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RESUMO 

 

Devido a crescente preocupação com os riscos causados pelo uso do fluido de corte 

no processo de usinagem, buscam-se alternativas a sua substituição, uma delas é a 

utilização de ferramentas de corte autolubrificadas. Contudo a inserção de um 

material lubrificante na matriz da ferramenta de corte altera suas propriedades físico-

mecânicas. Sendo assim necessário conhecer as propriedades e comportamento de 

materiais que serão aplicados a esta finalidade, uma vez que estes influenciam 

diretamente no desempenho da ferramenta, na sua vida útil, no desgaste causado e 

no custo do processo. Diante disto, tem-se por objetivo desenvolver um material 

autolubrificado para ferramenta de corte composto por uma de matriz de alumina 

(Al2O3) com bissulfeto de molibdênio (MoS2) ou Grafite como lubrificantes sólidos. 

Os corpos de prova foram desenvolvidos a partir da alumina pura e com 

composições com 5, 10 e 15% de cada lubrificante na matriz. Os pós foram 

processados através da moagem e sinterização via SPS. Posteriormente o material 

compactado foi caracterizado em termos da microdureza, dureza, tenacidade à 

fratura e rugosidade. A habilidade de lubrificar foi investigada em um ensaio 

tribológico do tipo pino sobre disco. As superfícies de fratura e os desgastes foram 

avaliados através de microscopia eletrônica de varredura. Como resultados foi 

observado que com o aumento da inserção de lubrificante sólido houve uma 

diminuição dos valores de microdureza, dureza e tenacidade à fratura. Os melhores 

resultados tribológicos foram encontrados para as amostras contendo 15% em peso 

de MoS2. 

 

Palavras-Chaves: Material Autolubrificado; Ferramenta de corte; Alumina; 

Lubrificante Sólido; Desempenho Tribológico.   
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ABSTRACT 

 

Due to growing concern about the risks caused by the use of cutting fluid in the 

machining process, substitution alternatives are sought, which is the case of the use 

of self-lubricated cutting tools. However, the insertion of a lubricating material in the 

cutting tool matrix modifies the physical-mechanical properties. Therefore, it is 

necessary to know the properties and behavior of materials that will be used for this 

purpose, once that they influence directly on the tool performance, its useful life, the 

wear and the cost of the process. Given this, the work has been aimed to develop 

and evaluate a self-lubricating cutting tool with alumina matrix (Al2O3) and 

molybdenum disulfide (MoS2), Graphite and Barium Fluoride (BaF2) as solid 

lubricants. The samples were developed from pure alumina and with compositions 

containing 5, 10 and 15% of each solid lubricant in the matrix. The powders were 

processed through the grinding and sintering via SPS. After, the compacted material 

was characterized regarding microhardness, hardness, fracture toughness, and 

roughness. The ability to lubricate was investigated in a pin-on-disc tribological test. 

The fracture surfaces and wear were evaluated by scanning electron microscopy. As 

results, it was observed that with the increase of the insertion of solid lubricant there 

was a decrease in the values of microhardness, hardness, and fracture toughness. 

The best tribological results were obtained for samples containing 15% of MoS2. 

 

Keywords: Self-lubricating materials; Cutting tool; Alumina; Solid Lubricant; 

Tribological Performance. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente existe uma grande preocupação ambiental e buscam-se formas 

de diminuir os meios de contaminação provenientes dos processos de usinagem. 

Uma delas seria a redução do uso de fluidos de corte, uma vez que estes podem 

gerar poluição ambiental e danos à saúde de seus manipuladores, sejam eles 

problemas respiratórios ou na pele (OLIVEIRA e ALVES, 2007). Além do problema 

ambiental, há também um grande valor agregado aos processos de usinagem, pois 

o uso desses fluidos de corte ou lubrefrigerantes geram custos associados ao 

armazenamento, aquisição, controle e descarte, que representam cerca de 16% do 

custo total de fabricação das peças (SOUZA, 2011). 

Entretanto, o uso de fluidos de corte é de grande importância ao processo, 

visto que reduz a temperatura entre as peças em contato, diminui o atrito, auxilia na 

remoção do cavaco, entre outras funções (DINIZ, 2001). Sua eliminação deve 

ocorrer de forma que estas vantagens sejam mantidas. Uma alternativa para a 

eliminação de fluidos de corte é o uso de lubrificantes sólidos, os quais podem se 

apresentar na forma de filmes ou camadas protetoras, ou ainda incorporados como 

partículas dispersas em matrizes. Estes lubrificantes podem ser utilizados sob 

condições de cargas elevadas, altas temperaturas e em ambientes reativos 

(PARAKUR, 2008). 

A incorporação de lubrificantes sólidos dispersos em matrizes metálicas ou 

cerâmicas, podem ser uma opção como materiais para desenvolvimento de 

ferramentas de corte. Uma tecnologia que pode ser utilizada é metalurgia do pó, pois 

o lubrificante estará disperso em toda a estrutura da ferramenta, não sendo 

necessário etapas adicionais ao processo de fabricação e esta será ainda uma fonte 

inesgotável de lubrificante (BINDER, 2009). 

Outro fator importante é a escolha da matriz. As ferramentas de corte devem 

possuir como propriedades boa dureza e tenacidade, resistência ao desgaste, 

compressão, cisalhamento e choque térmico, além de boas propriedades mecânicas 

a altas temperaturas e inércia química (AMORIM, 2012). Segundo Machado et al. 

(2011), ferramentas cerâmicas de alumina apresentam alto grau de dureza, boa 

resistência ao desgaste, e inércia química, em contrapartida, apresentam uma baixa 

tenacidade. Além disso, para minimizar o desgaste e integridade superficial, o uso 
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de refrigeração e lubrificação em ferramentas cerâmicas, pois estas possuem baixa 

resistência ao choque térmico e necessitam de resfriamento adequado, caso 

contrário, ocorrerá o aparecimento de trincas e consequentemente quebras (WU et 

al., 2016). 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na confecção de ferramentas de corte 

autolubrificadas, como é o caso dos trabalhos de Jianxin (2007), Wenlong (2011), 

Chen (2018), que estão apresentando resultados satisfatórios e promissores na 

área. 

 A escolha da matriz e do lubrificante sólido, bem como a porcentagem de 

cada elemento presente na formulação de composições, irão influenciar nas 

propriedades mecânicas e finais do material e, consequentemente, da ferramenta de 

corte. Devido esses fatores há necessidade de estudos aprofundados nesta área. 

Diante disso, os objetivos são: 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver um material autolubrificado para ferramenta de corte, que 

possua boas características mecânicas e que apresente baixo 

desgaste da ferramenta. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar a relação matriz cerâmica x lubrificante sólido das composições 

propostas; 

  Avaliar as propriedades mecânicas e tribológicas do material 

desenvolvido em função do percentual e tipo de lubrificante sólido 

adicionado a matriz de alumina; 

 Avaliar a ação do lubrificante sólido e desgaste dos pinos confeccionados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. FERRAMENTAS DE CORTE 

 

Segundo a norma DIN 8580, o processo de usinagem é um processo de 

fabricação pelo qual ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco. A norma 

NBR 6175 de 1971 define a usinagem como um processo mecânico no qual há 

remoção de cavaco através do uso de uma ferramenta, atribuindo à peça forma, 

dimensões, acabamento superficial ou a combinação destes itens. Para que ocorra 

este processo é necessário que os materiais utilizados na fabricação das 

ferramentas de corte possuam maior dureza e maior resistência que o material 

utilizado a ser usinado.  

O processo de usinagem pode ser divido em: torneamento, fresamento, 

furação, aplainamento, mandrilamento, serramento, retificação, roscamento, entre 

outros. Segundo a NBR 6175, ferramentas de usinagem mecânicas são aquelas que 

possuem arestas cortantes destinadas a remoção de material na forma de cavaco, 

podendo ser elas divididas em monocortantes ou multicortantes.  

Para se utilizar ferramentas de corte é necessário que os materiais utilizados 

para sua fabricação possuam propriedades desejáveis como: tenacidade suficiente 

para evitar falha por fratura, elevada dureza, alta resistência à compressão, ao 

cisalhamento, ao choque térmico e ao impacto, boas propriedades mecânicas e 

térmicas em altas temperaturas e ser inerte quimicamente (MACHADO et al., 2011). 

Alguns fatores irão influenciar o uso e escolha do processo de usinagem e da 

ferramenta de corte a ser utilizada, que são: o tipo de material a ser usinado, o 

acabamento superficial pretendido, a velocidade do corte, a geometria pretendida, 

custo, entre outros.   

Para a seleção de materiais da ferramenta alguns critérios devem ser 

observados, como: o material a ser usinado, sua dureza e o tipo de cavaco formado; 

o processo de usinagem; condições da máquina operatriz, sua potência, gama de 

velocidades, sua conservação, entre outros aspectos; formas e dimensões da 

ferramenta; custo do material da ferramenta, levando-se em consideração 
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custo/benefício do processo; e as condições típicas de usinagem (DINIZ et al., 

2001). 

A seleção do material adequado irá aumentar a produtividade da usinagem, 

melhorar a qualidade da superfície usinada, garantindo uma melhor eficiência, além 

de que a má escolha pode aumentar o custo do processo e propiciar a falha 

prematura da ferramenta (LI et al., 2016).  

    

2.2. FERRAMENTAS DE CORTE CERÂMICAS 

 

Materiais cerâmicos são encontrados nas formas de óxidos, nitretos e 

carbetos e são compostos por elementos metálicos e não metálicos. As cerâmicas 

são materiais duros e frágeis, possuem baixa condutividade térmica, suportam 

trabalho em altas temperaturas e apresentam alta resistência à compressão. 

Em aplicação em ferramentas de corte os materiais cerâmicos possuem 

grandes vantagens quando comparadas a outros materiais, entre elas pode-se citar 

sua excelente resistência ao desgaste; elevada dureza, que pode expandir sua 

aplicação e aumentar sua vida útil; boa estabilidade química; além de sua baixa 

densidade oferecer benefícios no corte de alta velocidade (ZHU et al., 2017). 

Como propriedades as ferramentas de corte cerâmica apresentam: alta 

dureza em temperaturas elevadas, mantendo-se até cerca de 1600ºC; elevada 

estabilidade química; isolação elétrica, evitando os riscos de desgaste eletroquímico; 

alta resistência à compressão; precisam apresentar baixo coeficiente de atrito em 

contato com o material a ser usinado; baixa afinidade química com o aço, não se 

formando gume postiço (STEMMER, 2005).   

Atualmente as ferramentas de corte cerâmicas tradicionalmente encontradas 

são à base de alumina (Al2O3) e carbetos, como os de titânio (Ti) e silício (Si).  

Na utilização de ferramentas de corte cerâmico, o material de partida 

encontra-se sob a forma de um pó fino, da ordem de 1 a 10 micrometros, dos quais 

as peças são obtidas através de prensagem, podendo ser utilizado o material puro 

ou composições, como por exemplo, utilização de alumina pura (99,98% de pureza) 

ou em composições com óxidos de silício, de magnésio, de cromo, de níquel ou 

outros componentes (STEMMER, 2005). 



13 
 

 
 

Segundo Machado et al. (2011), ferramentas de alumina possuem alto grau 

de dureza, resistência ao desgaste e inércia química, possuindo, porém, baixa 

tenacidade. Essas ferramentas são aplicáveis para usinagem de materiais fundidos 

e aços tratados superficialmente ou totalmente temperados.  

Entretanto, existe um grande problema relacionado ao uso de ferramentas 

cerâmicas. Uma vez que elas são essencialmente fabricadas a partir de tecnologia 

do pó, há aparecimento de poros, os quais afetam diretamente na resistência 

mecânica. O efeito da porosidade nas propriedades dos materiais cerâmicos tem 

sido estudado ao longo dos anos, em decorrência da limitação do processo de 

densificação na sinterização, e apesar dos estudos na área, ainda há muitos fatores 

a se compreender sobre este efeito nas propriedades das cerâmicas (YOSHIMURA 

et a.,l 2005). Uma forma de minimizar o aparecimento de poros está relacionada ao 

processamento, através do qual podem ser utilizadas altas pressões de 

compactação, emprego de técnicas que permitam o uso de pressão e temperatura 

simultaneamente, e temperaturas controladas de sinterização. 

 

2.3. MECANISMOS DE DESGASTE EM FERRAMENTAS DE CORTE  

 

No processo de usinagem há duas principais razões para a substituição de 

ferramentas. A primeira, ocorre por meio de avarias ou falhas catastróficas, como 

lascamentos, trincamentos ou quebra; já a segunda ocorre por meio de desgaste 

excessivo, de modo que as condições de corte ou a qualidade da peça possam ser 

comprometidas (AMORIM, 2002). 

Existem três principais formas de desgaste em ferramentas: Desgaste em 

cratera, desgaste em flanco e desgaste em entalhe. Esses desgastes tendem a 

ocorrer em locais específicos, os quais podem ser observados na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema das principais áreas de desgaste em ferramentas de corte. 

 

FONTE: Machado et al. (2011) adaptada. 

 

Existem fatores que influenciam o desgaste e, consequentemente, a vida das 

ferramentas que, de acordo com Diniz et al. (2001), são: 

 Condições de usinagem, como a velocidade de corte, o avanço e 

profundidade da usinagem. 

 Geometria da ferramenta, como o ângulo de posição, ângulo de ponta, 

ângulo de saída, geometria negativa, entre outras características. 

Os principais tipos de desgaste, mecanismos e avarias estão detalhados e 

caracterizados através da Tabela 1, mostrando como eles podem ocorrer e sua 

ilustração.    

 

Tabela 1 – Tipos de desgaste, avarias e mecanismos de desgaste em 

ferramentas de corte. 

 

Tipo de Desgaste Ocorrências Ilustração 

De flanco Ocorre devido à 

abrasão causada por 

constituintes duros no 

material da peça 

usinada. 
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Craterização Ocorre devido à reação 

química entre o 

material da peça e a 

ferramenta de corte e é 

aumentada pela 

velocidade de corte. 

 

Aresta postiça (Buit-

Up-Edge)/ Adesivo 

É causado por 

aderência/brasagem 

por pressão do cavaco 

na pastilha. Ocorre 

facilmente em materiais 

com menor dureza 

(como por exemplo, 

aços com baixo teor de 

carbono, alumínio, ect. 

É influenciado pela 

velocidade de corte. 

 

Tipo entalhe Caracterizado por dano 

excessivo localizado na 

face de saída e no 

flanco da pastilha, na 

linha da profundidade 

de corte. Causado por 

adesão. 

 

Deformação plástica/ 

Térmico 

Ocorre quando o 

material da ferramenta 

é amolecido, que 

acontece geralmente 

quando a temperatura 

de corte está muito alta 

para uma determinada 

classe. 
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Trincas térmicas Ocorre quando a 

temperatura na aresta 

de corte muda 

rapidamente de quente 

para frio, podendo 

acarretar o surgimento 

de trincas 

perpendiculares à 

aresta de corte. 

 

Lascamento/quebra 

da aresta 

Resultante da 

sobrecarga das 

tensões de tração 

mecânica, que podem 

ocorrer devido o 

martelamento de 

cavacos, profundidade 

de corte ou avanço 

muito alto, inclusão de 

areia no material da 

peça, aresta postiça, 

vibrações ou desgaste 

excessivo na pastilha. 

 

FONTE: SANDVIK (adaptado). 

 

Algumas ações para minimizar esses desgastes são mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tipos de desgaste, avarias, mecanismos de desgaste e ações para 

minimizá-los. 

 

Tipos  Ações para minimizá-los 

Flanco  Redução da velocidade de corte 

 Seleção de ferramenta mais resistente 

 Aumento da velocidade, caso o desgaste 
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tenha sido causado pela aresta postiça de 

corte 

Entalhe  Seleção do fluido de corte 

 Redução da velocidade de corte 

Cratera  Seleção de ferramentas que possuam 

cobertura de Al2O3 

Deformação Plástica  Seleção de material com elevada dureza a 

quente 

 Redução da velocidade de corte 

Trincas Térmicas  Seleção de ferramenta tenaz 

 Controle na aplicação do fluido de corte 

Lascamento  Seleção de ferramenta mais tenaz 

 Aumento do ângulo de ponta, raio de ponta 

e/ou do ângulo de cunha. 

FONTE: Diniz et al. (2001) (adaptada). 

Quando utilizados materiais cerâmicos, os mecanismos de desgaste das 

ferramentas são complexos e são influenciados por: difusão, lascamento, abrasão, 

adesão na superfície de saída, abrandamento térmico, fratura catastrófica, cratera e 

desgaste de entalhe (SILVA et al., 2002). 

Para estes materiais os tipos de desgaste estão associados à velocidade de 

corte. Os desgastes em baixa velocidade são causados por desgaste de entalhe na 

profundidade de corte, já em alta velocidade, o desgaste de flanco é semelhante ao 

desgaste de entalhe, podendo variar de acordo com o tipo de cerâmica (SILVA et al., 

2002). 

 

2.4. USINAGEM A SECO 

 

Tradicionalmente nos processos de usinagem convencional, são utilizados 

fluidos de corte, a fim de melhorar a eficiência do processo. Esses fluidos são 

vastamente utilizados, pois diminuem o calor produzido durante o processo de 

usinagem, auxilia na redução do atrito, e possui influência na vida da ferramenta, 

rugosidade da superfície da peça de trabalho, tensões residuais e precisões 

dimensionais e, portanto, na produtividade das indústrias (GOINDI e SARKA, 2017). 
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Em contrapartida, segundo Dias et al. (2001) os fluidos de corte podem 

oferecer riscos: 

 Através do contato direto com o operador, como por respingos ou pela 

inalação de névoas e vapores gerados durante sua utilização, podendo 

causar doenças respiratórias;  

 Ao solo e água, podendo ser causado pelo derramamento de fluidos de 

corte no meio ambiente durante a armazenagem e transporte dos 

cavacos formados, tendo como consequência a contaminação do solo, 

lençol freático e rede de coleta de esgoto;  

 A Contaminação atmosférica, oriundos do tratamento dado aos 

cavacos formados.    

Devido aos problemas causados pelo uso desses fluidos, nos últimos anos 

surgiram estudos a fim de minimizá-los ou eliminá-los. A retirada destes fluidos, 

porém, deve ser realizada sem que haja perdas na qualidade da peça e na vida da 

ferramenta. Para isto, é necessária a utilização de condições de usinagem 

adequadas e também ferramentas que proporcionem baixo coeficiente de atrito ao 

par tribológico, alta dureza a quente e que sejam estáveis quimicamente (DINIZ et 

al., 2001). 

A usinagem a seco é um processo no qual a remoção do material é feita sem 

a utilização de fluidos de corte. Dentre as vantagens desta tecnologia pode-se citar 

sua adequação aos requisitos ecológicos e ambientais, redução de custos, devido à 

eliminação dos fluidos e aumento da produtividade (OLIVEIRA E ALVES, 2007). 

Segundo Diniz e Scandiffio (2001), o corte a seco pode apresentar a redução 

do choque térmico, diminuindo o aparecimento de lascamento e trincas da aresta de 

corte, sobretudo em operações de fresamento e outras operações com corte 

interrompido. 

Para minimizar as consequências do não uso do fluido de corte, são utilizados 

processos como revestimentos de carboneto de titânio e/ou óxido de alumínio, 

nitreto de titânio e carbonitreto de titânio, que suprem os efeitos da deficiência de 

lubrificação na região de corte, reduzindo o atrito e a adesão, funcionando como um 

"lubrificante sólido" (DINIZ E SCANDIFFIO, 2001). 

Com base nisto, outra forma de minimizar os efeitos deste processo é através 

da utilização de materiais autolubrificados. 
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2.5. LUBRIFICANTES SÓLIDOS 

 

O uso de lubrificantes se dá devido à necessidade de redução do coeficiente 

de atrito entre as peças, diminuir o seu desgaste, além de influenciar na vibração e 

ruídos produzidos pelas superfícies em contato. No decorrer dos anos, surgiram 

tipos lubrificantes e conceitos de lubrificação para se alcançar melhor lubricidade, 

menor atrito e maior resistência em aplicações mais severas (BINDER, 2009). A 

dinâmica dos lubrificantes sólidos tem-se mostrado eficiente, pois o deslizamento 

sobre os filmes lubrificantes formados é acompanhado por cisalhamento dúctil, 

propiciando um baixo coeficiente de atrito (PARUCKER, 2008). 

Os lubrificantes sólidos podem ser utilizados em extremas temperaturas, sob 

altas cargas e em ambientes quimicamente reativos, onde lubrificantes 

convencionais não podem ser utilizados, podendo ainda ser aplicados aos 

componentes de um par tribológico na forma de filmes ou camadas compósitas 

depositadas/geradas na sua superfície, ou ainda, incorporado ao volume do material 

(matriz) na forma de partículas dispersas (PARUCKER, 2008). 

Lubrificantes sólidos podem ser classificados através de várias formas, sejam 

elas através das suas propriedades químicas, físicas, mecânicas ou estruturais. E 

seu uso pode ser influenciado por fatores como o ambiente, temperatura, materiais 

em contato, forma como o lubrificante se encontra (pós, lamelas, filmes ou 

compósitos) e o tipo de material do lubrificante. 

A Tabela 3 mostra exemplos de materiais utilizados como lubrificantes 

sólidos, sua classificação e coeficientes de atrito medidos através de diferentes 

condições de ensaio. É importante salientar que a variação do coeficiente de atrito é 

influenciada pelo ambiente, geometria do par tribológico, temperatura, material do 

contracorpo, pureza, entre outros fatores.  

 

Tabela 3 – Classificação de lubrificantes sólidos. 

Classificação Materiais Variação do 

Coeficiente de 

Atrito 

 MoS2 0,002-0,25 
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Sólidos Lamelares 

HBN 

Grafite 

H3BO3 

GaSe, GaS, SnSe 

0,15-0,7 

0,07-0,5 

0,02-0,2 

0,15-0,25 

 

Metais Moles 

Ag 

Pb 

Au 

0,2-0,35 

0,15-0,2 

0,2-0,3 

 

Misturas de Óxidos 

CuO-Re2O7 

CuO-MoO3 

NiO-MoO3 

0,03-0,1 

0,035-0,2 

0,03-0,2 

 

Óxidos 

B2O3 

TiO2 

ZnO 

0,15-0,6 

0,1 

0,1-0,6 

Halogenetos e 

Sulfetos de Metais 

Alcalinos 

CaF2, BaF2, SrF2 

CaSO4, BaSO4, SrSO4 

0,2-0,4 

0,15-0,2 

 

 

Sólidos Baseados em 

Carbono 

Diamante 

Carbono Tipo Diamante 

(DLC) 

Carbono Vítreo 

Fulerenos 

0,02-1 

0,003-0,5 

 

0,15 

0,15 

Materiais 

Orgânicos/Poliméricos 

Estearato de Zinco 

Graxas 

PTFE 

0,1-0,2 

0,2-0,4 

0,04-0,15 

 

 

Materiais Compósitos 

ou Revestimentos 

Espessos (>50µ) 

Compósitos de Matriz 

Metálica, Polimérica ou 

Cerâmica Contendo 

Grafita, 

WS2, MoS2, Ag, CaF2, 

BaF2 

Etc. 

0,05-0,4 

 

Revestimentos 

Filmes de Ni e Cr 

Eletrodepositados 
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Compósitos (<50 µ) Contendo 

PTFE, Grafite, 

Diamante, B4C 

etc, Partículas de 

Lubrificantes 

 

Nano compósito ou 

Revestimentos 

multicamadas 

constituídos de MoS2, 

Ti, DLC etc. 

0,1-0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,05-0,15 

Fonte: ERDEMIR, 2001 apud BINDER, 2009. 

 

Atualmente lubrificantes sólidos ganham destaque em suas variadas formas 

de aplicação, sendo uma delas como revestimentos. Porém esta aplicação requer 

alto controle e acabamento superficial, além elevados custos para sua deposição. 

Outra forma de utilização destes lubrificantes é através da dispersão em matrizes 

cerâmicas, metálicas ou poliméricas, pois não são necessárias etapas adicionais à 

fabricação da peça, não alterando o valor da fabricação, e o material torna-se uma 

fonte contínua de lubrificante (BINDER, 2009). 

Algumas vantagens do uso de lubrificantes sólidos são abordadas de acordo com 

as seguintes condições (CLAUSS, 1972 apud BINDER, 2009, pág. 27-29): 

 

1- Altas cargas - Lubrificantes líquidos são expulsos das 

superfícies sob extrema pressão, aumentando o desgaste e 

atrito, já nos sólidos lamelares, o cisalhamento ocorre quando 

as cargas são elevadas (exatamente o inverso da lubrificação 

hidrodinâmica), sendo assim adequados para a lubrificação 

com extrema pressão. 

2- Baixa velocidade - Em baixas velocidades de 

deslizamento, as asperezas nas superfícies de contato tendem 

a penetrar filmes hidrodinâmicos providos por lubrificantes 
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fluidos, de modo que ocorrem ação de deslizamento e 

soldagem a frio. 

3- Operação em temperaturas extremas – Nessas condições 

os óleos propiciam a diminuição da temperatura e sofrem 

redução da viscosidade, reduzindo a capacidade de carga dos 

filmes, além de serem sujeitos à decomposição térmica e 

oxidação. Em situações inversas, óleos tornam-se 

extremamente viscosos, sólidos. Lubrificantes sólidos possuem 

maior estabilidade térmica, de modo que proporcionam uma 

faixa de serviço mais ampla, de 200 a 1100ºC. 

4- O ambiente pode carregar óleos e graxas – Em locais 

onde as peças podem operar imersas em líquidos ou expostas 

à chuva, os lubrificantes sólidos têm a vantagem de não serem 

lavados. 

5- Meio de operação é sujo ou abrasivo – Partículas de 

poeira podem acumular-se em superfícies com óleos e graxas, 

atuando como componente abrasivo. Os lubrificantes sólidos 

são muitas vezes superiores em aplicações sujeitas à ação de 

poeira onde não é possível vedação completa. 

6- A limpeza é importante – Uma vez que os lubrificantes 

sólidos não acumulam poeira e sujeira abrasiva, eles são úteis 

onde é necessária limpeza. 

7- Fretting – A vibração em muitas juntas da máquina pode 

causar desgaste de tipo fretting, mesmo que haja movimento 

aparente entre as peças. Os lubrificantes sólidos permanecem 

eficazes sob tais condições. 

8- Manutenção inadequada ou não confiável – Não se deve 

confiar em mecanismos para bombear ou recircular óleo 

lubrificante ou confiar na manutenção humana. 

9- Peças inacessíveis após a montagem ou operação – Em 

equipamentos complexos onde a relubrificação por óleos ou 

graxas não é viável, os lubrificantes sólidos podem fornecer 

lubrificação permanente no local. 
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10-  O design deve ser simplificado – Projetos geralmente 

podem ser simplificados, influenciando na redução de custo, 

peso e tamanho, através da eliminação passagens de óleo, 

reservatórios, filtros e bombas de recirculação. 

11-  Ações intermitentes envolvendo longos períodos de 

partes em desuso ou armazenada – Óleos e graxas podem 

secar ou migrar durante longos períodos de inatividade. Em 

contrapartida, os lubrificantes sólidos mantêm sua lubrificação 

e estão imediatamente disponíveis quando solicitados após 

longo período de armazenamento. 

12-  Equipamento que deve ser esterilizado. Os lubrificantes 

sólidos não se degradam pela exposição a altas temperaturas. 

13-  Montagem de peças são difíceis – Os lubrificantes 

sólidos impedem o emperramento e arranchamento de 

partículas, favorecendo o encaixe à pressão ou a montagem de 

peças próximas, facilitando também o ajuste de parafusos. A 

desmontagem torna-se também mais fácil. 

14-  Lubrificantes devem ser compatíveis com substratos não 

metálicos – Madeira, papel, vidro, borracha e plásticos podem 

ser lubrificados com lubrificantes sólidos. Eles podem atuar 

como selantes de madeira e revestimentos protetores para 

produtos de madeira e borracha. 

15-  É necessária condutibilidade elétrica ou isolamento – O 

grafite é um excelente condutor de eletricidade, bem como um 

lubrificante sólido efetivo. Filmes ligados a sólidos inorgânicos 

proporcionam excelente isolação elétrica. 

16-  A radiação nuclear poderia decompor outros lubrificantes 

– A estabilidade à radiação da maioria dos lubrificantes sólidos 

é maior que as de óleos e graxas. 

17-  A reação ao ambiente deve ser evitada – Ácidos ou 

bases fortes, combustíveis, solventes e oxigênio líquido são 

reativos com óleos e graxas, enquanto que lubrificantes sólidos 

estão disponíveis inerentes a tais substâncias.  
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Algumas desvantagens dos lubrificantes sólidos estão associadas ao fato 

deles não resfriarem facilmente, ao contrário dos óleos que podem transportar calor. 

Embora forneçam baixos coeficientes de atrito, estes ainda são maiores que os 

fornecidos por filmes hidrodinâmicos, exceto quando estão operando sob condições 

de lubrificação de limite. A seguir serão descritos alguns lubrificantes sólidos. 

 

2.5.1. GRAFITE 

 

O grafite é um material tipicamente laminado, constituído de uma estrutura em 

que átomos de carbono com arranjo hexagonal interagem com os demais carbonos 

no mesmo plano através de ligações covalentes, com forças de Van der Waals 

atuando entre lamelas sucessivas (FERREIRA, 2008). Esta estrutura está 

apresentada na Figura 2.  

 

Figura 2 – Estrutura do grafite. 

 

Fonte: King (2006) 

 

O grafite se apresenta como excelente condutor de calor e eletricidade, alta 

resistência ao ataque químico e choque térmico, possui baixa molhabilidade por 

vidros e metais a altas temperaturas. (SOUZA, 2014). Além destas, o grafite também 

é considerado uma boa alternativa como lubrificante sólido. O carbono naturalmente 

pode ocorre em alguns polimorfos, sendo os principais o grafite (hexagonal) e o 

diamante (cúbico). O grafite possuiu diversos usos ao longo dos anos, como para 

prevenir a ferrugem de armas de fogo, usado como lubrificante em máquinas de 

movimento lento, como tinta protetora, utilizados em lápis, entre outros usos (KING, 

2006). 
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2.5.2. BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO 

 

O bissulfeto de molibdênio (MoS2) é um material que pode ser encontrado na 

forma de pó, placas, suspensões, misturado em graxas, na forma de filmes ou em 

aditivos em compósitos com diferentes matrizes e como propriedades ele é estável 

quimicamente, resistente à maioria dos ácidos e insensível à radiação (FURLAN, 

2016). 

O MoS2 é considerado um lubrificante sólido lamelar com estrutura hexagonal, 

sendo utilizado de duas principais formas: (1) como aditivo em fluidos de corte, 

porém não atende as condições de corte a seco; (2) como revestimentos compostos 

por MoS2 ou com MoS2 e metal compósito (WENLONG et al., 2011). 

 Segundo Furlan (2013), em superfícies deslizantes as camadas cristalinas do 

MoS2 alinham-se paralelamente à direção do movimento relativo, movendo-se 

facilmente, proporcionando o efeito lubrificante. Um esquema deste sistema está 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esquema do mecanismo de lubrificação de sólidos lamelares. 

 

Fonte: FURLAN (2016) 

 Este material é muito utilizado como lubrificante sólido e vem ganhando 

destaque em aplicações em materiais autolubrificados. 

 

2.6. COMPÓSITOS AUTOLUBRIFICADOS 

 

De acordo com Evans e Senior (1982) apud Furlan (2016) materiais 

autolubrificados são aqueles capazes de deslizar em um contra corpo sob cargas e 

velocidades eficientes, em movimento relativo, na ausência de fluidos lubrificantes, 

sem sofrer danos, sejam eles por solda cavitação e adesão. Xu et al. (2016), afirma 
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que o efeito autolubrificante, em materiais com matrizes metálicas, baseia-se na 

migração do lubrificante sólido da matriz para a superfície desgastada, resultando na 

formação de um filme contendo o lubrificante sólido enquanto o ocorre o desgaste 

por deslizamento. 

 Segundo Demétrio (2012) os materiais autolubrificados podem ser fabricados 

através da aplicação de lubrificantes na forma de camadas de resinas, polímeros, 

deposições químicas ou físicas (CVD e PVD), através do bombardeamento de 

espécies ionizadas (plasma) ou ainda incorporados em matrizes, formando uma 

segunda fase lubrificante, a qual durante o movimento entre superfícies será 

liberada do estoque, formando uma camada lubrificante. Neste último caso, engloba 

ferramenta de corte cerâmicos autolubrificantes existentes fabricados através da 

sinterização de pós cerâmicos com adição de lubrificante sólido. (Wu et al., 2016), 

objeto deste trabalho de mestrado. 

 Existem desafios no desenvolvimento de materiais autolubrificados, que são a 

falta de correlação entre as propriedades físicas, mecânicas e estruturais destes 

materiais com as propriedades tribológicas resultantes de suas combinações 

(FURLAN, 2016), sendo necessários estudos nestas áreas. Ainda segundo a autora, 

é necessário o estudo das relações tribológicas (atrito e desgaste), pois materiais 

produzidos via metalurgia do pó contendo lubrificantes sólidos em sua composição 

podem apresentar-se autolubrificado ou possuir baixo desempenho, quando são 

alterados parâmetros como carga, velocidade, atmosfera, entre outros.  

Jianxin e seus colaboradores (2006) utilizaram uma matriz cerâmica de 

alumina com carbeto de titânio e com 10% de CaF2 como lubrificante sólido. Os pós 

foram preparados por moagem úmida por 100h. Após secagem foi conformado e 

compactado em molde metálico com a 100MPa. A densificação ocorreu por 

prensagem a quente a 1700°C. A ferramenta formada foi caracterizada e ensaiada 

em torno mecânico. O coeficiente de atrito calculado na interface da usinagem a 

seco de aço endurecido e ferro fundido ao utilizar a ferramenta desenvolvida foi 

reduzido em comparação com as ferramentas sem CaF2. O mecanismo responsável 

foi explicado pela formação de uma película autolubrificante na interface da peça. 

Outro fator observado é que a velocidade de corte influencia no desgaste sofrido. 

Jianxin et al. (2007) variou as concentrações de CaF2 com 5, 10 e 15% de 

lubrificante sólido em uma matriz Al2O3/TiC. Os testes tribológicos de desgaste por 
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deslizamento foram realizados em um tribômetro ringbloc” de alta velocidade MRH-

3. O coeficiente de atrito e a taxa de desgaste dos compósitos cerâmicos 

Al2O3/TiC/CaF2 diminuíram continuamente com aumento na concentração de CaF2 

até 10% em volume ao deslizar contra o carboneto cimentado. Um filme 

autolubrificante foi formado na superfície de contato e sua composição foi avaliada, 

a qual era constituída principalmente do lubrificante sólido. 

Wenlong et al. (2011) utilizaram em seu trabalho uma matriz de carbeto de 

tungstênio, carbeto de titânio e cobalto (WC/TiC/Co), usados na fabricação de 

ferramenta de corte, com MoS2 introduzido na matriz através de furos. Como 

resultado foi obtido que as ferramentas autolubrificadas obtiveram melhores 

resultados que as sem lubrificante sólido inseridos na matriz. A ferramenta com 

MoS2 na superfície de saída obteve menor coeficiente de atrito enquanto a com 

MoS2 na superfície de folga obteve menor desgaste na região. As ferramentas 

autolubrificadas são eficientes na redução do desgaste quando comparadas as 

ferramentas convencionais. 

Furlan et al. (2017) relatam em seu trabalho, que utilizaram misturas a partir 

de pó de ferro e de 9-16,5% em volume de lubrificantes sólidos (grafite e MoS2) 

combinados e isolados. Os resultados apontam que os melhores desempenhos 

foram observados para o composto contendo 9% MoS2+2,5%C, que conseguiram 

atingir valores de coeficiente de atrito e taxa de desgaste inferior a 0,08 e 8x10-

6mm³N-1.m-1. 

Kawakame e Bressan (2005) realizaram um estudo de desgaste de polímeros 

e compósitos, com adição de PTFE puro, com grafite, com MoS2 + fibra de vidro e 

com bronze. Foi utilizado um tribômetro Pino sobre Disco. Foi observado nos 

ensaios uma formação de um filme fino, os quais influenciavam o tipo de desgaste. 

Analisando os resultados dos ensaios de Pino sobre Disco, os autores concluíram 

que o material PTFE reforçado com 15% de fibra de vidro do tipo E e aditivado com 

5% de lubrificante sólido bissulfeto de molibdênio (MoS2) juntamente com o aditivado 

com 15% de Grafite apresentam as melhores características quanto à resistência ao 

desgaste. 

Furlan (2016) em seu trabalho utilizou uma matriz ferrosa com MoS2 como 

lubrificante majoritário. Para ensaios tribológicos foi utilizado um tribômetro com 

deslizamento alternado com corpo e contra corpo de esfera-disco. Como resultado, 
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através dos controles de matéria prima, composição e parâmetros de 

processamento foi possível a obtenção de um material autolubrificado. O MoS2 como 

lubrificante sólido principal apresentou um baixo coeficiente de atrito (0,06 a 0,08) a 

seco associado a uma baixa taxa de desgaste (2,0 a 3,5X10-6 mm³.N-1-.m1).  

 

2.7. SINTERIZAÇÃO 

 

O processo de sinterização é o processo pelo qual os poros interpartículas 

de um material granular são eliminados pela difusão atômica movida por forças 

capilares (CHEN e WHANG, 2000).  

O processo de sinterização pode ocorrer na presença ou ausência de 

pressão. No processo sem pressão, além do controle das características dos pós, 

o controle do processo de sinterização tem efeito importante na microestrutura e 

densidade final do material (SOUZA, 2011).    

Existem dois principais tipos de sinterização: no estado sólido (ou fase 

sólida), que é um processo no qual um pó compactado transforma-se em um 

sólido rígido através de fenômenos de transporte de matéria, em escala atômica, 

associado ao emprego de altas temperaturas, predominando os processos 

difusivos (SOUZA, 2011); e no estado líquido (ou fase líquida), que ocorre devido 

a formação líquida na estrutura, resultante pela fusão de um dos componentes do 

sistema ou pela reação entre pelo menos 2 componentes do sistema (BRITO et 

al., 2007). 

Na sinterização via fase sólida, os mecanismos atômicos pelos quais se 

pode ocorrer transferência de massa durante o processo de sinterização são 

(SOUZA, 2011):  

 Difusão pela superfície (caminho 1) ; 

 Difusão pelo volume (caminho 2), no qual a massa pode ser 

transferida da superfície para o pescoço;  

 Evaporação-condensação (caminho 3)  

 Difusão pelo contorno de grão (caminho 4)  

 Escoamento viscoso (caminho 5);   

 Difusão pelo volume; nesse caso a massa pode ser transferida do 

contorno de grão para o pescoço (caminho 6). 
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Esses mecanismos podem ser observados na Figura 4. 

 

Figura 4 - Principais mecanismos de transporte no processo de sinterização. 

 

Fonte: CHIANG et al. (1997) apud SOUZA (2011). 

 

Na fase líquida, um dos principais fatores para que ocorra a densificação é 

haver boa molhabilidade da fase líquida na sólida, de forma que esta seja 

completamente envolvida (GODOY, 2005). Além disso, também é necessário que 

haja solubilidade entre os componentes para que ocorra a densificação do 

material. Ainda segundo Godoy (2005), a taxa de sinterização via fase líquida é 

controlada pela distribuição e tamanho das partículas, pela viscosidade da fase 

líquida formada e pela sua tensão superficial.    

Um esquema do processo de sinterização via fase líquida é demonstrado e 

explicado através da Figura 5.  
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Figura 5 – Esquema de formação da fase líquida. 

 

Fonte: GERMAN, 1985 apud MOLISANI, 2006. 

 

O processo de sinterização é influenciado por diversos parâmetros, 

(GODOY, 2005), tais como:  

 Temperatura de sinterização; 

 Tempo de sinterização; 

 Tamanho e distribuição de partículas e poros na amostra; 

 Homogeneidade da mistura de pós; 

 Composição do material, incluindo-se aditivos;  

 Atmosfera de sinterização; 

 Parâmetros na compactação. 

Yoshimura et al. (2005) utilizaram um pó atomizado de alumina com 500 ppm 

de MgO, os quais foram sinterizados com variação de temperatura entre 1300º e 

1700ºC durante 1h, com taxa de aquecimento de 10ºC/min e patamar de 1h a 

500ºC. Como resultado foi observado um aumento da densidade entre 1300º e 

1500ºC, obtendo valor máximo a 1600º e diminuição em 1700ºC. Foi observado 

aumento do tamanho de grão a 1400ºC, porém o aumento mais significativo ocorre a 

1500ºC. As propriedades mecânicas avaliadas diminuíram com o aumento da 

porosidade na faixa de 0,8% a 35%.  
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Santos (2012) estudou variáveis no processo de compactação de pós à base 

de alumina. Em seu trabalho foram utilizados pós à base de alumina contendo 

diferentes composições e aditivos orgânicos distintos.  Foram variados parâmetros 

como umidade (10, 64 e 85%) e temperatura (5, 25 e 45°C). Como resultado foi 

obtido que para os pós estudados as melhores condições encontradas, sob pressão 

de 200MPa, foram de 64% de umidade relativa e temperatura de 25ºC. Sob estas 

condições as amostras demonstraram elevada densidade aparente, com pequena 

variação, alta resistência mecânica, apesar de não ser a mais elevada, e valores de 

módulo de Weibull mais elevados, indicando elevada confiabilidade. Mesmo não 

possuindo os melhores resultados, conclui-se que se trata da condição mais 

adequada para a conformação das peças cerâmicas pela reprodutibilidade e 

confiabilidade apresentada. Para todas as condições empregadas, quanto maior a 

temperatura ou a umidade relativa, menor a resistência mecânica à deformação dos 

grânulos. 

 

2.7.1. SINTERIZAÇÃO VIA SPS (Spark plasma sintering) 

 

A sinterização por plasma pulsado é um método pelo qual o pó é prensado 

uniaxialmente em um molde de grafite e pulsos de voltagem com altas correntes são 

aplicados no molde e no pó, sendo este aquecido pela descarga entre as partículas 

e pela corrente que percorre do molde de grafite (TROMBINI et al., 2007) 

A técnica é bastante utilizada a fim de consolidar materiais difíceis de 

sinterizar por métodos convencionais, como sólidos covalentes de alta temperatura, 

metais nanocristalinos e cerâmicas (KELLY e GRAEVE, 2015). Em sólidos 

policristalinos é possível obter maior densidade e pequenos tamanhos de grãos, que 

pode resultar no melhoramento de propriedades.  

Algumas vantagens inerentes a sua utilização são: alta eficiência térmica; 

aquecimento rápido, com a corrente elétrica podendo chegar a mais de 20.000 A; 

eficiente na autopurificação da superfície da partícula; e permite a rápida 

sinterização sob baixas temperaturas (YUCHENG e ZHENGYI, 2002). 

O processo de SPS é caracterizado pela alta eficiência térmica causado pelo 

aquecimento do molde de grafite e do pó a ser sinterizado por meio da passagem de 

altas correntes alternadas.  
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A Figura 6 apresenta um esquema de configuração de um sistema SPS. 

 

Figura 6 – Configuração de um equipamento de Sinterização por Plasma 

Pulsado. 

 

Fonte: TOKIA (1993) apud TROMBINI et al. (2007). 

 

 Os mecanismos de sinterização por SPS ocorrem devido ao uso de altas 

taxas de temperatura, que possibilitam a passagem rápidas por mecanismos 

densificantes, como, por exemplo, difusão por contornos de grão e difusão 

volumétrica que passam a ser dominantes durante o aquecimento (NASCIMENTO, 

2013). Porém não só esses mecanismos podem ser associados, deve-se levar em 

consideração também os mecanismos que que possuam cinéticas mais rápidas, 

como fusão e deformações. 

Vários trabalhos foram realizados estudando a sinterização da alumina via 

SPS. Alguns deles serão mostrados a seguir. 

Liu et al. (2015) utilizaram pós de Al2O3 com tamanhos de 1 e 3μm, variando 

temperatura de sinterização de 1200 a 1300ºC, utilizando um patamar de 2 min a 

uma taxa de 150ºC/min seguido de arrefecimento a temperatura ambiente a uma 

taxa de 60ºC/min. Utilizando pressão uniaxial de 50 Mpa. Como resultados foram 

obtidas densidades de cerca de 90% para as mostras com 3μm e de 

aproximadamente 100% para as amostras com 1μm. Ainda foi notado um refino de 
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grãos para o pó inicial de 3μm. Os resultados também sugeriram que o tamanho 

final do grão pode ser uma função forte da temperatura de sinterização, o que leva 

ao crescimento de grãos.  

Tamura et al. (2017) utilizaram três lotes de pó com diferentes composições, 

um contendo apenas Al2O3, enquanto outros possuíam 3% e 10% em peso de 

whiskers de Al2O3. O SPS foi realizado em vácuo dinâmico com temperatura de 

sinterização na faixa de 1150 a 1400°C e tempo de permanência na faixa de 1 a 

10  min. Em todos os casos, o SPS foi realizado sob pressão mecânica uniaxial de 

75MPa e com taxa de aquecimento de 200°C/min e taxa de resfriamento de 

100°C/min. Para todas as condições utilizadas foram encontradas densidades 

teóricas acima de 90%. Testes mecânicos foram realizados e seus resultados estão 

apresentados na Figura 7.  

 

Figura 7 - Resultados mecânicos das amostras de alumina pura (AW00) e 

com 3% (AW03) e 10% (AW10) de whiskers. 

 

Fonte:  Tamura et al. (2017) 

 

Trombini et al. (2007) utilizaram pós de Al2O3 contendo 5% em volume de 

inclusões manométricas de ZrO2. Estes foram densificados utilizando taxa de 

aquecimento de 200ºC/min, pressão de 50MPa variando-se a temperatura entre 

1250 e 1400ºC. Como resultados, foram atingidas densidades relativas de 100% a 

partir de 1350ºC e patamar de 2 min. Com patamares de 7 min, também se obteve 

densidade teórica máxima.  Foi encontrado também valores de dureza de 

aproximadamente 22GPa, 2GPa superior ao da alumina pura que foi em torno de 

20GPa. 
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3. METODOLOGIA 

 

Após exposição do referencial teórico, que embasa um trabalho inovador, 

mesmo tratando-se de materiais previamente conhecidos, foram utilizadas técnicas 

avançadas para o processamento dos mesmos, as quais não foram citadas na 

literatura para esta aplicação. Partindo disto, em seguida está demonstrada a 

metodologia aplicada para realização deste trabalho.  

 

3.1. MATÉRIAS PRIMAS 

 

Para realização dos experimentos foi utilizada uma matriz cerâmica de 

alumina (Al2O3) e como lubrificantes sólidos foram usados grafite e bissulfeto de 

molibdênio (MoS2), ambos adquiridos comercialmente.  

As composições dos corpos de prova (pinos) foram definidas por 5%, 10% e 

15% em peso de cada lubrificante sólido na matriz cerâmica, estes percentuais 

foram definidos a partir de trabalhos publicados por Jianxing (2006 e 2007), Xu 

(2014) e Wu (2016), os quais estão identificados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Identificação dos corpos de prova.  

% lubrificante Al2O3 Al2O3 + Grafite Al2O3 + MoS2 

0% AO - - 

5% - AG5 AM5 

10% - AG10 AM10 

15% - AG15 AM15 

 

3.2. MOAGEM 

 

Cada composição foi adicionada, individualmente, à um moinho de bolas de 

alta energia do tipo SPEX 8000, utilizando cadinho e bolas de metal duro (WC), com 

rotação de 1500rpm durante 10min, utilizando a proporção massa-bola 1:5, em meio 

úmido com ciclo-hexano, totalizando 5g de massa em cada moagem. 
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Posteriormente, as composições foram secas em estufa à 100ºC por 1h ou 

até que ocorresse a evaporação completa do reagente. Em seguida, os pós foram 

recuperados e armazenados. Foram realizadas 3 moagens para cada composição. 

 

3.3. SINTERIZAÇÃO 

 

A fim de que houvesse densificação completa dos corpos de prova, foram 

calculados a densidade teórica de cada composição de acordo com a equação 1 e a 

partir dela, foram determinadas as massas para cada composição, estimando-se 

corpos de prova com 10mm de diâmetro e altura. 

 

𝜌𝑡 =                                                               Eq.(1) 

 

Onde:  

 

ρT – Densidade Teórica 

Ma – Massa do Material A 

Mb – Massa do Material B 

ρa – Densidade do Material A 

ρb – Densidade do Material B 

 

Em seguida as massas foram pesadas e adicionadas à um molde de grafite, com 

pistões do mesmo material, estando o material a ser sinterizado envolto em folhas 

de carbono e com massa calculada a fim de se obter amostras com diâmetro e 

altura de 10mm. 

A sinterização ocorreu em equipamento do tipo SPS Division do Laboratório de 

Materiais de Alta Dureza do LAMAV-UENF, utilizando-se uma pressão de 40MPa, 

com taxa de aquecimento de 65ºC/min até atingir a temperatura de 1350ºC, com 

permanência de 5 min, seguido de resfriamento não controlado. O esquema de 

aquecimento está demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8 – Rampa de aquecimento de sinterização. 

 

 

Após sinterização, os corpos de prova foram lixados em disco diamantado 

para melhorar o acabamento das superfícies. Posteriormente foram realizadas 

análises de densidade através do método de Arquimedes. 

 

3.4. MICRODUREZA 

 

Para realização das análises de microdureza, os pinos foram embutidos a frio 

em resina epóxi e lixados com lixas #100, #220, #400, #600 e #1200, seguido de 

polimento utilizando-se solução de alumina (1µm). 

A análise de microdureza foi realizada na seção transversal do corpo de prova 

em um microdurômetro do tipo Pantec-HVS 1000, com indentador do tipo pirâmide, 

utilizando uma carga de 1000gf (9,8N) por 15s. Foram feitas 5 medidas para cada 

composição. 

 

3.5. DUREZA 

 

Para análise de dureza o material embutido foi lixado e polido novamente, e 

em seguida foram realizadas as medidas de dureza em durômetro do tipo Pantec, 

utilizando-se indentador do tipo pirâmide de diamante com carga de 60Kgf por 10s. 

Após identação foram medidas as diagonais impressas no material através de 

microscópio óptico e a dureza foi calculada a partir da equação 2. 
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𝐻𝑉 = 1,8544 ∗                                               Eq. (2) 

 

Onde:  

 HV é a dureza em escala Vickers, 

 F é a carga aplicada em Kgf; 

 d é a medias das diagonais da impressão no material em mm.  

 

3.6. TENACIDADE À FRATURA 

 

Foram feitas identações em durômetro do tipo Pantec com carga de 60Kgf por 

10s, com indentador do tipo pirâmide de diamante. Em seguidas foram medidos os 

comprimentos das trincas formadas ao redor da identação por microscopia óptica. 

Obtidos os dados, a tenacidade à fratura é calculada a partir das equações 3 e 4 

(HANYALOGLU et al., 2001).  

 

𝐾𝐼𝐶 = 1,705 ∗ (𝑊*HV)0,16                                                        Eq. (3) 

 

𝑊 =                                                         Eq.(4) 

 

Onde:  

 KIC = tenacidade à fratura do material (MPa.m1/2);  

 HV = Dureza Vickers (Kgf/mm²); 

 P= Carga aplicada (Kgf); 

 L = Somatório das trincas superficiais formadas (mm). 

 

3.7. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

A preparação das amostras se deu a partir da lavagem em banho ultrassônico 

com álcool isopropílico por 10 min e secas até evaporação completa do álcool. Para 

caracterização da superfície tanto os corpos de prova compactados como os discos 
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foram analisados através de microscópio eletrônico com canhão de emissão de 

campo FEG-Zeiss-Auriga. 

A composição química foi obtida através de Espectroscopia por Dispersão de 

Energia (EDS) acoplada ao equipamento. As imagens foram feitas com ampliação 

de 1000x, sobre as quais também foi realizado o EDS em área. 

 

3.8.   ENSAIO TRIBOLÓGICO 

 

 O ensaio tribológico foi realizado em tribômetro do tipo pino sobre disco de 

marca Magnum Engineers e modelo TE-165LE, com pino confeccionado neste 

estudo e discos de aço AISI 52100 com 35mm de diâmetro e 9mm de altura. O 

discos foram lixados até se obter uma rugosidade média de 0,2µm. 

 Os ensaios no pino-disco foram realizados em duplicata, seguindo os 

parâmetros descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros de teste do ensaio Pino-Disco 

Parâmetros de ensaio 

Força (N) 20 

Velocidade de deslizamento (RPM) 500 

Temperatura (°C) 23 

Tempo (s) 3600 

  

 Antes do ensaio tribológico e após os pinos e discos foram lavados em álcool 

isopropílico em banho ultrassônico durante 10 min, após ocorreu secagem do 

mesmo até evaporação completa do álcool. Em seguida, foram medidas as massas 

dos pinos e discos após os ensaios, a fim de calcular a perda de massa para cada 

ensaio realizado. Bem como foram realizadas medidas de rugosidade nos discos 

antes e após ensaio tribológico. 

Por fim, o desgaste da amostra foi avaliado através microscópio eletrônico com 

canhão de emissão de campo FEG-Zeiss- Auriga e o acabamento superficial do 

disco foi analisado através de microscopia eletrônica de varredura em equipamento 

do tipo MEV – HITACHI.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

O conhecimento das propriedades mecânicas do material desenvolvido é 

extremamente importante para sua aplicação como ferramenta de corte, bem como 

é necessário entender seu comportamento nos ensaios tribológicos. A seguir serão 

apresentadas e analisadas as principais propriedades. 

 

4.1.1. DENSIDADE 

 

A Tabela 6 mostra os resultados de densidade após sinterização, como 

também a porcentagem de densificação calculada para cada corpo de prova. 

 

Tabela 6 – Densidade dos corpos de prova. 

Amostra Densidade 

teórica (g/cm³) 

Densidade 

Arquimedes (g/cm³)  

Densificação (%)  

A0 3,950 3,772 95,5 

AM5 3,994 3,241 81,1 

AM10 4,039 3,399 84,2 

AM15 4,084 3,940 96,5 

AG5 3,807 3,459 90,9 

AG10 3,765 3,547 94,3 

AG15 3,552 3,536 99,5 

 

Através desta tabela é possível notar que as amostras fabricadas a partir da 

alumina pura apresentaram resultados de densificação com cerca 95%, estando 

assim em acordo com a literatura, nas quais ao se utilizar a mesma técnica de 

sinterização foram observadas densificações acima de 90%, como apresentadas 

nos trabalhos de Trombini et al. (2007) e Tamura et al. (2017). 

O aumento da concentração dos lubrificantes sólidos, tanto do grafite quanto 

do MoS2, resultou em um aumento da densificação dos corpos de prova. Para o 

bissulfeto de molibdênio há indícios de que houve a formação de uma fase líquida, 
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uma vez que sua temperatura de fusão (1185°C) é menor que a temperatura de 

sinterização (1350°C).  

 

4.1.2. MICRODUREZA  

 

A Tabela 7 apresenta os resultados de microdureza obtidos para cada condição. 

A microdureza Vickers diminui para todas as condições após inserção dos 

lubrificantes sólidos e do seu aumento percentual. O grafite por se tratar de um 

material mais macio, influenciou nessa condição diminuindo a microdureza em 

aproximadamente 60% para a condição AG15. 

 

Tabela 7 – Resultados de microdureza Vickers. 

 A0 AM5 AM10 AM15 AG5 AG10 AG15 

Dureza 

média (HV) 

2086,25 1868,05 1206,10 971,97 937,70 845,70 866,12 

Desvio 

Padrão 

135,88 93,04 143,02 90,96 120,79 174,14 125,67 

 

4.1.3.  DUREZA VICKERS 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados de dureza vickers.  

 

Tabela 8 – Dureza Vickers das amostras em HV e GPa. 

Amostra DUREZA (HV) Dureza  (GPa) 

A0 1330,33 13,05 

AM5 1332,46 13,07 

AM10 1084,75 10,64 

AM15 907,52 8,9 

AG5 467,85 4,59 

AG10 239,55 2,35 

AG15 502,13 4,92 
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As amostras de alumina pura e AM5 obtiveram maiores durezas. Ao adicionar 

mais concentrações de lubrificantes, esses valores foram reduzidos, principalmente 

para as amostras contendo grafite. Esses resultados estão em desacordo com a 

literatura, onde Campos (2016) em amostras de alumina pura utilizou uma carga de 

40Kgf e obteve resultados na faixa de 1700 HV e Tamura et al., (2017) encontraram 

resultados na ordem de 26GPa (2651HV) utilizando 1kgf. Os resultados 

apresentados por esses autores estão semelhantes aos valores de microdureza 

apresentados neste trabalho, indicando assim possíveis erros na análise de dureza.  

Alguns dos fatores que podem ter influenciado a discrepância nos resultados 

dureza foi a planicidade das amostras, como também o seu embutimento, que foi 

realizado com resina epóxi, na qual houve formação de bolhas provenientes da sua 

cura o que prejudicou a aderência entre a resina e o material a ser analisado, 

proporcionando assim, o deslocamento do pino ao ser aplicada a carga para 

realização da análise de dureza. 

Os maiores valores de dureza foram apresentados pela alumina pura, 

seguidos pelas amostras contendo MoS2. Vale salientar que as maiores 

concentrações de MoS2 (15%) ainda obtiveram maiores resultados de dureza que as 

amostras com 5% de grafite.  

 

4.1.4. TENACIDADE A FRATURA  

 

A Tabela 9 apresenta os resultados de tenacidade à fratura.  

 

Tabela 9 – Tenacidade à fratura. 

Amostras KIC(MPa.m1/2) 

A0 11,22 

AM5 10,62 

AM10 10,29 

AM15 10,17 

AG5 11,66 

AG10 8,16 

AG15 10,14 
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Como KIC é calculada com base na dureza Vickers do material, e esta não 

estava de acordo com a literatura, os valos encontrados também não são 

condizentes. Tamura et al. (2017) encontrou valores de 4.25MPa.m1/2 e Campos 

(2016) encontrou valores na faixa de 7MPa.m1/2 para a alumina pura. 

Através da tabela é possível observar que a inserção de lubrificantes sólidos 

diminuiu a tenacidade à fratura cerca de 8% para as amostras contendo MoS2. Com 

o aumento da porcentagem do lubrificante houve uma diminuição do KIC. Já para as 

amostras contendo grafite não houve comportamento linear, o que pode ter sido 

causado pela dificuldade em mensurar as trincas formadas, uma vez que estas se 

propagaram em sua maioria até as bordas da amostra. 

Jianxing et al. (2006), ao realizar seus estudos com matriz de Al2O3 + TiC ao 

inserir as mesmas concentrações (5%, 10% e 15%) de lubrificante CaF2, obteve uma 

redução de aproximadamente 35% do KIC em relação ao material puro para todas 

as concentrações. 

 

4.2. AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA 

 

Com o intuito de avaliar a capacidade de lubrificar dos materiais 

desenvolvidos foram realizados ensaios de tribológicos num equipamento pino sobre 

disco. Através deste ensaio foi possível avaliar o comportamento deste material num 

contato com aço AISI 52100.  

As Figuras 9 e 10 apresentam os resultados de coeficiente de atrito e 

profundidade do desgaste em função do tempo.   
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Figura 9 – Coeficiente de atrito em função do tempo para a alumina pura e 

condições contendo MoS2 (AM5, AM10 e AM15). 

 

 

Figura 10 – Profundidade do desgaste em função do tempo para a alumina 

pura e condições contendo MoS2 (AM5, AM10 e AM15) 
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É possível observar que a condição AM5 apresentou maior coeficiente de 

atrito, seguida pela condição contendo alumina pura, sendo condizente a 

profundidade de desgaste para ambas as condições. 

Os coeficientes de atrito médio para as condições M10 e M15 são 

respectivamente 0,63 e 0,46. O aumento da concentração do bissulfeto de 

molibdênio acarretou na diminuição do atrito e consequentemente na redução do 

desgaste, obtendo-se menores profundidades de trilhas formadas. O melhor 

resultado foi observado para a condição AM15. 

As Figuras 11 e 12 apresentam os resultados de coeficiente de atrito e 

profundidade do desgaste para as amostras contendo grafite como lubrificante 

sólido. Através dessas  figuras é possível observar que a amostra contendo 15% de 

grafite obteve maior coeficiente de atrito favorecendo o aumento do desgaste, 

enquanto as menores concentrações obtiveram melhores resultados.  

  As amostras contendo grafite apresentaram comportamento contrário às 

contendo MoS2, pois quanto menor a concentração de grafite, menor o coeficiente 

de atrito e consequentemente menor desgaste. Os maiores desgastes foram 

apresentados para a condição pura seguida de AG15.  

 

Figura 11 – Coeficiente de atrito em função do tempo para a alumina pura e 

condições contendo Grafite (AG5, AG10 e AG15) 
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Figura 12 – Profundidade do desgaste em função do tempo para a alumina pura e 

condições contendo Grafite (AG5, AG10 e AG15) 

 

 

A Tabela 10 mostra o COEF médio para todas as condições ensaiadas. 

 

Tabela 10 – Coeficiente de atrito médio para as condições ensaiadas.  

Ensaio A0 AM5 AM10 AM15 AG5 AG10 AG15 

1 0,41 1,59 0,57 0,48 0,77 0,57 0,97 

2 0,87 1,62 0,68 0,44 0,57 0,72 0,73 

Média 0,64 1,61 0,63 0,46 0,67 0,65 0,85 

 

Comparando as médias dos coeficientes de atrito obtidos percebe-se que a 

condição AM5 aumentou o coef em relação a alumina pura, enquanto o aumento do 

lubrificante MoS2 reduziu o coef.  Já as amostras contendo 5 e 10% de grafite, 

obtiveram redução do atrito em relação a condição pura. 

 A Tabela 11 apresenta os resultados de perda de massa tanto para os pinos, 

quanto para os discos.  
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Tabela 11 – Porcentagem média das perdas de massa dos pinos e discos 

ensaiados. 

Amostra Perda de massa 

dos pinos (%) 

Perda de massa dos discos 

correspondentes (%) 

A0 9,91 0,087 

AM5 1,073 0,420 

AM10 0,015 0,027 

AM15 0,156 0,125 

AG5 0,221 0,052 

AG10 0,296 0,012 

AG15 0,444 0,010 

 

A maior perda de massa nos pinos foi observada para as amostras de 

alumina pura, isso pode ser associado ao fato delas possuírem a menor densidade, 

consequentemente possuem uma maior porosidade, sendo assim mais fácil o seu 

desgaste.  

Para as amostras com MoS2 as perdas no pino foram diminuídas com o 

aumento da quantidade de lubrificante. Já para as amostras com adição de grafite, 

quanto maior a sua concentração, maior o desgaste, este fator também pode ser 

associado as baixas densidades destas amostras. 

As perdas de massa dos discos usados em conjunto com a alumina obtiveram 

baixos valores, tendo sofrido o efeito contrário ao pretendido, uma vez que 

esperava-se que a alumina causaria desgaste severo no disco.  O mesmo ocorreu 

para as amostras com grafite em sua composição, porém como a aplicação 

pretendida é utilização em ferramentas de corte, esse resultado indica que houve 

pouca remoção do aço em relação ao material a ser usado em ferramentas.  

Os discos ensaiados com alumina + MoS2 sofreram maiores perdas, 

indicando que houve boa remoção do material. Sendo o melhor efeito observado 

para AM15, pois houve baixa perda do pino, boa remoção do aço, tendo ainda essa 

concentração apresentado baixos valores de coeficiente de atrito. 

Além do coeficiente de atrito e desgaste, foi analisado a qualidade da 

superfície dos discos ante a após os ensaios tribológicos. A Tabela 12 apresenta os 

resultados de rugosidade média dos discos antes e após ensaio tribológico. 



47 
 

 
 

 

Tabela 12 – Rugosidade média dos discos antes e após ensaio tribológico. 

 Ra (µm) Antes Ra (µm)Depois Diferença 

A0 0,044 0,307 0,263 

AM5 0,102 0,211 0,109 

AM10 0,113 0,223 0,110 

AM15 0,102 0,293 0,191 

AG5 0,121 0,140 0,019 

AG10 0,086 0,151 0,064 

AG15 0,149 0,166 0,017 

 

Para todas as amostras houve um pequeno aumento na rugosidade. As 

amostras contendo grafite apresentaram as menores variações, indicando uma boa 

lubrificação dos discos.  

 

4.3. ANÁLISE MORFOLÓGICA E QUÍMICA 

 

As tabelas 13 e 14 apresentam os resultados de EDS em área realizado antes e 

após ensaio tribológicos ocorridos nos pinos. 

 

Tabela 13 – Composição química via EDS dos pinos antes do ensaio tribológico. 

Elemento A0 AM5 AM10 AM15 AG5 AG10 AG15 

O 48,49 47,81 53,97 57,30 43,43 39,97 38,79 

Al 45,13 39,52 18,52 21,80 32,30 33,59 30,22 

C 4,83 9,10 24,61 15,51 23,21 25,67 30,15 

Si 1,23 1,84 1,60 2,83 1,10 0,46 0,83 

Mo - 1,05 - 2,57 - - - 

S - 0,68 1,30 - - - - 
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 Tabela 14– Composição química via EDS dos pinos após o ensaio tribológico. 

 

Elemento A0 AM5 AM10 AM15 AG5 AG10 AG15 

O 47,10 37,96 34,12 41,32 36,56 33,31 22,57 

Al 11,31 3,85 8,52 12,47 14,54 19,36 17,97 

C 7,46 5,66 5,06 7,64 11,03 30,49 55,12 

Si 0,64 0,32 0,39 0,44 0,25 0,49 0,52 

Mo - 0,44 0,45 0,35 - - - 

S - - - - - - - 

Fe 33,49 51,71 51,42 37,77 37,63 16,35 3,83 

 

Através da Tabela 13 é possível observar a presença de silício, isso ocorre 

devido a alumina utilizada não possuir pureza elevada.  

A intensidade do molibdênio é semelhante a do enxofre, logo, em algumas 

situações não foi possível calcular a presença dos 2 elementos, tendo assim apenas 

uma estimativa sobre eles. 

A alta quantidade de carbono presente nas amostras AMs antes do ensaio 

podem ser explicadas pelo resíduo deixado pela folha de grafite presente em volta 

das amostras durante a sinterização. 

Nas amostras após o ensaio é observado a presença do ferro e aumento da 

concentração de carbono e oxigênio. Isso pode ser explicado pela presença de 

material desgastado no contato com o aço, que permaneceu nos pinos mesmo após 

lavagem dos mesmos. O aumento da concentração do carbono para as amostras 

contendo grafite como lubrificante sólido se dá pelo cisalhamento que ocorreu 

durante o contato, espalhando assim o grafite sobre a superfície, o que pode ser 

comprovado através das imagens do MEV nas figuras 14b, 15b e 16b. 

As Figuras 13 a 19 apresentam as micrografias feitas a partir de microscopia 

eletrônica de varredura, para todas as concentrações, nos pinos antes e após ensaio 

tribológico, como também nos respectivos discos após pino-disco. 

 

 

 

 



49 
 

 

Figura 13 – A0 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 

 

Figura 14 – AG5 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 
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Figura 15 – AG10 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 

 

Figura 16 – AG15 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 
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Figura 17 – AM5 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 

 

 

Figura 18– AM10 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 
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Figura 19– AM15 - MEV-FEG do pino antes do ensaio (a), após ensaio(b) e do disco após ensaio (c). Ampliação 1000x. 
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Através das análises de microscopia é possível observar que para a condição 

com alumina pura houve um alisamento no pino (Fig. 13B), isto pode ser associado 

ao desgaste abrasivo que o sofreu. O mesmo tipo de desgaste é observado para o 

disco (Fig. 13C). 

Para as amostras contendo grafite é possível observar a presença do mesmo 

na forma de lamelas dispersas (Fig. 15A e 16A) após o desgaste houve alisamento 

de algumas regiões, que pode ter sido formado pelo cisalhamento do grafite, 

espalhando-o assim sobre a superfície da amostra. Para as condições contendo 10 

e 15% de grafite ainda é possível identificar desgaste abrasivo dos pinos (Fig. 15B e 

16B, indicadas pelos retângulos). 

O aumento da concentração do grafite proporcionou menores desgastes nos 

discos, promovendo boa lubrificação e um alisamento da superfície, confirmando 

assim os resultados apresentados para perda de massa, que foram menores para 

estas condições.  

Os pinos contendo MoS2 sofreram um alisamento na superfície após ensaio 

tribológico. A amostra AM5 apresentou micro trincas (Fig. 17B), possivelmente 

causada pela vibração durante o ensaio. Já as amostras com 10 e 15% de MoS2 

apresentaram desgaste abrasivo nos pinos (Fig 18B e 19B). Na figura 19B é 

possível observar ainda a presença de uma gotícula formada pelo lubrificante sólido, 

comprovando a formação de fase líquida para as amostras sinterizadas com MoS2. 

Nos discos das Figuras 17C, 18C e 19C é possível observar que houve 

desgaste adesivo para estas amostras. 

A Tabela 15 mostra a análise de EDS realizada para os discos após ensaio.  

 

Tabela 15 – EDS dos discos após ensaio tribológico para cada ferramenta. 

Elemento  A0 AM5 AM10 AM15  AG5 AG10 AG15 

Fe 51,23 69,80 83,89 67,85 55,92 63,56 57,99 

C 5,40 3,93 4,62 4,86 9,21 7,79 9,44 

O 26,51 18,16 9,71 25,54 29,78 22,81 28,10 

Al 15,35 6,73 0,09 0,39 3,68 4,27 2,93 

Cr 0,95 0,96 1,38 1,13 1,09 1,13 1,13 

Si 0,59 - 0,26 0,23 0,32 0,43 0,43 

S - 0,41 0,05 0,02 - - - 
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 Através das análises EDS é possível observar que em todos os discos está 

presente o alumínio, o qual não faz parte da composição do aço AISI 52100, sendo 

este componente proveniente dos pinos utilizados. A redução do teor do alumínio 

indica que os lubrificantes sólidos cumpriram sua função.  

 Para as amostras contendo bissulfeto de molibdênio, os componentes estão 

em concentrações muito baixas, os quais podem ter sido removidos durante o 

processo de lavagem. Já para as amostras contendo grafite, é possível notar um 

aumento na concentração de carbono em relação à amostra ensaiada com a 

alumina pura, ficando este presente sobre a superfície de contato. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados é possível concluir que: 

 O aumento da inserção de lubrificante sólido resultou em uma diminuição 

da microdureza, dureza e tenacidade à fratura dos pinos confeccionados. 

Porém a amostra AM15 apresentou maiores valores que a amostra 

contendo 5% de grafite.  

 Ao observar os coeficientes de atrito médio observa-se que os valores 

para as amostras AMs apresentaram menores valores que as AGs. 

 As menores profundidades de desgastes foram observadas para as 

condições contendo 10 e 15% de lubrificantes sólidos.  

 A perda de massa dos pinos justifica o desgaste elevado das amostras de 

grafite, mostrando assim sua ineficiência para uso em ferramentas de 

corte, uma vez que a perda de massa dos pinos foi maior que a perda dos 

discos. 

 Através das análises de microscopia observa-se menores desgastes nos 

discos e maiores desgastes no pino para as condições contendo grafite, é 

possível observar que o grafite cisalhou espalhando-se sobre a superfície 

da ferramenta. A perda de massa desses pinos justifica a alta 

profundidade de desgaste. 

 A perda de massa das amostras com MoS2 associada aos valores de 

coeficiente de atrito, dureza e tenacidade mostram que estas são opções 

viáveis a fabricação de ferramentas, sendo porém necessários estudos 

mais aprofundados de suas características.  

 Dentre as amostras contendo MoS2 destaca-se a AM15, possuindo dureza 

e tenacidade à fratura moderadas, menores coeficientes de atrito, além de 

ser observada boa remoção do aço sem causar perdas excessivas ao 

pino.  
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