patamar constante em 4000 <L<5000 m. 
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Figura 43 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A7C2V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Lima da Silva, R. C. 
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4.3.2 Associação entre a Morfologia das Superfícies Desgastadas e o Calor Gerado nos 

ensaios A1C4V2, A2C4V2, A3C4V2, A4C4V2, A5C4V2, A6C4V2 e A7C4V2 

A entrada e a saída da cratera de desgaste gerada no ensaio com o ângulo de contato de 180o,

carga de 10,0 N e velocidade de deslizamento de 0,37 m/s, são mostras nas Figuras 44(a) e (b). 

Estrias dispersas aleatoriamente são observadas na Figura 44(a). Abrasão com formação de proa 

é evidenciada na Figura 44(b), nota-se que a proa fundiu e adquiriu forma de “franjas” após 

rasgamento intercalado. 

 200 m                                        (SE) 

A1:180°/C4: 10 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 47,5 oC

 50 m                                        (SE) 

A1:180°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 47,5 oC

Lima da Silva, R. C. 

A curva de variação de temperatura atingida durante o ensaio de PU com o contracorpo, cujo 

ângulo de contato era =180o é mostrada na Figura 45.  máximo de 20 K foi alcançado, 

permanecendo nesse patamar por algumas dezenas de metros de deslizamento. Este estado 

permanente pode estar associado ao instante em ocorreu o fenômeno da fusão do poliuretano, 

como foi evidenciado na Figura 44(b).  

PROA FUNDIDA

FRANJAS
(a) (b)

Figura 44 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A1C4V2.  
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Figura 45 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no 
ensaio A1C4V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Na Figura 46(a) é mostrada a imagem da superfície desgastada do poliuretano após ser 

ensaiada contra o aço com ângulo de contato =165o. Observa-se que há formação de ondas em 

diversas regiões e na entrada da cratera de desgaste há cavidades, segundo SILVA (2003) esse 

mecanismo esta relacionado ao mecanismo de fadiga e estaria diretamente ligado à passagem 

cíclica das asperezas do contra-corpo sobre a superfície do polímero. Uma ampliação de uma das 

cavidades pode ser vista na Figura 46(b), nota-se que o dano foi causado pelo deslizamento, 

tendo, possivelmente, surgido por aderência do polímero, no estado fundido, ao contracorpo. 

Algum vestígio do rasgamento que sucedeu na cavidade esta em destaque na imagem.   

 200 m                                        (SE) 

A2:165°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 47,1 oC

 50 m                                        (SE) 

A2:165°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 47,1 oC

REGIÕES FUNDIDAS 

RASGAMENTO

(a) (b)

CAVIDADES 

Figura 46 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A2C4V2.  

Lima da Silva, R. C. 
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Na Figura 47 é apresentada a curva de variação de temperatura para o ensaio com o ângulo de 

contato de 165o, observa-se que o  máximo é em torno de 21 K. A curva tem nos primeiros 

1000 m, um rápido crescimento e em seguida um período praticamente permanente que pode 

estar relacionado a fusão do polímero, como citado anteriormente para as outras condições. 
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Figura 47 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A2C4V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

A cavidade gerada pelo deslizamento é também evidenciada no ângulo de 135o (Figura 48[a]) 

como foi visto em imagens anteriores, nota-se que ela surge exatamente na entrada da cratera 

como no ângulo de 165o(Figura 46), nas mesmas condições de ensaio. Com carga menor, 3,2 N e 

mesma velocidade, também foram observados danos na entrada da pista de deslizamento nos 

ângulos de 180o (Figura 32[a]), 165o (Figura 34[b]) e 135o (Figura 36[a]). 

Outro dano que pode ser visto é a formação de ondas distribuída aleatoriamente nas Figuras 

48(a) e (b). A proa ressaltada na Figura 48(b) encontra-se porosa. Isso ocorreu provavelmente 

porque ela se encontra relativamente afastada da zona de contato e, portanto, não sofreu 

influência do calor necessário para que mudasse de fase.  

Lima da Silva, R. C. 
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     ONDAS CAVIDADES

PROA POROSA

     ONDAS 

(a) (b)

 200 m                                        (SE) 

A3:135°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 60,1 oC

 200 m                                        (SE) 

A3:135°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 60,1 oC
Figura 48 – Morfologia da superfície desgastada (a) e (b) para o ensaio A3C4V2.  

A curva de variação de temperatura para o ensaio do PU com o contracorpo, cujo ângulo de 

contato era =135o é exposta na Figura 49. O  atinge um valor máximo de 35 K. O fenômeno 

de fusão, que geralmente era observado na proa formada com os outros ângulos de contato, 

apesar dessa temperatura, não ocorreu, possivelmente porque a proa formada com o desgaste 

estava relativamente longe da cratera de desgaste, como citado anteriormente. 

A temperatura foi medida a 3,0 0,5 mm do contato. A partir da análise das Figuras 48 e 49, 

pode-se concluir que o mecanismo de fusão ocorre por influência termomecânica, ou seja, não só 

o calor gerado com o deslizamento provocou a fusão, mas também a solicitação mecânica da 

pressão de contato e, por isso, a proa formada por abrasão, que se encontrava livre da solicitação 

mecânica, não fundiu. 
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Figura 49 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A3C4V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Lima da Silva, R. C. 
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Na Figura 50 são expostas as imagens das superfícies desgastadas pelo contato do PU com os 

contracorpos, cujos ângulos de contato eram (a) =105o e (b) =75o.

Proa de desgaste porosa encobre parte da pista de deslizamento (Figura 50[a]), dificultando a 

visibilidade.

Na Figura 50(b) também pode ser observada proa porosa, porém em menor dimensão daquela 

vista no PU ensaiado por um ângulo =105°. Nota-se através da escala de dimensões do MEV 

que as dimensões das pistas de deslizamento nas Figuras 50(a) e (b) foram diferentes como era de 

se esperar. 

 200 m                                        (SE) 

A4:105°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 47,6 oC

 200 m                                        (SE) 

A5:75°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 67,3 oC

(a) (b)

Figura 50 – Morfologia da superfície desgastada (a) para o ensaio A4C4V2 e (b) para o ensaio 
A5C4V2.

Na Figura 51 apresentam-se as curvas de variação de temperatura dos ensaios de PU com 

contracorpos de aço cujos ângulos de contato eram =105 e 75o. Observa-se que os valores de 

no ângulo =75o (Figura 51[b]) foram cerca do dobro dos atingidos para o ângulo de contato 

=105o. As duas curvas têm comportamento similar, com rápido aumento nos primeiros 1000 

metros, seguido de um período quase permanente e posterior aumento no .

Lima da Silva, R. C. 
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Figura 51 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) nos ensaios 
(a) A4C4V2 e (b) A5C4V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Na Figura 52, encontram-se em (a) a morfologia da superfície desgastada do PU pelo 

contracorpo com ângulo de contato =45o e em (b) a curva de variação de temperatura gerada 

com o atrito. A deformação plástica com formação de proa causada pela abrasão gerou uma proa 

que encobriu a pista (Figura 52[a]), a proa formada é apresentada com várias “lâminas de 

poliuretano” sobrepostas. Possivelmente isso ocorreu devido ao fenômeno de delaminação, o 

qual gerava uma lâmina a cada “n” metros de deslizamento. 

A variação de temperatura tem um comportamento uniforme, apresentando grande variação 

inicial, alcançando o valor de  = 40 K nos primeiros 1000 metros, permanecendo constante 

neste patamar até o final do ensaio (Figura 52[b]). 
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 100 m                                        (SE) 

(a)

(b)A6:45°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 67,5 oC
Figura 52 – Ensaio A6C4V2 (a) Morfologia da superfície desgastada; (b) Calor gerado 

(temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente). (R=coeficiente de correlação do 
ajuste polinomial da curva). 

Lima da Silva, R. C. 
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As Figuras 53(a), (b) e (c) referem-se à superfície desgastada do poliuretano e estão montadas 

esquematicamente para tentar representar o dano que surgiu no ensaio com o contracorpo de aço 

cujo ângulo de contato era =15o.

No inicio do contato a pressão de contato era alta, o ângulo de 15o cortava rapidamente a 

superfície do polímero até a borda da cratera de desgaste. A seguir encostava-se ao eixo do 

contracorpo, a pressão de contato passava a distribuir-se por toda a área de contato (geratriz de 

contato e eixo cilíndrico), a solicitação mecânica era reduzida. Ocorria, então, um alisamento na 

superfície do poliuretano vizinha às bordas da cratera, onde está indicado nas Figuras 53(a) e (b) 

com uma seta (contato com o eixo). 

A carga utilizada no ensaio foi alta, o que facilitou o corte rápido do poliuretano com o 

ângulo de 15°.

200 m 200 m
CRATERA DE 
DESGASTE

CONTATO COM O EIXO 
CONTATO COM O EIXO 

(b)(a)

CONTATO 
POLIURETANO-EIXO 

DE AÇO

INICIO DO CONTATO 
POLIURETANO-ANGULO 

DE CONTATO 

(c)

 200 m                                        (SE) 

A7:15°/C4: 10,0 N/ V2: 0,37 m/s/ Tcmax: 46,9 oC

Figura 53 – Morfologia da superfície desgastada para o ensaio A7C4V2. (a) e (b) entrada da 
cratera; (c) saída da cratera.

Lima da Silva, R. C. 
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A curva de variação de temperatura gerada no contato do poliuretano com o ângulo de 15o é 

apresentada na Figura 54. Nota-se um aumento rápido seguido de uma queda após 1500 metros 

de deslizamento, esta queda esta relacionada ao instante em que a pressão de contato passa a se 

distribuir por uma área maior, ou seja, quando o contato passa a ser poliuretano-eixo cilíndrico, 

resultando em redução no calor gerado com o atrito. Este fenômeno caracteriza a importância e 

eficácia da leitura da temperatura. 
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Figura 54 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A7C4V2. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

4.3.3 Associação entre a Morfologia das Superfícies Desgastadas e o Calor Gerado nos 

ensaios A1C2V1, A2C2V1, A3C2V1, A4C2V1, A5C2V1, A6C2V1 e A7C2V1 

A morfologia da pista de desgaste apresentada na Figura 55(a) refere-se ao ensaio do PU com 

o contracorpo cujo ângulo de contato era =180o, carga normal de 3,2 N e velocidade de 

deslizamento de 0,18 m/s, contém riscos transversais ao deslizamento oriundos do processo de 

lixamento do corpo-de-prova. A imagem sugere a contaminação do corpo por algum agente 

externo, que poderia ter sido a conseqüência da redução na variação de temperatura nos primeiros 

500 m de ensaio (Figura 55[b]). A proa formada com o deslizamento contém várias partículas 

com morfologias diferentes. 

Entre a proa e a pista de desgaste há uma região onde aparentemente não sofreu influência da 

pressão de contato, apresentando topografia semelhante a superfície do poliuretano sem contato.  

Lima da Silva, R. C. 
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 200 m                                        (SE) 

A1:180°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 28,5 oC
Figura 55 – Ensaio A1C2V1 (a) Morfologia da superfície desgastada; (b) Calor gerado 

(temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente). (R=coeficiente de correlação do 
ajuste polinomial da curva).

Na Figura 56(a) é mostrada a morfologia da saída da pista de desgaste relacionada ao ensaio 

do PU com o contracorpo cujo ângulo de contato era =165o, carga de 3,2 N e velocidade de 

deslizamento de 0,18 m/s, onde observa-se a proa formada no deslizamento. Na região mais 

próxima da pista onde o calor gerado é intenso a proa se apresenta fundida e na parte mais 

afastada da pista a proa encontra-se porosa.

A proa apresenta-se em forma de “franjas”, que podem ter surgido devido a ligação de 

microcavidades geradas com a solicitação termomecânica. 

A curva de variação de temperatura apresentada na Figura 56(b) para o ângulo de 165o e 

condições citadas acima, sugere que a taxa de aumento da temperatura no inicio do ensaio foi 

baixa em relação aos ensaios anteriormente citados. Transição na taxa de aumento de da 

temperatura é observada em L = 3000 m. 

Lima da Silva, R. C. 
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 200 m                                        (SE) 

A2:165°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 28,5 oC
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Figura 56 – Ensaio A2C2V1 (a) Morfologia da superfície desgastada (a seta indica a direção de 
deslizamento); (b) Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente). 

(R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Uma proa porosa pode ser observada na saída da pista de deslizamento do PU com o 

contracorpo cujo ângulo de contato era =135o e nas condições citadas acima (Figura 57[a]). Na 

Figura 57(b) encontra-se a curva de variação de temperatura para as condições referentes à Figura 

57(a). Nota-se que a curva é crescente durante todo o ensaio, sugere-se que o calor sensível 

gerado não foi o necessário para atingir a fusão da zona de contato, como citado por 

STACHOWIAK e BATCHELOR (1996).

 50 m                                        (SE) 

A3:135°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 28,4 oC
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Figura 57 – Ensaio A3C2V1 (a) Morfologia da superfície desgastada (a seta indica a direção de 
deslizamento); (b) Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente). 

(R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 
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Nas Figuras 58(a) e (b) encontram-se, respectivamente, a entrada e a saída da cratera de 

desgaste do PU com o contracorpo, cujo ângulo de contato era =105o, nas condições citadas 

para esta seção. Observa-se que uma pequena proa foi formada na entrada da cratera, com 

partículas de desgaste ao seu redor. A saída da cratera também é caracterizada por uma proa de 

desgaste levemente porosa.  

Os dados referentes à variação de temperatura para essas condições de ensaio não foram 

registrados devido a problemas com o computador durante o procedimento experimental.   

PROA TEXTURA
DA PROA 

(a) (b)
 50 m                                        (SE) 

A4:105°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 29,4 oC

 50 m                                        (SE) 

A4:105°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 29,4 oC
Figura 58 – Ensaio A4C2V1. A morfologia da superfície desgastada (a) entrada da cratera, (b) 

saída da cratera. (a seta indica a direção de deslizamento).  

A entrada e a saída da cratera de desgaste do PU com o contracorpo, cujo ângulo de contato 

era =75o são apresentadas na Figura 59. Uma grande proa (da ordem de 500 m) formada na 

lateral direita da pista é mostrada na Figuras 59(a), a região que possivelmente se encontrava em 

contato com o aço apresenta-se aparentemente fundida, diferentemente da que não estava em 

contato, a qual se encontra porosa. Grande proa de deformação (da ordem de 1,5 mm) também 

pode ser vista na saída da pista de desgaste (Figura 59[b]). Observa-se semelhança com a Figura 

59(a), ou seja, uma parte aparentemente fundida e uma parte porosa. 

Lima da Silva, R. C. 
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 500 m                                        (SE) 

A5:75°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 30 oC

 500 m                                        (SE) 

A5:75°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 30 oC

Figura 59 – Ensaio A5C2V1. A morfologia da superfície desgastada (a) entrada da cratera, (b) 
saída da cratera. (a seta indica a direção de deslizamento). 

Na Figura 60 é apresentada a curva de variação de temperatura de contato menos a ambiente 

gerada do PU com o contracorpo, cujo ângulo de contato era =75o, pode ser observado que L 

entre 1000 e 4000 m a taxa de crescimento na variação de temperatura ( ) foi praticamente 

constante. Acima da distância de deslizamento mencionada anteriormente, uma transição na 

variação de temperatura é observada, atinge-se um patamar máximo em  = 5 K, onde 

provavelmente prevaleceu o calor latente de fusão que pode ser comprovado pelas imagens de 

MEV, que apresentam regiões levemente fundidas. 
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Figura 60 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A5C2V1. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 
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Na Figura 61 são apresentadas as morfologias das superfícies desgastadas do poliuretano 

geradas pela passagem do contracorpo com ângulo de contato de 45o. Ao redor da entrada da 

cratera de desgaste (Figura 61[a]) estão dispersos varias partículas de desgaste. No centro da 

cratera são evidenciados sulcos oriundos do processo de usinagem do contracorpo. 

 500 m                                        (SE) 

A6:45°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 31,1 oC

 500 m                                        (SE) 

SULCOSPARTÍCULAS
TEXTURAS
DIFERENTES

A6:45°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 31,1 oC
Figura 61 – Ensaio A6C2V1. A morfologia da superfície desgastada (a) entrada da cratera, (b) 

saída da cratera. (a seta indica a direção de deslizamento). 

A curva de variação de temperatura medida no ensaio com o ângulo de contato de 45o é 

apresentada na Figura 62. Observa-se variação sempre crescente durante todos os 5 km de 

deslizamento, atingindo maior valor de  em relação aos outros ângulos de contato nas mesmas 

condições de ensaio.
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Figura 62 – Calor gerado (temperatura a 3,0 0,5 mm do contato menos a ambiente) no ensaio 
A6C2V1. (R=coeficiente de correlação do ajuste polinomial da curva). 

Lima da Silva, R. C. 



Resultados  64

A entrada e a saída da cratera de desgaste do PU com o contracorpo cujo ângulo de contato 

era =15o são apresentadas nas Figuras 63 (a) e (b) junto às condições de ensaio.

(b)(a)

 50 m                                        (SE) 

A7:15°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 32,8 oC

 500 m                                        (SE) 

A7:15°/C2: 3,2 N/ V1: 0,18 m/s/ Tcmax: 32,8 oC
Figura 63 – Ensaio A7C2V1. A morfologia da superfície desgastada (a) entrada da cratera, (b) 

saída da cratera. (a seta indica a direção de deslizamento). 

A curva de variação de temperatura não pôde ser obtida devido a problemas de travamento do 

computador de aquisição de dados. 

4.4 Pressão de contato versus Velocidade de deslizamento: Variação de temperatura 

A resposta da variação de temperatura, , às diferentes cargas normais e velocidades de 

deslizamento aplicadas aos diversos ângulos de contato pode ser analisada a partir das curvas 

em função da distância de deslizamento, L.  

De uma forma geral a partir da Figura 64 os seguintes comportamentos são evidenciados: 

1. Para as cargas normais de 3,2 N nas três situações (aço recozido com 0,37 m/s, aço 

temperado com 0,37 e 0,18 m/s),  permanece abaixo de 8 K com exceção do ângulo de 15° 

a 0,37 m/s (Figura 64[f]); 

2. O ângulo de contato de 45° promoveu maiores variações de temperatura em quase 

todas as condições de ensaio com aço temperado (com exceção da carga 3,2N à velocidade de 

0,37 m/s, onde prevaleceu o ângulo de contato de 15°); 

3. Os aços nas condições recozida e temperada ensaiados nos mesmos grupos de 

parâmetros (3,2 N e 0,37 m/s) apresentaram comportamentos diferentes. Todas as curvas para 

o aço temperado atingiram  > 4 K com valor máximo de  = 11 K para os ensaios com 

Lima da Silva, R. C. 
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ângulo de contato de 15°. Várias curvas no aço recozido mantêm-se em  < 4 e atingiu-se, 

valor máximo de  = 7,9 K no ensaio com ângulo de 15°. Esta diferença pode estar 

relacionada as diferentes áreas de contato apresentadas pelos dois aços, resultando em 

diferentes coeficientes de atrito. 
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Figura 64 – Variação de temperaturas em função 
da distância de deslizamento. Aço Recozido (a) 
W=0,5N, v=0,37 m/s (b) W=3,2N, v=0,37 m/s, 
(c) W=6,4N, v=0,37 m/s, Aço Temperado e 
Revenido (d) W=3,2N, v=0,18 m/s (e) W=10N, v 
=0,18 m/s (f) W=3,2N, v=0,37 m/s, (g) W=10N, 
v=0,37 m/s. 

Lima da Silva, R. C. 
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4.5 Mecanismos de desgaste evidenciados nas superfícies do poliuretano nas várias 

condições de ensaio de deslizamento rotativo 

Os principais mecanismos de desgaste que foram identificados na superfície do poliuretano 

após ensaiar contra os aços recozido e temperado/revenido são apresentados a seguir, 

discriminando as condições de ensaio as quais esses mecanismos foram originados. 

MEV(SE)  180° - 0,5N - 0,37 m/s 

Lima da Silva, R. C. 

PU-Aço Recozido 
INDENTAÇÃO – Partícula é indentada na 
superfície do poliuretano. Do resultado da 
microanálise observa-se que se trata de 
fragmento de óxido de ferro. 

DIREÇÃO DO 
DESLIZAMENTO 

Figura 65 – Indentação de partícula metálica na pista de desgaste do poliuretano. 

MEV(SE)  135° -0,5N-0,37 m/s 
PU-Aço Recozido 

FORMAÇÃO DE PROA –  A pressão de 
contato aliada à solicitação de 
cisalhamento na pista de desgaste arrastam 
parte do material deformado para a saída 
da cratera. 

Figura 66 – Formação de proa (prow formation) na saída da pista de desgaste (a seta indica a 
direção do deslizamento). 
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MEV(SE)  105°- 0,48 N - 0,37 m/s 
PU-Aço Recozido 

Lima da Silva, R. C. 

ONDAS E ABRASÃO – As ondas são 
intercaladas por riscos de abrasão, 
possivelmente originados pelas 
protuberâncias do contracorpo.

Contracorpo
metálico

=105°

Figura 67 – Ondas e abrasão na pista de desgaste do poliuretano (a seta indica direção do 
deslizamento). 

MEV(SE)  180°- 3,2N - 0,18 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

100 m

ONDAS – Há distinção entre regiões com 
maior e menor pressão de contato, isto 
provocou o surgimento de diferentes 
mecanismos de desgaste. 

C

A

B

Figura 68 – Ondas em parte da pista de desgaste do poliuretano, (A) região com contato, (B) 
região sem contato, (C) ondas (a seta indica direção do deslizamento). 

MEV(SE)  165° -3,2N-0,18 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

100 m

ABRASÃO, ONDAS E ADERÊNCIA – Por 
se tratar de um ângulo de contato de 165°, a 
imagem apresentada não deve ser 
confundida com imagem plana e portanto, a 
distribuição de pressão de contato é diferente 
por toda a pista gerando ondas irregulares. A 
região na qual o calor se intensificou 
apresenta característica de aderência das 
lâminas no corpo antagonista. 

A

B

Figura 69 – Mecanismos de (A) abrasão, (B) ondas e aderência são identificados na pista de 
desgaste do poliuretano. 

50 m
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MEV(SE)  45°- 3,2N- 0,18 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

DEFORMAÇÃO PLÁSTICA E 
RASGAMENTO – Observa-se que as regiões 
que apresentaram dano são intercaladas por 
áreas com ausência ou menor dano. A 
concentração de calor nas regiões com dano 
gera uma seqüência de dois eventos 
consecutivos: fusão e rasgamento.  

A
B

Figura 70 – Mecanismos de (A) fusão e (B) rasgamento são identificados na pista de desgaste do 
poliuretano (a seta indica a direção do deslizamento). 

20 m

MEV(SE) 180°- 3,2N- 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

Lima da Silva, R. C. 

RASGAMENTO E DELAMINAÇÃO -
A pressão de contato gera diferentes 
solicitações mecânicas no corpo-de-prova, a 
região central do contato é comprimida 
gerando na borda solicitação de tração. Tal 
situação favorece o surgimento do dano por 
rasgamento se desenvolvendo por várias 
camadas (delaminação). 

Figura 71 – Rasgamento e delaminação na pista de desgaste do polímero (a seta indica a direção 
do deslizamento). 

MEV(SE)  165°-10N-0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

10 m

FUSÃO, ADERÊNCIA E RASGAMENTO –
O aquecimento gerado pelo atrito resulta em 
fusão local seguida de aderência ao 
contracorpo, a socilitação mecânica intensa 
provoca a extração (“pull out”) da parte do 
material aderida, deixando cavidades.  

Figura 72 – Fusão, aderência e rasgamento na pista de desgaste do polímero (a seta indica 
a direção do deslizamento). 

50 m
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MEV(SE)  165°- 10N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

Lima da Silva, R. C. 

IMINÊNCIA AO RASGAMENTO E 
CORRUGAÇÃO – Parte do material 
encontra-se erguida na iminência de ser 
rasgada do corpo-de-prova. Corrugação é 
gerada durante esse processo. 

A

Figura 73 – (A) Iminência ao rasgamento e trincas na pista de desgaste do poliuretano (a 
seta indica a direção do deslizamento). 

MEV(SE)  75°- 10N - 0,37 m/s 

50 m

PU-Aço Temperado e Revenido 

ADERÊNCIA, RASGAMENTO E 
CORRUGAÇÃO –  o poliuretano aderiu ao 
corpo antagonista, sendo em seguida rasgado 
como conseqüência do deslizamento, 
deixando uma cavidade no substrato 
polimérico. A vizinhança ao dano fica 
corrugada (enrugamento). 

Figura 74 – Aderência, rasgamento e corrugação na pista de desgaste do poliuretano (a 
seta indica a direção do deslizamento). 

MEV(SE)  45°- 3,2N - 0,37 m/s 

20 m

PU-Aço Temperado e Revenido 

FORMAÇÃO DE PROA E DELAMINAÇÃO
– O cisalhamento no contato polímero-aço 
gera deformação plástica e arrastamento do 
material deformado em direção à saída da 
pista. Esse processo ocorre continuamente, 
formando camadas (delaminação) 
sobrepostas.

Figura 75 – Formação de proa e delaminação na pista de desgaste do polímero (a seta 
indica a direção do deslizamento). 

50 m
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MEV(SE)  15°- 3,2N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

Lima da Silva, R. C. 

CORTE E SULCAMENTO – O polímero é 
facilmente cortado e sulcado pelo ângulo de 
15°. Um dano local é observado na parede 
da cratera, possivelmente originado pela 
passagem de uma partícula abrasiva externa. 

B

A

Figura 76 – Corte e sulcamento na pista de desgaste do polímero (A) dano local, (B) 
partículas de desgaste (a seta indica a direção do deslizamento). 

MEV(SE)  165°- 3,2N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

100 m

FUSÃO E RASGAMENTO – Este dano 
pode ter sido gerado por uma partícula 
polimérica que se desgarrou do substrato 
sendo posteriormente comprimido na pista 
de deslizamento. Com a alta pressão, pode 
ter sofrido fusão, espalhando-se na 
superfície do contato. Parte da região 
fundida tende a aderir ao corpo antagonista, 
resultando em rasgamento.  

B

A

Figura 77 – Mecanismo de (A) Fusão e (B) rasgamento são identificados na pista de 
deslizamento do polímero (a seta indica a direção de deslizamento). 

MEV(SE)  135°- 3,2N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

SULCAMENTO E ABRASÃO – Uma 
cratera em forma de canoa é formada no 
poliuretano devido a passagem do 
contracorpo com ângulo de contato 135°. 
Sulcos de abrasão são observados, bem 
como a régua de 1 mm. 

20 m

Figura 78 - Sulcamento e abrasão na pista de deslizamento do polímero (a seta indica a direção 
do deslizamento). 

1 mm
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MEV(SE)  135°- 3,2N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

Lima da Silva, R. C. 

ONDAS E ABRASÃO – Transição de 
mecanismos é evidenciada através da 
imagem. À esquerda ocorreu formação de 
ondas, e a direita abrasão + ondas (com 
textura diferente). (Ampliação da Figura 
79)

B
A

Figura 79 – Transição de mecanismos, (A) abrasão + ondas (B) ondas são observados na pista de 
deslizamento do poliuretano. 

50 m

MEV(SE)  45°- 3,2N - 0,37 m/s 
PU-Aço Temperado e Revenido 

ESTRIAS – Durante o cisalhamento e 
posterior rasgamento, estrias são formadas 
devido ao repuxamento. 

10 m

Figura 80 – Estrias na pista de deslizamento do polímero. 

4.6 Morfologia das partículas de desgaste 

As partículas originadas no processo de desgaste permanecem na pista de deslizamento e em 

grande parte em sua vizinhança. A morfologia e dimensão de tais partículas são caracterizadas 

através de análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e expostas nesta seção junto às 

informações de entrada e saída do sistema para os ensaios Poliuretano-Aço AISI 1045 após 5 km 

de deslizamento. 

As partículas surgem durantes os ensaios em várias morfologias (bastonetes, flocos, esférulas 

ou nódulos) e dimensões (desde menos de 1 m até mais de 100 m). 
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Partículas metálicas constatadas por MEV-BSE e microanálise-EDS são provavelmente 

originadas do desgaste do corpo antagonista. Tais partículas só aparecem nos ensaios com os aços 

recozidos, os quais não passaram por acabamento superficial de lixamento e, portanto, 

apresentavam camada de óxido de ferro. Possivelmente, a solicitação mecânica e térmica gerada 

com o deslizamento acarretou no desprendimento de partículas de óxidos, as quais permaneceram 

na superfície polimérica, sofrendo posteriores solicitações termomecânicas, sendo indentadas 

(Figura 81a) e trincadas (Figura 81b).

Partícula indentada 

5 m10 m

Lima da Silva, R. C. 

 = 180°; W = 0,48 N; 
v =0,37 m/s; MAX = 2,5 K

Bastonete trincado 
 = 135°; W = 0,48 N; 

v =0,37 m/s; MAX = 2,5 K
Figura 81 – Partículas de desgaste originadas após 5 km de deslizamento. 

O mecanismo de fomação de cilindro pode ser evidenciado na Figura 82(b) com uma 

partícula em formato cilíndrico. 

(a)

10 m

(b)

1 m

(a) (b)

Bastonetes e flocos poliméricos Cilindro polimérico 
 = 180°; W = 3,2 N; 

v =0,37 m/s; MAX = 9,1 K
 = 15°; W = 3,2 N; 

v =0,37 m/s; MAX =12,6 K
Figura 82 – Partículas de desgaste originadas após 5 km de deslizamento. 
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Nas Figuras 83(a) e (b) estão apresentadas partículas poliméricas em forma de esférola que 

surgem do processo de fusão, isto poderia ser explicado observando que na Figura 83(a) à medida 

que os fragmentos são gerados tendem a permanecer unidos uns sobre os outros. Quando o calor 

gerado no atrito atinge o ponto de fusão do polímero esses fragmentos fundem-se, formando uma 

esfera só. 

Esférola polimérica 

10 m 10 m

(b)(a)

Esférola polimérica 
 = 75°; W = 3,2 N;  = 75°; W = 3,2 N; 

v =0,37 m/s; MAX = 7,5 K v =0,37 m/s; MAX =7,5 K
Figura 83 – Partículas de desgaste originadas após 5 km de deslizamento. 

As partículas de desgaste, dispersas na superfície do poliuretano ensaiado, apresentadas na 

imagem da Figura 84 têm morfologias diferentes. O detector de elétrons retroespalhados (BSE) 

foi utilizado para investigar a origem das partículas (Figura 84[b]), sendo portanto, confirmada 

sua origem na matriz polimérica. 

 50 m 50 m

(a) (b)

Bastonetes e flocos poliméricos 
 = 180°; W = 3,2 N; 

BSE da imagem do lado esquerdo 
 = 180°; W = 3,2 N; 

v =0,18 m/s; MAX =5,1 K v =0,18 m/s; MAX =5,1 K
Figura 84 – Partículas de desgaste originadas após 5 km de deslizamento. 

Lima da Silva, R. C. 
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4.7 Morfologia das superfícies de poliuretano submetidas a ensaios esclerométricos 

Na Figura 85(a), observa-se que a passagem do indentador de aço AISI 1045, deixa riscos

abrasivos e partículas metálicas distribuídas intercaladamente com regiões sem dano sobre a 

superfície do poliuretano.

Superfície corrugada desordenadamente é observada na Figura 85(b), onde se observa que as 

ondas de corrugação migram para as regiões que foram indentadas por partículas metálicas. 

(b)(a)

20 m200 m

Figura 85 – Superfície do poliuretano submetida ao risco esclerométrico com indentador de 
ângulo 180° (a seta indica a direção e o sentido do deslizamento). 

Partículas de desgaste poliméricas são encontradas no PU após a passagem do indentador de 

120° (Figura 86a). Sulcamento foi gerado, resultando em um sulco com largura máxima em torno 

de 6,7 m. Corrugação ordenada na direção perpendicular ao sulco é evidenciada. 

O indentador de 90° gerou um risco esclerométrico observado na Figura 86(b) com ausência 

de partículas de desgaste e de sulcos. A partir da passagem deste indentador, deformações 

perpendiculares ao risco foram formadas. 

(a) (b)

C

A

B

20 m20 m

Lima da Silva, R. C. 

Figura 86 –Superfície do poliuretano submetida ao risco esclerométrico com indentadores 
de ângulo (a)120° (A) sulco esclerométrico e (b) 90° (B) risco gerado pelo indentador (C) 

deformação perpendicular a direção da passagem do indentador. (a seta indica a direção e o 
sentido do deslizamento). 
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O fenômeno de sulcamento é observado no PU, na Figura 87, a partir da passagem do 

indentador de 75°. Partículas de desgaste poliméricas são geradas além da corrugação bem 

ordenada perpendicular ao sulco. 

20 m

Figura 87 – Superfície do poliuretano submetida ao risco esclerométrico com indentador de 
ângulo de 75°(a seta indica a direção e o sentido do deslizamento). 

Vários danos são evidenciados no PU com a passagem do indentador de 60°. Na Figura (88a), 

é apresentado o inicio do risco esclerométrico com ondas de corrugação migrando em direção a 

indentação, uma lâmina (delaminação) polimérica é gerada. 

Na Figura 88(b), pode ser observada a abrasão com formação de proa (prow formation 

abrasion) tendendo a encobrir o sulco, a largura da proa atinge 20 m. Partículas de desgaste 

poliméricas estão presentes na região do sulcamento, onde não se evidenciou a corrugação.  

(a) (b)

A
B

C
A

Figura 88 – Superfície do poliuretano submetida ao risco esclerométrico com indentador de 
ângulo de 60° (A) proa de desgaste, (B) corrugação, (C) sulco (a seta indica a direção e o sentido 

do deslizamento). 

20 m 20 m

Lima da Silva, R. C. 
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O risco esclerométrico gerado com o indentador de 30° foi intercalado por regiões com sulcos 

largos e profundos e regiões sem sulco. Isso pode ter ocorrido devido a um fenômeno de vibração 

induzido por mudança na força de atrito, conhecido segundo MURAKI (2003) como stick-slip

(Figura 89a). Observe-se que as ondas de corrugação encontram-se ao redor do risco com 

pequena intensidade. Um risco perpendicular à direção do ensaio é evidenciado. 

Na Figura 89(b) é apresentada a região de entrada do indentador, o qual gera ondas de 

corrugação. O sulco gerado é da ordem de 2 m de largura. 

(a) (b)

20 m 5 m

Figura 89 – Superfície do poliuretano submetida ao risco esclerométrico com indentador de 
ângulo de 30° (a seta indica a direção e o sentido do deslizamento). 
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5. Discussão
5.1. Considerações gerais 

O comportamento do par tribológico metal-polímero e submetidos a ensaios de 

microabrasão, a seco e a dois corpos, foi investigado, com ênfase na influência da pressão de 

contato sobre os mecanismos de desgaste. 

Verificou-se a resposta contínua dos materiais ao contato através da medição da variação 

entre as temperaturas de contato e ambiente e, encerrado cada ensaio, fazendo-se a análise das 

superfícies desgastadas dos corpos-de-prova. MEDEIROS e colaboradores (2000, 2002 e 

2003) demonstraram a eficácia desse procedimento experimental e sua associação com os 

mecanismos de desgaste entre pares metálicos em contato de rolamento. 

A pressão de contato inicial entre os pares tribológicos metal-polímero foi calculada a 

partir das equações de Hertz apresentadas por JOHNSON (1989) na configuração corpo-de-

prova plano estacionário – contracorpo constituído por eixo rotativo cilíndrico com geratriz 

angular.

A indentação entre um corpo-de-prova e um contracorpo sob as cargas compressivas 

utilizadas nos ensaios deste trabalho, caracterizando o que HUTCHINGS (1992) denomina 

“footprint”, ou osculação, resultou em crateras de morfologia elíptica. Por esta razão, tornou-

se necessário utilizar as equações de HERTZ para um contato elíptico.  

Os limites superiores de pressão de contato calculados para as cargas de 3,2 e 10 N 

encontram-se dentro do esperado, ou seja, o aumento na carga normal resultou em aumento – 

não-linear- na pressão de contato. De acordo com a teoria Hertziana, a pressão de contato não 

varia linearmente com a carga normal. Isso significa que, ao majorar-se de 3,2 para 10 N a 

carga normal, num aumento de 3,125 vezes, a pressão de contato de HERTZ, sob esse efeito, 

aumentou cerca de 1,462. 

Esse detalhe deve ser enfatizado na Mecânica do Contato porque o senso comum da 

grandeza física “pressão”, definida como força sobre área (nominal), associa-se às relações

lineares entre pressão e força e pressão e área nominal. Destaque-se, também, que a pressão 

de contato de Hertz varia linearmente com o raio equivalente de contato , como definido por 

JOHNSON (1989), elevado à potência de 2/3. 

Assim, teoricamente, esperava-se que, para solicitações idênticas, à medida que o ângulo 

de contato  diminuísse, a pressão de contato aumentaria, já que a área de contato seria 

menor. Entretanto, dadas as limitações impostas pela fabricação mecânica dos ângulos, que os 

arredondavam na ponta, isto não foi evidenciado: com  = 165°, constatou-se uma menor 
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osculação do que com  = 135°, o mesmo acontecendo com  = 75°, que apresentou 

osculação maior que a de  = 105°. 

5.2. Relação entre morfologia da cratera e variação de temperatura

Os gráficos referentes aos valores de coeficiente de correlação R das curvas de variação 

de temperatura apresentadas na Figura 90 demonstraram representatividade de fenômenos 

típicos ocorridos durante os ensaios. Assim, por exemplo, o efeito de danos locais ou agentes 

externos, como a umidade relativa do ar, resultou em queda no R como conseqüência da 

dispersão gerada. Uma faixa 0,42< R <0,80 foi calculada para os ensaios que apresentaram 

particularidades, enquanto R>0,80 foi obtido no tratamento dos dados dos ensaios em que não 

se observaram anomalias durante os experimentos.  
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Ajuste polinomial de 4ª ordem
 W=3,2N; v=0,37 m/s
 W=10N; v=0,37 m/s
 W=3,2N; v=0,18 m/s
 W=10N; v=0,18 m/s

O CORPO DE 
PROVA ENCOSTA 
NO EIXO 
CILINDRICO DO 
CONTRACORPODIA CHUVOSO; 

TROCA DE AR 
CONDICIONADO 

RUÍDO
ADERÊNCIA DE PU 
AO CONTRACORPO 

Figura 90 – Coeficiente de correlação obtido no ajuste polinomial de 4ª ordem das 
curvas de variação de temperatura para as cargas 3,2 e 10,0 N nas velocidades de 

deslizamento 0,37 e 0,18 m/s. 

As curvas de variação de temperatura apresentaram um regime de transiente seguido, na 

maioria das vezes, por um regime permanente (“steady-state”), regimes esses variáveis com a 

mudança da pressão de contato, velocidade e distância de deslizamento. Esse comportamento 

pode ser associado ao fluxo de calor e ao desgaste no regime transitório como prevalência do 

calor sensível, enquanto, no regime permanente, como predominância do calor latente, por 

exemplo, de fusão localizada do polímero na vanguarda frontal e lateral da zona de contato 

com o contracorpo. 

BEKHET (1999) publicou artigo sobre o comportamento tribológico do polipropileno 

(com módulos de elasticidade longitudinal de 0,8 GPa) deslizando contra um aço em ensaio 

pino-disco, com faixa de carga normal aplicada de 5 a 30 N e velocidades de deslizamento de 

1,76; 2,38; 3,30 e 3,56 m/s. Constatou que um aumento na temperatura leva a uma redução 
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gradual no módulo de elasticidade e na resistência ao cisalhamento, resultando em um 

aumento na área real de contato (mecanismo de aderência) e elevando a força de atrito.  

Essa constatação fenomenológica de BEKHET (1999) está de acordo com os resultados 

de variação de temperatura e evidências morfológicas do dano detectadas por microscopia 

eletrônica de varredura para alguns ângulos de contato investigados no presente estudo.

Os ângulos  de 15 e 45° apresentaram as menores áreas de contato e, portanto, maiores 

pressões de contato. Isso resultou como preconizado por BRISCOE (1998), em um 

mecanismo de abrasão por corte associado ao sulcamento, gerando variações de temperatura a 

taxas maiores que os demais ângulos no primeiro quilômetro de ensaio, possivelmente 

evidenciando a transição de corte para sulcamento. 

Do ponto-de-vista de SHIPWAY e NGAO (2003), a distribuição da pressão de contato 

nas superfícies inicialmente não-conformes entre o corpo-de-prova (polímero) e o corpo 

antagonista (aço) tende a promover desgaste para formar um contato conforme e esse evento 

pode ocorrer rapidamente. A resposta da temperatura é utilizada para demonstrar o 

desenvolvimento de um contato conforme, como é apresentado na seqüência junto às imagens 

da morfologia da cratera de desgaste nas seções 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3, acompanhando a 

geometria do ângulo de contato do contracorpo. 

A transição do contato não-conforme para o contato conforme, ao longo do ensaio, pode 

ser interpretada pela evolução das variações de temperatura, , associando-as ao 

microcontato entre asperezas das superfícies, aos mecanismos de deformação plástica e 

evidências de calor sensível e latente atreladas ao atrito e às mudanças de fase (fusão).  

Os danos gerados pelo calor devido ao atrito foram mais perceptíveis na entrada e na saída 

da pista de deslizamento nos corpos-de-prova elastoméricos. Na entrada, o efeito térmico era 

intensificado pela solicitação mecânica e, na saída, a proa de desgaste formada pelo desgaste 

abrasivo devido ao deslizamento agia como uma barreira ao fluxo de calor, majorando o 

aquecimento nessa região. 

Na região central do contato, a pressão de contato agiu por solicitação mecânica de 

compressão, gerando solicitações de tração nas bordas do contato. Esse estado plano de 

tensões gerou em alguns casos, um dano caracterizado por rasgamento (“tearing”).

Na Figura 91, é mostrado como o corpo-de-prova de poliuretano, submetido ao 

contracorpo com  =135°, comportou-se na iminência do rasgamento, sugerindo que esse 

mecanismo é antecedido pelo alongamento do polímero. Durante o processo de rasgamento, 

surgem solicitações de tração e, a partir disso, pontes são geradas. O rasgamento ocorreu 
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quando essas pontes alongaram-se até superar o limite de resistência do material. Esse 

fenômeno mostrou-se compatível com os resultados dos ensaios de tração do elastômero, o 

qual admitiu um alongamento de cerca de 850% antes da ruptura.  

50 m

Figura 91 – Rasgamento com formação de pontes alongadas. MEV(SE)  PU-Aço Temperado 
e Revenido nas condições 135°-3,2 N-0,37 m/s. 

Na maioria das micrografias, independentemente da carga normal, velocidade de 

deslizamento e ângulo de contato, evidenciou-se o mecanismo de desgaste descrito por 

HUTCHINGS (1992a) como abrasão por sulcamento (“ploughing abrasion”) e abrasão com 

formação de proa (“prow formation abrasion”), gerados por deformação plástica decorrente 

do deslizamento do contracorpo de aço no poliuretano. As evidências no corpo-de-prova de 

poliuretano tornaram-se visíveis na saída da cratera.

Nos ensaios com o aço recozido torneado e com acabamento final de alisamento, mas não 

lixado, em que se utilizou uma carga de 0,5 N, a proa foi formada (em grande dimensão) tanto 

na entrada como na saída da pista de deslizamento, tendendo, inclusive, a encobrir a cratera 

de desgaste. Isso foi diferente do observado quando o contracorpo era de aço temperado e 

revenido e as cargas 3,2 e 10 N: nesses casos, as proas se formaram apenas na saída da cratera 

e em menores dimensões. As evidências são apresentadas na Figura 92. 
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(b)(a)

(d)(c)

Figura 92 – Formação de proa. MEV(SE)  (a) entrada da cratera de desgaste e (b) saída da 
cratera de desgaste para o par PU-Aço Recozido sem lixamento nas condições de 135°-0,5N-
0,37 m/s; (c) entrada da cratera de desgaste e (d) saída da cratera de desgaste para o par PU-

Aço Temperado e Revenido lixado nas condições 135°-3,2 N-0,37 m/s. 

HUTCHINGS (1992a) afirma, na seção 2.5.2 do seu texto, que o atrito de polímeros é 

influenciado por dois mecanismos, deformação e aderência. JERRAMS (2005) menciona que, 

em contatos metal-polímero, quanto mais rugosa for a superfície do corpo antagonista (metal) 

menor é a aderência do polímero ao metal. ZUM GHAR (1987) cita que o coeficiente de 

aderência é influenciado pela dureza do contracorpo. O que foi mencionado pelos três autores 

citados justifica o comportamento do poliuretano contra aço recozido torneado e não lixado, 

ou contra aço temperado e lixado, conforme descrito na metodologia deste trabalho. 

Durante os ensaios com o aço recozido torneado e não lixado prevaleceram os 

mecanismos de desgaste abrasivo por sulcamento e por formação de proa em dimensões 

maiores que as formadas nos ensaios com o aço temperado, revenido e lixado.  

O mecanismo de formação de ondas discutido, inicialmente por SCHALLAMACH (1971) 

associa-se aos materiais termplásticos, geralmente. A microscopia eletrônica de varredura, 

através da imagem obtida com elétrons secundários (SE), comprova a teoria deles e apresenta 
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as asperezas “ad hoc”. As Figuras 93 e 94 demonstram causa e conseqüência desse fenômeno 

e sua intensificação.

Figura 93 – Esquema de contato micrométrico entre asperezas. 

ATRITO ENTRE 
ASPEREZAS 

FORMAÇÃO DE 
ONDAS

Figura 94 – Ondas na superfície de poliuretano com sulcos de abrasão após 5 km de 
contato com aço AISI 1045 tratado termicamente, ângulo de 165°, 10 N, 0,37 m/s. 

200 m

BONNE et al.  (2003) estudando, através de imagens de MEV, o comportamento do 

polimetacrilato de metila (PMMA) ao risco esclerométrico com indentadores em cone de 

pontas 90 e 120°, observaram fusão do polímero sob velocidades maiores que 1,0 m/s. Na 

Figura 95, é apresentado o mecanismo de fusão do poliuretano após 5 km de ensaio de 

microabrasão sob carga e velocidade de deslizamento de 3,2 N e 0,37 m/s, respectivamente, 

para um ângulo de contato de 165°. 
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100 m

(a)

Figura 95 – Fusão da proa de PU sob velocidade de deslizamento de 0,37 m/s.  

A Figura 96 refere-se ao PU após deslizar 5 km contra o aço AISI 1045 temperado e 

revenido sob velocidade de 0,37 m/s e carga normal de 3,2 N. Os vazios vistos na imagem são 

uma resposta do material não só à solicitação mecânica mas, também, à solicitação térmica 

gerada pelo atrito durante o deslizamento. Esse tipo de dano sugere o fenômeno de “crazing”, 

o qual é observado em micrografias de MEV obtidas após certas solicitações mecânicas. 

Segundo SUH E TURNER (1976), o fenômeno de “crazing” antecede a fratura de polímeros 

e “crazes” são finas lâminas perpendiculares às direções das solicitações mecânicas. A 

deformação parece ter a formação de microporos rodeados por material.  

Figura 96 – Microporos observados no PU após 5 km de deslizamento, 0,37 m/s e 3,2N 
de carga normal aplicada, resultado de solicitação termomecânica. A - microporos. 

200 m

A

A magnitude da variação entre a temperatura de contato menos a temperatura ambiente 

associou-se à morfologia da cratera de desgaste, como constatado por MEDEIROS e 

colaboradores (2000; 2002), comprovando que a medida dessas temperaturas deve ser mais 

explorada em estudos tribológicos, gerando-se modelos preditivos e probabilísticos da 

resposta de pares de materiais submetidos ao contato com movimento relativo. 
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Os mecanismos de corrugação, rasgamento e formação de ondas ocorreram, em alguns 

casos, consecutivamente. Na Figura 97, expõe-se uma superfície ondulada que evoluiu, em 

certas microzonas para corrugada (com ondulações visíveis) e, na seqüência do deslizamento 

progressivo do corpo antagonista sobre as ondas tendeu a rasgá-las.

 A 

B

10 m 50 m

(a) (b)

Figura 97 – MEV (SE) da superfície do corpo-de-prova de poliuretano ensaiada com =135°,
velocidade de deslizamento,v de 0,37 m/s (a) carga normal de 3,2 N, formação de ondas; (b) 

carga normal de 10 N, ondas, corrugação e rasgamento (A – rasgamento, B – ondas). 

Os vários mecanismos de desgaste associados à solicitação termomecânica durante o 

contato do par tribológico poliuretano-aço que foram identificados estão condensados na 

Figura 98 e na Tabela 12.
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Escoamento e/ou fusão Formação de proa
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Aderência Formação de ondas

Figura 98 – Mecanismos de desgaste do poliuretano identificados nos ensaios de 
microabrasão (os números ressaltados na figura referem-se aos ângulos de contato, ).
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Tabela 12 – Mecanismos de desgaste evidenciados nos ensaios de microabrasão  
Mecanismos de Desgaste Ângulo de 

Contato, 
Condições de Ensaio 

Rasgamento A1C2V2 e repetição 
Escoamento e/ou Fusão AIC2V2 e AIC4V2 
Delaminação A1C2V2
Formação de proa A1C2V2, A1C4V2 
Formação de ondas A1C4V2, AIC2V1 

180°

Sulcamento A1C2V2 (repetição) 
Rasgamento A2C2V2, A2C4V2,
Formação de ondas A2C2V2, A2C4V2, A2C2V1 (repetição) 
Formação de proa A2C1V2, A2C2V1, A2C2V2 e A2C4V2 
Aderência A2C2V2
Corrugação A2C1V2

165°

Escoamento e/ou Fusão A2C4V2, A2C2V1 
Escoamento e/ou Fusão A3C2V1
Formação de proa A3C1V2, A3C2V1, A3C2V2 e A3C4V2 
Formação de ondas A3C4V2, A3C2V2, A3C2V1 
Corrugação A3C1V2, A3C2V2 
Sulcamento A3C2V1, A3C2V2 e repetição 

135°

Rasgamento A3C4V2, A3C2V2 (repetição) 
Escoamento e/ou Fusão A4C2V2 e repetição

Formação de proa A4C1V2, A4C2V1, A4C2V2 e A4C4V2 
Rasgamento da proa A4C2V2 e repetição 
Formação de ondas A4C1V2, A4C4V2, A4C2V1 
Aderência A4C4V2
Sulcamento A4C1V2, A4C2V1 
Corrugação uniforme A4C1V2

105°

Corrugação não-uniforme A4C2V2 (repetição) 
Formação de proa A5C2V1, A5C2V2 (repetição), A5C4V2 
Rasgamento A5C4V2
Rasgamento da proa A5C2V2 (repetição)
Formação de ondas A5C4V2
Corrugação A5C2V1, A5C2V2 (repetição) 
Sulcamento A5C2V2, A5C2V1 

75°

Aderência A5C4V2
Escoamento e/ou Fusão A6C2V1, A6C2V2 (repetição) 
Formação de proa A6C2V1, A6C2V2 e repetição, A6C4V2 

Formação de ondas A6C2V2, A6C4V2, A6C2V1 
Delaminação A6C2V2, A6C4V2 
Rasgamento A6C2V1
Sulcamento A6C2V2, A6C2V1 

45°

Corrugação A6C2V1, A6C2V2 e repetição
Formação de ondas A7C2V1 e A7C2V2 

Formação de proa A7C2V1, A7C2V2, A7C4V2 
Sulcamento A7C2V2, A7C2V1 
Delaminação A7C2V1, A7C2V2 e repetição 

Corrugação A7C2V2 e repetição 

15°

Escoamento e/ou Fusão A7C4V2
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BRISCOE (1998), estudando a influência do ângulo de contato, , no comportamento 

tribológico do policarbonato, afirma que para >150° (Quadro 1, p16) encontra-se apenas 

deformação elástica, diferentemente do apresentado na Figura 98. Os ângulos de contato 105 

e 75o apresentaram sete mecanismos de desgaste evidenciados. Sendo, portanto, 

caracterizados como os ângulos de contato mais severos. 

Formação de proa e formação de ondas foram os mecanismos de desgaste observados nas 

superfícies submetidas ao contato com contracorpos contendo os ângulos de contato utilizados 

em todas as condições de ensaio (com exceção dos ensaios A1C1V2, A1C2V2-repetição).  

Uma possível explicação para o fenômeno de delaminação evidenciado na Figura 70 é que 

o recozimento do poliuretano tenha favorecido a separação de domínios “duros”e “moles”. 

MARDEL et al.(1994) apud BECK e TRUSS (1998) estudando poliuretanos termoplásticos 

encontraram uma correlação entre separação de fases e resistência ao desgaste. Eles 

afirmaram que o recozimento a 100 oC induziu à separação de domínios “duros” e “moles”.  

5.3 Respostas da variação de temperatura às condições de ensaio impostas 

De uma forma geral, observa-se, na Figura 64 que, em maiores cargas e velocidades de 

deslizamento, a variação de temperatura atinge maiores valores, como era de se esperar, já 

que nessas condições a força de atrito possivelmente se intensificou. 

Uma relação com a área para dissipação do calor pode ser feita. Na condição =45°

verificou-se, na maioria das situações de ensaio, uma diferença de temperatura  maior que 

para os demais ângulos.  

Esperava-se esse resultado para a condição =15°, quando se creditava apenas ao menor 

ângulo  a menor área de contato teórica e, portanto, uma maior pressão de contato, 

associando-se isso como a principal causa de aquecimento e dissipação de calor. Entretanto, o 

processo de fabricação e tratamento térmico utilizados na preparação e acabamento das 

superfícies cilíndricas com geratriz angular caracterizadas pelo ângulo  demonstraram a 

obtenção de superfícies em que os desvios de forma micrométricos investigados por 

BET (1999) e referendados por MEDEIROS (2002) foram mais preponderantes que a geratriz 

macroscópica adotada nessas condições investigadas. 

Nesse escopo, os aços recozidos não lixados e os aços temperados, revenidos e lixados 

apresentaram comportamentos térmicos distintos. Maiores diferenças de temperatura 

foram encontradas para os aços temperados, revenidos e lixados, cuja área de contato facilitou 
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a aderência do polímero ao corpo antagonista, resultando em aumento na força de atrito e na 

geração de calor. 

Observou-se, através das micrografias de MEV, que as curvas de variação de temperatura 

que se encontravam em uma faixa de diferença de temperatura  < 4 não apresentaram 

fenômeno de fusão, podendo, para as condições investigadas e sistema de medidas utilizado, 

este ser considerado o limite para ocorrer este fenômeno.   

5.4 Taxa de desgaste 

A taxa de desgaste, k (em m2/N) é relacionada ao volume desgastado pela equação de 

Archard para o desgaste por deslizamento (HUTCHINGS, 1992a).  Foi necessário, portanto, 

calcular o volume desgastado.  

Utilizando os valores de a e b (Figura 99) referentes às diagonais das crateras de desgaste 

do poliuretano (Anexo D), foi possível calcular o valor aproximado da profundidade, h das 

crateras de desgaste pela seguinte equação

   h =. b/2 . (16)
   tan 

Figura 99 – Desenho esquemático da cratera de desgaste gerada quando uma forma 
cônica penetra uma superfície plana. 

Como mencionado na seção 2.7 deste trabalho, o volume desgastado pode ser calculado 

de acordo com o modelo de Rabinowicz apud COLAÇO E VILAR (2003) para desgaste 

abrasivo. De acordo com Rabinowicz, uma partícula abrasiva cônica ao atravessar uma 

superfície, produz um sulco com um volume V g, dado por: 

  (15) tan2lhVg

onde l é igual a a, ou seja, a diagonal maior de uma elipse e h é a profundidade da cratera de 

desgaste.  Utilizando as equações apresentadas não foi possível calcular o volume desgastado 

com o ângulo de contato de 180o, pois a tangente de 90o (  correspondente) é infinito.

Na Figura 100, são apresentados os gráficos referentes à taxa de desgaste do poliuretano 

durante o ensaio de microabrasão. Em todas as condições de ensaio (exceto 10 N a 0,18 m/s) a 

taxa de desgaste manteve-se na ordem de 10-13 que, de acordo com a carta 16 de ASHBY 

(1999), encontram-se materiais poliméricos, tais como o PTFE. Pode-se dizer que se trata de 

valores elevados no que diz respeito a um material conhecido literalmente como de alta 
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resistência à abrasão. Porém, deve-se ressaltar que as condições dos sistemas tribológicos 

(referentes à carta 16 e ao presente estudo) são diferentes, podendo acarretar em mudanças na 

taxa de desgaste dos materiais. 

Na Figura 100(e), encontra-se o gráfico referente à repetição do ensaio com carga normal 

de 3,2 N e velocidade de deslizamento de 0,37 m/s. Observe que as Figuras 100(a) e (e) 

apresentam o mesmo comportamento quando feito o ajuste polinomial de 4a ordem.  

A partir dos gráficos da Figura 100, pode-se afirmar que os parâmetros carga normal e 

velocidade de deslizamento exercem grande influência no comportamento da curva (quando 

relacionados com os ângulos de contato).   
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Figura 100 – Taxa de desgaste do poliuretano em função dos diferentes ângulos de contato (a) 3,2 

N; 0,37 m/s (b) 10 N; 0,37 m/s (c) 3,2 N; 0,18 m/s (d) 10 N; 0,18 m/s 
(e) repetição do ensaio com 3,2 N e 0,37 m/s.
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5.5 Partículas (“Debris”) de desgaste

Partículas metálicas em diferentes morfologias surgiram apenas nos ensaios com o aço 

recozido e não lixado, constatação atribuída aos desvios de forma associados a esses 

contracorpos.

As partículas poliméricas evidenciadas encontravam-se na maioria das vezes nas 

morfologias de bastonetes, flocos, esférulas e cilindro. 

HUTCHINGS (1992a) afirma que a dimensão das partículas são um resultado do regime 

de desgaste a que um material metálico é submetido. Partículas metálicas oriundas de 

contracorpos não lixados de aço recozido (em duas condições =180° e 135°), com uma das 

dimensões superior a 20 m, foram identificados e caracterizados por microanálise EDS nas 

superfícies de poliuretano ensaiadas com carga normal de 0,5 N e v = 0,37 m/s. Esse resultado 

confirma o que HUTCHINGS (1992a) classifica de regime de desgaste severo e ratifica a 

importância dos desvios de forma na deterioração da superfície de contato, como discutido 

por BET (1999). 

5.6 Morfologia dos riscos esclerométricos: Influência da geometria de contato 

Na seqüência dos estudos de BRISCOE (1998) sobre o comportamento tribológico de 

polímeros, em 1999, ele conclui que não há evidência de partículas de desgaste durante ensaio 

de esclerometria com o polimetacrilato de metila (PMMA) utilizando um indentador que 

cause abrasão com sulcamento (“ploughing”) (BRISCOE, 1999).  

No presente estudo sobre o poliuretano comercial, obtiveram-se o sulcamento 

(“ploughing”), a formação de proa (“prow formation”) e, adicionalmente, a presença de debris

poliméricos durante um único passe do indentador com ângulo de 60°. 
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6. Conclusões e sugestões de trabalhos futuros

O estudo dos pares tribológicos Aço AISI 1045-poliuretano submetidos a ensaios de 

microabrasão, a seco e a dois corpos, com pressão de contato e velocidade de deslizamento nas 

condições descritas, permitiu inferir-se que. 

1. O método de microabrasão utilizando o contracorpo de aço AISI 1045 na geometria 

proposta permitiu que se identificassem oito diferentes mecanismos de desgaste no 

corpo-de-prova plano estacionário de poliuretano, segundo a variação do ângulo da 

geratriz, .

(a) Sulcamento, como descrito por HUTCHINGS (1992) (“ploughing”);

(b) Rasgamento, “tearing”, devido ao estado de tensões locais, desenvolvido em 

função do campo de pressão de contato Hertziano; 

(c) Fusão, “melting”, devido às interações energéticas entre a geração e manutenção 

do campo de distribuição de temperatura e o calor latente de fusão confirmada por 

analise térmica; 

(d) Formação de proa, como apresentado por HUTCHINGS (1992) (“prow

formation”);

(e) Delaminação, associado a materiais dúcteis como descrito por SUH (1973)  

“delamination”;

(f) Corrugação, geralmente associado a, pelo menos, mais um dano “corrugation”; 

(g) Aderência, evidenciada no C.P. de poliuretano ensaiado contra o aço Temperado 

e Revenido lixado, nas condições descritas por HUTCHINGS (1992), JARRAMS 

(2005) e ZUM GHAR (1987) “adhesion”.

(h) Formação de ondas, como descrito por SCHALLAMACH (1971). 

2. Os ângulos de contato 75° e 105° apresentaram sete mecanismos de desgaste 

diferentes, dos oitos observados em todo o estudo. 

3. A magnitude da variação entre a temperatura de contato menos a temperatura ambiente, 

monitorada continuamente, associou-se à morfologia do desgaste, como constatado por 

MEDEIROS (2000; 2002), comprovando que a medida dessas temperaturas deve ser 

mais explorada em estudos tribológicos. 
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4. A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) pode ser utilizada em conjunto com 

ferramentas de caracterização dos materiais para confirmar fenômenos originados 

tribologicamente, a saber: 

(a) A análise térmica (TG, DSC e TMA), aplicada ao estudo do poliuretano, 

confirmou a evidência de fusão observada nas micrografias de MEV, aliada às 

temperaturas medidas durante os ensaios; 

(b) Expor o comportamento de alongamento em microzonas do poliuretano,  

compatibilizado com os resultados dos ensaios de tração desse material. 

5. As curvas de variação de temperatura apresentam patamares referentes ao “calor

sensível” e “calor latente de fusão”, como mencionado por STACHOWIAK e 

BATCHELOR (1996).

6. O acabamento superficial e a relação E/H do contracorpo influenciaram no 

deslizamento dos corpos de prova de PU seguindo a seguinte tendência: 

(a) Aço recozido e não-lixado: mecanismo predominante de deformação. 

(b) Aço temperado e lixado: mecanismo predominante de aderência. 

7. Os coeficientes de correlação R extraídos do ajuste polinomial das curvas de variação 

de temperatura demonstraram representatividade de fenômenos típicos ocorridos 

durante os ensaios:

(a) Uma faixa 0,42< R <0,80 foi calculada para os ensaios que apresentaram 

particularidades tais como intensificação do ruído (nível de pressão sonora) no 

contato e flutuação da umidade em dias chuvosos; 

(b) R>0,80 foi obtido no tratamento dos dados dos ensaios em que não se observaram 

anomalias dessa natureza durante os experimentos.  

8. A pressão de contato, velocidade e distância de deslizamento influenciaram no 

comportamento da variação de temperatura durante os ensaios: 

(a) O comportamento das curvas de variação de temperatura pode ser associado aos 

balanços de calor sensível e latente devidos ao atrito e ao desgaste; 

(b) A evolução das variações de temperatura, , pode ser relacionada à transição do 

contato não-conforme para o contato conforme com o aumento da distância de 

deslizamento, associando-a ao microcontato entre asperezas das superfícies e à 

deformação plástica; 
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9. A taxa de desgaste do poliuretano apresentou-se semelhante a do PTFE 

(politetrafluoretileno) segundo a carta 16 de ASHBY (1999). 

10. Os Limites Inferior e Superior de Pressão de Contato para a carga normal de 3,2 N e 

velocidade de deslizamento de 0,37 m/s apresentaram o mesmo comportamento, 

confirmando que tanto a osculação como a medida da cratera de desgaste podem ser 

utilizados para calcular a pressão de contato;

11. Regime de desgaste severo, descrito por HUTCHINGS (1992), foi confirmado, para o 

aço, pela presença de partículas metálicas de desgaste com dimensões superiores a 

20 m e 180o >  > 105o;

12. Nos ensaios esclerométricos com um único passe, foram observados mecanismos que 

puderam ser constatados nos ensaios de microabrasão. 

Sugestões a trabalhos futuros 

1) Investigar os mecanismos de desgaste associados à microabrasão de sistemas tribológicos 

aço-polímero lubrificado com água de pH semelhante ao do poço de um petróleo; 

2) Modelar o contato seco, viscoelástico, entre um sólido metálico e um polimérico, com 

atrito de deslizamento interposto; 

3) Investigar os mecanismos de desgaste do poliuretano associados a microabrasão no 

equipamento após incluir ciclos de rotação nos sentidos horário e anti-horário, 

comparando-os com aqueles obtidos em um único sentido.  
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Glossário ASTM G 45-90

Abrasão-corrosão – Processo sinergético envolvendo ambos, desgaste abrasivo e corrosão, no 
qual cada um desses processos é afetado pela ação simultânea do outro. 

Amaciamento (“running-in”) – Em tribologia, um processo inicial de transição ocorrendo em 
contato recém estabelecido, freqüentemente acompanhado por transientes no coeficiente de atrito 
ou na taxa de desgaste, ou em ambos. 

Área aparente de contato – Em tribologia, a área de contato entre duas superfícies sólidas 
definida pelo limite macroscópico de suas interfaces. 

Área real de contato – Em tribologia, o somatório das áreas locais de contato entre duas 
superfícies, formada pelas asperezas, que transmitem forças interfaciais entre as duas superfícies. 

Área de contato Hertziana – A área aparente de contato entre dois corpos não conformes 
pressionados um contra o outro, como calculado das equações de Hertz de deformação elástica. 

Aspereza – Em tribologia,uma protuberância na irregularidade topográfica de uma superfície 
sólida.

Coeficiente de atrito,  - Em tribologia, a razão de perda dimensional da força de atrito (Ff)
entre dois corpos e a carga normal (Fn) pressionando estes dois corpos entre si. 

Debrís – Em tribologia, partículas que são destacadas em um processo de desgaste. 

Desgaste – Dano em uma superficie sólida, geralmente envolvendo perda progressiva de 
material, devido a movimento relativo entre a superfície e uma substancia ou superfície em 
contato.

Desgaste abrasivo (“abrasive wear”) – Desgaste devido a partículas duras ou protuberância 
duras forçadas contra e movendo-se ao longo de uma superfície sólida. 

Desgaste adesivo (“adhesive wear”) – Desgaste devido a ligação localizadaentre superfícies 
sólidas em contato, levando a transferência de material entre as duas superfícies ou perda de uma 
das superfícies. 

Desgaste catastrófico – Dano superficial acelerado ou que ocorre rapidamente, deterioração, ou 
mudança rápida de forma causada pelo desgaste num grau que a vida em serviço de uma parte é 
apreciavelmente reduzida ou sua função é destruída. 

Desgaste fretting – Desgaste originado como um resultado do fretting. 

Desgaste por deslizamento – Desgaste devido ao movimento relativo no plano tangencial do 
contato entre dois corpos sólidos. 
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Eclerometria (“straching”) – Em tribologia, a remoção ou deslocamento mecânico, ou ambos, 
de material de uma superfície pela ação de partículas abrasivas ou protuberâncias deslizando 
através das superfícies.

Fretting – Em tribologia, movimento oscilatória de baixa amplitude, entre duas superfícies em 
contato.

Mapa de desgaste – Diagrama determinado experimentalmente ou calculado que identifica 
regiões dentro das quais o mecanismos de desgaste ou regime de desgaste permanece 
substancialmente, na mesma. As regiões são separadas por linhas de transição que são função de 
dois ou mais parâmetros. 

Pressão de contato de Hertz – A magnitude da pressão de contato em alguma localização 
especificada em uma área de contato de Hertz, como calculada pelas equações de Hertz da 
deformação elástica. 

Pite (“pitting”) – Em tribologia, uma forma de desgaste caracterizada pela presença de 
cavidades superficiais, atribuídas a processos tais como fadiga ou adesão local. 

Sulcamento (“ploughing”) – Em tribologia, a formação de sulcos por deformação plástica do 
material mais mole de duas superfícies em movimento relativo. 

“Scoring” – Em tribologia, uma forma severa de desgaste caracterizada pela formação de 
extensivos sulcos e riscos na direção do deslizamento. 

 “Scuffing” – Uma forma de desgaste ocorrendo em tribossistemas inadequadamente lubrificados 
o qual é caracterizado pela mudança macroscopicamente observável na textura da superficial, 
com fatores relacionados à direção do movimento relativo. 

“Stick-slip” – Em tribologia, uma flutuação cíclica na magnitude de força de atrito e velocidade 
relativa entre dois elemento sob contato de deslizamento.  

Topografia superficial – O detalhe geométrico de uma superfície sólida, relacionando 
particularmente a variações macroscópicas na altura. 
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Anexo A 

Ensaios esclerométricos 

Um esclerômetro desenvolvido por alunos de graduação do curso de Engenharia de Materiais 

foi utilizado nesta pesquisa baseando-se no modelo pendular utilizado por Briscoe (1998). 

O equipamento consiste em um pêndulo fixado em uma extremidade, a qual através de um 

mancal permite o seu giro (Figura 101a). A outra extremidade é composta pelo indentador. Uma 

carga é aplicada por um peso morto. O comprimento e a profundidade do risco podem ser 

controlados.

Figura 101 - (a) equipamento pendular desenvolvido para ensaios esclerométricos. (b) 
indentadores.

O ensaio envolveu um único passe de um indentador feito de aço AISI 1045 temperado e 

revenido (626 HV0,100, com desvio padrão de 60 HV0,100) contra corpos-de-prova planos de 

poliuretano, o ensaio seguiu o esquema cinemático da norma ASTM E23-31T (Norma de ensaios 

Charpy).

Sete indentadores foram utilizados com diferentes ângulos de ponta (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

120°, 180°) e são apresentados na Figura 100(b). A energia total do pêndulo foi de 1,37 0,01

N.m. A descrição dos parâmetros utilizados nos ensaios é apresentada na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Parâmetros utilizados durante os ensaios esclerométricos. 

Massa do pêndulo 0,561 kg 

Posição inicial do pêndulo Horizontal

Raio do pêndulo 0,238 m 

Ângulos das pontas dos indentadores. 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 180° 

Após a realização dos ensaios as superfícies dos corpos-de-prova foram analisadas por 

Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e microanalise-EDS.  
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Anexo B 

O Poliuretano 

O termo poliuretano aplica-se a classe de polímero que contém ligação uretana, apesar de 

possuírem outras ligações presentes. Os poliuretanos não contêm unidades uretana repetidas de 

modo regular e não têm uma fórmula empírica que seja representativa de um todo (SILVESTRE 

FILHO, 2001).

Mais de 40 reações químicas são utilizadas na química das uretanas as seis mais comuns são 

apresentadas na Figura 102 (CHAUDHURY e POCIUS, 2002). 

Um poliuretano típico, além dos grupos uretanos pode conter hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos, grupos éster, éter, uréia, amida, etc (SILVESTRE FILHO, 2001).  

Este material apresenta microestrutura de dupla fase: segmentos poliéster ou poliéter longos e 

moderadamente flexíveis e segmentos curtos e relativamente rígidos compreendendo os grupos 

uretano e aromáticos. A razão entre estes dois segmentos pode ser variada dentro de amplos 

limites, alterando significativamente as propriedades do poliuretano obtido. A separação de fase 

ocorre devido à incompatibilidade intrínseca entre os segmentos duros e os segmentos flexíveis. 

Por ser um composto polar, os segmentos duros tendem a formar agregados ordenados, já os 

segmentos flexíveis tendem a formar domínios amorfos (QI e BOYCE, 2005; SILVESTRE 

FILHO, 2001). 
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Uretana

Uréa substituída

Reação água/isocianato

Alofanato 

Isocianureto

Isocianeto bloqueado 

Figura 102 – Reações comuns na química de uretanas. 

Na Figura 103 é apresentada esquematicamente a estrutura de um poliuretano termoplástico 

(TPU) (QI e BOYCE, 2005).
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Domínio duro Domínio flexível 

Figura 103 – Esquema das estruturas de domínios nos TPU’s (QI e BOYCE, 2005). 

Os domínios duros têm papel importante nos TPU’s, pois fazem ligação cruzada física, as 

quais têm papel similar às ligações cruzadas químicas da vulcanização e, portanto, concedem o 

comportamento elastomérico aos materiais. 

PU’s podem ser derivados tanto do petróleo como de fontes naturais, como os óleos vegetais. 

Denomina-se de uretano o produto da reação química de um grupo isocianato com um grupo 

hidroxila. A polimerização dos poliuretanos ocorre quando um composto com dois ou mais 

isocianatos em sua estrutura reage com um poliol, ver Figura 104 (SILVA, 2003). 

Di-isocianato Poliol Poliuretano

Figura 104 – Obtenção do poliuretano (SILVA, 2003). 
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Anexo C 

Aferição do sistema de medida de temperatura 

por termopar tipo K 

A aferição de dois termopares tipo K utilizados para medir a temperatura próxima ao contato 

e ambiente foi realizada com o auxílio de água solidificada e água sob aquecimento. 

O experimento consistiu em pegar amostras de água do núcleo tecnológico da UFRN e 

solidificar, em seguida estas amostras eram colocadas em um reservatório de isopor, um termopar 

foi inserido dentro do reservatório em meio aos cubos de gelo. Outro termopar eram colocados 

fora do reservatório com o objetivo de medir a temperatura ambiente.  

O resultado da medida é apresentado na Figura 105. Observa-se que a temperatura do gelo 

saiu do zero e atingiu um grau, permanecendo em torno deste valor até o fim do experimento. A 

temperatura ambiente oscilou com queda de um grau a cada 800 segundos de ensaio. Esta queda 

está relacionada ao funcionamento do ar-condicionado presente no laboratório.
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Figura 105 – Aferição dos termopares em gelo. 

No experimento com a água sob aquecimento, uma amostra de água foi colocada em uma 

cuba e aquecida com uma resistência. Um dos termopares foi colocado dentro da cuba em contato 

com a água e o outro foi mantido fora para coletar a temperatura do ambiente. O resultado é 

apresentado na Figura 106. A temperatura da água teve aumento rápido seguido de estabilização 
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em torno de 97 °C. Esta temperatura de vaporização inferior a esperada (100 °C) foi obtida 

devido a impurezas presentes na água utilizada no experimento. 
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Figura 106 – Aferição dos termopares em água sob aquecimento. 
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Anexo D 

Imagens das superfícies desgastadas do poliuretano

Fotos das superfícies desgastadas foram feitas com uma máquina digital Sony modelo Cyber-

shot DSC – P93 e auxílio de uma lupa Olympus.  

Estas imagens foram utilizadas para medir a área da cratera de desgastes e, com isso, calcular 

o Limite Inferior de Pressão de contato e o volume desgastado. 
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Figura 107 – Superfícies desgastadas do poliuretano nas condições W = 3,2 N, v = 0,37 m/s 
(a) 180o; (b) 165o; (c) 135o; (d) 105o; (e) 75o; (f) 45o; (g) 15o. As medidas são expostas em 

milímetro (a seta indica a direção do deslizamento). 
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Figura 108 – Superfícies desgastadas do poliuretano nas condições W = 10 N, v = 0,37 m/s (a) 
180o; (b) 165o; (c) 135o; (d) 105o; (e) 75o; (f) 45o; (g) 15o. As medidas são expostas em milímetro 

(a seta indica a direção do deslizamento). 
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Figura 109 – Superfícies desgastadas do poliuretano nas condições W = 3,2 N, v = 0,18 m/s (a) 
180o; (b) 165o; (c) 135o; (d) 105o; (e) 75o; (f) 45o; (g) 15o. As medidas são expostas em milímetro 

(a seta indica a direção do deslizamento). 
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Figura 110 – Superfícies desgastadas do poliuretano nas condições W = 10 N, v = 0,18 m/s (a) 
180o; (b) 165o; (c) 135o; (d) 105o; (e) 75o; (f) 45o; (g) 15o. As medidas são expostas em milímetro 

(a seta indica a direção do deslizamento). 


