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Resumo 

A pressão de contato e velocidade de deslizamento são parâmetros que 
influenciam o coeficiente de atrito e temperatura durante o contato de entre 
compósitos de PTFE e um contra corpo metálico. A redução do coeficiente de 
atrito em conjunto com o incremento da temperatura ocorre quando ambos os 
parâmetros são aumentados. Este estudo se concentra em identificar como 
diferentes condições de pressão de contato e velocidade de deslizamento 
influenciam o comportamento tribológico de um compósito à base de PTFE. Os 
materiais avaliados foram o PTFE puro e PTFE reforçado com 10% e 20% de 
rejeito de scheelita (RS). No ensaio tribológico foi utilizado um tribômetro com 
configuração pino contra disco, sendo o pino de aço inoxidável austenítico 304 em 
contato conforme (plano-plano) com os corpos de prova. Os resultados mostraram 
que houve diminuição no coeficiente de atrito com o incremento da pressão de 
contato, tanto para o PTFE puro quanto para o compósito. Na condição onde a 
pressão e velocidade foram mais elevadas, houve um aumento considerável da 
temperatura entre o par tribológico. Além disso, os compósitos de PTFE com 20% 
e 10% de rejeito de scheelita reduziram entre duas e três, e uma e duas ordens de 
grandeza, respectivamente, a taxa de desgaste em comparação com o PTFE puro 
sob todas as condições ensaiadas. 

Palavras-chave: PTFE, compósito, pressão de contato, velocidade de 
deslizamento, tribologia 
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Abstract 

Contact pressure and sliding speed are parameters that have an influence over the 
coefficient of friction and the temperature during the contact between PTFE 
composites and a metallic counter-face. The reduction of coefficient of friction 
combined with the increase of temperature occurs when both parameters are 
increased. This study focuses on identifying how different conditions of contact 
pressure and sliding speed influence the tribological behavior of a PTFE based 
composite. The evaluated materials were pure PTFE and PTFE reinforced with 
10% and 20% of tailings of scheelite. It was used tribological test with a pin-on-disc 
configuration, with an austenitic stainless-steel pin in contact (plane-plane) with the 
specimens. Overall, the results revealed a decrease in the coefficient of friction 
with the increase of contact pressure and sliding speed, for either pure PTFE and 
the composites. The condition where the pressure and speed were higher, there 
was a significant increase of temperature between the tribological pair. Also, 
composites with 10% and 20% of tailings of scheelite, reduced between two and 
three, and one and two of orders magnitude, respectively, the wear rate compared 
to pure PTFE under all conditions tested. 

Keywords: PTFE, composite, contact pressure, sliding speed, tribology 
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1 Introdução 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial houve uma revolução na área de 

materiais, com a expansão do uso de polímeros sintéticos, como muitos dos 

plásticos, borrachas e materiais fibrosos que são usados até a atualidade. Esses 

materiais são mais baratos e suas propriedades podem ser dirigidas em um patamar 

em que várias delas são melhores em relação às versões naturais. Em algumas 

aplicações, materiais metálicos e peças de madeiras foram substituídas por 

polímeros, que possuem boas propriedades e podem reduzir o custo de produção. 

Um exemplo dessa substituição foi a fabricação de tubos e revestimento de 

recipientes para o armazenamento de produtos químicos com o politetrafluoretileno 

(PTFE), um polímero quimicamente inerte em diversos ambientes, com baixo 

coeficiente de atrito e boa resistência à altas temperaturas (até 260 °C), porém 

pouco resistente ao desgaste (CALLISTER JR, 2012). 

O PTFE vem sendo amplamente utilizado nos setores da indústria devido a 

suas propriedades física e químicas, como estabilidade térmica, resistência à 

corrosão, auto lubrificação e baixo coeficiente de atrito. Entretanto, suas aplicações 

são limitadas devido à alta taxa de desgaste do PTFE puro, sendo necessário o 

desenvolvimento de compósitos a base de PTFE (ADERIKHA; SHAPOVALOV, 

2011; XU; YAN; GU, 2014). 

O PTFE é muito utilizado em aplicações em que as condições de 

temperatura extrema dão grande importância à compatibilidade de fluidos e fricção, 

como as aplicações aeroespaciais, onde o funcionamento das aeronaves de forma 

eficiente e segura, depende diretamente das condições extremas de temperatura, 

pressão de contato e controle de vazamento (“Freudenberg enters production of 

PTFE seals for aerospace applications”, 2017). O PTFE também é utilizado com a 

adição de outros compostos, como por exemplo, em circuitos de micro-ondas, pois 

o PTFE possui algumas desvantagens como baixa constante dielétrica e 

resistência mecânica. Assim, pós cerâmicos têm sido usados como enchimentos 

para melhorar a constante dielétrica e elevar a resistência mecânica do PTFE 

(Yuan et al., 2013).  
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O nordeste brasileiro tem sido um dos maiores produtores de tungstato de 

cálcio (CaWO4). No município de Currais Novos – RN a exploração ocorre desde da 

década de 1940 (NASCIMENTO, 2015). Nesta perspectiva, rejeito de scheelita, 

oriundo deste processamento, foi utilizado como reforço mineral no trabalho 

desenvolvido durante o doutorado de Souza (2015), onde foi desenvolvido um 

compósito polimérico estrutural, adequados para componentes mecânicos com 

respostas tribológicas eficiente. 

Tendo em vista a baixa resistência ao desgaste do PTFE e a gama de 

aplicações que este material está submetido, faz-se necessário o estudo tribológico 

desse material, ao introduzir um reforço de carga mineral com rejeito de scheelita, 

com o intuito de melhorar as propriedades tribológicas da matriz de PTFE, variando-

se as condições de pressão de contato e velocidade de deslizamento. 

1.1 Hipótese investigativa 

O PTFE carregado com 10 ou 20% de rejeito de scheelita, possui resistência 

ao desgaste superior à do PTFE puro em pelo menos uma ordem de grandeza, 

durante uma vida de até 8x104 ciclos sob contato conforme, contra aço, de até 4 

MW/m². 

1.2 Objetivo geral 

Investigar a influência da pressão de contato e velocidade de deslizamento 

do PTFE e dois de seus compósitos com rejeito de scheelita, em ensaio de 

deslizamento pino-disco. 

1.2.1 Objetivos específicos 

I. Verificar a influência do rejeito de scheelita no desgaste do PTFE. 

II. Investigar as taxas de desgaste nos regimes de running-in e steady-

state. 

III. Estimar a vida em serviço de cada compósito submetido ao 

deslizamento em contato conforme contra aço. 

IV. Evidenciar os mecanismos de desgaste atuantes nos corpos de prova 

e contra corpo.  
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Tribologia 

O movimento de uma superfície sólida contra outra é essencial para o 

funcionamento de vários tipos de mecanismos, tanto os naturais quanto artificiais. 

Tribologia é definida por Hutchings e Shipway como ‘o ramo da ciência e tecnologia 

interessado com as superfícies em movimento relativo e temas associados’ e 

envolve o estudo do atrito, desgaste, lubrificação, bem como o projeto de mancais 

(HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017) 

Sempre que uma superfície se move contra outra, ocorrerá desgaste, 

gerando dano em uma ou ambas as superfícies, geralmente com perda de material. 

Na maioria dos casos, desgaste é prejudicial, levando o aumento da folga entre os 

componentes, levando a uma liberdade de movimento não desejado, muitas vezes 

vibrações, aumento da carga mecânica e consequentemente elevando o desgaste 

(HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017). 

Um método de redução do atrito, e muitas vezes do desgaste, é a 

lubrificação do sistema, e o estudo de lubrificação está diretamente relacionado com 

o de atrito e desgaste. Mesmo quando um lubrificante não é adicionado ao sistema, 

os componentes da atmosfera (especialmente oxigênio e água presente no ar), 

muitas vezes desempenham um papel análogo, e precisam ser considerados em 

qualquer estudo de interação entre superfícies (HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017). 

O The Tribology Handbook apresenta curvas de desempenho (Figura 1) de 

diversos tipos de materiais não-metálicos, podendo ser feita uma seleção baseada 

no par P x v (Pressão de contato x Velocidade de deslizamento), sendo este o 

melhor critério para avaliação. Estas curvas são relativas a mancais radiais, com 

uma taxa de desgaste 25 µm/100 h com carga unidirecional (e 12,5 µm/100 h com 

carga rotativa) em contato com um contra corpo de rugosidade média 0,2 – 0,4 µm 

(NEALE, 1995). 
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Figura 1 - Curvas de desempenho de cada material em função do par P x V 

 

FONTE: Neale (1995) apud Fernandes (2017) 

Com base nessas curvas de desempenho, pode ser feito um destaque 

especial para o PTFE, que está presente em cinco curvas, sendo um excelente 

material para ser utilizado como bucha. Percebe-se ainda que com a adição de 

cargas ao PTFE aumentam seus limites das curvas do par P x v, expandindo suas 

aplicações.  

Neale (1995) apresenta uma curva envolvendo a profundidade do desgaste 

em função do tempo (Figura 2), onde é mostrado o perfil do desgaste, sendo dividido 

em running-in (trecho O-A) onde o desgaste depende do contato entre as asperezas 

do par tribológico e steady-state (trecho A-B) onde a profundidade desgastada 

depende (i) das propriedades mecânicas do material e sua habilidade em (ii) 

“suavizar” (ou desgastar) a superfície do contra corpo e/ou em (iii) transferir um filme 

fino de debris. De forma geral, o desgaste no regime de steady state, além de 

dependência dos fatores (i), (ii) e (iii), a taxa desgaste também está relacionada à 

fatores de correção como os de: condições de operação influenciadas pela 

geometria, dissipação de calor, temperatura, material do contra corpo e acabamento 

superficial (NEALE, 1995). 
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Figura 2 – Definição dos estados de desgaste 

 

FONTE: NEALE (1995) adaptado por FERNANDES (2017) 

2.1.1 Tribologia de polímeros 

Aplicações com o atrito e o desgaste ocorrem diariamente e existem várias 

ocasiões em que atrito e desgaste limitam a performance dos movimentos de 

sistemas mecânicos ou impedem totalmente o movimento sobre o funcionamento 

prolongado. As abordagens integradas usando instrumentação de alta resolução e 

materiais padrão como amostras, estão fornecendo um meio para desenvolver uma 

compreensão mais intensa dos mecanismos em atrito e desgaste de materiais 

(Figura 3) (SOUZA, 2015). 

Figura 3 – a) Todas as superfícies são ásperas, estendendo-se em todas escalas de 

comprimento. b) Os picos são os pontos altos das superfícies e estão envolvidos em vários 

contatos microscópicos. c) Esses contatos de asperezas estão altamente estressados. d) O 

conjunto desses contatos em nano escala manifestam coletivamente os parâmetros 

conhecidos como coeficiente de atrito e taxa de desgaste 

 

FONTE: Sawyer et al. (2014) apud Souza (2015) 
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Uma característica da tribologia do par polímero-metal é a criação de filme 

transferido do polímero sobre o contra corpo metálico. Desta forma, o cisalhamento 

é acompanhado pelo arrancamento de fragmentos de polímeros que se fixam sobre 

o contra corpo metálico (SOUZA, 2015). Quaglini et al. (2009) mencionam que a 

criação e aumento da transferência de filme, é geralmente seguida de uma redução 

no atrito entre os pares em contato. 

O polímero que proporciona um exemplo de formação de filme transferido é 

o PTFE. Esta característica foi notada por diversos pesquisadores que estudaram o 

atrito e o desgaste deste material contra aço, dentre eles: Yamane; Stolarski; Tobe, 

(2007), Demirci e Düzcükoǧlu (2014), Krick et al. (2016). 

2.2 Rugosidade 

O acabamento de uma superfície de componentes de engenharia apresenta 

direção preferencial, em função do resultado de um processo de fabricação, seja 

torneamento, fresamento ou retificação. Da mesma forma que a topografia de uma 

superfície recém acabada, depende do processo de fabricação, a topografia de uma 

superfície desgastada, depende do da condição que o desgaste ocorreu 

(HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017). 

O uso de um perfilômetro com apalpador para medição, é uma técnica 

utilizada em que os pontos de coordenadas da superfície são medidos pela 

interação da ponta do apalpador. Os pontos são medidos de forma sequencial. 

Todos os métodos de contato da ponta do perfilômetro, apesar de pontas muito finas 

com raio tão baixo quanto 0,1 µm, não produzem a superfície real, sempre causam 

suavização devido as dimensões finitas da ponta do apalpador, como pode ser 

observado na Figura 4, onde a distância Δd é a distância da profundidade do vale 

que não é medida (HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017). 

Figura 4 – Representação de como perfil de uma superfície é gravada 

 

FONTE: HUTCHINGS.; SHIPWAY, 2017 

Perfil gravado 

Superfície real 
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Os parâmetros de rugosidade podem ser calculados em duas dimensões 

(2D), bem como três dimensões (3D). A análise 2D de rugosidade é altamente usada 

na ciência e engenharia por mais da metade de um século (GADELMAWLA et al., 

2002). 

Os parâmetros de amplitude são os mais importantes parâmetros para 

caracterização da topografia de uma superfície. Sendo utilizados para proporcionar 

as características verticais das irregularidades de uma superfície (GADELMAWLA et 

al., 2002). 

O parâmetro de altura média aritmética (Ra), podendo também ser chamado 

de média da linha central, é o parâmetro de rugosidade mais usado universalmente 

para controle de qualidade. E é definido como o desvio médio absoluto das 

irregularidades das protuberâncias da linha média sobre um comprimento de 

amostragem (Figura 5). E pode ser calculado segundo: 𝑅𝑎 =  
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖|

𝑛
𝑖=1  

(GADELMAWLA et al., 2002). 

Figura 5 – Definição do parâmetro de altura média aritmética (Ra) 

 

FONTE: GADELMAWLA et al., 2002 

O parâmetro que mede o valor real efetivo (RMS) é conhecido como Rq (raiz 

quadrada média da rugosidade), o qual representa o desvio padrão da distribuição 

das alturas da superfície, sendo um importante parâmetro para descrever a 

rugosidade superficial. Além disso, é um parâmetro mais sensível do que o Ra, 

quando há uma maior variação de irregularidades da linha média. Sendo possível 

calcula-lo através da equação: 𝑅𝑞 =  √
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖²𝑛

𝑖=1  (GADELMAWLA et al., 2002).  

Linha média 
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O parâmetros ten-point height (Rz), é mais sensível à picos e vales 

profundos aleatórios. Definido por dois métodos: O sistema internacional ISO, define 

como a diferença média entre altura dos cincos picos mais altos e os cincos vales 

mais baixos ao longo do comprimento de avaliação, o parâmetro pode ser calculado: 

𝑅𝑧(𝐼𝑆𝑂) =
1

𝑛
(∑ 𝑝𝑖 − ∑ 𝑣𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ). A norma alemã DIN define o Rz, como a soma média 

das alturas dos cincos picos mais altos e dos cincos vales mais profundos ao longo 

do comprimento de avaliação, da mesma forma, pode-se calcular o parâmetro Rz 

através da equação: 𝑅𝑧(𝐷𝐼𝑁) =
1

2𝑛
(∑ 𝑝𝑖 + ∑ 𝑣𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ). A Figura 6 representa 

esquematicamente a definição do parâmetro Rz (GADELMAWLA et al., 2002). 

Figura 6 – Representação do parâmetro Rz 

 

FONTE: GADELMAWLA et al., 2002 

Para avaliar a assimetria da rugosidade superficial, utiliza-se o parâmetro 

Rsk (assimetria), que é o terceiro momento central do perfil da função de densidade 

de probabilidade da amplitude. Este parâmetro é sensível a vales profundos ou picos 

elevados aleatórios. É dito que um perfil é simétrico quando a distribuição de altura, 

apresenta a mesma quantidade de picos e vales, com valor Rsk = 0. Os perfis de 

assimetria positiva, apresentam vales preenchidos ou altos picos, indicando que a 

maior parte do volume do material da amostra está abaixo da linha média (Figura 

7a). Os perfis de assimetria negativa, é o oposto, apresentando picos removidos ou 

riscos profundos, que indica que a maior parte do volume do material da amostra 

está acima da linha média (Figura 7b). Pode-se calcular a assimetria ao utilizar a 

equação para N número de pontos: 𝑅𝑠𝑘 =
1

𝑁𝑅𝑞3
(∑ 𝑌𝑖³

𝑁
𝑖=1 ) (GADELMAWLA 

et al., 2002)  
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Figura 7 – Definição da assimetria Rsk e a curva de distribuição 

 

FONTE: GADELMAWLA et al., 2002 

O coeficiente de curtose (Rku) é o quarto momento central do perfil da 

função de densidade de probabilidade da amplitude. Que descreve a nitidez da 

probabilidade de densidade do perfil. Se o Rku < 3 a curva de distribuição é 

caracterizada como platicúrtica (a) e tem relativamente poucos altos picos e vales 

baixos. E quando Rku > 3, a curva de distribuição é caracterizada como leptorcútica 

(b) e apresenta relativamente numerosos picos altos e vales baixos. Pode-se 

calcular o coeficiente de curtose para N número de pontos: 𝑅𝑘𝑢 =
1

𝑁𝑅𝑞4 (∑ 𝑌𝑖
4𝑁

𝑖=1 ) 

(GADELMAWLA et al., 2002). 

Figura 8 – Perfil da definição de curtose e distribuição 

 

FONTE: GADELMAWLA et al., 2002 

a) 

b) 

Perfil 
Destribuição 

Curtose > 3 

Curtose < 3 

Perfil Destribuição 

Assimetria positiva 

Assimetria negativa 

a) 

b) 
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2.3 Politetrafluoretilento (PTFE) e Compósitos com Matriz de PTFE 

Assim, pesquisadores como Bahadur e Tabor (1984), estudaram o desgaste 

de um PTFE carregado com grafite e sulfeto de cobre (CuS) e perceberam que em 

compósitos com 30% de reforço de grafite a taxa de desgaste é reduzida em até 100 

vezes, entretanto há um acréscimo no coeficiente de atrito. Já o compósito 

carregado com CuS teve uma redução tão efetiva quanto os compósitos carregados 

de grafite e com a vantagem de não ter acréscimo no coeficiente de atrito. 

Blanchet e Kennedy (1992), realizaram ensaios tribológicos com pino de 

compósito de PTFE com diferentes cargas (15% de grafite, 25% fibra de vidro e 40% 

de bronze) contra um disco metálico. Realizando ensaios em duas condições, uma 

moderada e uma severa, e foi observado que para a condição moderada, o 

desgaste do PTFE puro ocorreu devido ao arraste de tiras de baixa resistência ao 

cisalhamento sobre sua superfície. Para a condição mais severa de ensaio, o 

desgaste ocorreu devido à formação de trincas na subsuperfície, que gerou 

camadas de desgaste com vários micrometros de espessura e centenas de 

micrometros de diâmetro. Esse mecanismo tem uma íntima relação com a 

temperatura e a velocidade de deslizamento. Os compósitos foram testados nas 

mesmas condições e na condição moderada houve apenas uma pequena diferença 

no desgaste. Já na condição mais severa, observou-se que o mecanismo pelo qual 

o reforço aumenta a resistência ao desgaste do PTFE, é de natureza preventiva, e 

está associada com a interrupção da deformação na subsuperfície e da propagação 

da trinca que, no caso do PTFE puro, poderiam produzir camadas de desgaste 

maiores.  
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Sawyer et al. (2003) observou que ao adicionar 20% de alumina nanométrica 

em uma matriz de PTFE, a resistência ao desgaste aumentou em cerca de 600x 

quando comparada à resistência do PTFE puro, com um aumento muito pequeno no 

coeficiente de atrito. Esse aumento pode ter ocorrido devido à morfologia obtida pelo 

processo de fabricação empregado, cujas etapas consistem em misturar os pós de 

PTFE e alumina nanométrica em um moinho a jato, prensar e sinterizar o material à 

um patamar de temperatura de 360 °C durante 3 h. Segundo o autor, as partículas 

de alumina provavelmente decoram a superfície das partículas de PTFE, devido à 

diferença de quase 500x nas dimensões dos particulados, gerando uma estrutura 

possivelmente celular, com ilhas de PTFE rodeadas de uma camada de compósito 

rica em alumina. É provável que essa camada de compósito rica em alumina 

nanométrica seja responsável por interromper o crescimento das trincas na 

subsuperfície e dificultar a propagação das falhas entre as ilhas de PTFE, resultando 

no aumento da resistência ao desgaste.  

A pressão de contato influencia o coeficiente de atrito por meio das 

propriedades do contra corpo metálico, como a afinidade química com o polímero e 

a rugosidade superficial do metal. Para muitos polímeros de engenharia, quando há 

um aumento na força normal, resulta numa diminuição do coeficiente de atrito, 

todavia é necessário que cada caso de par polímero/metal seja avaliado 

separadamente (QUAGLINI et al., 2009). 

Os resultados de Jia e Yang (2012)mostraram que o coeficiente de atrito do 

PTFE puro e do nanocompósito PTFE/serpentine diminuíram com o aumento do 

valor de pressão aplicada, em condições deslizantes contra aço AISI 1045. 

Tzanakis et al. (2013)concluiu que o contato de deslizamento entre um compósito de 

PTFE e uma placa de aço alto carbono, o coeficiente de atrito aumentou com o 

incremento da velocidade de deslizamento e reduziu com o acréscimo da carga 

normal aplicada, enquanto a temperatura de contato aumentou com o incremento de 

ambos os parâmetros. 
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Ao incorporar carboneto de silício de titânio (Ti3SiC2) e grafite em forma de 

pó num compósito à base de PTFE fabricado através de metalurgia do pó, Xu, Yan e 

Gu (2014), observou que o compósito reforçado com Ti3SiC2 apresentou uma 

resistência ao desgaste superior ao reforçado com grafite devido a propriedades 

mecânicas superiores. E sob condições de uma velocidade de deslizamento de 

0,4 m/s e carga normal de 90 N, o compósito com 10% Ti3SiC2 teve o melhor 

desempenho, coeficiente de atrito de 0,155 e uma taxa de desgaste de 2,1x10-6 

deslizando numa distância total de 1440 m. 

Souza (2015) em sua tese de doutorado desenvolveu um compósito com 

matriz de PTFE reforçado com rejeito mineral proveniente do beneficiamento da 

schellita, criando um material com excelentes propriedades tribológicas. Onde 

percebeu que o compósito com reforço de 20% de rejeito mineral apresentou 

resultados mais satisfatórios de resistência ao desgaste e coeficiente de atrito, 

quando comparado com os demais compósitos em diferentes concentrações. 

Com o objetivo de identificar a propriedades da superfície desgastada de 

mancais em baixa velocidade de deslizamento (v = 0,13 m/s), Ünlü et al. (2015), 

desenvolveram um estudo em compósitos a base de PTFE utilizados como mancais 

de deslizamento, sendo as cargas de grafite, bronze, fibra de vidro e um 

componente de PTFE puro e foi percebido que os reforços utilizados nos compósitos 

a base de PTFE melhoraram a resistência ao desgaste adesivo, quando 

comparados ao PTFE puro. 

Em seu estudo, Song, Wang e Wang (2016) investigou os efeitos da fibra de 

carbono cortada, fibra de vidro, e do bissulfeto de molibdênio (MoS2) no 

comportamento tribológico de compósitos de PTFE sob severas condições de 

deslizamento e o limite PV (pressão de contato e velocidade de deslizamento). Os 

resultados do seu experimento revelaram que o MoS2 reduz significativamente a 

taxa de desgaste do PTFE, enquanto as fibras de vidro mostraram-se um reforço 

fraco na melhoria dessa propriedade devido ao severo desgaste abrasivo.  
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Toumi, Fouvry e Salvia (2017), observou que quando há uma transferência 

completa de filme do PTFE para o contra corpo, existe uma transição do regime de 

desgaste severo para o moderado. Além disto, o autor ilustrou (Figura 9) o processo 

de desgaste do PTFE deslizando contra uma liga de titânio (Ti-6Al-4V) em função da 

duração de um ensaio de fretting. Na Figura 9a, observa-se a adesão local e 

desgaste abrasivo do pino de PTFE pelas asperezas da liga de titânio, apresentando 

uma transferência incompleta do filme. Enquanto que a Figura 9b, tem-se uma 

transferência completa do filme de PTFE, com estrutura de multicamadas e 

recobrimento homogêneo da superfície de titânio sujeita ao fretting. No período de 

steady-state (Figura 9c), a ejeção de debris é igual a formação de debris, formando 

um terceiro corpo estável com estruturado de PTFE e a taxa de desgaste contínua 

está relacionada ao equilíbrio entre a taxa de formação e taxa de extrusão e ejeção 

de debris, apresentando uma evolução linear do volume desgastado. 

Figura 9 – a) período transiente; b) transição entre o período transiente e steady-state e c) 

período de steady-state  

 

FONTE: Toumi, Fouvry e Salvia (2017) adaptado  
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3 Materiais e Métodos 

3.1 PTFE e Compósito 

Os materiais utilizados foram PTFE (matriz) e rejeito de scheelita (RS) 

utilizado como reforço, ambos em forma de pó, nas seguintes concentrações: 

PTFE/RS (100%/0%), PTFE/RS (90%/10%) e PTFE/RS (80%/20%) em massa. Os 

pós foram misturados mecanicamente, até obter uma mistura homogênea, em 

seguida foram submetidos a compactação à quente durante 3 min, com temperatura 

de aproximadamente 225±5°C e pressão de compactação de 31±0,5 MPa. Os 

corpos de prova, tiveram dimensões de (Ø35 mm x 7±0,1 mm) e uma massa de 

aproximadamente 15±0,2 g. 

O PTFE que foi adquirido comercialmente não foi submetido a nenhum tipo 

de redução do tamanho de partícula, tendo tamanho aproximado de 10 µm, foi o 

mesmo utilizado na tese de doutorado de Fernandes (2017). Enquanto que o RS 

passou por um processo de peneiramento para redução do tamanho de partícula até 

que fosse obtido um rejeito fino de tamanho 24,83±9,75 µm, como proposto por 

Fernandes (2017) (Figura 10). 

Figura 10 - Distribuição do tamanho de partícula do RS. 
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No RS pode-se destacar, através de análise química de fluorescência de 

raios-x (FRX), a presença de cálcio (Ca – 61,125%), silício (Si – 17,6027%), ferro 

(Fe – 8,0348%), alumínio (Al – 6,1192%), magnésio (Mg – 4,43925%), potássio (K -

 0,9096%), tungstênio (W – 0,753%), sódio (Na – 0,6159%), enxofre (S – 0,2406%) e 

fósforo (P – 0,16%), elementos similares aqueles encontrados por Souza (2015). 

Além do FRX, foi feita uma microanálise (Figura 11a) de espectroscopia por energia 

dispersiva (EDS) que pode ser visto na Figura 11b. 

Figura 11 – a) região da microanálise e b) elementos encontrados 
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3.1.1 Dureza dos corpos de prova de PTFE e compósitos 

Foi utilizado um durômetro Kori Seiki MFG LTD, para medição da dureza na 

escala Shore D e foi realizada sete medições em cada corpo de prova. Além dessa 

escala, foi medido a dureza Vickers dos corpos de prova, utilizando um 

microdurômetro digital Pantec MV2000A, baseando – se em Xu; Yan; Gu (2014) e 

utilizando diferentes cargas, sendo elas de 50 gf, 300 gf e 1000 gf. Para realização 

da microdureza, inicialmente foi feito um esquema (Figura 12) de distribuição das 

indentações, onde em cada quadrante da amostra, foi realizado 21 medições, sendo 

7 medições equidistantes para cada força, para que não houvesse sobreposição de 

medidas. -  

Figura 12 – Esquema utilizado para microdureza 

 

3.1.2 Análise superfície dos corpos de prova 

Para realização da caracterização da superfície, foi utilizado um perfilômetro 

S – 100 da Taylor Hobson. Realizando 28 medidas em cada corpo de prova com um 

cut-off (λc) de 0,8 mm e comprimento de avaliação de 4 mm. Segundo Gadelmawla 

et al. (2002), os parâmetros de amplitude são os parâmetros mais importantes para 

caracterização da topografia superficial, com essa finalidade, os parâmetros 

avaliados de rugosidade foram o Ra, Rz, Rq (três parâmetros de amplitude) e Rsm 

(parâmetro não-periódico). Além disto, foi avaliado os parâmetros de amplitude de 

assimetria Rsk e curtose Rku. 
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3.2 Contra corpo de aço inox 

3.2.1 Microdureza Vickers  

O ensaio foi realizado no mesmo microdurômetro (Figura 13a) dos corpos de 

prova, utilizando uma carga de penetração de 25 gf e tempo de indentação de 15 s. 

Foi criado um gabarito com as mesmas dimensões da base do equipamento para 

garantir a centralização do pino (Figura 13b) e equidistância entre as medidas. 

Figura 13 – a) Fixação e b) centralização do pino 

 

O ensaio de microdureza foi realizado com o objetivo de mapear da dureza 

superficial da face em contato com o corpo de prova, realizando 28 medidas em toda 

face, utilizando um modelo (Figura 14) onde a distância entre as indentações é de 

0,286 mm e a margem de segurança entre medida 1 a borda é de 0,5 mm, como 

também do centro para a medida 7. 

Figura 14 - Desenho esquemático do mapeamento da dureza na superfície em contato 

 

7 

d = 11,18 µm 

1 
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3.2.2 Análise química 

Para determinar qual tipo de aço inoxidável foi utilizado nos ensaios foi 

realizado duas análises químicas. Sendo uma delas uma microanálise qualitativa por 

EDS e outra uma análise semi-quantitativa por FRX. 

3.2.3 Análise da superfície do pino 

Todos os pinos (total de quatro) utilizados como contra corpo no ensaio 

tribológico, foram submetidos a um processo de acabamento superficial por 

retificação para garantir planicidade e uniformidade na superfície. Durante o 

processo de retificação foi feito em cerca de passos de 20 µm até que a altura dos 

pinos fixos no suporte fosse a mesma (Figura 15), após essa equalização, o passo 

foi reduzido para 10 µm. Após a retificação, os pinos apresentaram valores de 

rugosidade média Ra = 0,54 ± 0,09 µm. 

Figura 15 – Fixação dos pinos no suporte utilizado para retificação 

 

  

BASE DE FIXAÇÃO BASE DE FIXAÇÃO 
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3.3 Ensaio tribológico 

O tribômetro com configuração pino contra disco (Figura 16) com contato 

conforme (plano-plano) a uma temperatura ambiente de aproximadamente 22 °C e 

umidade relativa de 50%, foi utilizado para simular contato seco de deslizamento, 

variando-se a pressão de contato e velocidade linear. O tribômetro tem uma célula 

de carga posicionada tangencialmente a rotação do disco, que mede a força 

tangente (força de atrito) durante o ensaio, então o coeficiente de atrito é 

determinado em função da carga normal (constante) através do software do 

equipamento. O sensor LVDT (Transdutor de Deslocamento Linear Variado) 

mensura, através de um êmbolo na sua extremidade, o quanto que o pino afunda o 

disco ou ainda o quanto o disco desgasta o pino.  

O equipamento também conta o um suporte para posicionamento de um 

termopar no suporte do pino, posicionado o mais próximo possível do contato. Todos 

os sinais medidos diretamente pelo equipamento, foram mensurados com uma taxa 

de aquisição de 1 Hz Além dos parâmetros medidos diretamente pelo equipamento, 

foi adicionado 2 (dois) sensores dinâmicos, sendo eles um decibelímetro, para medir 

o nível de pressão sonora (NPS) com uma taxa de aquisição de 2 Hz, enquanto que 

para medir a vibração do deslocamento vertical, foi usado um acelerômetro com taxa 

de aquisição de 2000 Hz.  

Figura 16 – Desenho esquemático do tribômetro utilizado 
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Antes que começasse os ensaios, os pinos foram submetidos a um banho 

ultrassônico com álcool isopropílico por 10 min para remoção de qualquer resíduo 

que pudesse influenciar durante o ensaio. Ao posicionar o pino no suporte, as linhas 

de retificação foram posicionadas tangencialmente ao movimento (Figura 17). Os 

pinos têm diâmetro de Ø6 mm e um comprimento variado de 25 ~30 mm, devido 

essa variação de altura, ao posiciona-los no suporte, um nível padrão foi colocado 

na parte inferior da barra, garantindo paralelismo entre as faces. Vale salientar que 

após os ensaios, os pinos foram analisados através de microscopia óptica e em 

seguidas retificados para que fosse feito um novo ensaio. 

Figura 17 – Representação esquemática do posicionamento do pino 

 

Como a taxa de aquisição do decibelímetro foi maior do que a do 

equipamento (2 Hz), foi feito um código computacional (APÊNDICE A) para 

equalização dos pontos, utilizando uma plataforma livre (Scilab) para processamento 

dos dados. O código leva em consideração o valor da média aritmética da taxa de 

aquisição (2 pontos/s), linearizando então para valores médios e equalizando a 

quantidade de pontos. 

Diferente do cálculo da média aritmética para equalização dos pontos de 

NPS, foi necessário calcular o valor RMS (root mean square) da aceleração ou o 

valor real eficaz, desenvolvendo também um algoritmo (APÊNDICE B)que leva em 

consideração cada aquisição (2000 pontos/s) e calcula o valor RMS, da mesma 

forma do código do NPS, o sinal obtido do valor RMS da vibração é equalizado, 

facilitando a interpretação dos dados. 
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Para realização dos ensaios, 4 (condições) de ensaios foram adotas, 

variando-se a pressão de contato e velocidade de deslizamento (Tabela 1 – 

Parâmetros utilizados para realização do ensaio), a distância de deslizamento foi 

mantida constante em todas as condições e o tempo de ensaio foi variado em 

função da velocidade de deslizamento. Como pode ser observado, as distâncias 

para o PTFE puro foram de 2,5 km, diferente dos compósitos que foram de 5 km, 

isso devido à baixa resistência ao desgaste do PTFE, de acordo com o que foi 

exposto por Krick et al. (2012). Com a finalização de dos ensaios, foi feita análise de 

microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV – FEG), para 

identificar a morfologia do desgaste. 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para realização do ensaio 

Condição 1 2 3 4 

Carga normal (W) 80 N 80 N 160 N 160 N 

Pressão de contato (P) 2,829 MPa 2,829 MPa 5,659 MPa 5,659 MPa 

Velocidade de 

deslizamento (v) 
0,8 m/s 0,4 m/s 0,8 m/s 0,4 m/s 

Distância de 

deslizamento (L) 

PTFE                                              2,5 km 

Compósito                                      5,0 km 

Raio da trilha de 

desgaste (r) 
10 mm 

Duração 
do ensaio 

[min] 

PTFE 53 105 53 105 

Compósito 105 209 105 209 

Para avaliar o desgaste, a taxa de desgaste específica foi calculada, usando 

a mesma equação utilizada por Gu et al. (2016), como pode ser vista na Equação 1. 

Uma representação do volume perdido após o ensaio pode ser observada na Figura 

18. 

𝑘 =  
𝑉𝑜𝑙𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑊. 𝐿
=  

2𝜋𝑟𝐻𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝜙𝑃𝑖𝑛𝑜

𝑊. 𝐿
 (1) 
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Figura 18 – Representação esquemática da trilha de desgaste 

 

Onde de k é a taxa de desgaste específica em mm3/(Nm) e HPerdida é a 

profundidade medida no final do ensaio em mm. Além disso, o desgaste foi avaliado 

medindo-se a inclinação da curva (θComposição,condição) durante o regime de steady-

state, com o intuito de estimar teoricamente a vida em serviço (LServiço) do material 

quando utilizado como um mancal de deslizamento (Equação 4). 

𝐻Ú𝑡𝑖𝑙 = 𝐻𝐶𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝐻𝑅 (2) 

𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 =  𝐿0 → 𝑆𝑇 +  
𝐻Ú𝑡𝑖𝑙

𝜃𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜/𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜
𝑥1000 

(3) 

𝐿𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 =  

𝐿0 → 𝑆𝑇 +  (
𝐻𝐶𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝐻𝑅

𝜃𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜/𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜
) 𝑥1000

1000
 

(4) 

Onde HÚtil é a altura inicial no período de steady-state, HCamada é a espessura 

inicial, HR é o afundamento durante o período de running-in. Por fim, L0→ST é a 

distância percorrida do instante inicial até o início steady-state. A vida em serviço 

resulta num número escalar na ordem de quilômetros. É importante atentar que esta 

equação é um cálculo empírico, a qual não leva em consideração, a temperatura de 

operação, pressão de contato, velocidade, desvios de forma e contato entre as 

asperezas. 

O início do período de steady-state foi definido utilizando análise visual da 

estabilização do sinal de profundidade de desgaste e determinando o ponto inicial 

com o uso de uma planilha de dados. 
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3.4 Fluxograma 

Um resumo do procedimento experimental utilizado neste trabalho pode ser 

visto Figura 19. Atenta-se para as linhas pretas são os processos relacionados aos 

materiais dos corpos de prova e as linhas laranjas para o pino utilizado como contra 

corpo. 

Figura 19 – Fluxograma do procedimento experimental utilizado 

 

.  
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4 Resultados e Discussões 

4.1 Corpos de prova 

4.1.1 Dureza Shore D 

Na Figura 20 pode ser observado o resultado da dureza Shore D dos 

materiais utilizados como disco, em que o reforço do RS conferiu um aumento no 

valor da dureza em relação ao PTFE, a mesma tendência crescente foi observada 

por Souza (2015) que ao incrementar o percentual de RS, também aumentou a 

dureza Shore D. Observa-se ainda que o PTFE tem uma maior flutuação dos 

valores, sugerindo que o comportamento viscoelástico do PTFE puro influenciou nas 

medições de dureza. Enquanto o compósito com 20% de carga tem menor variação 

e maior dureza, o que indica que a adição de reforço cerâmico diminui a 

viscoelasticidade do PTFE ao ser introduzido na matriz polimérica. 

Os autores Conte e Igartua (2012), também observou um aumento na 

dureza Shore D em um compósito à base de PTFE, sendo valores para o PTFE puro 

após um ensaio cilindro – plano, os valores foram de 52 para o PTFE puro até 62 

Shore D para PTFE carregado com 25%w de carbono, com reforços de fibra de vidro 

com e sem bissulfeto de molibdênio, carbono, bronze, grafite com e sem fibra de 

vidro. 

Figura 20 – Resultado da dureza Shore D dos corpos de prova 
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4.1.2 Dureza Vickers 

Os resultados referentes a microdureza Vickers dos materiais, podem ser 

observados na Figura 21. Pode-se observar que, o mesmo comportamento 

encontrado na dureza Shore D, ocorreu com a dureza Vickers, que ao incrementar o 

percentual de RS, a dureza aumentou, independente da carga do ensaio. Ao 

introduzir um reforço Ti3SiC2 e grafite num compósito à base de PTFE, Xu; Yan; e 

Gu (2014), observaram o mesmo comportamento de aumento de dureza com o 

incremento percentual das cargas de reforço. 

Ao analisar as cargas utilizadas no ensaio, percebe-se que, com o aumento 

de 50 gf para 1000 gf, a dureza média dos compósitos aumenta, enquanto que para 

o PTFE puro se manteve constante em função das flutuações dos resultados, o que 

pode indicar, que nos compósitos, haja molhabilidade do PTFE com o RS na 

subsuperfície, provocando o esse aumento de dureza.  

Figura 21 – Resultado da microdureza dos corpos de prova 
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4.1.3 Análise da superfície 

Os valores correspondentes dos parâmetros Ra, Rq e Rz podem ser 

observados na Figura 22, onde percebe-se que ao introduzir RS na matriz de PTFE, 

há uma tendência crescente em relação aos valores médios para todos os 

parâmetros de rugosidade. Os valores de Rz, tiveram maiores variações para o 

PTFE e PTFE/10%, além disso o PTFE/20% tem maior valor médio, com menor 

dispersão, o que pode indicar uma maior uniformidade na distribuição de RS na 

matriz polimérica. Este comportamento, também foi observado por Souza (2015). 

Figura 22 – Resultado dos valores de rugosidade para parâmetros não-periódicos 

 

Os valores correspondentes ao parâmetro Rsm estão apresentados na 

Figura 23. O PTFE/20% se destaca, com menor dispersão e menores valores do 

espaçamento, enquanto a maior variação observada foi para o PTFE. Os resultados 

sugerem que, a baixa dispersão nos valores de Rsm, indica, uniformidade na 

distribuição das partículas de RS na matriz de PTFE. 

Figura 23 – Resultado dos valores de rugosidade Rsm 
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Os resultados da curtose e assimetria dos corpos de prova estão 

apresentados na Figura 24. Percebe-se que o PTFE apresentou um valor de curtose 

inferior a 3, caracterizando um perfil de rugosidade platicúrtica. Enquanto que os 

compósitos com 10% e 20% de RS, apresentaram Rku > 3, ou seja, um perfil 

leptorcútico (GADELMAWLA et al., 2002).  

Ainda na Figura 24, é possível perceber que a assimetria (Rsk) do PTFE 

apresentou uma média negativa (Rsk < 0), indicando que maior parte do volume 

material está acima da linha média do perfil de aspereza, apresentando mais vales 

do que picos. E o compósito apresenta Rsk > 0, o que sugere que os compósitos 

apresentem uma quantidade maior de picos e que a maior parte do volume material 

está abaixo da linha média (GADELMAWLA et al., 2002). 

Figura 24 – Resultado dos valores curtose (Rku) e assimetria (Rsk) 

 

4.2 Pino 

4.2.1 Microdureza Vickers 

Os valores da microdureza do pino estão exibidos na Figura 25, com as 4 

direções definidas. Três picos de dureza podem ser observados nas regiões de 3, 6 

e 9 h, com valores acima de 450 HV. Todavia, o pino apresenta uma média de 

valores de dureza em aproximadamente 374 HV. 
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Figura 25 – Valores da microdureza Vickers do pino 

Análise química 

A microanálise de EDS realizada no pino (Figura 26), apresenta elementos 

químicos como o níquel (Ni), ferro (Fe), manganês (Mn), cromo (Cr), silício (Si) e 

carbono (C). 

Figura 26 – Elementos química encontrados através do EDS 

30

 

O resultado referente a análise de FRX, está apresentado na Tabela 2. Onde 

é possível perceber a presença dos mesmos elementos apresentados na Figura 26, 

com a exceção do vanádio, alumínio e cobre.  
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Tabela 2 – Elementos químicos encontrados através do FRX 

ELEMENTO RESULTADO 

Ferro (Fe) 73,2631% 
Cromo (Cr) 18,0342% 
Níquel (Ni) 5,8413% 

Manganês (Mn) 1,9493% 
Silício (Si) 0,5336% 

Alumínio (Al) 0,1835% 
Vanádio (V) 0,1173% 
Cobre (Cu) 0,0777% 

Os resultados sugerem que o aço utilizado durante o ensaio tribológico seja 

o aço AISI 304, apresentando os mesmos elementos químicos do site da British 

Stainless Steel Association, disponível em www.bssa.org.uk/topics.php?article=183 

(“Chemical compositions of AISI (ASTM/ASME) and UNS austenitic stainless steel 

grades”, [S.d.]). Vale salientar que a análise por FRX é uma medida semi-

quantitativa, o que pode ser a causa da diferença dos valores percentuais dos 

elementos químicos, como também a presença do alumínio, vanádio e cobre. 

4.3 Ensaio tribológico 

4.3.1 Condição 1 

Os resultados do pino contra disco para o PTFE puro na condição com 

0,8 m/s e 2,829 MPa de ensaio está apresentado na Figura 27. Pode-se perceber 

que em aproximadamente 1580 s, um pico no sinal da profundidade do desgaste 

como também no coeficiente de atrito é evidenciado (Figura 27a), esse fenômeno 

não foi detectado pelo microfone no sinal do NPS (Figura 27c), como também no 

sinal do acelerômetro (Figura 27d), tal fenômeno pode ter ocorrido em uma banda de 

frequência que não é detectada pelos sensores dinâmicos ou não apresentou uma 

influência significativa nessas medidas, tendo em vista que o material é o PTFE 

puro. Possivelmente, devido à inércia térmica dos materiais envolvidos, o sensor de 

temperatura não evidencia esse fenômeno (Figura 28b). 
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Figura 27 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE na condição 1 

 

Os resultados do compósito PTFE/10% na condição com 0,8 m/s e 

2,829 MPa de ensaio está apresentado na Figura 28. Pode-se perceber que em até 

1300 s, há uma instabilidade no sinal da profundidade do desgaste (Figura 28a), o 

que pode ser: I) desgaste do pino ou II) formação de debris no contato antes de 

serem expulsos durante o deslizamento. Em adição o sinal do coeficiente de atrito 

mostra 2 picos, em 2600 s e em aproximadamente 5200 s, respectivamente, o que 

não foi mostrado no sinal do sensor LVDT, esses picos podem estar relacionados à: 

I) fenômeno de stick-slip ou II) influência do terceiro corpo (debris do RS). A variação 

de temperatura do PTFE/10% (Figura 28b) foi maior do que do PTFE puro na 

mesma condição, o que pode estar associado ao contato do pino de aço com a 

cerâmica presente no compósito. A Figura 28c apresenta o sinal de NPS, sem 

variação significativa. O sinal da aceleração RMS do contato está apresentado na 

Figura 28d, em aproximadamente 550 s, há um salto no nível de vibração medido, 

que ao analisar o sinal de desgaste, nesta mesma faixa, há uma tendência 

crescente, e após 3000 s o sinal de vibração tem uma decaimento. 
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Figura 28 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/10% na condição 1 

 

Os resultados do compósito PTFE/20% na condição com 0,8 m/s e 

2,829 MPa de ensaio está apresentado na Figura 29. Verifica-se uma faixa de 

possível desgaste do pino, entre 0 e 650 s (Figura 29a), mesmo comportamento 

também observado para o PTFE/10%. Ao comparar as curvas de desgaste dos 

materiais estudados, percebe-se que o compósito com 20% de RS, tem maior 

resistência, entretanto, apresenta valores de coeficiente de atrito mais altos. A curva 

de variação de temperatura (Figura 29b), também apresenta maior aquecimento, do 

que o PTFE e PTFE/10%. Assim como o PTFE/10%, o gráfico de NPS (Figura 29c) 

para o PTFE/20% permanece estável na mesma faixa de dBc para todos os 

materiais. A aceleração RMS desse compósito, se repete, a partir dos 650 s (Figura 

29d), podendo esta repetição de variação estar associada à estabilização do sinal de 

desgaste, diferente do PTFE e PTFE/10%, o compósito com 20% de reforço, 

apresentou um nível de vibração uma ordem de grandeza mais baixo, indicando que 

o RS e o PTFE, apresentam nesta composição, maior interação entre a matriz e 

carga de reforço, o que garante o baixo desgaste e o menor nível de vibração. 
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Figura 29 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/20% na condição 1 

 

4.3.1.1 Análise morfológica da condição 1 

É possível perceber na Figura 30a a morfologia do pino após o ensaio contra 

o PTFE puro na condição 1, percebe-se que o desgaste foi praticamente proveniente 

da temperatura de contato, causando desgaste oxidativo na proa do pino, enquanto 

que as demais regiões permanecem com a morfologia do pino retificado. Observa-se 

na Figura 30b, que o filme transferido de PTFE para o pino tem tamanho de até 

aproximadamente 5 mm e que o PTFE é expelido em todas as direções durante o 

contato. 
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Figura 30 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE 

 

Diferentemente do PTFE, o compósito com 10% de reforço de rejeito de 

scheelita, causou desgaste abrasivo no pino (Figura 31a) e ainda desgaste 

oxidativo. Enquanto que a Figura 31b, apresenta o desgaste na trilha de desgaste 

diferente do PTFE puro, com uma linha central no sentido circunferencial e acumulo 

de debris do compósito no sentido radial do corpo de prova e também pode-se 

perceber que o filme transferido do compósito para o pino é em menor quantidade 

comparado ao PTFE puro, assim como, tamanhos inferiores à 1 mm. 
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Figura 31 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/10% 

 

Assim como o compósito reforçado com 10% de RS, o PTFE/20% desgastou 

o pino, como pode ser observado na Figura 32a, percebe-se que os riscos 

esclerométricos foram maiores, sendo em até metade do diâmetro do pino, do que o 

caso anterior. Na Figura 32b, similar ao desgaste do PTFE/10%, os debris são 

acumulados na circunferência, em torno de toda a trilha e a quantidade de filme 

transferido é menor do que em todos os materiais, o que provavelmente causou, 

menor desgaste, similar o que foi apontado por Blanchet e Kennedy (1992) e 

coeficiente de atrito mais alto. 
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Figura 32 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/20% 

 

A morfologia de desgaste na trilha dos materiais pode ser observada na 

Figura 33. Onde percebe-se em todas as imagens a presença dos riscos abrasivos 

causado pelas ranhuras de retificação dos pinos. A morfologia da proa de todos os 

pinos é diferente, onde para o PTFE (Figura 33a), o acumulo de material está 

orientado da mesma forma e em maior concentração no centro, enquanto que para 

os compósitos (Figura 33b e Figura 33c), a proa é descontínua, pela menor 

quantidade de filme transferido durante o deslizamento. 
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Figura 33 – Morfologia do ponto de parada do contra corpo em a) PTFE, b) PTFE/10% e c) 

PTFE/20% 

  

 

4.3.2 Condição 2 

Na condição com 0,4 m/s e 2,829 Mpa, o desgaste do PTFE foi semelhante 

a condição com 0,8 m/s (Figura 34a), onde percebe-se que o decréscimo na 

velocidade de deslizamento não influenciou significativamente no desgaste, 

entretanto, essa redução da velocidade, diminuiu o coeficiente de atrito. Essa 

redução, ocasionou uma diminuição na variação de temperatura (Figura 34b). Assim 

como na condição 1, o NPS permanece constante (Figura 34c), diminuindo apenas a 

faixa de NPS em função da redução da velocidade. A aceleração RMS (Figura 34d) 

desse ensaio foi reduzida em 1 ordem de grandeza, quando comparada ao PTFE da 

condição com 0,8 m/s e percebe-se uma simetria nos picos de vibração e de 

coeficiente de atrito, com uma defasagem de poucos segundos, em função do tempo 

de ligar o sensor de vibração e acionar o tribômetro. 

b) a) 

c) 

Proa formada pelo 

pino ao encerrar o 

ensaio 
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Figura 34 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE na condição 2 

 

Os resultados referentes ao PTFE/10% pode ser observado na Figura 35. 

Onde pode ser observado que o mesmo comportamento no início do sinal da 

profundidade do desgaste (Figura 35a) se repete, sugerindo desgaste do pino ou 

presença de terceiro corpo no contato, além disso, o coeficiente de atrito, da mesma 

forma que o PTFE, foi reduzido. A Figura 35b, também apresenta uma variação de 

temperatura menor do que na condição 1, além disso, a partir de 800 s até a 

finalização do ensaio, há uma inclinação positiva no sinal da variação de 

temperatura, o mesmo ocorre para o coeficiente de atrito, indicando que 

possivelmente, durante esse intervalo, há uma variação no filme transferido do 

compósito para o pino. O comportamento do NPS (Figura 35c), é o que do PTFE 

puro, permanecendo na mesma faixa. Na Figura 35d, a vibração é reduzida em 

comparação a primeira condição do PTFE/10%, além disso, a defasagem no sinal da 

aceleração RMS em relação ao coeficiente de atrito (as curvas o mesmo formato), 

sendo reduzida a partir de 4800 s. 
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Figura 35 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/10% na condição 2 

 

O mesmo comportamento encontrado para o PTFE e PTFE/10%, pode ser 

observado no PTFE/20% (Figura 36). Com a redução de velocidade, ocorre um 

decaimento em todos os sinais. 
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Figura 36 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/20% na condição 2 

 

4.3.2.1 Análise morfológica da condição 2 

Não foi possível observar mudanças significativas na morfologia do desgaste 

do pino, com exceção do desgaste oxidativo, que também foi observado na 

condição 1 (Figura 37a). Entretanto, a redução da velocidade provocou uma 

diminuição da quantidade de filme transferido de PTFE para o contra corpo (Figura 

37b), todavia, o desgaste do material foi praticamente o mesmo, formando uma trilha 

de desgaste semelhante. 
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Figura 37 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE 

 

Na Figura 38, percebe-se que para o compósito reforçado com 10% de RS, 

o desgaste abrasivo do pino (Figura 38a) foi maior do que na condição anterior, 

tendo em vista que o tempo de deslizamento foi o dobro. Além disso, a trilha de 

desgaste (Figura 38b) não apresentou uma região escura no sentido circunferencial, 

bem como uma deposição radial à trilha em menor quantidade, ainda assim o filme 

transferido para o pino foi observado, apresentando tamanho semelhante à condição 

anterior. 



41 
 

Figura 38 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/10% 

 

A morfologia de desgaste do pino contra o compósito reforçado com 20% de 

RS pode ser vista na Figura 39a, que apresenta uma quantidade de riscos abrasivos 

em praticamente todo o pino, o que pode estar associado ao aumento na duração do 

ensaio. Apesar de um visual aparentemente mais desgastado (Figura 39b), o 

compósito apresentou um desgaste semelhante ao que foi ensaiado na condição 1, 

diferenciando-se pelo tamanho do filme transferido e evidência de delaminação, 

apresentando em alguns casos tamanhos variando em 3 mm até 7 mm. 
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Figura 39 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/20% 

 

Na Figura 40a, percebe-se delaminação, mecanismo de desgaste 

ocasionado subsequente a propagação de trincas na subsuperfície 

(KRICK et al., 2012). A delaminação também foi evidenciada nos compósitos 

durante as análises de MEV. Na Figura 40b, pode-se observar a presença dos riscos 

esclerométricos causados pelas ranhuras de retificação, assim como a borda interna 

do PTFE/20%. Essas evidências também foram apontadas por Souza (2015). 

Figura 40 – Morfologia da trilha de desgaste do contra corpo em a) PTFE b) PTFE/20% 

  

a) 
b) 
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4.3.3 Condição 3 

Todos os resultados para o PTFE podem ser observados na Figura 41. O 

PTFE apresentou desgaste superior a 3 mm, devido a alta carga normal do ensaio. 

Após estabilização do desgaste, o coeficiente de atrito tem um decréscimo em torno 

de 0,1 (Figura 41a). Além disso, foi possível perceber, na Figura 41b, um aumento 

significativo da temperatura (T > 75 °C), sugerindo que este incremento do 

aquecimento está ligado a maior carga normal e velocidade de deslizamento 

utilizada. O NPS não apresentou nenhuma mudança significativa (Figura 41c). 

Enquanto que o sinal de aceleração apresentou variação de 40% em 

aproximadamente 2000 s (Figura 41d). 

Figura 41 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE na condição 3 

 

N Figura 42 está apresentado os resultados referentes ao PTFE reforçado 

com 10% de RS. Diferente do PTFE puro, o compósito PTFE/10% mostrou maior 

resistência ao desgaste, tendo em vista que o desgaste foi menor e apresentando 

um coeficiente de atrito apenas 2% mais elevado (Figura 42a).  
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A variação de temperatura do compósito nessa condição foi maior, 

aumentando em até aproximadamente 65 °C (Figura 42b). Da mesma forma que os 

ensaios anteriores, o NPS (Figura 42c) não apresentou variação significativa. 

Diferente do PTFE puro, o nível de aceleração (Figura 42d) do compósito nessa 

condição, variou de acordo com as mudanças do coeficiente de atrito, estando os 

dois sinais relacionados. 

Figura 42 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/10% na condição 3 

 

O compósito com 20% de reforço de PTFE, na condição 3, mostrou-se mais 

resistente que os demais materiais avaliados, tendo em vista que a sua curva de 

profundidade de desgaste, se comportou quase que como uma reta. Além da 

melhoria de resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito foi o mais baixo (Figura 

43a).  
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Todavia, percebe-se que a curva de variação de temperatura apresenta uma 

tendência crescente, similar ao PTFE puro (Figura 43b). O NPS não apresentou 

variação (Figura 43c). A vibração do PTFE/20%, apresentou uma relação direta com 

coeficiente de atrito e desgaste, e ainda com o menor nível de vibrações de todos os 

materiais (Figura 43d). 

Figura 43 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/20% na condição 3 

 

4.3.3.1 Análise morfológica da condição 3 

A Figura 44 apresenta a morfologia de desgaste do pino e do corpo de prova 

de PTFE puro na condição 3. Também é possível perceber o desgaste oxidativo da 

proa do pino nesta condição (Figura 44a). Na Figura 44b, percebe-se o acúmulo de 

PTFE formado na proa, além de formação de proa lateral nas bordas do corpo de 

prova. Observa-se que o desgaste elevado do PTFE nesta condição limitou a 

profundidade de desgaste devido a formação da prova lateral, justificando a 

estabilidade do sinal de profundidade de desgaste com inclinação mais baixa (Figura 

41a). do que foi apontada nas condições anteriores. 
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Figura 44 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE 

 

É possível perceber Figura 45 a influência do RS na matriz de PTFE, 

visualmente o compósito é mais resistente que o polímero. Na Figura 45a os riscos 

esclerométricos contemplam toda superfície do pino, dificultando a visualização dos 

riscos de retificação, gerando um tipo de polimento em sua superfície. O corpo de 

prova de PTFE/10% se desgastou de forma diferente das condições anteriores, 

apesar de ter maior desgaste em função da carga normal e velocidade de 

deslizamento, apresentou debris em menor quantidade expulsos da zona de contato 

e ainda apresentou formação de bordas laterais, acumulando material, sem 

expulsa-los do contato. 
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Figura 45 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/10% 

 

Assim como o compósito de 10% de RS, o PTFE/20%, apresentou desgaste 

em toda superfície do pino, com maior concentração de riscos esclerométricos na 

parte inferior da Figura 46a. O compósito com 20% de RS apresentou lâminas de 

delaminação maiores que o de 10% (Figura 46b) o que pode ser a causa do baixo 

coeficiente de atrito em relação ao PTFE/10%, além disso, percebe-se que o 

desgaste na trilha de desgaste é diferente em ambos os compósitos, sendo mais alto 

no PTFE/10%. 
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Figura 46 - Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/20% 

 

A Figura 47 são evidências do MEV, onde é possível perceber, em ambos os 

compósitos, a presença de delaminação na Figura 47a e Figura 47b. A Figura 47c e 

Figura 47d é uma ampliação na região de delaminação do PTFE/20%, pode-se 

perceber que na maior ampliação (Figura 47d), uma partícula de RS com um canto 

vivo e lâminas microscópicas do compósito. 
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Figura 47 – Morfologia da trilha de desgaste para o a) PTFE/10%, b) PTFE/20%, c) 

PTFE/20% ampliada 5000x e d) PTFE/20% ampliada 20000x 

  

  
 

4.3.4 Condição 4 

Os resultados do pino sobre disco, referentes ao ensaio de PTFE com 160 N 

e 0,4 m/s podem ser observados na Figura 48. Assim como a condição anterior, o 

PTFE nessa condição não suporta carga de 160 N, apesar da redução da 

velocidade de deslizamento, com desgaste superior até 5 mm além de valores de 

coeficiente de atrito maiores que 0,2 (Figura 48a). Com a redução da velocidade, em 

comparação com a condição 3, a variação de temperatura foi menor, 60 < T < 65 °C 

(Figura 48b). Não foi possível identificar nenhum fenômeno com o NPS, apesar da 

redução da dispersão após 3900 s (Figura 48c). A vibração nessa condição 

apresentou um comportamento cíclico de picos e vales (Figura 48d), com valores 

entre 60 e 80 m/s². 

a) b) 

c) d) 



50 
 

Figura 48 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE na condição 4 

 

Com a redução da velocidade de deslizamento para 0,4 m/s, o compósito 

com 10% de reforço de RS, apresentou maior resistência, em comparação com a 

condição 3 (velocidade de 0,8 m/s), entretanto, com esse decréscimo de velocidade, 

o coeficiente de atrito apresentou valores superiores a 0,25 (Figura 49a). Assim 

como o PTFE puro nesta condição, o PTFE/10% apresentou uma menor variação de 

temperatura em relação a condição 3, sendo 50 < T < 55 °C (Figura 49b). O 

microfone não detectou nenhuma variação significativa com o método utilizado 

(Figura 49c). A vibração nesta condição foi menor e permaneceu na mesma faixa 

durante todo o ensaio, apresentando valores menores do que na condição anterior 

(Figura 49d). 
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Figura 49 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/10% na condição 4 

 

A Figura 50a, está apresentado os gráficos referentes a profundidade de 

desgaste e coeficiente de atrito, e é possível perceber uma similaridade no 

comportamento das curvas, além de valores de coeficiente de atrito mais alto do que 

a condição 3. A variação de temperatura nessa condição também foi menor, assim 

como o PTFE puro e PTFE/10% (Figura 50b). Apesar das variações de coeficiente 

de atrito e desgaste, o NPS não apresentou nenhuma variação (Figura 50c). O nível 

de aceleração do compósito nessa condição foi maior do que a condição anterior, 

apresentando flutuações durante todo o ensaio (Figura 50d) em resposta ao 

desgaste e coeficiente de atrito. 
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Figura 50 – Resultado referentes a) desgaste e coeficiente, b) variação de temperatura, c) 

nível de pressão sonora e d) aceleração RMS do PTFE/20% na condição 4 

 

4.3.4.1 Análise morfológica da condição 4 

A morfologia do desgaste do pino está apresentada na Figura 51a, onde o 

desgaste oxidativo está presente, assim como as condições anteriores pare o 

deslizamento contra o PTFE puro. E similar a condição 3, com a elevada carga do 

ensaio, a profundidade do desgaste é muito alta, acumulando material em toda trilha 

de desgaste e sendo o desgaste limitado pelo contato entre o porta pino e o PTFE 

puro, como pode ser observado na Figura 51b. 
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Figura 51 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE 

 

A Figura 52a representa a microscopia óptica do pino após o ensaio contra o 

PTFE/10%, sendo possível perceber os riscos esclerométricos causados pela carga 

mineral, assim como desgaste oxidativo em função da temperatura e que esses dois 

mecanismos de desgaste estão concentrados na parte superior do pino, que quando 

analisa-se a Figura 52b, percebe-se que essa região foi próxima a periferia da trilha 

de desgaste, em função da diferença de cor presente. Na Figura 52b, também é 

possível observar a presença da delaminação, com lâminas bem definidas que não 

se desprenderam do contato, bem como transferência de filme do compósito para o 

pino.  
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Figura 52 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/10% 

 

Assim como o PTFE/10%, o compósito com 20% de reforço de RS, 

desgastou o pino em toda sua superfície (Figura 53a), sendo possível observar 

desgaste abrasivo e riscos esclerométricos causados pelo rejeito de scheelita, da 

mesma forma na parte superior do pino e na Figura 53b a região mais escura, de 

espessura maior do que o PTFE/10%. Ao analisar a superfície desgastada do 

compósito, percebe-se lâminas de delaminação e material transferido do corpo de 

prova para o pino. 
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Figura 53 – Imagem relacionada a) microscopia óptica do pino e b) filme transferido do 

PTFE/20% 

 

As imagens de MEV referentes ao ensaio na condição 4 podem ser vistas na 

Figura 54. Ao analisar o compósito com 10% de RS, foi possível perceber os riscos 

causados pelas ranhuras de retificação, além disso a formação de riscos com 

caminhos fora do sentido circunferencial, que podem ser devido aos debris de RS 

atuando como terceiro corpo (Figura 54a). Da mesma forma para o compósito com 

20% de carga mineral, com riscos com formato de arcos bem definidos (causados 

pelo pino), além da presença de debris (Figura 54b). 

Figura 54 – Morfologia da trilha de desgaste a) PTFE/10% e b) PTFE/20% após ensaio  

  

a) b) 
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4.3.5 Avaliação de desgaste 

A Figura 55 está apresentada a taxa de desgaste específica dos corpos de 

prova em todas as condições. Pode-se perceber que o PTFE apresentou uma taxa 

de desgaste específica variando na ordem de 10-3 até um pouco superior a 10-5 

enquanto que os compósitos reduziram de 1 até 3 ordens de magnitude a taxa de 

desgaste específica, assim como Krick et al. (2016) e Xu; Yan e Gu (2014). Esse 

decaimento pode estar associado a presença dos minerais do RS, que garantem 

uma maior resistência ao deslizamento à matriz de PTFE, o mesmo foi observado 

por Jia e Yang (2012) que ao reforçar o PTFE com mineral serpentina aumentou a 

dureza e a resistência ao creep. 

Figura 55 – Resultado referente a taxa de desgaste específica para todos os materiais 

 

  

1,E-07

1,E-06

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 CONDIÇÃO 3 CONDIÇÃO 4

T
a
x
a
 d

e
 d

e
s
g

a
s
te

 e
s
p

e
c
íf

ic
a
 k

 (
m

m
³/

N
m

) PTFE

PTFE/10%

PTFE/20%



57 
 

4.3.6 Síntese dos resultados 

Para uma análise detalhada dos resultados do PTFE na primeira condição, 

foi feito um janelamento dos sinais (Tabela 3). 

Tabela 3 – Janelamento dos sinais do PTFE na condição 1 

RESULTADOS SÍNTESE 

 

• O trecho ‘a’ para ‘b’ do 
coeficiente de atrito 
apresenta uma redução, 
assim como o trecho ‘A’ 
para ‘B’ do aquecimento, 
onde no trecho ‘A’ tem-
se uma maior taxa de 
aquecimento e em ‘B’ a 
derivada diminui, até 
estabilização ‘D’, o 
mesmo ocorre com o 
coeficiente de atrito, 
após o trecho ‘a – b’, 
estabiliza em ‘c – d’. 

• Observa-se que a curva 
de variação de 
temperatura se aproxima 
de uma curva logarítmica 
com coeficiente de 
determinação maior que 
97%. 

 

Assim como os resultados do PTFE, uma análise detalhada dos resultados 

de PTFE/10% na condição 1está apresentado na Tabela 4, onde foi seccionado os 

resultados em quatro intervalos distintos, sendo um após o outro. 
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Tabela 4 – Janelamento dos sinais para o PTFE/10% na condição 1 

RESULTADOS SÍNTESE 

 

• O trecho ‘a’ do 
coeficiente de atrito tem 
tendência crescente, 
assim como o trecho ‘A’ 
da aceleração, onde 
nesse intervalo pode 
estar ocorrendo a 
presença de debris de 
RS atuando no contato. 

• O início do trecho ‘b’ tem 
um decaimento e após 
um determinado tempo 
tem-se uma tendência 
crescente, no trecho ‘B’ a 
vibração aumenta, com o 
decaimento do 
coeficiente de atrito e 
quando há um 
incremento no trecho de 
coeficiente de atrito 
(COF) a vibração cai. 
Isso pode estar 
ocorrendo como um 
‘freio’ dos debris/filme 
transferido, aumentando 
o COF e causando 
desaceleração. 

• Enquanto que a partir do 
trecho ‘c’ o COF tem um 
degrau, em média 0,2, a 
partir disto, o nível de 
vibração diminui. Nos 
dois trechos ‘c – d’ e ‘C – 
D’ esta estabilidade do 
sinal sugere que diminua 
a presença de debris e 
tenha maior atuação dos 
filmes transferidos. 

 

Na condição 2 do ensaio de PTFE puro (Figura 34a) percebe-se que há um 

comportamento cíclico dos picos de COF e aceleração, isso pode estar ocorrendo 

com o que foi proposto por Toumi; Fouvry e Salvia (2017), onde o filme de 

transferência está se depositando nas asperezas e quando contato fica 

completamente PTFE/PTFE, o COF tem um decaimento e em seguida esse acumulo 

de material é removido, se repetindo durante o ensaio. 
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Foi possível perceber, em todos os materiais estudados, o comportamento 

observado por Tzanakis et al. (2013), que ao incrementar a pressão de contato e 

velocidade de deslizamento (condição 3), se tem coeficiente de atrito relativamente 

mais baixo e maior variação da temperatura. 

A Figura 56 está comparação da variação de temperatura dos materiais 

avaliados na condição mais severa de ensaio. É possível perceber que nesta 

condição o PTFE tem a maior variação de temperatura e o compósito com 10% e 

20% de RS as menores variações. Vieira et al., (2018)sugere que essa diminuição 

na variação de temperatura do compósito garante aos compósitos, maior vida em 

serviço.  

Figura 56 – Variação de temperatura dos corpos de provas avaliados na condição 3 

 

Com o uso da Equação 4, foi possível estimar a vida em serviço em função 

da distância de deslizamento dos materiais considerando um mancal de 

deslizamento com espessura de parede (Hcamada) de 3 mm. Os resultados estão 

mostrados na Tabela 5, onde é possível perceber a influência direta do par Pv, 

podendo destacar o PTFE puro na condição 4, que apesar de ter o par Pv menor 

que o da condição 3, o aumento do tempo de ensaio para 105 min levaria o mancal 

à falha, em contrapartida na condição 2 (Pv = 1,132 W/m2) o compósito, estenderia a 

vida até aproximadamente 14,11 km. Vale destacar que a distância percorrida pelo 

PTFE em todos os ensaios foi de 2,5 km, dessa forma, na condição 3, o PTFE 

também não suporta o par Pv de 4,527 W/m², tendo em vista que o valor obtido de 

resistência para o material nessa condição foi de 2,08 km. 
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Tabela 5 – Vida em serviço dos materiais em função do par Pv 

 Pv PTFE PTFE/10% PTFE/20% 

Condição 1 2,263 W/m² 16,44 km 427,95 km 5318,21 km 

Condição 2 1,132 W/m² 14,11 km 3075,06 km 2840 km 

Condição 3 4,527 W/m² 2,08 km 152,90 km 2468,1 km 

Condição 4 2,263 W/m² -14,56 km 33361,81 km 7584,2 km 

Os valores obtidos para os compósitos foram superiores ao PTFE, 

garantindo uma vída em serviço de pelo menos 1 ordem de grandeza maior que o 

PTFE puro. Vale destacar para o compósito com 10% de RS na condição 4 o 

material resistiria à uma distância de 33361,81 km, o que pode estar errado, tendo 

em vista que a Equação 4 não leva em consideração as flutuações do sinal de 

desgaste e sim um valor médio da inclinação da curva, dessa forma, sendo 

necessário o aprimoramento desta Equação para maior confiabilidade em casos com 

maior flutuação de pontos. 

O detalhe janelado dos outros resultados estão expostos no APÊNDICE C. 

Para isto, foi feito a mesma análise dos trechos.  

Os valores do nível de aceleração para algumas condições ensaiadas, como 

por exemplo PTFE na condição 1, foram altos (superior a 100 m/s²), o que pode ter 

sido devido a movimentação no eixo da profundidade de desgaste combinado com a 

vibração do sistema, causou esta alteração nos valores de vibração do sistema. 
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5 Conclusões 

Neste estudo, a influência da pressão de contato e velocidade de 

deslizamento foi comum entre o PTFE e os compósitos avaliados, apresentando as 

seguintes conclusões. 

1) Os compósitos de PTFE com 20% e 10% de rejeito de scheelita reduziram 

entre duas e três, e uma e duas ordens de grandeza, respectivamente, a 

taxa de desgaste em comparação com o PTFE puro sob todas as condições 

ensaiadas; 

2) O PTFE puro suportou 2,5 km sob uma solicitação de até 2,4 MW/m², 

enquanto sob 4,5 MW/m² apresentou mortalidade infantil; 

3) Nas vidas projetadas para compósitos de PTFE com 10 e 20% de rejeito de 

scheelita, em contato conforme de deslizamento cíclico, solicitados a 4,5 

MW/m², o primeiro suporta até 150 km e o segundo, uma ordem de 

grandeza a mais; 

4) Nas condições ensaiadas, os coeficientes de atrito dos pares tribológicos 

PTFE/aço AISI 304 situaram-se entre 0,07 – 0,15, com a adição de 10% de 

RS essa faixa passou a 0,05 – 0,34 e no compósito com 20% de RS foi de 

0,05 – 0,43, o que demonstra que a vida majorada é diretamente afetada 

pela adição de cerâmica ao contato conforme, com reflexo direto a 

temperatura do mancal; 

5)  Foi possível observar, através das imagens de MEV a predominância dos 

mecanismos de desgaste por delaminação característicos do PTFE, bem 

como riscos esclerométricos causados pelo pino de aço. Além de filme 

transferido em todas as condições para os materiais estudados; 

6) Através do cálculo de vida em serviço, foi possível observar a influência do 

RS, promovendo um aumento significativo da resistência do PTFE; 

7) Não foi possível observar nenhuma variação significativa dos sinais obtidos 

através da medida do NPS. Todavia, foi possível perceber correlação do 

sinal de aceleração rms com o comportamento do coeficiente de atrito 

durante a maioria dos ensaios; 
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8) Nota que ao variar a velocidade de deslizamento e manter a pressão de 

contato constante, houve uma pequena redução no desgaste. Enquanto que 

ao variar a pressão de contato e manter a velocidade constante, o desgaste 

foi incrementado significativamente. 

5.1 Trabalhos futuros 

1) Realizar ensaios com lubrificantes distintos e atmosfera controlada; 

2) Aprimorar aquisição de dados do NPS; 

3) Aprimorar a equação da vida em serviço para incluir parâmetros de 

velocidade de deslizamento, pressão de contato, bem como considerar 

flutuações da curva de desgaste; 

4) Investigar o desgaste ao uniformizar a superfície dos corpos de prova e 

investigar a influência de diferentes tipos de acabamento do contra corpo.  
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7 Apêndice 

APÊNDICE A – Código utilizado para linearização dos pontos do NPS 
 

function m=media (x) 
 m = sum(x)/length(x); 
endfunction 

 
function [A] = calculo1 (prms) 
 x = read ('pontos1.txt',-1, 1) //Leitura dos pontos 
 prs = length(x)/prms; //Cálculo de equalização 
 for (i=1:round(prs)-1) 
  for (j=1:prms) 
   y(j) = x((i-1)*prms+j) 
 end 
  sr(i) = media(y); //armazenamento dos valores médios 
 end 
 A = sr 
 filename = fullfile("pontoslinearizados1.txt") 
 plot (A) 
 csvWrite (A, filename) //exportar arquivos em um arquivo txt 
endfunction 

 
function [B] = calculo2 (prms) 
 x = read ('pontos2.txt',-1, 1) 
 prs = length(x)/prms; 
 for (i=1:round(prs)-1) 
  for (j=1:prms) 
   y(j) = x((i-1)*prms+j) 
 end 
  sr(i) = media(y); 
 end 
 B = sr 
 filename = fullfile("pontoslinearizados2.txt") 
 plot (B) 
 csvWrite (B, filename) 
endfunction 

 
function [C] = calculo3 (prms) 
 x = read ('pontos3.txt',-1, 1) 
 prs = length(x)/prms; 
 for (i=1:round(prs)-1) 
  for (j=1:prms) 
   y(j) = x((i-1)*prms+j) 
 end 
  sr(i) = media(y); 
 end 
 C = sr 
 filename = fullfile("pontoslinearizados3.txt") 
 plot (C) 
 csvWrite (C, filename) 
endfunction 
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function [D] = calculo4 (prms) 
 x = read ('pontos4.txt',-1, 1) 
 prs = length(x)/prms; 
 for (i=1:round(prs)-1) 
  for (j=1:prms) 
   y(j) = x((i-1)*prms+j) 
 end 
  sr(i) = media(y); 
 end 
 D = sr 
 filename = fullfile("pontoslinearizados4.txt") 
 plot (D) 
 csvWrite (D, filename) 
endfunction 
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APÊNDICE B – Código utilizado para o cálculo RMS da aceleração 
 

function m=rms (x) 

 m = sqrt((1/length(x))*sum(x^2)); //Cálculo do valor RMS 

endfunction 

 

function [A] = calculo1 (prms) 

 x = read ('ponto1.txt',-1, 1) //Leitura dos pontos 

 prs = length(x)/prms; //Cálculo de equalização 

 for (i=1:round(prs)-1) 

  for (j=1:prms) 

   y(j) = x((i-1)*prms+j) 

 end 

  sr(i) = rms(y);//Armazenamento dos valores RMS 

 end 

 A = sr 

 filename = fullfile("pontoconvertido1.txt") 

 plot (A) 

 csvWrite (A, filename) //exportar os pontos em um arquivo txt 

endfunction 

 

function [B] = calculo2 (prms) 

 x = read ('ponto2.txt',-1, 1) 

 prs = length(x)/prms; 

 for (i=1:round(prs)-1) 

  for (j=1:prms) 

   y(j) = x((i-1)*prms+j) 

 end 

  sr(i) = rms(y); 

 end 

 B = sr 

 filename = fullfile("pontoconvertido2.txt") 

 plot (B) 

 csvWrite (B, filename) 

endfunction 

 

function [C] = calculo3 (prms) 

 x = read ('ponto3.txt',-1, 1) 

 prs = length(x)/prms; 

 for (i=1:round(prs)-1) 

  for (j=1:prms) 

   y(j) = x((i-1)*prms+j) 

 end 

  sr(i) = rms(y); 

 end 

 C = sr 

 filename = fullfile("pontoconvertido3.txt") 

 plot (C) 

 csvWrite (C, filename) 

endfunction 
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function [D] = calculo4 (prms) 

 x = read ('ponto4.txt',-1, 1) 

 prs = length(x)/prms; 

 for (i=1:round(prs)-1) 

  for (j=1:prms) 

   y(j) = x((i-1)*prms+j) 

 end 

  sr(i) = rms(y); 

 end 

 D = sr 

 filename = fullfile("pontoconvertido4.txt") 

 plot (D) 

 csvWrite (D, filename) 

endfunction 

 
 


