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RESUMO 

 

Este trabalho trata do desenvolvimento de recobrimentos à base de poli(tereftalato de etileno) 

– PET pós-consumo, utilizando a técnica da aspersão térmica a combustão, para serem 

aplicados em superfícies metálicas, especificamente, em tubulações industriais de aço-

carbono, onde se requer melhor comportamento tribológico. A utilização destes 

recobrimentos com elevada resistência ao desgaste, pode levar a diminuição de problemas de 

corrosão interna e formação de depósitos orgânicos e inorgânicos, como também, a redução 

do atrito do produto transportado com as paredes internas dos dutos, resultando na diminuição 

de fluxo em tubulações, garantindo uma diminuição de custos operacionais e de manutenção, 

aumentando assim a vida útil dos tubos, além de contribuir a promover-se a reciclagem e o 

desenvolvimento auto-sustentável. Pretende-se, então, produzir recobrimentos em laboratório, 

com efeitos benéficos de redução do atrito e aumento da resistência ao desgaste. Inicialmente 

fez-se um estudo da influência dos parâmetros do processo de aspersão térmica e de seus 

efeitos nas propriedades tribológicas dos recobrimentos desse polímero, empregando-se a 

técnica estatística de planejamento de experimentos. Os efeitos das variáveis do processo, 

pressão dos gases de combustão, taxa de alimentação e tipo de gás de arraste no transporte do 

material, sobre a resistência ao desgaste e atrito de filmes à base de PET são investigados. Os 

recobrimentos de PET são caracterizados por meio do desgaste microabrasivo, pelas medidas 

dos coeficientes de atrito e desgaste sob deslizamento, e de sua dureza. Foram encontrados 

nesses recobrimentos baixos coeficientes de atrito e alta resistência ao desgaste. A 

macroestrutura e a microestrutura dos recobrimentos são apresentadas e discutidas por meio 

da morfologia das lamelas de PET e sua contribuição na formação dos filmes. O índice de 

cristalinidade dos filmes foi avaliado através das técnicas de difração de raios X e calorimetria 

exploratória diferencial – DSC. Observou-se que por meio do ajuste de parâmetros do 

processo, podem ser manipulados o comportamento das partículas em vôo e a dinâmica do 

gás, influenciando diretamente a microestrutura dos filmes. Outra aplicação de interesse neste 

trabalho, utilizando-se um compósito polimérico, é o desenvolvimento de revestimento 

antiincrustação do Limnoperna Fortunei (mexilhão dourado). Foram testados os 

recobrimentos aspergidos com PET, PET/Cu 10% e PET/Cu 20%, obtendo-se um bom 

desempenho. 
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ABSTRACT 

 

This work intends to contribute to the development of polymer coatings by combustion 

thermal spraying of recycled poly(ethylene terephthalate) – PET for the improvement of the 

tribological behavior of carbon steel piping. Coatings with high wear resistance may reduce 

corrosion, the formation of organic and inorganic deposits, and the friction of the transported 

products with the internal wall of pipes. The decreased pipework flow can contribute to 

reducing operational and maintenance costs and increase the useful life of the pipes. The 

application of polymeric coatings, mainly from post-consumer PET, is technically and 

economically feasible, and may contribute to PET recycling and self-sustained development.  

First, the influences of the thermal spraying parameters, combustion pressure, feeding rate, 

and carrier gas, on the wear resistance, the friction coefficient, and on the tribological 

performance of PET coatings were evaluated by using the design of experiments technique. 

The coatings were characterized by measuring the wear coefficient, the friction coefficients 

and the hardness. The abrasive wear and friction coefficients of the coatings were compared 

with the values of reference samples of post-consumer PET bottle chips and PET powder. The 

PET coatings obtained in this investigation presented low friction coefficient and high wear 

resistance values. The microstructure of the coatings are presented and discussed based on the 

morphology of PET splats and their contribution for film formation. The PET coatings 

presented well-delimited and juxtaposed splats on the top part, also suggesting good 

coalescence due to the effect of the parameters used in the thermal spray process. It was not 

observed the presence of either bubbles or pores at the substrate/coating interface or in the 

PET coating medium by either optical microscopy or scanning electron microscopy. 

However, they were observed on the free surface of the coatings. The crystallinity index of 

the films was evaluated by X-ray diffraction and differential scanning calorimetry (DSC). The 

behavior of the in-flight particles and the gas dynamics was manipulated by adjusting the 

operation parameters, which directly influences the film microstructure. Another application 

of interest of the coatings developed this work is to develop coatings against the incrustation 

of Limnoperna Fortunei. Coatings formed by thermal spraying 10% PET, PET/Cu and 20% 

PET/Cu were tested. The 20% PET/Cu film prevented incrustation successfully. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma expressão bastante presente nos dias de hoje, principalmente mediante a pesquisa e 

desenvolvimento, é o da inovação tecnológica. Inovar significa introduzir algo novo, uma 

novidade. Por sua vez, tecnologia é o conjunto de conhecimentos que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade para a realização de um bem ou serviço. Portanto, a inovação 

tecnológica se ampara na criação de idéias objetivando a introdução ou o aperfeiçoamento de 

um processo ou produto. Relacionado às necessidades de inovar-se, aumenta o interesse na 

prospectiva tecnológica. No âmbito de sistemas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), os 

exercícios prospectivos ou de prospecção tecnológica têm sido considerados fundamentais 

para promover-se a capacidade de organizar sistemas de inovação que melhor respondam aos 

interesses da sociedade. A partir de intervenções planejadas em sistemas de inovação, fazer 

prospecção significa identificar oportunidades e necessidades para a pesquisa e o 

desenvolvimento (P&D), com vistas no futuro. 

 

A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC executa atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, prestação de serviços e de difusão tecnológica, apresentando uma atuação 

diversificada que abrange tanto as tecnologias avançadas, que apontam para o futuro, quanto à 

melhoria das tecnologias tradicionais. Trabalhando dentro da área de Tecnologia de Materiais, 

o Laboratório de Engenharia e Modificação de Superfícies – LEMS vem desenvolvendo 

recobrimentos por aspersão térmica a partir de garrafas de politereftalato de etileno (PET). 

Nesta linha de P&D têm sido identificadas oportunidades de inovação tecnológica, inclusive 

com possibilidades para utilização do PET e outros plásticos no preparo de recobrimentos de 

materiais compósitos com taxas de deposição de 60%. 

 

O esforço na pesquisa para a reciclagem de materiais como papel, vidro e o plástico tem 

aumentado devido à gama de aplicações que esses produtos podem apresentar. Acredita-se 

que aplicações de recobrimentos poliméricos, principalmente o PET pós-consumo, com o 

objetivo de se protegerem superfícies metálicas, possuem uma viabilidade técnica e 

econômica, além de contribuir a promover-se a reciclagem e o desenvolvimento auto-

sustentável.  

 

A pesquisa em reciclagem de plástico, com vistas a recobrimentos de superfícies sujeitas a 

corrosão, desgaste e atrito, vem sendo desenvolvida pelo CETEC desde 1997 (BRANCO et 
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al., 2004; LINS et al., 2007; DUARTE et al., 2004; CUSTÓDIO, 2005; SANTOS et al., 2000; 

GUIMARÃES, 2004). Como poucos polímeros têm sido testados como recobrimento, 

acredita-se que existe um grande campo a ser explorado (BROGAN, 1996; 2000; 

PETROVICOVA; SCHADLER, 2002). 

 

Nesta pesquisa de reciclagem de plásticos para aplicações em revestimentos de superfície 

foca-se o processo denominado spray térmico, também conhecido no Brasil como aspersão 

térmica. Esta é a denominação para um grupo de processos onde um material – em forma de 

barra, arame ou pó – é alimentado em uma tocha onde é fundido, total ou parcialmente, e 

transformado em um spray que é projetado para longe da tocha. Alguns processos de spray 

térmico utilizam reações de combustão como a do oxiacetileno, propileno, propano e 

hidrogênio para fusão e projeção de partículas. As temperaturas de combustão são inferiores a 

3100°C e a velocidade das partículas através da chama varia de 20 a 700 m/s 

(PETROVICOVA; SCHADLER, 2002). 

 

O papel da aspersão térmica no avanço tecnológico tem experimentado reconhecimento 

crescente. A aspersão térmica foi usada inicialmente na manutenção de equipamentos da 

indústria pesada e aeroespacial. Devido à diversidade de camadas protetoras, muitas empresas 

têm reconhecido a versatilidade e economia inerentes deste grupo de processos, e seu uso no 

ambiente industrial cresceu e ampliaram-se as alternativas de materiais e processos 

(HERMAN; SAMPATH, 2005). 

 

Um interessante exemplo é o do uso de recobrimentos de alumina pela indústria 

automobilística, que o utiliza sobre milhões de alternadores e cilindros de blocos de motores, 

visando ao desenvolvimento da resistência ao desgaste. Esta tecnologia também é utilizada 

para recobrimentos pela indústria de microeletrônicos. Fabricantes de motores diesel estão 

usando plasma para desenvolver camadas de barreira térmica sobre pistão. Mais 

recentemente, vários fabricantes do mundo estão empregando a aspersão para produzirem 

células de combustível de óxidos sólidos, significando um produto economicamente 

competitivo (HERMAN; SAMPATH, 2005). 

 

A técnica de aspersão térmica, dentro da Engenharia de Superfícies, mantém-se como uma 

das alternativas promissoras para a produção de novos materiais, com características para 

atender às crescentes exigências do mercado em relação às suas propriedades físicas, químicas 
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e tribológicas. Porém, pouco se conhece sobre os comportamentos químico, mecânico e 

tribológico de polímeros consolidados por aspersão térmica. Espera-se que esses materiais 

possam desempenhar funções de proteção contra corrosão e desgaste, com vantagens 

econômicas em relação às soluções disponíveis até o momento (BERNDT, 1990; BROGAN, 

2000; HERMAN; SAMPATH, 1996; 2005). 

 

A resistência ao desgaste e o comportamento em relação ao atrito em recobrimentos à base de 

PET, aplicáveis em tubulações industriais, serão objetos de estudo neste trabalho. Pretende-se 

demonstrar a utilização de recobrimentos interno e externo em dutos, com efeitos benéficos 

na redução do atrito e no aumento da resistência ao desgaste. 

 

A Petrobrás tem realizado estudos demonstrando que os dutos para transporte de derivados do 

petróleo, em atividade no País, apresentam sérios problemas de corrosão interna e formação 

de depósitos, tanto orgânicos como inorgânicos. A extensão desses problemas está 

relacionada ao tipo de produto transportado, condições de operação e localização, implicando 

em manutenção periódica desses dutos e causando sérios prejuízos, tanto do ponto de vista do 

processo em si, como pela necessidade de interrupção da atividade. Embora os procedimentos 

para inibir processos corrosivos sejam amplamente utilizados, tem-se observado, em alguns 

casos, que os processos convencionais não são suficientes para prolongar a vida útil dos 

dutos. Além disto, o atrito do produto transportado com as paredes internas dos dutos leva à 

necessidade de um grande número de estações de bombeamento, resultando na elevação do 

custo operacional (FERREIRA, et al., 1999; 2002). 

 

A utilização de recobrimentos adequados aos diferentes tipos de produtos transportados pode 

levar a uma diminuição de problemas específicos como a corrosão e a diminuição de fluxo, 

garantindo uma diminuição dos custos operacionais e de manutenção, além do aumento da 

vida útil dos tubos. Devido ao desgaste, a perda de massa do recobrimento, durante o 

transporte de um material, ocasiona uma diminuição da espessura do recobrimento com uma 

exposição do substrato. Daí a importância da resistência ao desgaste para que o revestimento 

tenha também um bom desempenho. 

 

Outra aplicação de interesse neste trabalho, utilizando-se um compósito polimérico, é o 

desenvolvimento de revestimento antiincrustação do Limnoperna Fortunei (mexilhão 

dourado). No Brasil, esta espécie de molusco é exótica e tem causado muitos problemas 
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ambientais e econômicos por onde ele se instala. O mexilhão dourado é, no Brasil, um animal 

invasor, ou seja, proveniente de hábitats completamente diferentes (sudeste asiático: Vietnã, 

Laos, Camboja). Ele não possui aqui um predador natural e, conseqüentemente, tornou-se 

uma praga nas águas sul-americanas. Seu estabelecimento tem causado o desaparecimento de 

outras espécies aquáticas, desequilibrando todo o ecossistema das regiões onde se instala. Há 

também os problemas econômicos causados pela sua fixação em tubulações de água de 

indústrias que utilizam água bruta em seus processos, como é o caso de empresas de energia 

elétrica e das instalações de abastecimento de água (CEMIG, 2004). A empresa Centrais 

Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), devido ao mexilhão, tem adiantado as paradas das 

turbinas elétricas para manutenção e limpeza, cujo gasto é de aproximadamente R$1 milhão 

por parada de uma turbina (CEMIG, 2004). Fazem-se, assim, necessários estudos referentes à 

não aderência do mexilhão em substratos dessas empresas e até mesmo sua eliminação do 

ecossistema invadido. 

 

Este trabalho foi desenvolvido no LEMS, dando continuidade aos estudos anteriores 

referentes à produção de recobrimentos poliméricos utilizando-se aspersão térmica a 

combustão, com o objetivo de contribuir na inovação de processos e produtos à base de 

politereftalato de etileno – PET pós-consumo.  

 

No capítulo 2 são destacados os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

 

O capítulo 3 abrange a revisão bibliográfica dos polímeros, destacando-se os estados físicos, 

cristalinidade, viscoelasticidade e características do poli(tereftalato de etileno) – PET. Aborda 

também o aspecto da reciclagem. 

 

O capítulo 4 apresenta alguns conceitos gerais para o entendimento do processo da aspersão 

térmica, a formação do recobrimento, a microestrutura e porosidade. 

 

O capítulo 5 traz a revisão bibliográfica da caracterização do recobrimento quanto às suas 

propriedades tribológicas e mecânicas, destacando-se o comportamento mecânico à 

penetração, à resistência ao desgaste e ao atrito. 

 

O capítulo 6 apresenta a metodologia utilizada neste trabalho. 
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O capítulo 7 trata da análise dos resultados e discussão, confrontando-se os resultados 

encontrados na revisão bibliográfica. 

 

O capítulo 8 apresenta as conclusões deste estudo. 

 

O capítulo 9 apresenta as contribuições originais ao conhecimento. 

 

O capítulo 10 indica sugestões para trabalhos futuros. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Desenvolver recobrimentos à base de poli(tereftalato de etileno) – PET pós-consumo 

utilizando-se a técnica da aspersão térmica a combustão e contribuir para o desenvolvimento 

de alternativas para o PET pós-consumo, a fim de agregar valor a este produto. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Produzir recobrimentos à base de poli(tereftalato de etileno) – PET pós-consumo para 

serem aplicados em tubulações industriais de aço-carbono, onde se requer melhor 

comportamento tribológico, com valores de coeficiente de desgaste menores que 10-3 

e coeficiente de atrito menores que 0,1. 

• estudar a influência dos fatores pressão dos gases de combustão, taxa de alimentação e  

tipo de gás de arraste para aspersão térmica de PET pós-consumo nas propriedades 

tribológicas, e analisar as interações dessas variáveis, utilizando-se para isto, a 

ferramenta estatística de planejamento de experimentos (DOE), tomando-se como 

respostas: 

- massa depositada; 

- espessura do recobrimento; 

- dureza; 

- desgaste abrasivo; 

- atrito; 

- desgaste por deslizamento; 

• produzir recobrimentos de um compósito PET/Cu, antiincrustante para o mexilhão 

dourado. 
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3. POLÍMEROS 

 

Este capítulo explora as estruturas molecular e cristalina dos polímeros. Discute as relações 

entre a estrutura e algumas propriedades físicas e químicas desses materiais. Apresenta o 

conceito de viscoelasticidade em polímeros e traz as principais características do 

poli(tereftalato de etileno) – PET e atual situação de sua reciclagem no Brasil. 

 

3.1 MATERIAIS POLIMÉRICOS 

 

São três os principais tipos de materiais, a saber: os metálicos, os poliméricos e os cerâmicos. 

Em muitas aplicações de engenharia, os materiais poliméricos competem favoravelmente com 

outros materiais em relação ao custo. Por outro lado, é a combinação do custo do material 

com o custo de fabricação do produto final que determina a utilização de materiais 

poliméricos. Tais materiais ganham vantagem na resistência à corrosão, na sua leveza, 

tenacidade, durabilidade, e no custo global de produção. 

 

Polímeros é uma palavra originária do grego que significa: poli (muitos) e meros (partes). São 

macromoléculas formadas por moléculas pequenas (monômeros) que se ligam por meio de 

uma reação denominada polimerização, realizada mediante reações químicas. Esses 

monômeros podem ligar-se entre si formando uma cadeia unidimensional, ou seja, uma cadeia 

linear (lineares), ou então podem estar ligados entre eles, constituindo uma cadeia 

tridimensional (reticulados) (FIG. 3.1). Um material polimérico pode ser considerado como 

constituído por várias partes ligadas quimicamente entre si de modo a formar um sólido. 

 

 
FIGURA 3.1 – Tipos de arquitetura molecular (Fonte: MANO, 1991) 
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Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Dentre os vários polímeros naturais podemos 

citar a celulose, o algodão, a lã de carneiro, o látex natural e a seda. São exemplos de 

polímeros sintéticos o PVC, o náilon, o teflon e o acrílico. 

 

Com relação ao tipo de reação de polimerização, os polímeros sintéticos são classificados 

basicamente em dois grupos: de adição e de condensação. Os polímeros de adição são 

formados por monômeros iguais que apresentam pelo menos uma dupla ligação, a qual é 

rompida para que ocorra a reação de adição. A FIG. 3.2 exemplifica a formação de um 

polímero muito empregado em tubulações de água: o policloreto de vinila (PVC): 

 

 
FIGURA 3.2 – Reação para a formação do PVC 

 

Os polímeros de condensação são formados geralmente pela reação entre dois monômeros 

iguais ou diferentes, com eliminação de moléculas pequenas; por exemplo, água. O náilon 66 

é um exemplo de polímero de condensação que utiliza como monômeros o hexanodióico 

(ácido adípico) e a 1,6-hexanodiamina (hexametilenodiamina). 

 

Os materiais poliméricos podem ser divididos em dois grandes grupos que são os plásticos e 

os elastômeros. Os polímeros sintéticos, dependendo do modo como estão ligados química e 

estruturalmente, dividem-se em duas classes que são os termoplásticos e os termorrígidos. Os 

termoplásticos são moldáveis com a variação da temperatura, possuem uma massa molar 

elevada e devem ser reciclados, pois não são decompostos com facilidade pela natureza. Já os 

termorrígidos resistem a variações térmicas, não permitindo seu reprocessamento, além de 

possuírem uma baixa massa molar. Os termoplásticos, de acordo com sua durabilidade e 

desempenho, podem ser convencionais ou de engenharia. São exemplos de termoplásticos de 

engenharia: o policarbonato – PC, utilizado na fabricação de CD, janelas de aeronaves e 

ginásios de esportes, e as poliamidas – náilons usados em engrenagens plásticas e tecidos 

impermeáveis. Os termoplásticos convencionais são encontrados principalmente nas 

embalagens plásticas como garrafas, copos descartáveis, potes e sacos plásticos. 
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A maioria dos materiais poliméricos é constituída de cadeias longas ou redes de moléculas 

orgânicas contendo carbono. Quanto à sua estrutura, a maioria dos materiais poliméricos é 

amorfa, mas, no entanto, alguns são constituídos de misturas de regiões cristalinas e amorfas. 

 

As ligações presentes nos polímeros são de naturezas primária e secundária. As de natureza 

primária são covalentes, sendo responsáveis pela formação das cadeias poliméricas. As 

secundárias (ligações de hidrogênio, forças de van der Waals, interações dipolo-dipolo) 

promovem ligações entre essas cadeias, estando diretamente relacionadas com as 

propriedades físicas dos polímeros, tal como a solubilidade. Quanto maior o número de 

ligações secundárias de um polímero, tanto mais entrelaçadas serão suas cadeias. Esse grau de 

entrelaçamento entre as cadeias de um polímero apresenta efeito significativo nas suas 

propriedades, uma vez que terá influência direta na sua mobilidade (DUARTE, 1999). 

 

A temperatura também influencia no estado físico dos polímeros. A temperatura de transição 

vítrea Tg e a temperatura de fusão Tf são as que registram as mudanças de estado físico do 

polímero. A Tg pode ser definida como sendo a temperatura na qual a mobilidade das cadeias 

moleculares se restringe devido à adesão entre as moléculas, quando da diminuição da 

temperatura. Isto ocorre como conseqüência da rotação das ramificações em torno das 

ligações primárias e está relacionada com a parte amorfa dos polímeros. Abaixo da Tg, o 

material torna-se rígido, pois não há mobilidade, e, acima dela, a molécula polimérica tem 

mais energia, chegando a ser possível o movimento de segmentos moleculares. Nesse estado, 

os movimentos que podem conduzir o material a fluir estão limitados pela reticulação ou 

emaranhamento das cadeias poliméricas, que conduzem à formação de ligações secundárias 

entre as moléculas. Nos casos de polímeros cristalinos, as zonas de cristalinidade podem, 

também, restringir o fluxo do material (MANO, 1991).  

 

A Tf  pode ser definida como sendo a temperatura na qual, acima dela, as cadeias poliméricas 

têm total liberdade de movimento. Ela separa ou delimita o estado líquido viscoso do estado 

de borracha, conforme apresentada em um diagrama esquemático dos estados físicos dos 

polímeros (FIG. 3.3).  
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Acima da Tf o polímero encontra-se no estado líquido viscoso, ou seja, as moléculas do 

polímero possuem energia suficiente para vencer as restrições impostas pelo emaranhamento 

de sua cadeia e pelas forças secundárias, podendo fluir. Isso só ocorrerá se a temperatura de 

fusão for inferior à temperatura de decomposição do material. Reduzindo-se a temperatura 

abaixo da Tf , pode ocorrer a formação de cristais na cadeia até se atingir a temperatura de 

transição vítrea, Tg, em que, abaixo dela, não há mais a possibilidade de cristalização. Vale 

ressaltar que a taxa de cristalização do polímero depende da taxa de resfriamento do sistema, 

ou seja, se o resfriamento for rápido, a formação de cristais vai ser menor que em um 

resfriamento lento.  

 

 
 

FIGURA 3.3 – Diagrama esquemático temperatura x massa molar,  

 representando os estados  físicos dos polímeros 

 

Entre Tf  e Tg existe o estado chamado de borracha, onde as moléculas se dispõem 

aleatoriamente, como resultado da livre rotação em torno das ligações covalentes simples da 

cadeia principal. Várias propriedades mudam consideravelmente de valor ao se passar do 

estado de borracha para o estado vítreo, como conseqüência da variação na mobilidade 

molecular. 
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3.2 CRISTALINIDADE DOS POLÍMEROS 

 

A cristalização de polímeros pode ser definida como sendo um processo através do qual uma 

estrutura ordenada é produzida a partir de uma fase desordenada. Callister (2002) define a 

cristalinidade dos polímeros como sendo o empacotamento de cadeias moleculares de modo 

tal a produzir uma matriz atômica ordenada. Este processo procede em duas etapas: nucleação 

e crescimento. Na etapa de nucleação ocorre o dobramento das cadeias poliméricas, as quais, 

durante a etapa de crescimento, são sobrepostas umas às outras, constituindo estruturas 

lamelares. Essas lamelas irradiam-se para fora do sítio de nucleação, gerando estruturas 

esferulíticas (MANO, 1991). A esferulite consiste num agregado de cristalitos com cadeias 

dobradas e com o formato de uma fita (lamelas) (FIG. 3.4). 

 

 
FIGURA 3.4 – Representação esquemática da estrutura detalhada de uma esferulite 

(Fonte: CALLISTER, 2002, p. 323) 

 

Os polímeros cristalizam-se entre a temperatura de transição vítrea – Tg e a temperatura de 

fusão – Tf, sendo que, abaixo da Tg, as cadeias não apresentam mobilidade e, acima da Tf, a 

energia térmica das moléculas é muito elevada para permitir que as cadeias se arranjem em 
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uma estrutura cristalina. O alinhamento e o dobramento das cadeias são favorecidos a 

temperaturas próximas da Tg. No crescimento por difusão das cadeias, este favorecimento 

ocorre a temperaturas próximas da Tf. Entre Tg e Tf  há uma temperatura onde a cristalização 

é máxima. 

 

A cristalização não ocorre em todos os polímeros conhecidos, sendo essencial a existência de 

uma regularidade microestrutural para que ocorra a cristalização. A cristalização de um 

polímero é determinada pela forma de suas moléculas, simetria, ramificação, rigidez, 

regularidade e pelos parâmetros do processo. A maior parte dos polímeros são semicristalinos 

(MANO, 1991). 

 

Quanto à sua estrutura, os polímeros podem ser amorfos ou semicristalinos. Os polímeros 

cristalinos se arranjam através de unidades orientadas e regulares em algumas regiões 

chamadas de zonas de cristalinidade, as quais representam em torno de 50% a 60%. Eles 

também possuem temperatura de transição vítrea e são, normalmente, opacos.  

 

Os amorfos possuem longas cadeias moleculares sem nenhuma regularidade e têm ausência 

de cristalinidade e de ligações cruzadas. As cadeias poliméricas estão dispostas de forma 

aleatória, enrolada e desordenada. São, em geral, transparentes e apresentam temperatura de 

transição vítrea. Esse material amorfo pode ser retido no interior da esferulita ou ao seu 

contorno.  

 

A estrutura esferulítica consiste em um agrupamento de cristais e suas regiões amorfas 

correspondentes a eles ligados, irradiando de um ponto. Os cristalitos são regiões ou volumes 

de matéria em que as unidades estruturais são arranjadas em um sistema regular geométrico. 

Os polímeros semicristalinos são sistemas bifásicos, consistindo das fases cristalina e amorfa. 

Uma vez que as duas fases apresentam índices de refração diferentes, o espalhamento de luz 

ocorre de modo diferenciado; por isso, os polímeros cristalinos são opacos ao passo que os 

amorfos são transparentes. Além disso, as propriedades mecânicas dessas fases são também 

distintas. Sendo assim, durante a cristalização, a partir do estado líquido, podem surgir 

contrações volumétricas e tensões internas no material. O grau de cristalinidade e a contração 

volumétrica dependem da taxa de resfriamento. Portanto, as propriedades físicas de polímeros 

semicristalinos dependem do grau de cristalinidade e da morfologia (MANO, 1991). 
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3.3 VISCOELASTICIDADE 

 

Um corpo possui um comportamento elástico quando a deformação é reversível, isto é, 

retorna ao estado original após a retirada da aplicação do carregamento. Este comportamento 

elástico é observado em grande parte dos materiais, incluindo os poliméricos, mesmo que 

sejam apenas pequenas deformações. No comportamento elástico, a deformação ocorre de 

maneira instantânea, no momento em que é aplicado o carregamento; é dependente da 

intensidade de tensão aplicada e, segundo a Lei de Hooke, é diretamente proporcional à 

tensão aplicada. 

 

O comportamento plástico é caracterizado quando o material é submetido a uma tensão 

superior ao limite da tensão elástica.  No comportamento plástico, a deformação é 

irreversível, mantendo-se permanente após a retirada do carregamento. Sintetizando, o 

comportamento plástico é considerado como independente do tempo, embora seja possível 

observar pequenas deformações dependentes do tempo neste regime. Na verdade, quando 

ocorre a plastificação, o material escoa, isto é, comporta-se como um fluido. Assim, a 

deformação é dependente do tempo. 

 

As cadeias poliméricas dos polímeros possuem certa mobilidade entre a temperatura de 

transição vítrea – Tg e a temperatura de fusão – Tf, que tende a aumentar com a elevação da 

temperatura. Porém, as moléculas não se apresentam completamente livres para escoar, dada a 

existência de entrelaçamento na cadeia, ligações cruzadas e regiões cristalinas, o que 

caracteriza o comportamento viscoelástico dos polímeros.  

 

Os materiais viscoelásticos apresentam propriedades combinadas de um material elástico e de 

um material viscoso. A principal característica de um material elástico é a capacidade de 

sofrer deformação e recuperar suas dimensões e formas iniciais quando removida a causa da 

deformação. Um material viscoso flui sobre a ação de uma força externa, sem recuperar as 

dimensões originais quando esta é retirada. O comportamento elástico e o viscoelástico são 

apresentados na FIG. 3.5. 
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FIGURA 3.5 – Comportamento (a) elástico; (b) viscoelástico 

 

O termo viscoelasticidade sempre está associado à variável tempo, em resposta a uma tensão 

ou deformação constante aplicada. A resposta dos materiais viscoelásticos pode ser dividida 

basicamente em três grupos: fluência ou deformação lenta, relaxação e reversibilidade. A 

fluência caracteriza-se pelo acréscimo da deformação em função do tempo para uma tensão 

constante; a relaxação, pela variação da tensão em função do tempo para uma deformação 

constante, e a reversibilidade, pela tentativa de recuperação das deformações após a retirada 

da tensão aplicada. 

 

Segundo FINDLEY et al. (1989), o comportamento de fluência – que é a deformação 

contínua de um material sob a ação de uma carga com tensão constante – foi inicialmente 

observado em 1834, pelo engenheiro francês VICAT, por meio de ensaios à temperatura 

ambiente em barras de aço. Propôs as três fases de fluência: os estágios primário, secundário e 

terciário. Na FIG. 3.6 pode-se observar o comportamento da deformação ao longo do tempo, 

onde, no estágio primário (fluência primária), a deformação é relativamente acentuada, 

decrescendo ao longo do tempo até atingir o equilíbrio, que dá início ao estágio de fluência 

secundária, na qual a taxa de deformação torna-se constante. Por fim, ocorre o estágio de 

fluência terciária, onde a taxa de deformação tende a aumentar com o decorrer do tempo e 

ocorre a ruptura por fluência nos materiais. Algumas deformações por fluência são 

reversíveis, podendo retornar à sua condição original após a ausência da tensão de atuação. 
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FIGURA 3.6 – Os três estágios da fluência ou deformação lenta 

 

Na relaxação (FIG. 3.7), a curva de tensão, para uma deformação constante aplicada, relaxa, 

isto é, sofre gradativa redução ao longo do tempo. Isto caracteriza o comportamento de 

relaxação de alguns materiais, inclusive os poliméricos. 

 

 
FIGURA 3.7 – Tensão de relaxação a uma deformação constante 

 

Na reversibilidade da fluência para um material submetido a tensão constante, é observado 

que, após o descarregamento de tensão, ocorre uma recuperação instantânea e reversível da 

deformação elástica. Na FIG. 3.8, pode-se observar a reversibilidade da fluência que é 

dependente do tempo. A curva de reversibilidade da fluência é suave nos metais, em 
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comparação aos plásticos. Dependendo do tempo disponível para a reversibilidade, em alguns 

plásticos é possível ocorrer uma recuperação total da deformação (FINDLEY et al., 1989).  

 

 
FIGURA 3.8 – Fluência e reversibilidade de metais e plásticos 

 

Khan e Zhang (2001) descrevem que o comportamento da fluência nos polímeros depende do 

tipo de material. Fatores como temperatura, meio atmosférico, envelhecimento, cristalinidade, 

peso molecular, histórias térmica e mecânica, e taxas de deformação podem também 

influenciar de maneira significativa o comportamento viscoelástico dos materiais poliméricos. 

 

A temperatura é um fator fundamental nas propriedades viscoelásticas dos polímeros, pois 

tanto elastômeros como polímeros termorrígidos e termoplásticos sofrem alterações em suas 

propriedades mecânicas com a variação da temperatura. A maioria dos polímeros apresenta 

mudanças significativas de comportamento na fase de transição vítrea. Nesta fase, em 

temperaturas relativamente baixas, é esperada maior rigidez e alterações no armazenamento 

da energia elástica, com pequenos deslocamentos das moléculas em relação a suas posições 

de equilíbrio. Para temperaturas elevadas, as cadeias moleculares possuem considerável 

flexibilidade e estão associadas a alterações nas conformações moleculares. Teoricamente, o 

comportamento viscoelástico de um polímero típico possui uma transição primária, com uma 

grande mudança no módulo de elasticidade E durante a temperatura de transição vítrea. Para 

os polímeros semicristalinos esta mudança é significativamente menor que nos polímeros 
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amorfos. Na prática existem várias transições de relaxação, chamadas transições secundárias, 

que envolvem pequenas mudanças no módulo de elasticidade, atribuídas a pequenos 

movimentos moleculares do material (FIG. 3.9). 

 

 
FIGURA 3.9 – Módulo de elasticidade em função da temperatura 

 

 

3.4 O POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) – PET E OS MATERIAIS 

COMPÓSITOS 

 

O poli(tereftalato de etileno) – PET possui uma ampla utilização devido às suas excelentes 

propriedades. Entre as fibras sintéticas, o PET apresenta uma estrutura cristalina compacta 

com boas propriedades mecânicas, dielétricas e ópticas, resistentes a vários solventes, ácidos 

e meios alcalinos. Entre os vários usos industriais do PET podemos destacar o seu uso na área 

automotiva, eletroeletrônica e de embalagens para gêneros alimentícios. Sua aplicação como 

embalagem tem gerado uma grande quantidade de rejeitos urbanos, despertando grande 

interesse no reaproveitamento desse material a partir de processos de reciclagem. A 

reciclagem de polímero é uma questão significativa devido a vários aspectos como a 

necessidade de diminuir a quantidade de rejeitos urbanos, a conservação das reservas de 

energia não renováveis e também o agregar valor social e ecológico a produtos, valorizando a 

qualidade de vida e estendendo uma nova oportunidade de recuperação e equilíbrio ao meio 

ambiente. 
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O PET é classificado como um polímero termoplástico, branco, transparente a opaco, com 

temperatura de transição vítrea na faixa de 70–74 ºC e temperatura de fusão de 250ºC. Recebe 

outras denominações tais como: PETP, poliéster saturado, RPET. Sua estrutura molecular está 

representada na FIG. 3.10. Ele é produzido pelos monômeros etileno glicol e o ácido 

tereftálico por meio de uma reação de condensação. Entre as suas principais características 

destacam-se a baixa densidade, a transparência, o brilho, e a sua facilidade de moldagem, 

além de proporcionar uma alta resistência mecânica e química. Este termoplástico é muito 

utilizado como recipiente de bebidas carbonatadas devido ao fato de ser uma boa barreira ao 

dióxido de carbono (BRANCO; CAMPOS, 1999). 

 

 
FIGURA 3.10 – Estrutura molecular do PET (Fonte: MANO, 1991, p. 75) 

 

O PET possui elevadas resistências mecânica, térmica e química, possibilidade de se 

apresentar no estado amorfo (transparente), parcialmente cristalino e orientado (translúcido) e 

altamente cristalino (opaco), boas propriedades de barreira, alta resistência à tração e abrasão 

(MANO, 1991). 

 

O poli(tereftalato de etileno) – PET foi descoberto no começo dos anos 1940 e utilizado como 

fibra têxtil. Nos anos 1950, o PET passou a ser usado como filme polimérico, e sua aplicação 

industrial se expandiu, tendo importante uso em indústrias de embalagens, elétricas e de 

motores. Foram utilizados em chapas de radiografias, fitas magnéticas e de vídeo. No fim da 

década de 1970, o uso do PET apresentou notável crescimento devido principalmente à sua 

utilização na produção de garrafas de refrigerante (CEMPRE, 2005).  

 

Muitas das tecnologias modernas exigem materiais com combinações incomuns de 

propriedades que não podem ser atendidas pelas ligas metálicas, cerâmicas e materiais 

poliméricos convencionais. As combinações e as faixas das propriedades dos materiais estão 

sendo ampliadas pelo desenvolvimento de materiais compósitos. Pode-se considerar um 

compósito como sendo qualquer material multifásico que exiba uma proporção significativa 
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das propriedades de ambas as fases que o constituem, obtendo uma melhor combinação de 

propriedades (CALLISTER, 2002). 

 

Recobrimentos de compósitos poliméricos têm demonstrado maior resistência ao desgaste 

quando comparados a recobrimentos com um único polímero. Este fato foi observado na 

aspersão a plasma, onde a perda de volume no desgaste abrasivo reduziu aproximadamente 

75% nos recobrimentos de polietileno de média densidade (MDPE), reforçados com 

partículas de Al2O3, comparado aos recobrimentos de MDPE puro. Bao e Gawne (1996) 

destacaram a redução de 50% no coeficiente de desgaste de recobrimentos de poliamida (PA) 

reforçados com fibra de vidro. Importantes resultados foram encontrados na resistência ao 

desgaste e na corrosão em recobrimentos por aspersão térmica de polietileno (PE) e 

poli(tereftalato de etileno) – PET acrescidos das ligas de Fe-Ni-B e Fe-B (PETROVICOVA; 

SCHADLER, 2002). 

 

O material compósito utilizado neste trabalho é uma mistura polímero/metal (PET/Cu). As 

propriedades do poli(tereftalato de etileno) e do cobre estão descritas na TAB. III.1. A grande 

diferença do ponto de fusão e da densidade são destacadas a fim de obter melhores parâmetros 

de aspersão.  

 

TABELA III.1 

Propriedades do PET  e do cobre 

 
Propriedades 

 

 
PET 

 
Cobre 

Massa molar 172 g/mol 63,54 g/mol 

Densidade (25º) 1,33 – 1,45 g/mL 8,96 g/mL 

Temperatura de fusão 250ºC 1083ºC 

Calor específico (100–600ºC) - 0,0931 cal/g 

Condutividade térmica (20ºC) - 0,948 

 

 

 

 



 20 
 

3.5 A RECICLAGEM DO PET NO BRASIL 

 

O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo nos últimos anos. Em 2005, a 

reciclagem do PET no Brasil foi de 174Ktons, o que corresponde a 47%. A previsão para 

2006 foi de 185Ktons, conforme FIG. 3.11. 

 

 
FIGURA 3.11 – Reciclagem de PET no Brasil (Fonte: ABIPET, 2006) 

 

A evolução do consumo de PET reciclado no Brasil cresceu cerca de 5% em 2005, quando 

comparado a 2004, e a perspectiva para 2006 é a de manter aproximadamente o mesmo ritmo 

(FIG. 3.12). Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro estágio da 

reciclagem de PET no Brasil foi de mais de R$ 150 milhões em 2005. 

 

 
FIGURA 3.12 – Consumo do PET reciclado (Fonte: ABIPET, 2006) 
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O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto de a grande 

maioria deles continuar fazendo planos para aumentar o consumo da resina (FIG. 3.13). 

 

 
FIGURA 3.13 – Intenção ao uso do PET reciclado (Fonte: ABIPET, 2006) 

 

A aplicação em produtos têxteis continua sendo o mais importante dos destinos do PET 

reciclado, mas a diversificação dos usos segue seu curso, como produtos laminados, 

termoformados e tubos (FIG. 3.14). 

 

 
FIGURA 3.14 – Principais aplicações do PET reciclado (Fonte: ABIPET, 2006) 
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4. ASPERSÃO TÉRMICA 

 

Este capítulo se refere ao processo de aspersão térmica, iniciando-se com sua definição, 

classificação, principais parâmetros e equipamentos utilizados. Especifica a aspersão térmica 

a combustão, apresentando as teorias da combustão, e trata da inflamabilidade dos gases e das 

temperaturas de chama. Descreve as principais características e determina os parâmetros do 

processo na formação dos recobrimentos poliméricos. 

 

4.1 ASPERSÃO TÉRMICA E EQUIPAMENTOS 

 

Aspersão térmica é um termo genérico de um grupo de processos para a produção de 

recobrimentos de cerâmicas, plásticos, metais e compósitos. O material a ser aspergido é 

fundido total ou parcialmente, e as partículas aquecidas são aceleradas e projetadas em 

direção a uma superfície preparada. Com o impacto, formam-se camadas de estrutura lamelar 

na superfície do substrato. 

 

O termo spray térmico descreve uma família de processos que usam a energia térmica gerada 

de substância química (combustão) ou corrente elétrica (plasma ou arco) para aquecer 

partículas e arremessá-las com velocidades que atingem de 50 a 700m/s (PETROVICOVA; 

SCHADLER, 2002). Temperaturas e velocidades altas de partículas resultam em deformações 

significativas após impacto contra uma superfície, produzindo lamelas, freqüentemente 

chamadas splats, aderidas à superfície do substrato. Essas lamelas são normalmente alinhadas 

paralelamente ao substrato e assumem superfícies irregulares. A solidificação permite a 

construção de camadas com um fluxo contínuo de umas sobre outras (FIG. 4.1). 
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FIGURA 4.1 – Estrutura de um recobrimento aspergido (Fonte: LIMA; TREVISAN, 2002, p. 66) 

 

Dentre os parâmetros do processo e suas variáveis destacam-se: variáveis de alimentação, 

variáveis da tocha, variáveis do jato e variáveis do substrato. As variáveis de alimentação 

caracterizam o tipo, tamanho e forma do pó, fluxo e velocidade do gás de arraste. As variáveis 

da tocha caracterizam fluxo e composição dos gases, temperatura da tocha, resfriamento e 

energia térmica. As variáveis do jato caracterizam a velocidade, temperatura e trajetória das 

partículas, sua energia e ângulo de impacto, seu estado de fusão/solidificação e morfologia. 

As variáveis do substrato caracterizam a temperatura e a distância de aspersão 

(PETROVICOVA; SCHADLER, 2002). 

 

A FIG. 4.2 apresenta um mapa do processo de aspersão térmica. Interagem os principais 

parâmetros como: condições de operação, condições do substrato, comportamento das 

partículas, características das lamelas e propriedades do recobrimento. Os principais 

processos de aspersão térmica são: plasma, arco de arame e aspersão por combustão, que 

incluem chama convencional subsônica (low-velocity oxygen-fuel – LVOF) e oxicombustível 

de alta velocidade hipersônica (high-velocity oxygen-fuel – HVOF). 
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FIGURA 4.2 – Mapa do processo de aspersão térmica (Fonte: SAMPATH et al., 2003, p. 56) 

 

A TAB. IV.1 resume atributos importantes do processo de aspersão térmica. A técnica de 

recobrimento escolhida para uma particular aplicação depende do tamanho e natureza do 

substrato, do material a ser aspergido e das propriedades que o recobrimento requer. A 

escolha da técnica utilizada requer uma melhor avaliação da relação custo–benefício 

(PETROVICOVA; SCHADLER, 2002). 

 

TABELA IV.1 

Atributos do processo de aspersão térmica 

ATRIBUTOS DA TOCHA TOCHA 

CONVENCIONAL 

HVOF ARCO 

ELÉTRICO 

PLASMA 

Temperatura, K Até 3500 > 3500 Até 6300 25000 

Velocidade, m/s 50–100 500–1300 50–100 300–2000 

Tipos de gases O2, C2H6, C3H8 O2, H2, C2H6, 

C3H8 

Ar,  N2 Ar, H2,  He, 

N2 

Power input KW 20 150–300 2–5 40–200 

ATRIBUTOS DAS PARTÍCULAS    

Max Temperatura, K 2800 3600 ~ 4000 ~ 4000 

Velocidade, m/s 40–100 200–1000 50–100 80–800 

Taxa de alimentação g/s 0,5–0,85 Até 2,5 2,5–34 0,85–2,7 

Fonte: PETROVICOVA; SCHADLER, 2002, p. 4 
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A forma mais antiga de aspersão térmica, tocha convencional a combustão subsônica, pode 

ser aplicada com uma larga variedade de formas da matéria-prima, inclusive arames, barras, 

pós e pastilhas de metal, polímeros e cerâmicas. Na combustão, o material de saída é 

alimentado continuamente na tocha, onde é derretido em uma chama de combustão, 

projetando este material contra um substrato. Este método usa a energia química de 

combustão de um gás com oxigênio como fonte de aquecimento para se aquecer o material de 

revestimento. O princípio de funcionamento e a tocha em operação podem ser vistos na FIG. 

4.3. 

 

 
   (a)             (b) 
FIGURA 4.3 – Canhão e tocha para aspersão térmica: (a) seção transversal esquemática;  

 (b) unidade real em operação 

 

A entrada de gás é axial e o pó pode ser introduzido axialmente ou radialmente na tocha. 

Arames ou varetas podem ser usados em vez de pós, sendo introduzidos axialmente ou de 

lado. As partículas do material são fundidas na chama e aceleradas em direção ao substrato. A 

relação da mistura oxigênio-combustível pode variar, resultando numa atmosfera carburante 

neutra ou oxidante. As tochas de aspersão por chama podem ser adaptadas para usar diversas 

combinações de gases, tendo em vista a otimização dos custos e a qualidade dos 

revestimentos. Os gases comumente usados são acetileno, propano, hidrogênio, combinados 

com o oxigênio (BROGAN, 1996). 

 

O processo de aspersão oxicombustível de alta velocidade, mais conhecido como HVOF 

(high-velocity oxi-fuel), foi desenvolvido no fim da década de 1970 e início da década de 

1980. Neste processo, o gás combustível é queimado com oxigênio a alta pressão, gerando um 

jato de exaustão de alta velocidade. O combustível – propano, propileno ou hidrogênio – é 

misturado com o oxigênio e queimado em uma câmara de combustão. Os produtos de 
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combustão são liberados e se expandem através de um bocal, onde as velocidades do gás 

podem se tornar supersônicas. O pó é introduzido axialmente no bocal, aquecido e acelerado 

para fora do bocal. A câmara de combustão e o bocal são resfriados a água. Velocidade do gás 

na faixa de 1500 a 2000m/s foi obtida com temperatura da chama aproximadamente de 

2900ºC. A tocha HVOF tem sido usada principalmente em aplicações para resistência ao 

desgaste (PETROVICOVA; SCHADLER, 2002). 

 

4.2 COMBUSTÃO 

 

Combustão é a reação rápida entre o oxigênio e os constituintes de um combustível, com a 

produção de calor e luz. As reações básicas da combustão (1 a 6) apresentam-se da seguinte 

maneira (GARCIA, 2002):  

 

22 COOC →+      (1) 

COOC 22 2 →+      (2) 

222
1

COOCO →+      (3) 

OHOH 222 2
1 →+     (4) 

22 SOOS →+      (5) 

NOON 222 →+      (6) 

 

O consumo real de ar de queima irá depender naturalmente do excesso de ar usado no 

queimador, uma vez que nunca se usa a quantidade estequiométrica e sim em excesso, de 

modo a garantir a queima completa nas condições reais de mistura ar–combustível, 

temperatura e de tempos de residência da mistura na zona de combustão. Os gases queimam-

se com excessos de ar variando de 0% a 10%; os combustíveis líquidos com excessos de 0% a 

18% e os combustíveis sólidos com excessos de 12% a 50% (GARCIA, 2002). 

 

4.2.1 Teorias da combustão 

 

A combustão é um fenômeno que envolve reações químicas bastante complexas, consistindo 

de vários estágios que ocorrerão em maior ou menor extensão, dependendo de vários fatores: 
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o combustível, o grau de mistura com o oxigênio que é, inclusive, influenciado pelas 

geometrias do queimador e da câmara de combustão, e a temperatura na qual é submetida esta 

mistura.  

 

Segundo Garcia (2002), há três teorias para explicar a combustão de hidrocarbonetos: a teoria 

da hidroxilação, a teoria dos radicais livres e a teoria do craqueamento. As duas primeiras se 

aplicam à queima de hidrocarbonetos gasosos. A teoria da hidroxilação estabelece que quando 

o hidrocarboneto se queima, há primeiramente uma adição ou associação de oxigênio à 

molécula de hidrocarboneto, produzindo compostos hidroxiliados instáveis que se 

transformam em aldeídos, os quais se rompem e se oxidam até se ter o formaldeído. Em 

seguida, o formaldeído é oxidado a CO e água e o CO posteriormente a CO2. 

 

A teoria da formação dos radicais livres é a mais aceita. A queima do metano, por exemplo, 

estabelece reações em cadeia iniciadas em velocidades proporcionais à concentração de 

formaldeídos. Estes, por sua vez, sofrem um aumento gradual até que um valor estacionário 

seja atingido, quando então a velocidade de sua formação fica igual à velocidade de sua 

destruição. O ponto de ataque do oxigênio no hidrocarboneto é sempre nos átomos de 

hidrogênio, sejam eles primários, secundários ou terciários. 

 

A teoria do craqueamento se aplica nos casos em que não há tempo suficiente para se 

estabelecer uma boa mistura entre o ar e o combustível e, ao mesmo tempo, a taxa de 

aquecimento do combustível for muito elevada. Neste caso, não há formação de compostos 

hidroxilados e a alta temperatura a que o combustível é submetido provoca a quebra de 

moléculas do hidrocarboneto em carbono e hidrogênio, que reagem separadamente com o 

oxigênio. A presença de carbono livre altamente aquecido explicaria a emissão de luz 

amarela, enquanto a queima do hidrogênio emite luz azul ou ultravioleta. É de se esperar que 

as reações de craqueamento ocorram preferencialmente ao se queimarem hidrocarbonetos 

mais pesados, de cadeias mais longas (GARCIA, 2002). 

 

4.2.2 Poderes caloríficos superior e inferior 

 

O poder calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor desprendida na 

sua queima completa, estequiometricamente. Caso essa quantidade de calor seja medida com 
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a água gerada na queima, em fase gasosa, o poder calorífico é chamado de poder calorífico 

inferior e, caso a água na combustão seja considerada líquida, tem-se o poder calorífico 

superior. A diferença entre eles é a entalpia de vaporização da água formada pela queima do 

hidrogênio contido no combustível e da água já contida no combustível como unidade deste. 

O poder calorífico inferior é o mais usado, uma vez que, na maioria dos processos industriais, 

os gases de combustão são liberados a altas temperaturas onde a água neles contida se 

encontra em fase gasosa. 

 

4.2.3 Temperatura de chama 

 

A temperatura teórica de chama é calculada considerando-se que todo o calor resultante da 

combustão é transformado em entalpia dos produtos de combustão. Não há, neste cálculo, 

nenhuma perda de calor para o meio ambiente ou mesmo por dissociação do combustível. A 

temperatura de chama pode ser útil na comparação entre combustíveis para uma necessidade 

de calor e temperatura. Pode ser calculada pelo balanço de energia, conforme EQ. 4.1. 

(GAYDON; WOLFHARD, 1979). 

 

)/( pggcarchama CmPCImTT ⋅×+=  (4.1) 

 

onde, 

Tchama = temperatura da chama, K; 

Tar = temperatura de entrada do ar de combustão, K; 

PCI = poder calorífico inferior, KJ/Kg 

mc = massa do combustível queimado, Kg/s 

mg = massa dos gases de combustão, Kg/s 

Cpg = calor específico dos gases de combustão, KJ/(Kg . K) 

 

As temperaturas mais altas na chama oxiacetilênica ocorrem na ponta do cone interno. A 

proporção de gases na mistura determina o caráter oxidante, neutro ou redutor da chama. A 

razão oxigênio e combustível é importante para se determinar o efeito da temperatura da 

chama. Se a razão oxigênio/gás combustível for tal que se garantam condições 

estequiométricas, a atmosfera da chama é neutra. Se a chama é rica em oxigênio, haverá um 



 29 
 

excesso desse gás, gerando um ambiente oxidante. Isso resulta em excessiva oxidação das 

partículas, levando a um grande conteúdo de óxido no recobrimento. Por outro lado, uma 

baixa taxa de oxigênio reduz a temperatura da chama, resultando em um aumento de 

partículas não fundidas e da porosidade do recobrimento, mas com pequeno conteúdo de 

óxidos. A existência de partículas não fundidas usualmente resulta em uma menor resistência 

do material. É possível que as partículas sofram oxidação durante o período de vôo ou após 

terem se chocado contra o substrato (VARACALLE et al., 1996). 

 

4.2.4 Inflamabilidade de gases 

 

A menor concentração de gás ou de vapor combustível em ar ou em oxigênio que consegue 

estabelecer uma combustão auto-sustentada é chamada de “limite inferior de 

inflamabilidade”. A maior concentração de gás ou de vapor de combustível que consegue 

manter a combustão, sem a contribuição de uma fonte externa de calor, é chamada de “limite 

superior de inflamabilidade”. 

 

Um gás ou um vapor combustível misturado com ar ou oxigênio não entra em combustão se 

sua concentração for muito baixa ou muito alta. Se a mistura combustível–ar está muito pobre 

– abaixo do limite inferior de inflamabilidade – ou muito rica – acima do limite superior – não 

ocorre a queima. Esta só ocorre dentro da faixa delimitada pelos dois limites citados.  

 

Os limites de inflamabilidade podem ser influenciados pela temperatura, pressão, geometria e 

tamanho do vaso de contenção, teor de inertes na mistura, presença e partículas finas de 

metais, estrutura molecular do combustível. Um aumento da temperatura da mistura alarga a 

faixa de inflamabilidade. Para os alcanos, uma regra estabelece que cada aumento da 

temperatura de 100°C abaixa o limite inferior em 8%. 

 

O aumento da pressão implica também um aumento da faixa de inflamabilidade do 

combustível gasoso, já que resulta no aumento da concentração dos reagentes. Com a 

elevação da pressão, misturas que não eram inflamáveis passam a ser.  

 

Li et al. (2004) estudaram em modelos matemáticos o comportamento da dinâmica dos gases, 

descrevendo o comportamento térmico e a velocidade da chama associados a diferentes 

tamanhos de partículas. O estudo revelou que a velocidade das partículas é influenciada pela 
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pressão dos gases de combustão, e a temperatura das partículas é dependente da razão 

oxigênio/combustível. 

 

Kamnis e Gu (2006) também apresentam estudos sobre o efeito da combustão na aspersão 

térmica utilizando a tocha HVOF. Desenvolveram um modelo computacional para investigar 

a combustão do propano na tocha, representando os fenômenos termo/físicos como 

propagação da chama, regime turbulento e fluxo dos gases. Apresentam o comportamento da 

temperatura de uma chama conforme FIG. 4.4. 

 

 
FIGURA 4.4 – Variação da temperatura em uma tocha HVOF  

(Fonte: KAMNIS E GU, 2006, p.251) 

 

 

4.3 RECOBRIMENTOS POLÍMERICOS POR ASPERSÃO TÉRMICA 

 

Recobrimentos poliméricos por aspersão térmica possuem um significado importante para 

muitas indústrias do ramo petroquímico, automotivo e da aviação. Eles são usados 

principalmente para proteger superfícies contra corrosão, podendo também ser empregados no 

aumento da resistência ao desgaste e ao atrito. Uma das maiores vantagens da aspersão 

térmica, se comparado às outras técnicas de recobrimento, é que os recobrimentos podem ser 

aplicados sem restrição quanto ao tamanho da superfície a ser recoberta. Outra vantagem é a 

grande quantidade de materiais que podem ser utilizados. Polietileno, polipropileno, poliéster, 

poliamidas, fluoreto de poliviniletileno, politetrafluoroetileno e copolímero ácido metacrílico 

de etileno (EMAA) são polímeros já aspergidos. Brogan (1996), Petrovicova e Schadler 

(2002) afirmam que poucos polímeros têm sido testados como recobrimentos. 
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No processo de aspersão, os parâmetros devem ser desenvolvidos para cada polímero, 

devendo ser selecionados para garantir adequada fusão e reduzir a degradação das partículas. 

Para cada polímero existe um grande número de variáveis de processo, característico de cada 

material (BAO et al., 1996; 2005; BROGAN, 2000). 

 

Já se torna possível, por intermédio de modelos computacionais, o controle do 

comportamento da dinâmica dos gases e das partículas em vôo, associando-os ao 

desenvolvimento das características da microestrutura do recobrimento. Propriedades físicas e 

mecânicas de recobrimentos são determinadas com o ajuste das condições de operação como 

fluxo dos gases e distância de aspersão.  

 

Uma visão de um processo de aspersão térmica é apresentada na FIG. 4.5. O resultado de um 

recobrimento aspergido é definido pelas condições de deformação, solidificação e 

coalescimento das partículas depositadas, sendo essas partículas dependentes das 

propriedades do substrato como também dos estados físico e químico (temperatura, 

velocidade, fusão, oxidação) durante o impacto no substrato. É importante destacar que o 

termo coalescimento descreve o processo pelo qual pequenas partículas se unem para formar 

um corpo contínuo. Contudo, o comportamento da partícula em vôo, unido à dinâmica do gás, 

podem ser manipulados por meio do ajuste de parâmetros de operação ou processo, 

influenciando diretamente a microestrutura dos filmes. 

 

 
 

FIGURA 4.5 – Comportamento do processo de aspersão térmica (Fonte: LI et al., 2004, p. 3633) 
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Os parâmetros de aspersão devem ser adequados a algumas características do pó, 

principalmente a composição química, morfologia, fluidez e distribuição de tamanho da 

partícula (BROGAN, 2000). 

 

Zhang et al. (1996) descrevem que os parâmetros de processo da aspersão têm efeito 

significativo sobre o aquecimento, a fusão e a degradação das partículas aspergidas durante o 

vôo na tocha. A aspersão afeta a estrutura molecular das cadeias poliméricas, o que exerce 

influência sobre as propriedades do recobrimento formado. 

 

A temperatura atingida na chama da tocha e suas características dependem da mistura de 

oxigênio e combustível, sendo que essa temperatura aumenta com o aumento da quantidade 

de oxigênio, até que se atinja a razão estequiométrica. A partir daí a temperatura cai devido ao 

fato de o oxigênio em excesso absorver parte do calor liberado na queima. A entrada de ar na 

chama também influencia sua temperatura, não só pela possibilidade de participação do 

oxigênio na reação de queima, mas também devido à presença de nitrogênio. A quantidade de 

óxido formada por unidade de área superficial depende da concentração ou pressão parcial do 

oxigênio presente, da temperatura da superfície onde a reação ocorre e do tempo de exposição 

da superfície ao oxigênio (GAYDON; WOLFHARD, 1979; DUARTE, 1999). 

 

Além da degradação térmica que o polímero pode apresentar devido à sua passagem pela 

chama, ou ao aquecimento do recobrimento já depositado, com conseqüente redução do 

tamanho das cadeias e da massa molar, o ambiente da chama pode ser propício à ocorrência 

de degradação por oxidação. As reações de oxidação serão facilitadas, principalmente, em se 

tratando dos processos de aspersão térmica por combustão, dada a presença de oxigênio na 

chama. A presença de regiões com concentrações diferenciadas de óxidos e de material 

degradado no recobrimento depositado não é desejável devido às diferenças de expansão entre 

elas, o que reduz a coesão e a adesão dos recobrimentos formados (HACKETT; SETTLES, 

1994). 

 

Durante o período de vôo, as partículas na chama experimentam variações térmicas que 

dependem da sua condutividade térmica, do seu calor específico, do tamanho das partículas, 

do tempo de residência e da posição dentro da chama (BROGAN, 1996). O tempo de 

residência é determinado pela velocidade da partícula, pela distância de aspersão e pela 
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temperatura da chama, as quais ditam a transferência de momento e de calor para as partículas 

(HACKETT; SETTLES, 1994; FINCKE et al., 1994).  

 

Bao et al. (2005) investigaram os parâmetros de processo da aspersão térmica a combustão na 

deposição de polietileno de ultra–alto peso molecular (UHMWPE). Utilizando um modelo 

computacional, simularam o comportamento das partículas durante a deposição e calcularam 

sua temperatura de vôo.  

 

Brogan e Berndt (1997) determinaram as temperaturas para uma suficiente coalescência das 

partículas nos recobrimentos de EMAA, utilizando um pirômetro infravermelho. A mínima 

temperatura para se alcançar boa viscosidade é de 160ºC; a temperatura máxima para se 

atingir boa resistência e rugosidade é de 216ºC. 

 

Para a coalescência, as forças motrizes são classificadas como sendo intrínseca (tensão 

superficial) ou extrínseca (temperatura e pressão aplicada). Deformação da partícula, difusão, 

e relaxamento de tensões são os processos físicos responsáveis pela coalescência. O tamanho 

da partícula tem um profundo efeito neste processo (BROGAN, 1996).  

 

A distribuição do tamanho das partículas é um fator que controla a densidade relativa e o 

acabamento superficial de um recobrimento. O tamanho da partícula também é um importante 

parâmetro para se avaliar o controle de aquecimento do material. Reduzindo-se o tamanho 

desta, há uma melhora no grau de homogeneidade da partícula fundida. Entretanto, esta 

redução aumenta a possibilidade de degradação térmica, que pode ser controlada usando-se 

temperaturas mais baixas e menor tempo de residência. O formato da partícula é importante 

para se obter uma fusão uniforme e um fluxo contínuo de alimentação do pó. A FIG. 4.6 

representa os tipos de formato das partículas, podendo ser esféricas, irregulares, em forma de 

flocos ou arredondadas irregulares. 

 



 34 
 

 
FIGURA 4.6 – Formato das partículas (Fonte: CHIAVERINI, 1986, p. 30) 

 

A taxa de alimentação do pó afeta a estrutura do recobrimento e a eficiência de deposição, 

pois, se o material não for devidamente aquecido, a eficiência da deposição diminui e a 

porosidade no recobrimento é elevada. Por outro lado, se a velocidade das partículas é muito 

baixa, uma parcela do material particulado pode ser volatilizada, resultando na deterioração 

do recobrimento e em custos mais elevados de operação (BROGAN, 2000). 

 

Em seu trabalho com aspersão térmica de polietileno ultra-alto peso molecular – UHMWPE 

Bao et al. (2005) estudaram a influência do parâmetro velocidade na formação dos 

recobrimentos. Encontraram velocidades variando de 25 a 80m/s para partículas de 120�m de 

diâmetro relacionado com a distância de aspersão. Trabalhando com a coalescência de EMAA 

na aspersão a combustão, Brogan e Berndt (1997) encontraram velocidades de partículas 

variando entre 5 e 15m/s a uma distância de 25cm do bico da tocha. Avaliaram os parâmetros 

taxa de alimentação, distância de aspersão, temperatura do substrato, fluxos do propano e do 

ar comprimido através de um planejamento fatorial fracionado 25-1. Concluíram eles que o 

aumento no fluxo dos gases não afeta significativamente a velocidade das partículas. 

 

Por causa das baixas velocidade e temperatura das partículas na tocha, a combustão subsônica 

em relação às tochas HVOF e plasma, temperaturas de preaquecimento do substrato são 

necessárias para se obter uma boa adesão e coesão entre as lamelas. Essas temperaturas 

podem variar de 90 a 200ºC, dependendo do material do substrato, da estabilidade térmica do 

polímero e das propriedades requeridas do recobrimento (PETROVICOVA; SCHADLER, 

2002). 
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A combinação da temperatura da partícula no impacto, a temperatura do substrato e a 

temperatura da chama irão influenciar a taxa de resfriamento. A taxa de resfriamento é um 

importante fator a ser controlado, visto que afeta a deposição e a morfologia dos polímeros e 

também o grau de tensão gerado no recobrimento (MATEJICEK; SAMPATH, 2001). 

 

Diferenças entre coeficientes de dilatação térmica, a variação de volume associada com a 

transformação de fases em recobrimentos e a diferença de temperatura entre recobrimento e 

substrato durante o resfriamento são as principais causas de tensões residuais. Resfriamentos 

rápidos reduzem a cristalização de alguns polímeros. Por sua vez, recobrimentos de EMAA 

não apresentaram diferenças de cristalinidade quando resfriados por convecção natural (YAN 

et al., 2003). 

 

A aspersão térmica de polímeros permite a aplicação de camadas de polímeros com 

espessuras entre 0,05 e 6,35mm sobre uma larga variedade de materiais de substratos. 

Propriedades de polímeros incluem a resistência química, resistência ao impacto e  resistência 

à abrasão, que permitem aplicações em lâminas de arado, impulsores de bomba, forros de 

tanque, camadas externas e internas de tubos, camadas de aço estruturais, postes e calhas. 

 

4.4 MORFOLOGIA DAS LAMELAS, FORMAÇÃO DO RECOBRIMENTO E 

MICROESTRUTURA 

 

Visto que as propriedades dos recobrimentos dependem de sua microestrutura, torna-se 

importante o entendimento de sua formação (VARDELLE, 2000). A FIG. 4.7 mostra a 

dinâmica de formação de uma lamela no momento da colisão, onde pode ser visualizada a 

completa interação entre a transferência de calor e o fluxo do material no instante da colisão e 

solidificação da partícula. Uma lamela típica tem da ordem de 1-5µm de espessura e de 10 a 

300µm de diâmetro (BOLLES, 1995). 
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FIGURA 4.7 – Dinâmica da formação de uma lamela na colisão  

 (Fonte: LIMA; TREVISAN, 2002, p. 75) 

 

 

O espalhamento e o resfriamento das gotas dependem do tamanho, da velocidade e do estado 

da partícula antes do impacto, da rugosidade, da temperatura, do material do substrato, além 

das características do processo, como velocidade do fluxo, temperatura e pressão do gás de 

arraste. O grande número de parâmetros envolvidos no processo dificulta o entendimento dos 

fenômenos. Pasandideh-Fard et al. (2001) estudaram o formato das lamelas em recobrimentos 

processados por aspersão térmica mediante simulações e também ensaios experimentais. A 

FIG. 4.8 simula o comportamento na formação das lamelas no impacto seqüencial de duas 

gotas metálicas de 60�m de diâmetro com velocidade de 48m/s no substrato de aço a 194ºC. 

A segunda gota é lançada a 5�s depois da primeira, onde esta já apresenta um diâmetro de 

140�m em formato de um disco e já se encontra solidificada. A 5,5�s, a segunda gota impacta 

com o substrato e com a primeira já solidificada, lançando, então, pequenos fragmentos 

líquidos por cima da primeira, conforme visto no instante 10�s. A determinação da forma das 

lamelas é complexa devido às interações que sofrem as lamelas entre si e também do contato 

com o substrato. 
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FIGURA 4.8 – Simulação do impacto de duas partículas em um substrato 

   de aço inox  (Fonte: PASANDIDEH-FARD et al., 2001, p. 214) 

 

 

A FIG. 4.9 apresenta uma simulação da seqüência das gotas durante o impacto no substrato. 

Imediatamente após o impacto, a gota, ainda em estado líquido, tende à direção radial. A 

solidificação é rápida o suficiente, para fazer com que o contato entre a gota e o substrato 

inicie o resfriamento já a 0,5�s. A camada de baixo é a primeira a solidificar-se, fazendo com 

que a camada de cima escoe para as bordas. As regiões pretas, apresentadas na FIG. 4.9 nos 

intervalos de t=1,4 a 10µs em contato com o substrato, representam porções das gotas 

solidificando-se em função do tempo. Por causa das pequenas variações da velocidade do 

líquido escoando sobre a periferia das gotas, criando um fluido instável, há a formação dos 

respingos – fingers – ainda na fase líquida sobre a gota (t=1,4�s). Esses fingers – chamados 

de pequenas gotas –, ao atingirem o substrato, também se solidificam (t=10�s) 

(PASANDIDEH-FARD et al., 2001). 

 



 38 
 

 
FIGURA 4.9 – Seção transversal de uma lamela. As partes brancas representam o estado   

líquido das gotas e as partes pretas (t=1,4 a 10µs) sua solidificação 

(Fonte: PASANDIDEH-FARD et al., 2001, p. 211) 

 

O trabalho de Pasandideh-Fard et al. (2001) apresenta uma clara formação das bolhas no 

espalhamento de três partículas de níquel depositadas em aço, por meio de uma imagem do 

MEV (FIG. 4.10). Fingers ou respingos de materiais solidificados são criados pelas gotas em 

estado líquido espalhadas durante o impacto na direção radial. As lamelas também 

apresentaram rupturas durante o impacto, representadas pelos vazios no centro. 

 

 
FIGURA 4.10 – Deposição de níquel em substrato de aço inoxidável a 290°C 

  (Fonte: PASANDIDEH-FARD et al., 2001, p. 208) 

 

 

Regiões pretas 
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A FIG. 4.11 mostra uma fotomicrografia, ao microscópio óptico, da seção transversal do 

recobrimento de PET depositado a partir do pó de PET, apresentando uma estrutura lamelar, 

sendo possível também a visualização de bolhas. Tais observações sugerem que as partículas 

depositadas inicialmente no substrato, em estado não fundido ou semifundido, recebem o 

calor gerado durante o processo de aspersão, provocando sua fusão e coalescência. A 

formação das bolhas observadas nos recobrimentos foi atribuída à liberação de produtos 

gasosos decorrentes de reações de degradação do polímero. Tal hipótese foi também utilizada 

por Brogan (1996) para explicar o surgimento de bolhas em recobrimentos poliméricos de 

PMMA e PMMA/PCCP. Uma outra hipótese seria a de que as bolhas poderiam ser geradas 

pelo ar aprisionado durante a coalescência das partículas (DUARTE et al, 2003). 

 

 
FIGURA 4.11 – Recobrimento PET (Fonte: DUARTE et al., 2003, p. 202) 

 

Fauchais et al. (2003) relatam sobre o conhecimento da formação de lamelas. A solidificação 

de partículas aspergidas sobre um substrato e suas subseqüentes camadas controla a formação 

do recobrimento e suas propriedades termomecânicas. Os fenômenos envolvidos são muito 

complexos e dependem de muitos parâmetros. Os parâmetros de impacto da partícula incluem 

temperatura e sua distribuição dentro da partícula, velocidade, diâmetro, oxidação na 

superfície da partícula com uma capa de óxido líquida ou sólida, oxidação dentro da partícula 

devido à convecção e uniformidade ou não da composição da partícula. 
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Li et al. (2003) investigaram a microestrutura e morfologia das lamelas de hidroxiapatita 

(HA) aspergidas por HVOF, utilizando um microscópio eletrônico de transmissão (FIG. 

4.12a). Ivosevic et al. (2003) mostram a imagem da microestrutura de uma lamela de 

poliamida aspergida em uma lâmina de vidro, indicando uma boa fusão (FIG. 4.12b). 

 

        
(a)      (b) 

FIGURA 4.12 – (a) microestrutura de lamelas de HA aspergidas por HVOF;  

(b) lamela de poliamida aspergida em lamina de vidro  

 (Fonte: (a) LI et al., 2003, p.5; (b) IVOSEVIC et al., 2003, p. 8) 

 

Modelos matemáticos foram elaborados para analisar-se a formação de lamelas cerâmicas 

(FAUCHAIS et al., 2003). O modelo que descreve o impacto das gotas perpendicular ao 

substrato com solidificação é o mais utilizado. Tão logo se inicia a solidificação, há 

modificações no processo de coalescimento. A taxa de resfriamento depende do contato entre 

as lamelas e o substrato, sendo que um modelo para a velocidade de resfriamento é dado pela 

EQ. 4.2. 

 

)/( ρpps LThV =  (4.2) 

 

onde Lp é o calor latente da solidificação, Tp é a temperatura da partícula, � a densidade do 

material, h o coeficiente de transferência de calor na interface e Vs a velocidade de 

resfriamento.  

 

Pasandideh-Fard et al. (2001) descrevem um modelo por meio do método de diferenças finitas 

para o cálculo da transferência de calor na formação das lamelas. A transferência de calor é 
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dada pela EQ. 4.3, não se levando em consideração a dissipação viscosa e mantendo-se 

constantes as densidades líquida e sólida. 

 

)(
1

)( TkhV
t
h ∇⋅∇=∇⋅+

∂
∂

ρ  
(4.3) 

O vetor velocidade é representado por V
�

, T a temperatura, h a entalpia, � a densidade e k a 

condutividade térmica. 

 

O fluxo das partículas na aspersão térmica é gerada pela tensão  �  ao impacto das partículas 

no substrato, e sua velocidade  V  é dada pela EQ. 4.4 (BAO et al., 2005). 

 

2

2Vρσ =  
(4.4) 

 

sendo �  a densidade da partícula. Se a partícula assumir o fluxo viscoso, o comportamento 

Newtoniano simples é aplicado (EQ. 4.5), onde � é a tensão ao cisalhamento, � é a 

viscosidade, Vx a velocidade na direção paralela à superfície e y à distância. 

 

y
Vx

∂
∂=ητ  

(4.5) 

 

O cálculo da velocidade das partículas no vôo requer o conhecimento da aceleração das 

partículas em função de sua posição. A aceleração pode ser encontrada pela equação de 

momento, de acordo com a EQ. 4.6 (BAO et al., 2005). 

 

bampdr
p

p FFFF
dt

Ud
m

����
�

+++=  
(4.6) 

 

onde mp é a massa da partícula, drF
�

 a força de arraste, pF
�

 a força da partícula pelo 

gradiente de pressão, amF
�

 a força de adição da massa e bF
�

 a força gravitacional. A força de 

arraste é dada pela EQ. 4.7.  

 



 42 
 

)(
2
1

ppsgddr UUUUACF
�����

−−= ρ  
(4.7) 

 

As é a área da superfície, Cd o coeficiente de arraste, onde é função do número de Reynolds, 

definido pela EQ 4.8. 

 

)/( gppgp dUUeR µρ
��

−=  (4.8) 

 

 

4.5 POROSIDADE 

 

Os materiais aspergidos termicamente apresentam como característica a porosidade. Maior ou 

menor quantidade de poros nos revestimentos vai depender do material e das condições de 

aspersão. Resultados experimentais indicam que existem dois tipos de porosidade associados 

aos revestimentos: poros grosseiros e poros finos. Os poros grosseiros estão muitas vezes 

presentes devido ao incompleto preenchimento dos interstícios entre partículas previamente 

depositadas e os poros finos. Esses poros são mais freqüentes se, no impacto, as partículas não 

estão completamente fundidas. Os poros finos formam porosidades características de 

revestimentos aspergidos. Os poros extremamente finos, presentes em revestimentos 

aspergidos termicamente, têm sido interpretados como incompleto contato entre lamelas 

durante o processo de formação do revestimento (STREETER; SAMPSON, 2000). 

 

Do ponto de vista das propriedades dos revestimentos, os poros finos entre as lamelas são 

característicos da estrutura dos revestimentos aspergidos e não podem ser completamente 

eliminados mediante variações nas condições do processo. Aspergindo em atmosfera de baixa 

pressão ou com maior velocidade das partículas, pode-se, em alguns casos, reduzir esse efeito, 

porém não eliminá-lo completamente (STREETER; SAMPSON, 2000). 

 

Tratamentos térmicos nos revestimentos causam coalescência dos poros finos. Efeitos de 

tratamento térmico nas propriedades mecânicas do polietileno de ultra-alto peso molecular 

(UHMWPE) foram avaliados por Fouad et al. (2005). Eles concluíram que o tratamento 

térmico influi significativamente nas propriedades mecânicas e no grau de cristalinidade. 



 43 
 

Yan et al. (2003) mostram imagens de recobrimentos de EMAA processados por aspersão 

térmica, destacando-se o efeito da porosidade na superfície do material. O aparecimento de 

poros na interface polímero/substrato está associado ao processo do recobrimento, 

principalmente à mínima temperatura necessária ao coalescimento das partículas poliméricas 

por fluxo viscoso. Quando a temperatura final do processo está mais baixa que a mínima 

temperatura necessária ao coalescimento, ocorrerá um menor coalescimento das partículas, 

levando à formação de muitos poros. Quando as partículas fundidas ou semifundidas são 

aspergidas e depositadas em um substrato frio, as gotas são rapidamente resfriadas e 

solidificadas, formando as lamelas sobrepostas. Desta forma, a taxa de solidificação é rápida e 

não há tempo suficiente para as gotas se espalharem no substrato, levando à formação de um 

filme não uniforme e as lamelas não poderão preencher completamente os vazios, resultando 

numa porosidade na interface. Com o impacto contínuo das lamelas, a taxa de perda de calor 

continua a diminuir devido à baixa condutividade térmica nos recobrimentos poliméricos.  

Assim, as partículas fundidas retêm calor suficiente para fluir na superfície. Por este motivo, 

poros são observados predominantemente na interface e não no meio do recobrimento (FIG. 

4.13). 

 

 

 
FIGURA 4.13 – Imagens mostrando porosidades em recobrimentos de EMAA  

por aspersão térmica a combustão (Fonte: YAN et al., 2003, p. 221) 

 

Duarte et al. (2004) também identificaram a presença de poros nos recobrimentos poliméricos 

processados por aspersão térmica, relacionando-os à diferença da temperatura de 

preaquecimento do substrato. Suas observações sugerem que, durante o período de vôo das 

partículas na chama, estas não recebem calor suficiente para uma completa fusão, sendo 
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depositadas no substrato sem uma completa coalescência. Devido ao formato irregular das 

partículas e sua não homogeneidade quanto à sua distribuição granulométrica, a coalescência 

das partículas não ocorre somente no período de vôo na chama, mas também com o fluxo de 

calor do substrato com as camadas já depositadas. Maiores temperaturas de preaquecimento 

no substrato provocam um maior coalescimento. Utilizando-se temperaturas de 0, 170, 200 e 

215ºC foram produzidos recobrimentos, sendo que, sem o aquecimento do substrato, ocorreu 

a pior adesão. O aumento da temperatura do substrato proporcionou melhora na adesão, 

gradual desaparecimento da estrutura lamelar, redução da rugosidade superficial e aumento na 

quantidade de poros (FIG. 4.14). 

 

 
FIGURA 4.14 – Microscopia óptica de recobrimentos de PET depositados em temperatura 

ambiente do substrato, a 170ºC, 200ºC e 215ºC, respectivamente 

(Fonte: DUARTE et al., 2004, p. 264) 
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5. TRIBOLOGIA E PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Este capítulo inicia-se com a definição de tribologia e seus fenômenos. Conceitua atrito, 

desgaste e adesão, trazendo um pouco da história desses termos, e também apresenta as 

principais contribuições e modelos matemáticos desenvolvidos pelos cientistas. Resultados 

experimentais das resistências ao desgaste e atrito em polímeros são apresentados. Em 

seguida, as propriedades mecânicas são discutidas, com a utilização de ensaios de análise 

dinâmico-mecânica, ensaios de dureza, medidas do módulo de elasticidade por meio de 

ensaios de penetração e a relação dureza/módulo de elasticidade. 

 

5.1 TRIBOLOGIA 

 

Tribologia é definida como ciência e tecnologia que estuda a interação entre superfícies 

animadas de movimento relativo. Em função de sua complexidade e natureza multidisciplinar, 

além de seu caráter sistêmico, a tribologia normalmente é estudada de forma empírica (EYRE, 

1976). Tribologia é ciência e tecnologia que estuda a interação entre superfícies em 

movimento e os problemas relacionados: desgaste, atrito, adesão e lubrificação (BRISCOE; 

TABOR, 1978). Na interação entre duas superfícies aparecem diversos fenômenos cujo 

conhecimento é de vital importância. Os três fenômenos fundamentais que surgem são: 

 

• Atrito: efeito que provém da existência de forças tangenciais que surgem entre duas 

superfícies sólidas em contato quando permanecem unidas pela existência de seus esforços 

normais. 

 

• Desgaste: consiste na perda de material da superfície de um corpo como conseqüência da 

interação com outro corpo. 

 

• Adesão: capacidade para gerar forças normais entre duas superfícies depois de terem sido 

mantidas juntas. 

 

Uma alternativa que cada vez mais tem sido empregada é a engenharia de superfícies, para a 

produção de materiais resistentes ao desgaste, com o objetivo de produzir materiais 

conjugados, nos quais substrato e recobrimento e/ou modificação de superfícies proporcionem 
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desempenho superior ao que poderia ser obtido por quaisquer das partes individualmente, 

maximizando a relação custo/benefício (RICKERBY; MATTHEWS, 1991). 

 

De acordo com Santer e Czichos (1989), o uso de polímeros como recobrimentos é também 

uma conseqüência de intensas pesquisas de seu comportamento tribológico. Os polímeros são 

muito usados em componentes de engenharia como engrenagens e eixos, onde a propriedade 

de lubrificação é muito explorada, evitando-se a necessidade de óleo ou graxa. 

 

O artista científico renascentista Leonardo Da Vinci foi o primeiro que postulou uma 

referência ao atrito. Da Vinci deduziu as leis que governam o movimento de um bloco 

retangular deslizando sobre uma superfície plana, sendo também o primeiro a introduzir o 

conceito de coeficiente de atrito. Infelizmente, seus escritos não foram publicados até cem 

anos depois de seus descobrimentos. Foi em 1699 que o físico francês Guillaume Amontons 

redescobriu as leis do atrito ao estudar o deslizamento entre superfícies planas 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

Muitos outros descobrimentos referentes ao tema ocorreram ao longo da história. Cientistas 

como Charles Augustin Coulomb, Robert Hooke, Isaac Newton, entre outros, deixaram 

conhecimentos importantes para o desenvolvimento desta ciência.  

 

As leis do atrito se definem como: (1) a força de atrito é proporcional à carga normal aplicada; 

(2) a força de atrito independe da área de contato aparente; (3) a força de atrito independe da 

velocidade de deslizamento.  

 

5.2 TRIBOLOGIA DOS POLÍMEROS 

 

Comparados com metais e cerâmicas, os polímeros exibem menores coeficientes de atrito, 

com valores normalmente entre 0,1 e 0,5. Dessa forma, os polímeros são muitas vezes usados 

em aplicações tribológicas sem lubrificação, usualmente deslizando contra corpos mais duros 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

Briscoe (1981, 1990), Briscoe e Tabor (1978), Lee (1974), Dowson et al. (1978), Friedrich 

(1986), Lancaster (1973, 1990) publicaram informações sobre tribologia de polímeros, 

destacando que o atrito e o desgaste estão entre os processos de dissipação de energia e 
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degradação que conduzem à substituição de componentes e máquinas na engenharia. 

Hutchings (1992), Lancaster (1990), Tewari et al. (1989) e Briscoe e Sinha (2002) indicam 

que o atrito entre polímeros pode ser atribuído a dois principais mecanismos: deformação e 

adesão. 

 

O mecanismo de desgaste coesivo resulta da deformação da superfície e subsuperfície do 

material causado pela passagem do contracorpo sobre a superfície polimérica (HUTCHINGS, 

1992). O desgaste adesivo é o resultado do cisalhamento entre junções formadas quando 

corpos se atritam. O fenômeno deste desgaste é a adesão, importante componente do atrito. A 

transferência de material de uma superfície é uma característica distinta do desgaste devido ao 

contato entre as superfícies sólidas. Bely et al (1982) notaram que a transferência de massa 

entre um corpo e outro é uma característica importante no desgaste adesivo de polímeros. O 

fenômeno da transferência de massa no atrito é observado para quase todos os materiais. 

 

A adesão afeta o comportamento tribológico do material. Se forem transferidas partículas de 

uma superfície para outra, ocorrerá uma variação na taxa de desgaste. Para certas condições, 

filmes finos de materiais macios são transferidos para uma superfície dura, por exemplo, de 

polímero para metal, aumentando sua taxa de desgaste. Durante o deslizamento de um corpo 

metálico contra uma superfície polimérica, a superfície metálica se comporta como um corpo 

rígido e praticamente toda a deformação resultante do contato se dá no polímero. Polímeros 

são muito suscetíveis à transferência de massa quando deslizados contra metais. Estudando-se 

o atrito entre corpos de prova de poli(tetra-fluoro-etileno) (PTFE) e polietileno (PE) 

constatou-se que o PTFE foi transferido na forma de pequenas partículas no período inicial do 

atrito. Os fragmentos de polímero transferidos podem exibir uma larga variedade de formas, 

que dependem das propriedades do material e condições de atrito. Uma conseqüência da 

transferência de massa é a mudança na rugosidade de ambas as superfícies de contato, 

podendo esta sofrer grandes variações (MYSHKIN et al., 2005). 

 

O estudo do desgaste de polímeros tem sido realizado com abordagens diversas, onde Briscoe 

e Sinha (2002) classificam em três: genérica, fenomenológica e resposta do material, de 

acordo com a FIG. 5.1. 
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FIGURA 5.1 – Abordagem quanto à classificação do desgaste em polímeros 

 (Fonte: BRISCOE; SINHA, 2000, p. 402) 

 

 

 

Na abordagem fenomenológica destacam-se: o desgaste por fadiga, ocasionado por 

concentração de tensões maiores das que pode suportar o material, incluindo os 

deslocamentos, formação de cavidades e trincas; o desgaste abrasivo, sendo o dano 

ocasionado por partículas sólidas presentes na zona de deslizamento; o desgaste por erosão, 

produzido por uma corrente de partículas abrasivas muito comuns em turbinas de gás e 

motores; o desgaste por corrosão, originado da influência do meio ambiente, principalmente 

da umidade, ou da ação do oxigênio atmosférico sobre as superfícies; o desgaste adesivo ou 

transferência, que é o processo pelo qual se transfere material de uma para outra superfície 

durante o movimento relativo. Em alguns casos, parte do material desprendido regressa à sua 

superfície original e é liberado na forma cavacos ou rebarbas (FIG. 5.2). 
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FIGURA 5.2 – Fenômenos de desgaste: (a) fadiga;  

(b) corrosivo; (c) abrasivo; (d) erosão;  

(e) adesivo 

(Fonte: FERNANDEZ, 2006) 

 

5.2.1 Desgaste abrasivo e atrito dos polímeros 

 

O desgaste abrasivo é definido como a deterioração de uma superfície sólida, envolvendo 

perda progressiva de material, promovida em conseqüência do movimento relativo de 

partículas duras ou, às vezes, de protuberâncias forçadas contra a superfície (HUTCHINGS, 

1992). Este desgaste é, geralmente, estudado de acordo com o tipo de contato existente entre 

as superfícies e as partículas abrasivas, assim como o ambiente de contato, como sendo 

desgaste abrasivo a dois ou a três corpos.  

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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O desgaste abrasivo a dois corpos é causado pela ação das protuberâncias duras presentes nas 

superfícies ou de partículas abrasivas fixadas em uma das superfícies. O desgaste abrasivo a 

três corpos é causado pela ação de partículas duras presentes e livres entre duas superfícies.  

 

O desgaste abrasivo de um material (K) pode ser calculado usando-se a equação de Archard 

onde Q é a perda de volume pela distância percorrida, W é a carga normal e H é a dureza (EQ. 

5.1).  

 

H
WK

Q =
 

(5.1) 

 

Em aplicações da engenharia, a razão K/H é muito usual. O símbolo k é chamado de 

coeficiente de desgaste específico, representado pelas unidades mm3(N.m)-1, e indica o 

volume do material removido pelo desgaste (mm3) pela distância de deslizamento (m) e o 

contato da carga em (N). 

 

Outro modelo matemático que trata de relações entre resistência ao desgaste abrasivo em 

polímeros e outras propriedades mecânicas é conhecido como modelo Ratner-Lancaster 

(LANCASTER, 1973). A taxa de desgaste Q para os polímeros é dada pela EQ 5.2. 

 

bbH
C

Q
εσ

µ=
 

(5.2) 

 

onde µ  é o coeficiente de atrito, H é a dureza, �b  é a tensão na ruptura e �b a deformação na 

ruptura. A constante C depende do tipo de abrasão e material. Lancaster demonstrou 

experimentalmente que a taxa de desgaste em polímeros é inversamente proporcional ao 

produto da tensão e deformação na ruptura. 

 

Budinski (1997) apresentou em seu estudo o desgaste abrasivo em materiais plásticos. 

Correlacionou o desgaste abrasivo com o atrito por meio de modelos matemáticos. 

Apresentou os resultados do desgaste abrasivo em 21 tipos de polímeros.  
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Outros modelos foram propostos para o desgaste abrasivo de plásticos. Hornbogen (1975) 

apresenta seu modelo de acordo com a EQ. 5.3. 

 

2
3

2

2
3

Hk

E
PK

ic

yσ≈  

(5.3) 

 

onde K é o desgaste, �y a resistência o cisalhamento, P a carga, E o módulo de elasticidade, 

Kic a fratura na quebra e H a dureza. 

 

Yamaguchi ( 1990) descreve seu modelo de acordo com a EQ.5.4. 

 

NPdK β≈  (5.4) 

 

onde K é o desgaste, � é o fator do desgaste abrasivo, N é o fator de eficiência ao riscamento, 

P e a carga normal e d é a distância percorrida. 

 

Blau (1996) descreve o seguinte modelo (EQ. 5.5): 

 

δtan≈K  (5.5) 

 

onde tan � é o parâmetro de relaxação obtido no ensaio de análise dinâmico-mecânica 

(DMA). 

 

Viswananath e Bellow (1995) apresentam o modelo descrito pela EQ. 5.6: 

 

γ
αρvt

K ≈  
(5.6) 

 

onde � é a  força de contato, v a velocidade de deslizamento, t o tempo, � a rugosidade da 

superfície e 	  a energia de superfície. 
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Dependendo de situações específicas, o objetivo da tribologia pode ser alcançar: (1) mínimos 

desgaste e atrito: rolamentos e engrenagens; (2) mínimo desgaste e máximo atrito: freios e 

embreagens; (3) máximo desgaste e mínimo atrito: deposição de lubrificantes sólidos 

mediante deslizamento, lapidação de pedras; (4) máximos atrito e desgaste. 

 

Investigações foram realizadas explorando-se a influência das condições de testes, geometria 

de contato e ambiente, no desgaste e atrito de polímeros. Segundo Hooke et al. (1996), 

Lawrence e Stolarski (1989) e Yamaguchi (1990), o coeficiente de atrito pode ser reduzido e a 

resistência ao desgaste aumentada, proporcionando um melhor deslizamento em aços. 

Brentnall e Lancaster (1989), Clerico (1969) e Santner e Czichos (1989) observaram que o 

coeficiente de atrito de polímeros deslizando contra metais diminui com o aumento da pressão 

de contato ou diminuição da área de contato. Ludema e Tabor (1966) mostram uma boa 

correlação entre o coeficiente de atrito e a perda de massa em função de testes com variação 

de temperatura. Bahadur e Tabor (1985), Tanake (1982) e Watanabe (1968) investigaram o 

comportamento tribológico do compósito poliamida/polietileno de alta densidade. Os 

resultados indicaram que a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito foram afetados pela 

carga normal, velocidade de deslizamento e temperatura (UNAL; MIMAROGLU, 2003). 

 

A seleção de materiais apropriados para componentes mecânicos é uma das razões para a 

investigação de propriedades tribológicas em polímeros. Nos estudos de Santner e Czichos 

(1989) o resultado de desgaste e atrito, tendo como fatores a rugosidade superficial, a 

velocidade de deslizamento e a pressão de contato nos polímeros poliamida, polietileno e 

copoliamida apresentaram bom desempenho tribológico.  

 

Unal e Mimaroglu (2003) investigaram a influência da velocidade e da aplicação de carga 

quanto ao desgaste e ao atrito no comportamento do poli(tetra-fluoro-etileno) (PTFE), do 

poli(óxido de metileno) (POM) e do poli(éter-imida) (PEI). Ensaios de pino sobre disco e 

riscamento para estes polímeros foram realizados. A TAB. V.1 demonstra os valores do 

coeficiente de atrito e do coeficiente de desgaste específico dos três tipos de polímeros 

citados. Utilizando-se diferentes carregamentos, 5, 10 e 15N, respectivamente, valores muito 

baixos de coeficientes de atrito e de desgaste foram encontrados, validando o bom 

comportamento tribológico desses polímeros. A FIG. 5.3 representa a variação do coeficiente 

de atrito x carga aplicada, sendo que este último aumenta linearmente com o aumento da 

carga. 
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TABELA V.1 

Coeficientes de atrito e desgaste para polímeros 

 

MATERIAL 

 

CARGA (N) 

 

COEFICIENTE DE 

ATRITO 

 
COEFICIENTE  DE 

DESGASTE ESPECÍFICO 
(mm2/N) 

5 0,006 6,43E-7 

10 0,023 6,29E-7 

 

PTFE 

15 0,063 5,68E-7 

5 0,001 7,04E-9 

10 0,015 7,04E-9 

 

POM 

15 0,026 6,43E-7 

5 0,020 7,82E-7 

10 0,064 4,22E-7 

 

PEI 

15 0,140 3,19E-7 

Fonte: UNAL; MIMAROGLU, 2003, p. 181 
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FIGURA 5.3 – Variação do coeficiente de atrito x carga de polímeros 

 (Fonte: UNAL; MIMAROGLU, 2003, p. 180) 
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Pesquisas mostram que a 1a lei do atrito, sendo a força de atrito proporcional à carga normal 

aplicada, é válida somente para alguns polímeros testados em certas condições (TAB. V.2). O 

coeficiente de atrito permanece praticamente constante quando são utilizadas cargas de 10 a 

100N em superfícies de poli(tetra-fluoro-etileno) (PTFE), poli(metacrilato de metila) 

(PMMA), poli(cloreto de vinila) (PVC) e polietileno (PE). Outros autores obtiveram 

resultados semelhantes utilizando esses mesmos materiais e também outros como: teflon 

(PTFE), poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(cloreto de vinila) (PVC), polietileno (PE), 

poli(cloreto de vinilideno) (PVDC) à carga 2 a 15N. O PTFE, o PMMA, o poliestireno (PS) e 

PE foram utilizados à carga 10 a 40N. 

 

TABELA V.2 

Efeito da carga no coeficiente de atrito 

 
Autores 

 

 
Materiais e carga 

 
Representação gráfica 

 
Referências 

Bowers, 
Clinton e 
Zisman 

2-15N, (PTFE, 
PFCE, PVC, 
PVDC, PE) 
 

 

Bowers RC, Clinton WC, Zisman 
WA, Frictional behavior of 
polyethylene, polytetrafluorethylene 
and halogenated derivatives, 
Lubrication Eng, 1953;9:204–9. 
 

Shooter e 
Thomas 

10-40N, (PTFE, 
PE, PMMA, PC) 
 
 

 

Shooter K, Thomas RH., Frictional 
properties of some plastics, 
Research, 1952;2:533–9. 

 

Shooter e 
Tabor 

10-100N, (PTFE, 
PE, PMMA, PVC) 
 
 

 

Shooter K, Tabor D. The frictional 
properties of plastics. Proc R Soc 
1952;B65:661. 

 

Rees (PTFE, PE, 
NYLON) 
 
 

 

Rees BL. Static friction of bulk 
polymers over a temperature range, 
Research, 1957;10:331–8. 

 

Kragelskii Teoria – aço-
borracha 

 

Kragelskii IV. Friction and wear. 
Elmsford: Pergamon Press; 1982 
p. 458. 

Fonte: MYSHKIN et al., 2005, p. 915 
 

Em alguns casos, a proporção entre força de atrito e carga aplicada não é válida, por exemplo, 

quando cargas entre 0,02 e 1,0N são aplicadas. Neste intervalo de cargas, o coeficiente de 

atrito diminui com o aumento da carga. Este comportamento, muito similar ao das borrachas, 
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pode ser explicado pela deformação elástica em superfície rugosa. Deste modo, o atrito de 

polímeros em função da carga varia de acordo com o comportamento descrito por Kragelskii 

(TAB. V.2), isto é, o coeficiente de atrito passa por um valor mínimo, que corresponde à 

transição do contato elástico para o plástico. 

 

De acordo com a 3a lei do atrito: a força de atrito é independente da velocidade de 

deslizamento. Isto só é válido onde a temperatura de contato não varia significativamente. A 

dificuldade está em separar o efeito da velocidade e da temperatura no atrito. Exemplos da 

grande diversidade de resultados disponíveis são mostrados na TAB. V.3. 

 

TABELA V.3 

Efeitos da velocidade de deslizamento no coeficiente de atrito 

Autores 

 

Velocidade e 
materiais 

Representação 
Gráfica 

Referências 

Shooter e 
Thomas 

0,01-1,0cm/s, 
(PTFE, PE, 
PMMA, PC) 
 

 

Shooter K, Thomas RH., Frictional 
properties of some plastics, 
Research, 1952; 2: 533–9. 
 

Milz e Sargent 4-183cm/s, (1-
nylon, 2-PC) 
  

Milz WC, Sargent LE., Frictional 
characteristic of plastics, Lubrication 
Eng 1955; 11: 313–7. 

 
Fort 10-5-10cm/s, 

(PTFE) 
  

Fort T., Adsorption and boundary 
friction of polymer surfaces, J Phys 
Chem 1962; 66: 1136–43. 
 

White 0,1-10cm/s, (1-
PTFE, 2-nylon) 
  

White NS. Small oil-free bearings, J 
Res Nat Bur Stand 1956;57: 
185–9. 

 
Flom e Porite 1,1-180cm/s, 

(PTFE) 
  

Flom DG, Porile NT. Effect of 
temperature and high-speed sliding 
on the friction of teflon on teflon. 
Nature 1955; 175: 682–5. 

Fonte: MYSHKIN et al., 2005, p. 916 

 

Velocidades independentes do atrito foram reveladas somente nos limites de 0,01 a 1,0cm/s 

para o teflon (PTFE), o poli(metacrilato de metila) (PMMA), e o poliestireno (PS). Relações 

mais complexas entre atrito e velocidade de deslizamento são freqüentemente observadas, 
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principalmente no comportamento de polímeros viscoelásticos. No intervalo de velocidades 

baixas, a resistência viscosa da zona de contato aumenta com o aumento da velocidade de 

deslizamento. No intervalo de maiores velocidades, o comportamento elástico prevalece na 

zona de contato e, como resultado, a força de fricção depende pouco da velocidade ou de sua 

diminuição. Isto é desejado quando há uma curta duração de contato com altas velocidades, 

proporcionando uma diminuição na força de atrito. A relação velocidade de deslizamento e 

força de atrito depende essencialmente da temperatura. Quando os testes são realizados 

próximos da temperatura de transição vítrea, ocasionando uma alta mobilidade nos polímeros, 

a velocidade de deslizamento tem um efeito significativo, considerando que a baixas 

temperaturas o atrito depende somente da velocidade de deslizamento (MYSHKIN et al., 

2005). 

 

A TAB. V.4 apresenta detalhes da relação estrutura/propriedade de alguns polímeros, 

retirados da revisão de Rajest et al. (2002). Para a microestrutura da poliamida, o peso 

molecular e a cristalinidade afetam sua morfologia. O tamanho da esferulita não alterou o 

coeficiente de atrito do polipropileno (PP). No teflon (PTFE) a taxa de desgaste é diretamente 

proporcional à cristalinidade.  

 
TABELA V.4 

Correlação estrutura/propriedades 

Material Propriedade 
correlacionada 

Conclusão dos Estudos Referências 

PA Microestrutura Cristalinidade, absorção de 
água, propriedades térmicas e 
morfologia da poliamida afetam 
a morfologia das poliamidas. 

S. Hironaka, Sekiyu 
Gakkaishi 38 (3) (1995) 
137–144. 
 

PP Tamanho da esferulita O tamanho da esferulita não 
alterou o  coeficiente de atrito 
do PP. 

K. Tanaka, S. Udea, in: 
Proceedings of the JSLE 
International 
Tribology Conference, 
Tokyo, 1985, pp. 459–
464. 

PTFE Cristalinidade Taxa de desgaste é diretamente 
proporcional à cristalinidade. 

J.F. Lontz, M.C. 
Kumnick, ASLE Trans. 
6 (1963) 276–285. 

HDPE Mistura com PA A adição de PA reduz a 
resistência ao desgaste do 
HDPE. 

H. Yelle, H. 
Benabdallah, H. 
Richards, in: 
Proceedings of the 
WOM’91, pp. 555–561. 

Fonte: RAJEST et al., 2002, p. 770 
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Friedrich et al. (2002) relatam o coeficiente de desgaste de vários compósitos poliméricos. 

Shipway e Ngao (2003) investigaram o efeito da microabrasão entre três corpos, em materiais 

poliméricos, utilizando partículas finas (2-5�m) de SiC como abrasivo. Os resultados do 

coeficiente de desgaste de vários polímeros são apresentados na TAB. V.5. 

 

TABELA V.5 

Coeficiente de desgaste dos polímeros 

Polímeros Coeficiente de desgaste (x10-3mm3 N-1m-1) 

 
HDPE 

 
2,4 

PC 8,9 

PETG 8,5 

PMMA 26,3 

PP 8,5 

PS 18,2 

PVC 10,2 

Fonte: SHIPWAY; NGAO, 2003, p. 743 

 

Bao et al. (2005) investigaram o comportamento do desgaste em recobrimentos de polietileno 

de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) e blendas processadas por aspersão térmica a 

combustão. O desempenho do desgaste em recobrimentos de EAA, dupla camada de 

UHMWPE-EAA e misturas de UHMWPE-EAA foram comparados utilizando-se parâmetros 

ótimos de potência da tocha. Os resultados mostraram que, comparados aos recobrimentos de 

EAA, os recobrimentos de UHMWPE são muito mais resistentes ao desgaste. 

 

Unal et al. (2005) avaliaram o comportamento do desgaste abrasivo nos polímeros poli(óxido 

de metileno) (POM), polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) e poliamida 66 

(PA66). Os resultados mostraram que a maior taxa de desgaste foi do POM, com valores de 

8,5 x 10-4 mm3/N.m. Em todos os polímeros analisados, a taxa de desgaste aumentou 

linearmente com o aumento da distância percorrida. 
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5.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS POLÍMEROS 

 

As características mecânicas dos polímeros, em sua maioria, são muito sensíveis à taxa de 

deformação, à temperatura e à natureza química do ambiente (presença de água, oxigênio e 

solventes orgânicos) (CALLISTER, 2002). 

 

Os materiais poliméricos apresentam três tipos de comportamento tensão–deformação (FIG. 

5.4). A curva A ilustra o comportamento tensão–deformação apresentado por um polímero 

frágil, indicando que este sofre fratura enquanto se deforma elasticamente. Já na curva B, a 

deformação inicial é elástica, seguida por escoamento e por uma região de deformação 

plástica, indicando ser um material dúctil. A deformação apresentada pela curva C indica um 

comportamento totalmente elástico, típico da borracha, produzindo deformações recuperáveis 

sob pequenos níveis de tensão (CALLISTER, 2002). 

 

 
FIGURA 5.4 – Comportamento tensão–deformação para polímeros 

(Fonte: CALLISTER, 2002, p. 328) 

 

O mecanismo de deformação elástica dos polímeros semicristalinos, em resposta a tensões de 

tração, é o alongamento das moléculas da cadeia desde as suas configurações estáveis, na 

direção da tensão aplicada, pela dobra e pelo estiramento das fortes ligações covalentes 

presentes na cadeia. Pode existir algum ligeiro deslocamento das moléculas adjacentes, o qual 

sofre resistência de ligações secundárias ou de van der Waals relativamente fracas. 

 

O mecanismo de deformação plástica dos polímeros é mais bem descrito pelas interações que 

existem entre as regiões lamelares e as regiões amorfas intermediárias, em resposta à 
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aplicação de uma carga de tração. Este processo ocorre em vários estágios (FIG. 5.5). Durante 

o estágio inicial da deformação, as cadeias nas regiões amorfas deslizam umas contra as 

outras e se alinham na direção do carregamento. A continuação da deformação, no segundo 

estágio, ocorre pela inclinação das lamelas, de modo que as dobras das cadeias ficam 

alinhadas com o eixo da tração. Em seguida, segmentos de blocos cristalinos separam-se das 

lamelas e permanecem presos uns aos outros pelas cadeias de ligação. No estágio final, os 

blocos e as cadeias de ligação ficam orientados na direção do eixo da força de tração. Desta 

forma, a deformação por tração dos polímeros semicristalinos produz uma estrutura altamente 

orientada. Durante a deformação, as esferulitas experimentam alterações de forma para níveis 

moderados de alongamento (Denardin et al., 2005). 

 

 
FIGURA 5.5 – Curva tensão–deformação típica (Fonte: DENARDIN ET AL.,2005, p. 144) 

 

Diversos fatores estruturais e de processamento possuem influências sobre o comportamento 

mecânico dos materiais poliméricos. Para muitos polímeros, foi observado que o limite de 

resistência à tração aumenta em função de um aumento do peso molecular. Este 

comportamento pode ser explicado pelo aumento do número de embaraços e entrelaces na 

cadeia. Para um polímero específico, o grau de cristalinidade pode ter uma influência 

significativa sobre as propriedades mecânicas, uma vez que afeta a extensão das ligações 

secundárias intermoleculares. Nas regiões cristalinas, onde as cadeias moleculares se 

encontram densamente compactadas em um arranjo ordenado e paralelo, existe uma grande 



 60 
 

quantidade de ligações secundárias entre os segmentos das cadeias adjacentes. Essas ligações 

secundárias estão muito menos presentes nas regiões amorfas, em virtude do desalinhamento 

das cadeias. Como conseqüência, o módulo de tração para os polímeros semicristalinos 

aumenta significativamente com o grau de cristalinidade (CALLISTER, 2002). 

 

5.3.1 Análise dinâmico-mecânica 

 

A análise dinâmico-mecânica (DMA) tem como objetivo relacionar as propriedades 

macroscópicas, tais como as propriedades mecânicas, as relaxações moleculares associadas a 

mudanças conformacionais e a deformações microscópicas geradas a partir de rearranjos 

moleculares. 

 

As propriedades mecânicas dos materiais são avaliadas a partir de uma solicitação, na forma 

de uma deformação ou na aplicação de uma tensão, com o monitoramento da resposta do 

material, expressa como tensão ou como deformação, respectivamente. Ensaios mecânicos 

são classificados como estáticos, uma vez que se aplica ao material uma tensão ou 

deformação constante, ou a taxas constantes.  

 

A análise dinâmico-mecânica consiste, de modo geral, em se aplicar uma tensão ou 

deformação mecânica oscilatória, normalmente senoidal e de baixa amplitude, a um sólido ou 

líquido viscoso, medindo-se a deformação sofrida por este ou a tensão resultante, 

respectivamente, sob variação de freqüência ou de temperatura (CASSU; FELISBERTI, 

2005). 

 

O comportamento mecânico ou dinâmico-mecânico de um material será governado por sua 

viscoelasticidade, que será função do tipo de ensaio e de solicitação aplicados. Dependendo 

da resposta ao estímulo mecânico, o material pode ser classificado como elástico ou viscoso. 

Para um sólido perfeitamente elástico ou Hookiano, a deformação é proporcional à tensão 

aplicada, e vice-versa, segundo a lei de Hooke. Um material viscoso ideal obedece à lei de 

Newton, que estabelece que a tensão e a taxa de cisalhamento estão relacionadas a uma 

característica intrínseca, que é a viscosidade. Materiais poliméricos apresentam 

comportamento mecânico intermediário ao elástico e ao viscoso, sendo denominados 

viscoelásticos. A contribuição elástica e viscosa para o comportamento mecânico do polímero 

depende da temperatura e da escala de tempo do experimento. O comportamento viscoelástico 
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de materiais poliméricos pode ser compreendido mais facilmente a partir de ensaios 

mecânicos. 

 

Por meio da análise dinâmico-mecânica é possível obter informações sobre transições 

termodinâmicas de primeira ordem, tais como a fusão e a cristalização em condições de 

aquecimento, bem como transições termodinâmicas de segunda ordem, como é o caso da 

transição vítrea e das relaxações secundárias associadas às fases cristalina e amorfa. A 

relaxação que ocorre na região de transição vítrea, também chamada de relaxação primária ou 

relaxação � para polímeros amorfos, é resultante dos movimentos moleculares a longas 

distâncias, que envolvem os segmentos da cadeia polimérica principal. Na região de transição 

vítrea, o comportamento mecânico de polímeros amorfos varia de um comportamento típico 

de material rígido para o de um material elastomérico. A faixa de temperatura na qual este 

processo ocorre depende de vários fatores, tais como a composição, a flexibilidade das 

cadeias, a massa molar do polímero, a presença de plastificantes e o grau de cristalinidade 

(CASSU; FELISBERTI, 2005). 

 

O ensaio dinâmico-mecânico permite a separação da contribuição elástica e viscosa em 

materiais viscoelásticos, em função tanto da temperatura como do tempo. Permite também a 

obtenção de parâmetros como o módulo elástico (E’), o módulo viscoso (E’’) e a relação entre 

eles, conhecida como tan δ. 

 

Mano e Viana (2006) estudaram características da fase de transição vítrea do politereftalato de 

etileno (PET) em experimentos de tensão x deformação utilizando ensaios de DMA. A FIG. 

5.6 apresenta um espectro característico do PET, com os módulos E’e E’’. A transição vítrea é 

caracterizada pela queda do módulo E’e pelo pico do módulo E’’ na temperatura de 75,6°C. 
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FIGURA 5.6 – Espectro obtido no ensaio de DMA do PET 

    (Fonte: MANO; VIANA.,2006, p. 4) 

 

Cassu e Felisberti (2005) estudaram o comportamento dinâmico-mecânico e relaxações em 

polímeros e blendas poliméricas. A FIG. 5.7 apresenta os espectros do PET amorfo e 

semicristalino. Concluíram que a utilização desta técnica dinâmico-mecânica em polímeros 

traz importantes contribuições às estruturas química e morfológica. 

 

 
FIGURA 5.7 – Curvas de DMA para o PET amorfo (�) e semicristalino (�): (a) E’; 

(b) E’’; e (c) tan � 

(Fonte: CASSU; FELISBERTI.,2005) 

 

5.3.2 Dureza 

 

Dureza é definida como a resistência à deformação permanente. A resistência à penetração é 

de maior interesse para a engenharia (CHIAVERINI, 1986). 
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Baseado no conceito de dureza, de acordo com a norma ISO 14577, os ensaios de penetração 

são divididos em três faixas (SILVA, 2005): 

• macroindentação: 2N � P � 30kN; 

• microindentação: P < 2N; h > 200nm; 

• nanoindentação: h � 200nm, 

 

onde P é a carga aplicada e h a profundidade de penetração. 

 

Ensaios de penetração têm sido usados para medição de propriedades mecânicas de materiais, 

tais como dureza e módulo de elasticidade. Ao longo dos anos foram desenvolvidas técnicas 

quantitativas para medir a dureza, onde um penetrador (como uma pirâmide de diamante no 

teste Vickers) é pressionado contra a superfície do material, sob condições controladas de 

carregamento e de taxa de aplicação (VAN KREVELEN, 1990). 

 

O ensaio de dureza Vickers foi introduzido em 1925 por Smith e Sandland. O nome deriva da 

Companhia Vickers-Armstrong Ltda., fabricante das máquinas. Este processo é empregado 

amplamente em trabalhos de pesquisas porque fornece uma escala contínua de dureza para 

uma determinada carga, podendo determinar a dureza de diversos materiais, desde os muito 

macios, com dureza Vickers correspondente a 5, até materiais extremamente duros, com 

dureza Vickers equivalente a 10.000. O penetrador é uma pirâmide de diamante de base 

quadrada, com o ângulo de vértice de 136° (FIG. 5.8a). A razão geométrica entre a 

profundidade de penetração e a diagonal da penetração é cerca de 1/7. As cargas aplicadas 

podem variar de 1 a 120kgf (ASM HANDBOOK, 1994). 

 

A dureza Vickers (HV) é dada pelo quociente da carga com a área da superfície piramidal, 

sendo P a carga aplicada (em kgf) e L a diagonal da impressão (em µm); a dureza Vickers (em 

kgf/mm2) é dada pela EQ. 5.7 (BLAU, 1988): 

 

21854
L
P

HV =  
(5.7) 

 

O ensaio de microdureza Knoop foi introduzido em 1939 pelo “American National Bureau of 

Standards”. A microdureza Knoop utiliza um penetrador em forma de pirâmide alongada, que 
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produz uma impressão geométrica, tendo uma relação diagonal menor/diagonal maior, d/D, 

de aproximadamente 0,1406. A profundidade de penetração é cerca de 1/30 da diagonal 

maior. 

 

A impressão Knoop é mais estreita que a impressão Vickers (FIG. 5.8b). A área de impressão 

Knoop é cerca de 15% da área da impressão Vickers com a mesma carga. A profundidade de 

penetração do indentador Knoop é aproximadamente 63,5% da profundidade de penetração 

do indentador Vickers. Por meio da microdureza Knoop é possível determinar durezas de 

regiões muito finas de camadas eletrodepositadas ou endurecidas, além de medir durezas de 

materiais extremamente frágeis, como vidro e tintas. 

 

 
FIGURA 5.8 – (a) Geometria do penetrador Vickers; (b) geometria do penetrador Knoop 

 (Fonte: BLAU, 1988, p. 415) 
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A microdureza Knoop (HK) é dada pelo quociente da carga na área projetada de impressão, 

sendo P a carga aplicada (em kgf) e L a diagonal maior da impressão (em µm); a microdureza 

Knoop (em kgf/mm2) é dada pela EQ. 5.8. 

 

21422
L
P

HK =  
(5.8) 

 

O número de dureza Vickers ou Knoop pode também ser expresso em GPa, no Sistema 

Internacional de Unidades (SI), usando a conversão: 1kgf/mm2 =  0,00981GPa. 

 

Os componentes importantes na técnica de medir dureza são os sensores de força e a ponteira 

ou penetrador, que deve possuir uma geometria apropriada para penetração e uma dureza 

maior que a da amostra. A penetração de filmes metálicos é realizada, em geral, com 

ponteiras de diamante, Vickers ou Knoop, que são as mais resistentes em relação aos danos 

provenientes da carga aplicada. Os penetradores piramidais Berkovich de três lados também 

podem ser utilizados. 

 

Inicialmente, no processo de penetração ocorre uma deformação elástica. Com o aumento da 

carga, as tensões excedem o limite elástico e inicia-se o processo plástico. Aumentando ainda 

mais a carga, o material diretamente abaixo do penetrador torna-se completamente plástico. 

Com a liberação da carga, ocorre certa recuperação elástica (VAN KREVELEN, 1990). 

 

Suwanprateeb (1998) comparou as medidas de dureza Vickers com medidas de nanodureza 

nos polímeros poli(metil metraquilato) (PMMA) e polietileno de alta densidade (HDPE). 

Durezas calculadas por nanopenetração foram maiores que as calculadas por micropenetração. 

Observou-se que esta diferença diminui significativamente com o aumento da carga de 

penetração. A dependência do carregamento foi observada nas medidas de nano, mas não nas 

medidas de micro. Esta diferença foi atribuída a penetrações imperfeitas devido ao 

deslocamento de volume do material durante a penetração sobre a superfície plana do 

penetrador chamada de efeito do tamanho da penetração – ISE. 

 

Larsson e Carlsson (1998) avaliaram o efeito da viscoelasticidade na penetração de polímeros. 

Utilizaram o método dos elementos finitos para determinar a área de contato e o máximo 
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carregamento em testes de dureza Brinell nos polímeros epoxy e PMMA. Confirmaram em 

seus resultados que efeito do tamanho da penetração (ISE) influenciou os valores de dureza. 

 

Yoldas et al. (2004) determinaram a influência de diferentes cargas de penetração 

relacionadas ao tempo de penetração, na microdureza Knoop de materiais compósitos. O 

carregamento foi um fator crítico nos ensaios de microdureza, afetando diretamente os 

resultados. 

 

Ensaios de penetração instrumentada têm sido usados para a medição de propriedades 

mecânicas de materiais, tais como dureza e módulo de elasticidade. Em tais ensaios, uma 

ponta dura, tipicamente de diamante, é pressionada contra a amostra com uma carga 

conhecida que, após uma fração de tempo determinada, é descarregada (FIG. 5.9). A área da 

impressão deixada pelo penetrador na amostra é medida, e a dureza, H é definida como razão 

entre a carga máxima, P, e a área projetada do penetrador, Ap (EQ. 5.9) (LI; BHUSHAN, 

2002; SILVA, 2005): 

 

pA
P

H =  
(5.9) 

  

 
 

FIGURA 5.9 - Representação esquemática da geometria da superfície  

de uma amostra quando solicitada com esforços compressivos 

(Fonte: LI; BHUSHAN, 2002, p.13) 
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onde: hmax, hc, he e hf são, respectivamente, profundidade máxima de penetração, 

profundidade de contato, recuperação elástica durante o descarregamento e profundidade final 

de impressão. 

 

5.3.3 Medições do módulo de elasticidade por ensaios de penetração 

 

A medida da rigidez de um material é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. Quanto 

maior este módulo, menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão; o 

material então será mais rígido.  

 

Em uma escala atômica, a deformação elástica macroscópica é manifestada como pequenas 

alterações no espaçamento interatômico e na extensão de ligações interatômicas. A magnitude 

do módulo de elasticidade representa uma medida da resistência à separação de átomos 

adjacentes. O módulo de elasticidade é determinado, então, pelas forças de ligação entre os 

átomos dos materiais, sendo uma propriedade desses materiais. Porém, o módulo de 

elasticidade pode ser afetado por elementos de liga, variações alotrópicas, tratamentos 

térmicos ou trabalho a frio, que alterem a estrutura dos materiais. Entretanto, o módulo de 

elasticidade é inversamente proporcional à temperatura. 

 

O módulo de elasticidade (E) também pode ser calculado pela tangente à curva do gráfico 

tensão x deformação no ensaio de tração convencional, característica da zona elástica ou com 

aplicação direta da lei de Hooke, que relaciona a razão tensão/deformação, E = σ/ε. O ensaio 

de tração é realizado em corpos de prova confeccionados segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), método MB-4. A confecção desses corpos de prova, com suas 

formas e dimensões, nem sempre é possível, principalmente em alguns materiais compósitos, 

poliméricos ou mesmo em materiais cerâmicos. 

 

Lawn et al. (1981) desenvolveram uma técnica para se medir dureza e módulo de elasticidade 

de polímeros e cerâmicas, baseada na suposição de que a extensão de recuperação elástica na 

profundidade de um penetrador Vickers recua linearmente na razão Hv/E. 

 

Marshall et al (1982) desenvolveram um método semi-empírico para se determinar a relação 

da dureza Knoop/módulo de elasticidade – Hk/E. Este método é baseado na medida da 
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recuperação elástica, utilizando-se um penetrador Knoop. Esse penetrador, em forma de 

pirâmide alongada, produz uma impressão geométrica, tendo uma diagonal menor e outra 

diagonal maior, respectivamente b e a. No descarregamento, as diagonais diminuem para arec 

e brec , devido à recuperação parcial do material (FIG. 5.10). A razão das diagonais, de 

acordo com sua geometria, é a/b = 7,11, mas esta não é válida para o descarregamento. Na 

recuperação elástica de materiais cerâmicos, de acordo com Marshall, o comprimento da 

diagonal menor reduz mais rapidamente que o comprimento da diagonal maior. A 

observação-chave desses autores trouxe uma relação funcional entre a extensão de 

recuperação de um material, arec/brec, e a razão Hk/E. Assim, materiais para qual recuperação 

é desprezível, a = arec, b = brec , possui uma baixa razão Hk/E, enquanto em materiais onde a 

recuperação elástica é maior, a>> arec  e b >> brec, a razão Hk/E é maior (FIG. 5.9), 

 

onde:  b’ = brec  =  diagonal menor da penetração 

 a’ = arec = diagonal  maior da penetração 

E= módulo de elasticidade  

Hk = número de dureza Knoop 

 

 
FIGURA 5.10 – Representação da penetração Knoop com recuperação elástica das diagonais 

 

Assumindo que a recuperação da diagonal maior é desprezível (arec~a), retirados de 

resultados experimentais, Marshall derivou uma forma linear para a dependência entre 

brec/arec e Hk/E,  onde � é uma constante numérica (EQ. 5.10) (MARSHALL et al. 1982): 

 

a ≈≈≈≈ a’ 
aaarec’ 

b’  b 
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Amitay-Sadovsky e Daniel (1998) validaram a EQ. 5.10 em materiais poliméricos, utilizando 

medidas de micropenetração Knoop para chegarem ao módulo de elasticidade de pequenas 

áreas com microestruturas distintas. Foram avaliados polímeros como o policarbonato, o 

PVC, PMMA e o POM (TAB. V.6). Todos os resultados apresentaram uma diminuição da 

dureza, com um aumento da carga de penetração.  

 

TABELA V.6 

Módulo de Young para diferentes polímeros 

Material E (GPa) 

PVC 2,64 ± 0,1 

PC 3,22 ± 0,12 

iPP 3,10 ± 0,14 

PMMA 2,34 ± 0,15 

POM 2,94 ± 0,25 

Fonte: AMITAY-SADOVSKY; DANIEL, 1998, p. 2388 

 

 

Fang et al. (2005) mediram a dureza e o módulo de elasticidade do policarbonato (PC), 

utilizando a nanopenetração. Encontraram resultados de 1,8GPa para a dureza e de 0,2GPa 

para o módulo de elasticidade. Concluíram que com um aumento no carregamento, a dureza e 

o módulo de elasticidade são independentes da profundidade da penetração (FIG. 5.11). 
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FIGURA 5.11 - Relação do módulo de Young e dureza em diferentes penetrações 

 (Fonte: FANG et al., 2005, p. 57) 

 

 

Krumona et al. (2002) relatam as propriedades mecânicas para orientação de polímeros e 

blendas, utilizando técnicas de micropenetração. São encontradas as relações entre a 

anisotropia de módulo de elasticidade e da microdureza. Para o politereftalato de etileno 

(PET) foram encontrados valores de dureza entre 147MPa e para o módulo de elasticidade 

resultados entre 2,30GPa.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia aplicada nas etapas do processamento e caracterização 

dos recobrimentos poliméricos. São especificados: o equipamento utilizado na aspersão, o 

preparo da matéria-prima e a montagem da matriz do planejamento de experimentos. As 

técnicas dos ensaios utilizados na caracterização das macro e microestrutura dos 

recobrimentos são relatadas. 

 

6.1 – PRODUÇÃO DOS RECOBRIMENTOS 

 

O sistema de aspersão térmica a combustão, utilizado neste trabalho, é do tipo Diamond Jet 

(DJ), produzido pela METCO Perkin-Elmer. Este sistema é constituído de quatro unidades 

principais: pistola DJ, unidade de alimentação de pó da Praxair, modelo 1270, unidade de 

medida de fluxo de gases DJF e unidade de controle de ar 5A. A pistola foi configurada para 

o modo LVOF (low-velocity oxi–fuel). As pressões dos gases utilizados neste processo – 

propano, oxigênio, nitrogênio e ar comprimido – são controladas por válvulas conectadas 

diretamente aos cilindros de armazenamento. 

 

6.1.1 Matéria-Prima 

 

Pó de PET reciclado, na faixa de +65 a –100 mesh, processado com técnica desenvolvida no 

CETEC, foi o material utilizado nos recobrimentos. A fim de identificar o formato das 

partículas do pó de PET, utilizou-se a microscopia óptica.  

 

A FIG. 6.1 mostra a imagem do formato irregular das partículas de PET pós-consumo. Este 

formato é decorrente do processo de cominuição para a produção do pó.  
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FIGURA 6.1 – Partículas do pó de PET pós-consumo 

 

O material compósito utilizado neste trabalho foi uma mistura polímero/metal. As 

propriedades do poli(tereftalato de etileno) – PET e do cobre estão descritas na TAB. III.3 do 

capítulo 3. A grande diferença do ponto de fusão e da densidade são destacadas, a fim de se 

obterem melhores parâmetros de aspersão.  

 

A FIG. 6.2 apresenta a micrografia óptica das partículas de cobre utilizadas na produção dos 

recobrimentos PET/Cu. Observa-se que as partículas possuem o formato esférico. A faixa 

granulométrica do pó de cobre foi de +175–325 mesh (81–44µm), sendo esta encontrada para 

venda no mercado. 

 

 
FIGURA 6.2 – Partículas de cobre com formato esférico 

Partículas de 
PET 

100µm 
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As blendas foram preparadas utilizando-se uma homogeneização simples pelo método de 

quarteamento. As porcentagens das blendas foram de 0%, 10% e 20% de cobre 

(massa/massa), definidas pelo grupo de estudos do CETEC, para controle do Projeto 

Mexilhão Dourado. 

 

A FIG. 6.3 demonstra como as partículas de cobre se comportam juntamente com as 

partículas de PET pós-consumo após a mistura. Esta imagem representa a mistura com 20% 

de cobre, pronta para ser utilizada na aspersão. Observa-se que as partículas de cobre se 

entrelaçam às de PET.  

 

 
FIGURA 6.3 – Compósito PET/Cu após a mistura 

 

6.1.2 Preparação do substrato 

 

Chapas de aço ABNT 1020 (150 x 70 x 3mm) foram utilizadas como substrato. Os substratos 

foram submetidos a um prévio jateamento abrasivo, para limpeza e também para aumento da 

rugosidade, a fim de proporcionar um bom ancoramento mecânico dos recobrimentos. O 

abrasivo utilizado foi o óxido de alumínio (Al2O3), e o equipamento foi um jateador da 

Blastibrás Brasil, modelo BU-90100/1ER. Para medir a rugosidade do substrato após a 

limpeza, foi utilizado o rugosímetro Taylor-Hobson, modelo Surtronic 3+. O procedimento de 

medição foi seguido de acordo com o Manual de Operação do equipamento, sendo que em 

cada amostra foram feitas seis medidas, em posições aleatórias, tendo-se calculado um valor 
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médio de rugosidade a partir dos valores obtidos. A rugosidade média das superfícies do 

substrato foi de 2,93±0,19µm. 

 

6.1.3 Matriz de experimentos – Recobrimentos PET 

 

O planejamento de experimentos permite variar de uma só vez todos os níveis de todas as 

variáveis, discretas ou contínuas (chamadas de fatores), a cada experiência, de maneira 

programada e racional. Permite também o estudo de numerosos fatores, mantendo-se o 

número de ensaios em níveis razoáveis, pois uma de suas aplicações principais está na 

procura dos fatores influentes (MONTGOMERY, 2001). 

 

Duarte (1999) analisou as variáveis: fluxo dos gases, distância de aspersão e temperatura do 

substrato. Brogan (1996) analisou o efeito da interação das variáveis: taxa de alimentação, 

distância de aspersão, temperatura do substrato, fluxo do propano e fluxo do ar comprimido 

em recobrimentos de EMAA. Custódio (2005) também estudou o fator fluxo para a produção 

de recobrimentos de PET e EMAA. A quantidade de variáveis já estudadas ainda é pequena 

em relação à quantidade de fatores presentes. Conforme citado no capítulo 4, propriedades 

físicas e mecânicas são determinadas com o ajuste das condições de operação. Faz-se 

necessário estudar um número maior de parâmetros e identificar o efeito das interações destes 

na microestrutura dos filmes. Decidiu-se então analisar os efeitos de três variáveis, sendo elas: 

tipo de gás de arraste do alimentador de pó, taxa de alimentação aspergida e pressão dos gases 

de combustão, com a utilização de ferramentas estatísticas. 

 

Petrovicova e Schadler (2002) relataram a possibilidade de utilização de três tipos de gases no 

sistema de alimentação da tocha para o arraste das partículas. São eles: nitrogênio, ar 

comprimido e argônio. Nos ensaios já realizados no CETEC-MG, o nitrogênio foi o gás 

utilizado para este fim. Decidiu-se então produzir recobrimentos com os dois tipos de gases 

para o arraste de partículas aspergidas: o nitrogênio e o ar comprimido. Sua influência nas 

propriedades do recobrimento foi avaliada, visando-se também à redução de custo do 

processo, com a possível eliminação de consumo do gás nitrogênio. 

 

A taxa de alimentação do material a ser aspergido também é considerada como um fator que 

afeta a estrutura e a eficiência de deposição, proporcionando ainda um aumento na porosidade 

do revestimento (BROGAN, 2000). Uma maior taxa de alimentação resulta num aumento de 
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espessura, com mudanças na rugosidade e na formação e coalescimento das lamelas. Modifica 

também a velocidade das partículas durante o vôo na chama. Assim sendo, a taxa de 

alimentação é considerada como uma variável importante a ser controlada, associada também 

ao custo do processo.  

 

A pressão dos gases de combustão também influencia a temperatura da chama, o tempo de 

deposição, temperatura e velocidade das partículas. Ela afeta também a morfologia e o 

coalescimento das partículas. Conforme revisão bibliográfica, o aumento da pressão implica 

também um aumento da faixa de inflamabilidade do combustível gasoso, já que resulta no 

aumento da concentração dos reagentes. Com a elevação da pressão, misturas que não eram 

inflamáveis passam a ser (GARCIA, 2002). Portanto, o controle desta variável torna-se um 

fator importante para o bom desempenho do processo. 

 

Neste estudo realizou-se um planejamento fatorial completo, 23  com três variáveis de entrada. 

No planejamento de experimentos em que as variáveis são exploradas em dois níveis é 

comum codificá-los usando-se os sinais (+) e (-). A atribuição desses sinais aos níveis 

superior ou inferior é feita de forma arbitrária e não interfere na realização do experimento ou 

interpretação dos resultados, além de permitir esquematizar-se o planejamento na forma de 

matriz de planejamento (TAB. VI.1). 

 

TABELA VI.1 

Parâmetros de entrada para o planejamento de experimentos 

Variáveis Nível baixo Nível alto 

Pressão dos gases (P), Psi 40 (-) 50 (+) 

Gás de arraste (G) Ar (-) Nitrogênio (+) 

Taxa de alimentação (A), g/min 2 (-) 4 (+) 

 

A TAB. VI.2 apresenta, após testes preliminares, os valores dos parâmetros fixos do processo, 

como a distância de aspersão, o tamanho das partículas e a temperatura de preaquecimento do 

substrato. A TAB. VI.3 apresenta a matriz dos experimentos, com o arranjo aleatório dos 

ensaios, codificada com os sinais (-1) e (+1). 
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TABELA VI.2 
Parâmetros fixos do processo de aspersão 

Parâmetros fixos Valores 

Distância de aspersão 30 cm 

Fluxo dos gases comburentes 40 

Fluxo do gás de arraste 60  

Pressão do gás de arraste 60 Psi 

Fluxo do ar 30 

Pressão do ar 30 Psi 

Geometria do substrato Plana 

Dimensões do substrato 150 x 70 x 3mm 

Temperatura de preaquecimento 90 – 100ºC 

Rotação do tambor 10 rpm 

Tempo de deposição 2 min 

Movimento da tocha Vertical 

Granulometria das partículas 65 – 100 # 

Gás combustível Propano 

Resfriamento do recobrimento Resfriamento natural 

 

TABELA VI.3 
Matriz de experimentos de três fatores, com réplica 

Arranjo ordenado 
dos ensaios 

Fator 1: 
Pressão dos gases 

Fator 2: 
Taxa de 

alimentação 

Fator 3: 
 Gás de arraste do 

alimentador 
1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 
3 -1 +1 -1 
4 +1 +1 -1 
5 -1 -1 +1 
6 +1 -1 +1 
7 -1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 
9 -1 -1 -1 
10 +1 -1 -1 
11 -1 +1 -1 
12 +1 +1 -1 
13 -1 -1 +1 
14 +1 -1 +1 
15 -1 +1 +1 
16 +1 +1 +1 
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6.1.4 Matriz de experimentos – Recobrimentos PET/Cu 

 

Mediante análise dos resultados obtidos com a matriz de experimentos, criada para a 

produção dos recobrimentos PET pós-consumo, determinaram-se os parâmetros para a 

produção do compósito PET/Cu, procurando relacioná-los com a temperatura da tocha e a 

velocidade das partículas. A propriedade deste compósito a ser destacada é a temperatura de 

fusão das partículas de cobre, devido à grande diferença dos pontos de fusão entre o cobre e o 

PET (Cu: 1083°C; PET: 265°C). Utilizou-se então a pressão de 50psi, ar comprimido como 

gás de arraste, tendo um aumento na taxa de alimentação de 8g/min para produção de filmes 

mais espessos. 

 

Os parâmetros tempo de residência da partícula na tocha e tempo de deposição também são de 

fundamental importância na produção dos recobrimentos, pois estão relacionados à 

temperatura final do revestimento. A prolongação do tempo de deposição pode aumentar a 

temperatura final, ocasionando degradação das partículas. A velocidade inadequada do 

movimento da tocha também pode ocasionar a má formação do filme, se for muito alta, ou a 

queima do mesmo, se estiver baixa. Resultados obtidos nos recobrimentos de PET puro 

determinaram que a temperatura final do recobrimento não deve ultrapassar os 400ºC. 

 

Para a produção dos filmes PET/Cu, planejou-se realizar o experimento sem a variação dos 

parâmetros, mantendo-os fixos, a fim de possibilitar recobrimentos mais homogêneos. A 

TAB. VI.4 relaciona os principais parâmetros na produção desses recobrimentos. Foram 

produzidas 36 placas recobertas com o compósito PET/Cu. Foram 12 placas com PET puro, 

12 placas com 10% Cu e 12 placas com 20% Cu.  
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TABELA VI.4 

Parâmetros do processo de aspersão 

Parâmetros fixos 

 

Valores 

Distância de aspersão 30 cm 

Fluxo do gás de arraste 60  

Pressão do gás de arraste 60 Psi 

Fluxo do ar 30 

Pressão do ar 30 Psi 

Geometria do substrato Plana 

Dimensões do substrato 150 x 70 x 3mm 

Temperatura de preaquecimento 90 – 100ºC 

Rotação do tambor 10 rpm 

Tempo de deposição 4 min 

Movimento da tocha Vertical 

Taxa de alimentação 10g/min 

Pressão dos gases 50 

Tipo de gás de arraste Ar comprimido 

Rugosidade média do substrato 2,93�m 

 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RECOBRIMENTOS  

 

6.2.1 Microscopia óptica e eletrônica 

 

Foi utilizado o microscópio óptico Orthoplan, da LEICA, do Laboratório de Metalografia e 

Microscopia do Setor de Desenvolvimento Tecnológico (SDT) da Fundação Centro 

Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). Imagens das amostras foram adquiridas por meio do 

programa Image Pro Plus, versão 3,0, para identificar o formato das partículas e o estudo da 

macroestrutura dos filmes. Também foram feitas observações em lupa de marca 

WildHeerbrugg, modelo M8, do mesmo laboratório. 

 

Um microscópio eletrônico de varredura – MEV (Scanning Electron Microscope, SEM) foi 

utilizado na análise da microestrutura do recobrimento. A presença de poros e a possível 
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transferência de massa dos recobrimentos nos ensaios de pino sobre disco foram identificadas 

por esta técnica. As análises no MEV foram conduzidas no aparelho de marca Jeol, modelo 

JCXA733, do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura do SDT – CETEC.  

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de produzir imagens 

de alta ampliação (até 300 mil vezes) e resolução. O princípio de funcionamento do MEV 

consiste na emissão de feixes de elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo 

negativo), mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. 

Essa variação de voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons e também provoca o 

aquecimento do filamento. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo 

positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao 

eletrodo positivo. A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras 

que alinham os feixes em direção à abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes de 

elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra analisada.  

 

O EDS (energy dispersive X-ray detector, ou EDX) é um acessório essencial no estudo da 

caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um 

mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, mudando 

de níveis energéticos. Ao retornarem à sua posição inicial, liberam a energia adquirida, a qual 

é emitida em comprimento de onda no espectro de raios X. Um detector instalado na câmara 

de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons de um 

determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, 

determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e, assim, identificar, no 

instante, que mineral está sendo observado. O diâmetro reduzido do feixe permite a 

determinação da composição mineral em amostras de tamanhos muito reduzidos (< 5 µm), 

permitindo uma análise quase que pontual. 

 

6.2.2 Difração de raios X 

 

Uma aplicação básica do uso da difração de raios X em polímeros é a determinação do grau 

de cristalinidade. Os polímeros não são 100% cristalinos. O grau de cristalinidade pode ser 

determinado através da área dos picos de um padrão de raios X. 
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Foram realizados ensaios de difração de raios X das amostras recobertas, da matéria-prima pó 

de PET, do compósito PET/Cu e das lâminas de garrafa PET. Os ensaios foram feitos no 

Setor de Análises Químicas do CETEC, no difratômetro Shimadzu, modelo XRD-6000, com 

ângulo de varredura compreendendo a faixa de 10° a 50°, passo de avanço de 2graus.min-1 e 

ângulo de 6°. 

 

Os difratogramas foram plotados utilizando-se o software Origin 6.1. A integral da área total e 

a da área dos picos também foram calculadas com o mesmo software, a fim de se obterem as 

frações amorfas e quantificar as fases cristalinas. 

 

6.2.3 DSC e TGA 

 

Por meio de medidas de calorimetria exploratória diferencial – DSC, pode ser obtido o fluxo 

de calor por unidade de tempo como função da temperatura a uma taxa fixa de mudança de 

temperatura (taxa de aquecimento). Uma vez que o fluxo de calor aumenta com a taxa de 

aquecimento, maiores taxas de aquecimento levam a espectros térmicos mais sensíveis. Por 

outro lado, altas taxas de aquecimento levam a uma resolução menor na determinação da 

temperatura de transição vítrea e traz conseqüências para as transições que apresentam 

características cinéticas.  

 

O grau de cristalinidade de um polímero é dependente da temperatura. DSC tem sido o 

método mais amplamente utilizado para a determinação do índice de cristalinidade de 

polímeros. Entretanto, é muitas vezes utilizado incorretamente. O procedimento consiste em 

determinar uma linha de base arbitrária do início ao fim da fusão e calcular a entalpia de fusão 

a partir da área sob esta endoterma. Através dos ensaios de DSC, foi avaliado o grau de 

cristalinidade das amostras a partir do pico endotérmico de fusão, por meio da EQ. (6.1) 

(KONG; HAY, 2003). Algumas considerações têm sido feitas para amostras que se 

cristalizam durante o aquecimento. Neste caso, as integrais da exoterma na cristalização e da 

endoterma na fusão devem ser subtraídas para o cálculo da cristalinidade.  

 

°∆
∆=

f

c
c H

Hχ  
(6.1) 
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sendo cχ  o grau de cristalinidade, cH∆  a variação da entalpia associada à fusão da amostra e 

°∆ fH  a variação de entalpia associada à fusão do polímero 100% cristalino, que, neste caso, 

foi de 140J/g.  

 

Nas análises de DSC, a faixa da temperatura variou de -50 a 400°C, com uma taxa de 

10mL/min em atmosfera de gás nitrogênio, e uma taxa de aquecimento de 10°C/min. Foi 

utilizada uma célula de alumínio vazia como referência. 

 

A temperatura de degradação das amostras foi avaliada a partir das curvas de TGA. As 

corridas foram feitas em célula de platina, atmosfera de gás nitrogênio, a uma taxa de 

10mL/min. A taxa de aquecimento foi de 10°C/min com uma temperatura máxima de 800°C. 

 

Os ensaios de calorimetria exploratória diferencial – DSC e análise termogravimétrica – TGA 

foram realizados no Laboratório de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ. Os equipamentos utilizados no DSC e TGA foram do fabricante Perkin Elmer.  

 

6.2.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica bastante empregada na análise de 

materiais, para determinação das ligações químicas, por meio dos grupos funcionais 

presentes, mediante a identificação de espécies químicas (grupos carboxílicos terminais e 

compostos monoidroxilados, dentre outros) que são produtos de reações características do 

processo de degradação térmica. 

 

A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro eletromagnético situada entre as 

regiões do visível e microondas. A espectroscopia infravermelha é utilizada para conveniente 

obtenção de informação estrutural da amostra, ou seja, na detecção de moléculas de um 

composto. Porém, só interagem com esta radiação os modos vibracionais da molécula, com 

uma correspondente variação no momento dipolar, ou melhor, a molécula será ativa se 

apresentar variação no momento dipolar com a vibração. A análise realizada por um 

espectrofotômetro infravermelho dispersivo é um registro da interação da radiação 

infravermelha com a amostra analisada. O aparelho detecta as freqüências que esta absorve 

radiação, descrevendo o sinal obtido em um gráfico bidimensional. Neste gráfico, tem-se a 
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resposta da variação na intensidade da radiação versus o número de ondas (número de ondas é 

o inverso do comprimento de onda).  

 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Materiais Cerâmicos da UFMG. A análise de 

espectroscopia na região do infravermelho foi conduzida usando-se o equipamento Perkin 

Elmer, Spectrum 1000, sendo cada espectro obtido com uma resolução de 2cm-1 e média de 

128 varreduras percorrendo a região de 4000 a 400 cm-1. Foi utilizada a técnica da refletância 

difusa, normalmente utilizada para superfícies rugosas ou materiais na forma de pó. O modo 

de refletância difusa nos dá informação de mudanças por meio do filme, como teríamos em 

propriedades de volume, e não somente da superfície do filme, informação que obteríamos 

usando um acessório de ATR (refletância atenuada total) ou refletância especular com ângulo 

variável. 

 

6.2.5 Densidade 

 

A densidade real dos filmes foi calculada utilizando-se a picnometria a hélio, de acordo com a 

norma ASTM D4892. Este ensaio foi realizado no Setor de Tecnologia Mineral (SDM) do 

CETEC-MG, com o equipamento Stereopycnometer, da marca QuantaChrome, que permitiu 

determinar a densidade absoluta dos materiais. O picnômetro foi especificamente projetado 

para medir o volume e a densidade verdadeira de objetos sólidos, mediante o princípio de 

Archimedes do deslocamento dos fluídos e pela lei de Boyle para determinar o volume. Com 

o deslocamento do fluido, o gás pode penetrar nos mais finos poros, adquirindo uma máxima 

precisão. Por esta razão o gás hélio é recomendado, uma vez que as pequenas dimensões 

atômicas asseguram uma penetração entre as cavidades e os poros. 

 

A densidade aparente também foi realizada no Setor de Tecnologia Mineral (SDM) do 

CETEC-MG, utilizando-se o picnômetro a água, seguindo as condições da norma ASTM 

D854. Foi utilizado um picnômetro de 50mL, de massa conhecida (m0), onde inicialmente 

introduziu-se a amostra. Posteriormente, adicionou-se água destilada até o picnômetro ficar 

totalmente preenchido. Efetuou-se a pesagem de todo o conjunto, obtendo-se a massa da 

amostra com líquido (msL). Tendo a massa do picnômetro cheio do líquido (mL) e a massa do 

picnômetro contendo as partículas (ms) e a densidade do líquido (	L), calcula-se a densidade 

da partícula através da EQ. 6.2 (GOTOH et al., 1985): 
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6.2.6 DMA – Análise dinâmico-mecânica 

 

A análise dinâmico-mecânica foi realizada no analisador DMA, da marca Rheometric 

Scientific, modelo MK III, no Laboratório de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ, nas seguintes condições: modo de deformação, flexão; freqüência de 1Hz; 

velocidade de aquecimento de 2°C/min e faixa de temperatura de -20 a 200°C.  

 

O princípio da técnica dinâmico-mecânica consiste em uma amostra submetida a uma tensão 

senoidal (�), conforme EQ. 6.3: 

 

( ) ( )wtsent ×= 0σσ  (6.3) 

 

Sua resposta será também uma deformação senoidal (
), conforme EQ. 6.4: 

 

( ) ( )δεε +×= wtsent 0  (6.4) 

 

onde w é a freqüência angular da tensão oscilatória à qual a amostra é submetida, t é o tempo, 

� é o ângulo de defasagem entre a tensão e a deformação máxima, �0 é a amplitude de tensão 

e 
0 a amplitude de deformação. 

 

Para materiais viscoelásticos, o valor de � estará entre 0 e 90°, descrevendo o comportamento 

intermediário ao elástico e ao viscoso. O módulo de armazenamento (E’) é definido como 

sendo a razão entre a amplitude do componente da tensão em fase com a deformação pela 

amplitude da deformação dada pela EQ. 6.5: 

 

δεσ cos)(' 00=E  (6.5) 
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sendo E’o módulo de elasticidade obtido em experimentos submetidos a forças unidirecionais 

de tração e compressão. O módulo de armazenamento é uma medida da energia mecânica que 

o material é capaz de armazenar, em determinadas condições experimentais, na forma de 

energia potencial ou elástica.  

 

A razão entre a amplitude do componente da tensão fora de fase em relação à deformação 

pela amplitude da deformação é definida como o módulo de perda, E”(EQ. 6.6). 

 

δεσ senE )('' 00=  (6.6) 

 

O módulo de perda é diretamente proporcional ao calor dissipado por ciclo. Esta dissipação é 

atribuída ao movimento de longos segmentos da cadeia principal, como ocorre na transição 

vítrea ou a relaxações de segmentos laterais resultantes de rotações em torno de ligações 

químicas.  

 

O fator de perda ou damping, definido como tan �, expressa a capacidade de um material em 

converter energia mecânica. 

 

6.2.7 Massa depositada 

 

Para se obter o valor da massa depositada, foi utilizada uma balança analítica, marca 

Sartorius, modelo BP210D, onde a massa depositada é a diferença do peso total da placa 

recoberta menos o peso da placa antes do recobrimento. Foram retiradas três medidas de cada 

amostra. A resposta foi avaliada, a fim de se obter a eficiência de deposição. 

 

6.2.8 Espessura do recobrimento 

 

A espessura do recobrimento foi medida com a utilização de um micrômetro analógico. Para 

cada recobrimento foram realizadas seis medidas de espessura, sendo retiradas medidas das 

extremidades e do centro do recobrimento, calculando-se um valor médio a partir dos valores 

obtidos. 
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6.2.9 Microdurezas Vickers e Knoop 

 

As medidas de microdureza Vickers foram realizadas em superfície de plano do recobrimento 

devidamente preparado. A rugosidade da superfície do recobrimento foi de (2,75±0,22)µm. 

Siu et al. (2004) citam que, para se obterem boas medidas nos testes de microdureza, é 

desejável que as amostras tenham uma rugosidade final menor que 1,0µm. As amostras foram 

então lixadas (800#) e polidas, obtendo-se uma rugosidade de (0,5±0,02)µm. 

 

Uma amostra de lâmina de uma garrafa PET pós-consumo foi preparada para ensaios de 

microdureza, a fim de serem comparados seus valores de dureza HV com o recobrimento. 

Esta amostra foi recortada nas dimensões 50 x 50mm e ensaiadas no microdurômetro com 

carregamentos de 5, 10 e 50gf. 

 

Os valores de microdureza Vickers foram determinados com um microdurômetro Digital 

Microhardness Tester, modelo FM-700, do Laboratório de Metalografia e Microscopia do 

SDT – CETEC, conforme norma ASTM E384. Cargas de 5, 10, 50 e 100gf foram utilizadas 

nas amostras recobertas. 

 

Para os ensaios de microdureza Knoop, foi feito um corte na seção transversal do 

revestimento. Este procedimento torna-se necessário para minimizar o efeito do substrato 

durante as penetrações. Os valores de microdureza Knoop foram determinados no 

microdurômetro Digital Microhardness Tester, modelo FM-700, do Laboratório de 

Metalografia e Microscopia do SDT – CETEC, conforme norma ASTM E 384. As cargas 

utilizadas foram similares às utilizadas na microdureza Vickers. 

 

6.2.10 Dureza Martens 

 

A dureza Martens (HM) pode ser definida como a razão entre a carga de aplicação, F, e a área 

da superfície do indentador em contato com a superfície da amostra, As(h), após o “ponto 

zero” de penetração (momento em que o indentador toca a superfície da amostra). Como o 

penetrador a ser utilizado nesse ensaio é o Berkovich, a dureza Martens é determinada de 

acordo com a EQ. 6.7,  expressa em N/mm2: 
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Na dureza Martens encontram-se componentes das deformações plástica e elástica, fato que 

possibilita a utilização desse parâmetro de dureza para todos os tipos de materiais. 

 

Os ensaios de penetração instrumentada foram realizados em um nanoindenter XP, da MTS –

System, do Laboratório de Física da Universidade Federal do Paraná. Os parâmetros 

utilizados para a obtenção das curvas carga-descarga versus profundidade de penetração são 

apresentados na TAB. VI.5. 

 

TABELA VI.5 

Parâmetros da penetração instrumentada 

Parâmetros 

 

Carga/descarga 

Tipo de penetrador Berkovich 

Carga de aplicação 1,6 a 50mN 

Tempo de aplicação 30s 

Tempo de carregamento 5s 

 

 

6.2.11 Relação dureza/módulo de elasticidade 

 

A relação dureza/módulo de elasticidade foi calculada por intermédio do modelo de Marshall 

(EQ. 5.10). 

 

De acordo com Marshall et al. (1982), para cada ensaio da microdureza Knoop, as diagonais 

da impressão foram medidas 30s após o descarregamento, utilizando-se lentes de aumento do 

próprio microdurômetro. 
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6.2.12 Atrito e desgaste por deslizamento 

 

Foram realizados ensaios de pino-sobre-disco (PSD) em um tribômetro da CSEM do 

Laboratório de Engenharia e Modificações de Superfícies do SDT – CETEC, de acordo com 

os procedimentos da norma ASTM G132. O princípio de funcionamento consiste em um 

porta-pino acoplado, de modo que um sensor  capta a deformação e a transforma em tensão 

(FIG. 6.4). Esta tensão é convertida em força de atrito, mostrada em um display na parte 

frontal do equipamento. Em uma placa de aquisição de dados e um software específico, os 

valores dos coeficientes de atrito são armazenados para posterior tratamento em planilhas e 

gráficos.  

 

 
FIGURA 6.4 – Esquema de um pino-sobre-disco 

 

O contato com o filme polimérico é feito por intermédio de esferas de aço. Essas esferas 

foram levadas ao MEV para comprovação da transferência de massa do filme para elas. Os 

parâmetros utilizados no ensaio foram de 10N de carga, 10rpm para a rotação da esfera sobre 

os discos, 14mm de diâmetro de trilha com 50 voltas, totalizando uma distância de 2200mm. 

A limpeza das amostras e das esferas foi realizada com água e detergente, e, posteriormente, 

com água destilada e álcool etílico para enxágüe e secagem. As amostras foram pesadas antes 

e depois dos testes, para efeito de perda de massa. Os ensaios foram conduzidos com o 

controle da temperatura e umidade relativa do ar. 
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Foram monitorados os seguintes parâmetros: variação da largura da trilha, variação do 

coeficiente de atrito e variação da massa. Para isso, foram feitas imagens em microscopia 

óptica, perfilometria 3D e pesagens. Para a variação de massa, foi utilizada a balança analítica 

de marca Sartorius, modelo BP210D. Os ensaios de perfilometria foram realizados no 

perfilômetro Form Talysurf Series, do fabricante Taylor Hobson Limited, pertencentes ao 

Laboratório de Engenharia e Modificações de Superfícies do SDT – CETEC. 

 

O desgaste sob deslizamento foi calculado utilizando-se a Equação de Archard (EQ. 5.1). A 

perda de massa ocasionada no desgaste foi medida com uma balança analítica de marca 

Sartorius, modelo BP210D, e seu valor transformado em perda de volume, utilizando-se, para 

isto, os valores da densidade, conforme EQ. 6.8, onde ρ é a densidade, m é a massa e V o 

volume. 

V
m=ρ  

(6.8) 

 

Mediante os dados da perda de massa (gramas), da perda de volume (mm3), da densidade 

(g/cm3) e da carga aplicada (N), calculou-se o coeficiente de desgaste específico das amostras 

recobertas, de acordo com a matriz de experimentos (TAB. VI.3). 

 

6.2.13 Desgaste abrasivo 

 

Os ensaios de desgaste abrasivo foram realizados no equipamento caloteste, do Laboratório 

de Engenharia e Modificações de Superfícies do SDT – CETEC, de acordo com os 

procedimentos da norma ASTM D1242. O ensaio de caloteste promove a interação de uma 

esfera de aço em rotação com a superfície da amostra, em contato com um abrasivo: a 

alumina, que forma uma cratera semi-hemisférica, conforme esquema na FIG. 6.5. Por meio 

da medida das dimensões da cratera, calcula-se o coeficiente de desgaste do recobrimento, 

conforme EQ. 6.9, 6.10 e 6.11 (HUTCHINGS, 1992). 
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FIGURA 6.5 – Esquema do ensaio de desgaste microabrasivo 

 

nRS ⋅⋅⋅= π2  (6.9) 
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(6.10) 
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(6.11) 

 

sendo D o diâmetro da cratera, n o número de voltas, R o raio da esfera, V o volume 

desgastado, S a distância percorrida e Q a taxa de desgaste. O coeficiente de desgaste de um 

material (K) é calculado usando-se a equação de Archard (EQ. 5.1). 

 

A distância percorrida pela esfera foi de 100, 200, 300, 500 e 1000 voltas e a carga aplicada 

manteve-se constante, 13,7N. Os diâmetros das crateras foram medidos por perfilometria 2D 

e 3D. Os ensaios de perfilometria foram realizados no perfilômetro Form Talysurf Series, do 

fabricante Taylor Hobson Limited, pertencente ao Laboratório de Engenharia e Modificações 

de Superfícies do SDT – CETEC. 
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6.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas e é 

classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse que 

realmente apresentam influências significativas na resposta são avaliadas ao mesmo tempo. 

Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e efetuam-

se experimentos em diferentes valores desses fatores. Em seguida, são realizados 

experimentos para todas as combinações possíveis dos níveis selecionados.  

 

O planejamento fatorial pode ser representado por , onde "a" é o número de fatores e  "b" é 

o número de níveis escolhidos. Em geral, os planejamentos fatoriais do tipo 2a são os mais 

comuns. Um dos aspectos favoráveis deste tipo de planejamento é a realização de poucos 

experimentos. Torna-se óbvio que com um número reduzido de níveis não é possível explorar 

de maneira completa uma grande região no espaço das variáveis. Entretanto, podemos 

observar tendências importantes para a realização de investigações posteriores.  

 

A matriz de experimentos e todas as análises estatísticas foram geradas com a utilização do 

software Statistica 7.0 (2004). 

 

O modelo DOE consiste na análise do planejamento, utilizando-se os gráficos das interações 

dos fatores e seus efeitos. Todos os modelos ajustados seguiram o seguinte padrão definido 

em Montgomery (2001). O modelo estatístico do experimento fatorial 23 é dado pela EQ. 

6.12: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ijkijkjkikijkjiijky ετβγβγτγτβγβτµ ++++++++=  (6.12) 

 

sendo que  � é a média dos resultados, ��i é o efeito principal do fator “pressão dos gases”, �j é 

o efeito principal do fator “gás de arraste”, k é o efeito principal do fator “taxa de 

alimentação”, (��ij) é o efeito de interação entre os fatores “pressão e gás de arraste”, (�ik) é o 

efeito de interação entre os fatores “pressão e taxa de alimentação”, (�jk) é o efeito de 

interação entre os fatores “gás de arraste e taxa de alimentação”, (��ijk) é o efeito de interação 

entre os três fatores e 
ijk é o erro experimental. 
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A inferência estatística é o processo pelo qual a informação, obtida a partir de dados 

amostrais, é usada para se tirarem conclusões sobre a população da qual a amostra foi 

selecionada. As técnicas de inferência estatística podem ser divididas em duas áreas 

principais: estimação de parâmetro e teste de hipóteses (TRIOLA, 1999).  

 

O teste de hipóteses foi utilizado neste estudo. Muitos problemas exigem uma decisão entre 

aceitar ou rejeitar uma afirmativa sobre algum parâmetro. A afirmativa é, em geral, chamada 

de hipótese, e o procedimento de tomada de decisão em relação à hipótese é chamado de teste 

de hipótese. Uma hipótese estatística é uma afirmativa sobre a distribuição de probabilidade 

de uma variável aleatória.  

 
As hipóteses a serem testadas em todas as variáveis respostas são: 

 
 
 

Hipótese 1 

H0: τ-1 = τ+1 = 0 
(o nível de “pressão dos gases” não influi significativamente na resposta 
da variável estudada) 
 

H1: pelo menos um τi é diferente de zero, i = 1, 2 
(o nível de “pressão dos gases” influi significativamente na resposta da 
variável estudada) 
 

 
 
 

Hipótese 2 
 

H0: �-1 = �+1 = 0 
(o tipo de “gás de arraste” não influi significativamente na resposta da 
variável estudada) 
 
H1: pelo menos um �i é diferente de zero, i = 1, 2 
(o tipo de “gás de arraste” influi significativamente na resposta da 
variável estudada) 
 

 
 
 

Hipótese 3 

H0: -1 = +1 = 0 
(o nível da “taxa de alimentação” não influi significativamente na 
resposta da variável estudada) 
 
H1: pelo menos um i é diferente de zero, i=1,2 
(o nível da “taxa de alimentação” influi significativamente na resposta 
da variável estudada) 
 

 
 

Hipótese 4 

H0: (τβ)-1-1 = (τβ)-1+1 = (τβ)+1-1 = (τβ)+1+1 

(não existe interação significativa entre os fatores pressão e arraste) 
 
H1: pelo menos um (τβ)ij é diferente de zero, i, j =-1,+1 
(existe interação significativa entre os fatores) 
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Hipótese 5 

H0: (�)-1-1 = (�)-1+1 = (�)+1-1 = (�)+1+1 

(não existe interação significativa entre os fatores pressão e taxa de 
alimentação) 
 
H1: pelo menos um (�)ik é diferente de zero, i, k =-1,+1 
(existe interação significativa entre os fatores) 
 

 
 
 

Hipótese 6 

H0: (�)-1-1 = (�)-1+1 = (�)+1-1 = (�)+1+1 

(não existe interação significativa entre os fatores arraste e taxa de 
alimentação) 
 
H1: pelo menos um (�)jk é diferente de zero, j, k =-1,+1 
(existe interação significativa entre os fatores) 
 

 
 

Hipótese 7 

H0: (��)-1-1-1 = (��)-1-1+1 = ... = (��)+1+1+1 

(não existe interação significativa entre os três fatores) 
 
H1: pelo menos um (��)ijk é diferente de zero, i, j, k =-1,+1 
(existe interação significativa entre os três fatores) 

 

A verificação da hipótese é necessária para sua aplicação à normalidade dos dados. Entre os 

muitos testes habituais, o baseado na comparação da distribuição de freqüências cumulativas, 

com a função de distribuição sob hipótese, foi o utilizado em todos os testes. 

 

O teste de normalidade pode ser realizado mediante gráficos de normalidade contidos em 

softwares estatísticos. Para analisá-lo, necessita-se observar os gráficos gerados e os 

respectivos “valores-p” para testar as hipóteses:  

 

H0: os dados são provenientes de uma distribuição normal; 

H1: os dados não são provenientes de uma distribuição normal. 

 

A conclusão, a 5% de significância (�=0,05), é encontrada se a probabilidade de significância 

(valor p) é maior que 0,05; então não rejeita-se H0, ou seja, dados são provenientes de uma 

distribuição normal. Caso contrário, se a probabilidade de significância (valor p) é menor que 

0,05, então rejeita-se H0, ou seja, dados são provenientes de uma distribuição que não é a 

normal. 
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6.3.1 Análise de experimentos de fator único 

 

A análise de experimentos de fator único (one way ANOVA) é uma análise de variância para 

se lidar com mais de dois níveis de um único fator. Os níveis de fator são chamados de 

tratamentos. Supondo que se tenham a níveis diferentes de um único fator (tratamentos) que 

se deseja comparar, a resposta observada para cada um dos a tratamentos é uma variável 

aleatória. O yij  representa a j-ésima observação tomada sob o tratamento i. Considere-se, 

inicialmente, o caso em que há um número igual de observações, n, em cada tratamento.  

As observações são descritas pelo modelo estatístico linear (EQ. 6.13). 

 

ijiijy ετµ ++=   i = 1,2, ...,a, 
                                                j = 1,2,...,n, 

 

(6.13) 

 

onde yij é a (ij)-ésima observação, µ  é um parâmetro comum a todos os tratamentos, chamado 

de média total, �i é um parâmetro associado ao i-ésimo tratamento, chamado de efeito do i-

ésimo tratamento e �ij é um componente do erro aleatório. Para o teste de hipóteses, admite-se 

que os erros do modelo sejam variáveis aleatórias, distribuídas normal e independentemente, 

com média zero e variância �2. Supõe-se que a variância seja constante para todos os níveis 

do fator. 

 

 Se o interesse for o teste de igualdade dos efeitos dos a tratamentos, utiliza-se o teste de 

hipóteses (EQ. 6.14), onde: 
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(6.14) 

 

Se a hipótese nula for verdadeira, então cada observação é composta pela média geral µ  mais 

uma realização do erro aleatório. O procedimento de teste para hipóteses na EQ.6.14 é 

chamado de análise de variância. Este nome resulta do particionamento da variabilidade total 

nos dados em suas partes componentes.  
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A soma de quadrados total corrigida, que é uma medida de variabilidade total nos dados, é 

representada simbolicamente assim (EQ. 6.15): 

 

estratamentoT SQSQSQ +=  (6.15) 

 

onde SQT é a soma total de quadrados, SQ tratamentos é a soma de quadrados devido a 

tratamentos, e SQe é a soma de quadrados devido ao erro. Há um total de an = N observações; 

assim, SQT  tem N - 1 graus de liberdade. Há a níveis do fator, de modo que SQ tratamentos   

tem a - 1 graus de liberdade. 

 

Essa equação mostra que a variabilidade total nos dados, medida pela soma de quadrados total 

corrigida, pode ser particionada em uma soma de quadrados das diferenças entre as médias 

dos tratamentos e a média total, e uma soma de quadrados da diferença das observações 

dentro dos tratamentos e a média do respectivo tratamento. Diferenças entre as médias de 

tratamento observadas e a média total medem as diferenças entre os tratamentos, enquanto 

diferenças entre observações dentro de um tratamento e a média do tratamento podem ser 

devidas apenas ao erro aleatório. 

 

O procedimento de teste está resumido na TAB. VI.6, que é chamada de tabela de análise de 

variância. 

 

TABELA VI.6 

Análise de variância de um critério 

Efeito Soma de 

quadrados 

SS 

Grau de 

liberdade 

Média 

quadrática 

MS 

 

F0 

Entre 

tratamentos 

 

SQ tratamentos 
 

a – 1 
 

MQ tratamentos 
MQ tratamentos / 

MQe 

Erro SQe N – a MQe  

Total SQT N - 1   
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo trata dos resultados alcançados no processamento e caracterização dos 

recobrimentos poliméricos. Apresenta imagens da macro e da microestrutura dos 

recobrimentos, onde são discutidas a morfologia das lamelas de PET e como elas contribuem 

para a formação do recobrimento. Foi observada, nos recobrimentos PET, a presença de 

bolhas na interface recobrimento/ar, diferentes dos resultados citados na literatura. Efeitos das 

interações dos fatores estudados são relacionados aos resultados do grau de cristalinidade, 

dureza, desgaste abrasivo, atrito e desgaste por deslizamento. 

 

7.1 RECOBRIMENTOS PET PÓS-CONSUMO 

 

7.1.1 Morfologia das lamelas de PET 

 

A FIG 7.1(a) apresenta uma imagem, obtida por meio de microscopia óptica, de lamelas de 

PET após a colisão com um substrato. Estas lamelas foram coletadas ao passar o substrato em 

temperatura ambiente, em frente da tocha, com uma velocidade alta o suficiente para se 

restringir o número de partículas depositadas, evitando-se, assim, superposição de lamelas no 

substrato. Durante o impacto, estas se achatam e sua solidificação avança, resultando em 

splats, com morfologia que dependerá de variáveis do material e do processo. 

(a)       

 
FIGURA 7.1 – (a) Unidades lamelares de recobrimentos por aspersão térmica; (b) detalhe 

esquemático da dinâmica de formação e elementos microestruturais de uma 

lamela, citado por Bolles (1995) 

(b) 
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Após o achatamento e a solidificação, (FIG. 7.1(a)), observa-se que as lamelas de PET 

apresentam um formato tipo vulcão, com os contornos de suas bordas irregulares e com 

protuberâncias na superfície superior, sobretudo nas imediações de sua parte central, 

sugerindo que as lamelas possuem alta porosidade. O diâmetro dessas lamelas foi de 

(310±33)�m. Se comparado ao tamanho das partículas de pó de PET da matéria-prima, que 

estavam entre 50 a 150�m, com média de 100 �m, o achatamento médio é 3. Este valor, de 

acordo com a literatura, representa um bom grau de achatamento, sugerindo velocidade e 

distância de aspersão adequadas, com um bom espalhamento do material.  

 

O formato tipo vulcão dessas lamelas pode ser explicado pela combinação dos fatores:  

temperatura de preaquecimento do substrato, temperatura e velocidade da partícula em vôo. O 

susbtrato sem preaquecimento proporciona maior rapidez na solidificação das lamelas. Syed 

et al. (2005) relataram uma mudança drástica na formação de lamelas durante o processo de 

aspersão, de lamelas fragmentadas para lamelas contínuas, na forma de discos, quando a 

temperatura do substrato se eleva até uma certa temperatura, dependente da matéria-prima, 

chamada de temperatura de transição das lamelas. Em substratos mantidos a baixas 

temperaturas, menores que a temperatura de transição, são identificados poros, devido às 

lamelas aspergidas serem rapidamente solidificadas. Mostaghimi e Chandra (1999) sugerem 

que, durante o impacto da lamela no substrato, a solidificação das lamelas se inicia na região 

periférica, obstruindo a passagem do líquido viscoso. Esta obstrução faz com que o líquido 

passe por cima da região periférica, resultando em lamelas fragmentadas.  Por outro lado, em 

substratos preaquecidos, a presença de poros é mínima, uma vez que o processo de 

solidificação é mais lento. 

 

O detalhe da FIG.7.1(b) mostra, de maneira esquemática, aspectos pertinentes à dinâmica de 

formação de uma lamela, sugerindo uma complexa interação entre transferência de calor e 

fluxo do material, desde a colisão até o fim da solidificação da partícula. Tal dinâmica leva as 

lamelas apresentarem o formato de discos. 

 

A formação das lamelas é significativamente afetada pelas propriedades das partículas que as 

originam e pelo processo de solidificação. Por meio do impacto das gotas fundidas no 

substrato, a temperatura deste contribui para que ocorra uma modificação na morfologia das 

lamelas. Resultados experimentais demonstram uma rápida solidificação, 5µs, e a formação 

de lamelas fragmentadas, na forma de estrela, quando o substrato não está preaquecido 
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(SYED et al., 2005). Sampath e Jiang (2001) relatam que, com o aumento da temperatura do 

substrato, de 50°C para 300°C, lamelas de ferro formadas por aspersão térmica passaram de 

uma forma muito fragmentada para um formato tipo disco contínuo. A solidificaçao das 

lamelas será mais lenta se a temperatura do substrato for mais elevada, favorecendo a 

formação de lamelas com formas de disco.  

 

Ivosevic et al.(2003) apresentam lamelas de poliamida depositadas por aspersão térmica, em 

substratos de vidro, com e sem preaquecimento (FIG. 7.2). Observaram que, com os mesmos 

parâmetros de aspersão, as lamelas de poliamida, sem o preaquecimanto do substrato, ficaram 

parcialmente fundidas, enquanto, com o preaquecimento, obtiveram uma melhor fusão, 

representada pelo seu achatamento. 

 

 
(a)      (b) 

FIGURA 7.2 – Lamelas de poliamida depositadas em substrato de vidro, processadas por 

aspersão: (a) sem preaquecimento; (b) com preaquecimento  

(Fonte: Ivosevic et al., 2003) 

 

 

Bao et al., (2005) apresentam esquematicamente a interação entre a chama e o substrato na 

FIG. 7.3.  
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FIGURA 7.3 – Esquema de interação entre a chama e o substrato (Fonte: BAO et al., 2005) 

 

A chama que sai do bico da pistola é relativamente homogênea (FIG. 7.3), com temperaturas 

uniformes ao longo dela. À medida que se afasta do bico da tocha, a troca de momentum entre 

o jato e o ar circundante produz um alargamento da fronteira do jato. O padrão de velocidade 

torna-se menos uniforme sobre toda a extensão do jato, e a velocidade máxima do gás é 

reduzida à medida que se afasta do bico. A região do jato próxima ao bico é denominada 

região de jato livre. A região próxima à zona de estagnação, denominada jato de impacto, se 

espalha lateralmente ou radialmente sobre o substrato. O jato é desacelerado na direção axial 

ou longitudinal (z) e é acelerado na direção radial ou transversal (r). A velocidade do jato 

sobre a superfície do substrato aumenta do valor zero no ponto de estagnação, no eixo do jato 

(r=0), a um valor máximo e então cai novamente a zero. Velocidade e temperatura do gás têm 

importante influência na transferência de calor da chama para o recobrimento (BAO et al., 

2005). 

 

Fauchais e Vardelle (2000) estudaram a transferência de calor, massa e momento na formação 

de recobrimentos. Relataram que o formato das lamelas é o resultado de interações entre os 

parâmetros das partículas no impacto e a condição do substrato, sendo difícil obter-se um 

controle do seu espalhamento. A produção de recobrimentos controlados, com 

reprodutibilidade de suas propriedades, requer uma compreensão do que acontece depois do 

impacto das partículas no substrato. Segundo os autores, quando uma partícula impacta no 

substrato, sua rápida desaceleração ocasiona uma pressão na interface partícula/superfície; 

esta pressão faz com que o material das partículas fundidas escoe lateralmente formando as 

lamelas. O espalhamento ocorre devido à conversão da energia cinética das partículas em 
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trabalho viscoso de deformação e energia de superfície. Este processo afeta a microestrutura 

das lamelas, como sua porosidade e adesão ao substrato.  

 

A FIG. 7.4(a) apresenta uma imagem, em seção transversal, de um recobrimento PET, obtida 

por meio de microscopia óptica. Notam-se lamelas com altura média de 12µm. Conforme 

descrito por Pasandideh-Fard et al. (2001), as primeiras camadas a se solidificarem receberão 

o impacto e calor das camadas subseqüentes, estando, portanto, mais propensas ao 

coalescimento. A FIG. 7.4(b) apresenta uma imagem esquemática tridimensional de um 

substrato pronto para ser revestido, de um recobrimento com vários constituíntes típicos, bem 

como de algumas partículas aspergidas em vôo. No recobrimento coexistirão poros, partículas 

não fundidas, partículas oxidadas ou degradadas conforme propriedades das partículas, seu 

comportamento em vôo ou colisão, propriedades do substrato e sua interação com a tocha e a 

atmosfera da aspersão, bem como o recobrimeto que se forma. 

 

 

 
(a) 

FIGURA 7.4 – Lamelas em recobrimento: (a) achatamento das lamelas de PET em   

seção transversal 

 

Os recobrimentos de PET preparados neste trabalho apresentaram em sua parte superior 

lamelas bem delimitadas e justapostas, o que sugere também um bom coalescimento, 

proporcionado pelo efeito dos parâmetros utilizados no processo de aspersão térmica.  

 

Brogan e Berndt (1997) notaram que o alongamento de lamelas poliméricas depositadas é 

uma função do diâmetro original das partículas da matéria-prima. Menores partículas 

15µm 
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poliméricas são mais suscetíveis a deformação durante o impacto, comparadas às maiores 

partículas, uma vez que necessitam de menor energia para serem fundidas. O formato das 

lamelas maiores é mais esférico, comparado com o das menores. Essas diferenças na fusão e 

deformação das lamelas de EMAA, observadas pelos autores, são apresentadas por meio da 

microscopia óptica, em seção transversal (FIG. 7.5). O formato mais esférico das lamelas 

aspergidas [FIG. 7.4(a)] indica uma pobre coalescência devido à insuficiente fusão das 

partículas. O grau de coalescência das lamelas de EMAA, na FIG. 7.5(b), é maior, comparado 

à primeira imagem, evidenciado pelo formato de lamelas finas e alongadas, deformadas 

durante o impacto. 

 

 
(a) 

 
(b) 

FIGURA 7.5 – Seção transversal do recobrimento de EMAA: (a) lamelas esféricas; 

 (b) lamelas finas e alongadas (Fonte: BROGAN; BERNDT, 1997, p.2104) 

 

7.1.2 Formação do recobrimento e da macroestrutura 

 

As FIGS. 7.6 (a) e (b) apresentam micrografias ópticas da superfície livre de recobrimentos de 

PET pós-consumo como depositados, produzidos a partir de partículas de PET com tamanhos 
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entre –65 e +100# (250 a 149µm) com uma rugosidade da superfície do recobrimento de 

(2,75±0,22)µm. A imagem esquemática na FIG. 7.6(c) apresenta a vista em plano do filme. 

 

 
 

 
   (b)       (c) 

 

FIGURA 7.6 – Superfícies livres: (a) e (b) regiões do recobrimento de PET após aspersão;  

(c) imagem esquemática de um recobrimento aspergido, em seção transversal 

 

O resultado de um recobrimento é definido pelas condições de deformação, solidificação e 

coalescimento das partículas aspergidas. Durante a formação das lamelas pode-se gerar 

fragmentação das lamelas, fingers ou poros, com conseqüências na textura superficial dos 

filmes, caracterizável por ondulações e rugosidade. Essas características são afetadas também 

por reações entre as partículas de PET e a atmosfera do processo durante seu assentamento 

sobre o substrato. A formação de poros também ocorre como conseqüência da 

250µµµµm 

500µµµµm 

Vista do plano 

(a) 
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impossibilidade de justaposição completa entre as lamelas e preenchimento de vazios durante 

o processo de produção do revestimento. Syed et at. (2005) estudaram a influência da 

temperatura e do estado de oxidação de substratos de aço, na morfologia de partículas 

cerâmicas e metálicas durante a aspersão. Os fatores que governam a formação de lamelas 

podem ser distinguidos em dois grupos: propriedades de partículas em colisão e condições da 

superfície do substrato. No primeiro caso, são consideradas a temperatura da gota, velocidade, 

estado físico-químico no impacto (incluindo sua oxidação em vôo), enquanto, no segundo, 

inclui-se a temperatura do substrato, rugosidade, propriedades térmicas e estado da oxidação. 

Inicialmente, durante o impacto e achatamento das partículas, é de se esperar gases 

aprisionados na camada porosa. Devido ao aquecimento, esses gases podem se expandir e 

serem forçados a escapar através das lamelas. Dependendo da viscosidade das partículas 

achatadas no impacto e da energia de escape do gás, esses gases podem permanecer 

aprisionados na interface lamela/óxido ou passar completamente pelas partículas. No caso de 

aprisionamento dos gases, forma-se uma interface substrato/lamela porosa, com a presença de 

bolhas de formato tipo vulcão. 

 

A FIG. 7.7 apresenta uma imagem, também obtida com a microscopia óptica, do 

recobrimento de PET após etapa de lixamento, com lixa de 800#. Nesta imagem a presença de 

vazios na superfície livre do recobrimento é evidente. Esta superfície tem rugosidade 

superficial de (0,50±0,02)µm. Os picos e vales presentes na imagem esquemática anterior, 

FIG. 7.6 (c) não são mais visíveis.  

 

 
FIGURA 7.7 – Região de um recobrimento de PET, obtida por microscopia óptica, 

 indicando poros na superfície, após o processo de lixamento 

 

500µµµµm 



 103 
 

A FIG. 7.8 apresenta uma seqüência de imagens, obtidas por microscopia óptica, variando-se 

o aumento e foco, com o objetivo de melhor apresentar a superfície interna de um poro. A 

imagem da FIG. 7.8(a) apresenta um poro, que na imagem (b), tem seu fundo no foco; a 

imagem FIG. 7.8(c) sugere a presença da partícula polimérica não fundida, caracterizada pelo 

seu formato irregular e pela sua cor transparente. A comprovação da existência dessa partícula 

no interior do poro será tratada posteriormente, com a utilização do MEV e do EDS. 
 

 
      (a) 

 
      (b) 

 
(c) 

FIGURA 7.8 – Filme PET: (a) presença de poros; (b) interior do poro; 

 (c) partícula de PET não fundida 

100µµµµm 

50µµµµm 

100µµµµm 

poro 

Partícula 
transparente 
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A FIG. 7.9 apresenta uma imagem, obtida por microscopia óptica, de seção transversal do 

recobrimento PET. Observa-se, nesta imagem, uma estrutura lamelar, com lamelas alongadas 

nas bordas em contato com o ar, semelhante às descritas na FIG. 7.4 de lamelas de EMAA. 

Pelo fato de o recobrimento estar bem homogêneo e as lamelas estarem alongadas, 

comparadas ao formato das partículas do pó de PET, e além do mais, não se observa a 

presença de bolhas e poros, sugere-se, neste filme, um elevado grau de coalescência das 

partículas. 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 7.9 – Imagem de seção transversal de recobrimento PET 

 

 

A FIG. 7.10 apresenta uma imagem óptica, em seção transversal, de filme PET, arrancado do 

substrato de aço. Nota-se neste filme uma estrutura lamelar tanto na interface filme/substrato 

quanto no próprio revestimento. Os contornos das lamelas estão bem visíveis comparados à 

imagem anterior. Este comportamento pode estar associado à baixa temperatura e alta 

velocidade das partículas na chama, provocando um tempo de residência insuficiente para 

promover uma completa coalescência.  

250µµµµm 

Resina 

Aço 

Filme 

Impurezas 

Lamelas alongadas 
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FIGURA 7.10 – Imagens do filme PET, sem o substrato, 

 secionadas transversalmente e embutidas  

 

A FIG. 7.11 apresenta imagens ópticas de impurezas presentes no pó de PET. Essas 

impurezas são decorrentes do processo de cominuição do pó desenvolvido pelo CETEC. 

Essas contaminações podem ser de partículas abrasivas (sílica) ou partículas poliméricas 

presentes na lixa utilizada no processo de moagem. A imagem (a) apresenta uma impureza de 

cor preta entre as partículas de PET (transparente) antes da aspersão; a imagem (b) mostra 

impurezas após o processo da aspersão, já com o filme produzido, sugerindo uma possível 

degradação, observada visualmente pelo seu formato. 

 

  
FIGURA 7.11 – (a) Impureza no pó de PET; (b) impurezas no filme PET 

 

500µµµµm 

Resina 

Filme 

Resina 

(a) (b) 
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7.1.3 Microestrutura 

 

A FIG. 7.12(a) apresenta a imagem, obtida por microscópia eletrônico de varredura – MEV, 

de um recobrimento produzido com os parâmetros de 40psig, 30FMR (razão da medida de 

fluxo), taxa de alimentação de 2g/min e nitrogênio como gás de arraste. A FIG. 7.12(b) 

apresenta um recobrimento com esses mesmos parâmetros, variando somente o ar 

comprimido como gás de arraste. Nessa imagem a quantidade de poros parece ser bem menor, 

comparado à imagem (a), mas percebe-se nesta a presença de algumas trincas. Tais 

recobrimentos, resfriados em temperatura ambiente, foram lixados e polidos, resultando em 

rugosidade de 0,5±0,02µm e espessura de 0,2±0,06mm.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
FIGURA 7.12 (a) e (b) – MEV de recobrimento PET com presença de microporos 

Trincas 

Poros 

Poros 
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Brogan (1996) relata que o aparecimento de trincas está relacionado às tensões residuais 

térmicas, devido à baixa condutividade térmica dos polímeros. Esta propriedade caracteriza a 

habilidade de um material em transferir calor. A transferência de energia, que é realizada por 

meio da vibração e da rotação das moléculas da cadeia, é facilitada pela estrutura mais 

ordenada. A magnitude da condutividade térmica depende do grau de cristalinidade; um 

polímero com uma estrutura altamente cristalina e ordenada possuirá maior condutividade do 

que o mesmo material de estrutura amorfa (CALLISTER, 2002). 

 

A FIG. 7.13 apresenta uma imagem com poros e partículas incrustadas no filme, e um 

espectro de EDS (energy dispersive X-ray detector) – ponto 1 – de uma partícula rica em 

carbono e oxigênio. Sugere tratar-se de uma partícula polimérica. Este recobrimento foi 

produzido com pressão de 50 psi, taxa de alimentação de 4g/min e ar comprimido como gás 

de arraste. 

 

 
FIGURA 7.13 – EDX com espectro de uma região do filme PET 
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A FIG. 7.14 apresenta outra imagem, obtida por MEV, de um filme de PET, onde se utiliza 

também o EDS. As condições operacionais foram de 40 psi de pressão, 4 g/min de taxa de 

alimentação e ar comprimido como gás de arraste. Identificam-se, nos pontos 1 e 2, partículas 

de formato irregular também ricas em carbono e oxigênio, possivelmente partículas 

poliméricas. 

 

 

 
FIGURA 7.14 – EDX com espectro da região de um poro no filme PET 
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A presença de bolhas e poros foi identificada na superfície livre dos recobrimentos PET. Yan 

et al. (2003) e Duarte el al. (2004) também identificaram bolhas, poros e partículas não 

fundidas em seus recobrimentos poliméricos processados por aspersão térmica a combustão. 

Duarte (1999) associou a presença de bolhas, distribuídas em todo o recobrimento, à 

formação de produtos gasosos decorrentes de reações de degradação do polímero, sendo que a 

quantidade delas aumentava com o aumento da temperatura de preaquecimento do substrato. 

No resfriamento natural, ao ar, o recobrimento resfriava primeiro na interface em contato com 

o ar, enquanto ainda recebia calor do substrato quente. A solidificação do polímero ocorria de 

cima para baixo, com o aprisionamento das bolhas formadas, resultando em um recobrimento 

poroso, não tendo sido observados poros que colocassem a superfície externa do recobrimento 

em contato direto com a interface metálica. Segundo Duarte (1999), as partículas menores se 

fundiram enquanto as maiores só apresentaram fusão nas bordas, concluindo então que o 

aumento da temperatura do substrato, de 25°C para 215°C, proporcionou uma melhora na 

adesão, um gradual desaparecimento da estrutura lamelar, uma redução da rugosidade 

superficial e um aumento na quantidade de bolhas. 

 

Bao e Gawne (1993) destacam que, durante o processo de resfriamento, o principal fluxo de 

calor é do recobrimento depositado quente para o substrato, mas há também um fluxo menor 

do recobrimento para a atmosfera. Quando o recobrimento resfria-se abaixo da temperatura do 

substrato, o fluxo de calor reverte de direção, passando do substrato para o recobrimento. O 

recobrimento resfria-se mais lentamente quando atinge a temperatura do substrato.  

 

Durante o processo de aspersão é possível que as partículas poliméricas sofram oxidação e 

degradação, provocando um recobrimento poroso. O surgimento da porosidade está associado 

ao aumento da temperatura. Brogan (2000) considera que a degradação de partículas 

poliméricas pode ocorrer em vôo ou na superfície do recobrimento. Polímeros podem 

degradar-se por meio da quebra de cadeias (ligações covalentes) ou por ligações cruzadas, 

ambas influenciadas pela temperatura e pela presença de oxigênio. Yan et al. (2003) relatam 

que o aparecimento de poros em recobrimentos de EMAA está associado ao processo do 

recobrimento, principalmente à temperatura mínima necessária ao coalescimento das 

partículas poliméricas por fluxo viscoso e à temperatura final do recobrimento. Esta 

temperatura final deve ser controlada para cada tipo de polímero aspergido, a fim de que não 

ocorra sua degradação. Ao término do processo, se a temperatura do recobrimento estiver 
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muito acima de sua temperatura de degradação, afetará sua estrutura molecular, ocorrendo 

liberação de gases e provocando diminuição da resistência e da dureza. 

 

Nos recobrimentos PET em estudo, a presença de partículas semifundidas sugere que, durante 

o período de vôo das partículas na chama, estas também não receberam calor suficiente para 

se fundirem, sendo depositadas em seu formato irregular, não sofrendo influência 

significativa do fluxo de calor do substrato com as partículas fundidas. Este comportamento 

pode indicar que há uma baixa taxa de oxigênio, proporcionando uma chama redutora, com 

baixo conteúdo de óxidos. Conforme descreve Li et al. (2004), a velocidade das partículas é 

influenciada pela pressão dos gases de combustão e sua temperatura é dependente da razão 

oxigênio/combustível. Sugere-se, então, que a variação da pressão dos gases de combustão 

possa ocasionar mudanças na temperatura e velocidade dessas partículas, pois havendo 

temperatura e velocidade baixas, haverá presença de partículas não fundidas.  

 

Não foi identificada a presença de bolhas e de poros na interface substrato/recobrimento e no 

meio dos recobrimentos PET, mas apenas na superfície livre dos depósitos. O surgimento 

dessas bolhas pode ser assim explicado: a temperatura final desses recobrimentos situou-se 

entre os 410°C, abaixo da temperatura de degradação do PET, que é de aproximadamente 

420°C. Sugere-se que a temperatura atingida pelas camadas de lamelas depositadas foi 

suficiente para a completa coalescência delas entre o substrato e o meio do recobrimento, com 

uma degradação insignificante das partículas. Esta degradação será discutida com os 

resultados da espectroscopia de infravermelho. Sugere-se também que, devido à 

heterogeneidade de tamanho das partículas de PET, as menores se fundiram enquanto as 

maiores podem estar semifundidas, sendo que, no resfriamento natural, o recobrimento resfria 

primeiro na interface em contato com o ar, ocorrendo uma rápida solidificação dessas lamelas, 

não havendo tempo suficiente para a coalescência, resultando um incompleto contato entre 

lamelas durante o processo de produção do revestimento, o que contribui para a formação dos 

poros superficiais. 

 

7.1.4 Difração em raios X 

A FIG. 7.15 apresenta os difratogramas de raios X, da lâmina de garrafa PET e do pó de PET 

pós-consumo utilizado na produção dos recobrimentos. O difratograma do PET garrafa 

mostra um padrão de difração composto por um único pico definido, no entanto, pouco 
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alargado. Em geral, na difração em polímeros semicristalinos, as bandas apresentam-se 

alargadas e suas intensidades compostas pela contribuição da fase amorfa e reflexão por 

planos cristalinos. O padrão de difração obtido para a garrafa de PET evidencia uma 

orientação da estrutura cristalina presente. O pico mostrado é característico da reflexão 

correspondente ao plano com índice de Miller (100), para o ângulo 2� = 25,1o. A rota clássica 

para produção de garrafas baseia-se no sopro de preformas injetadas. Este processo pode levar 

a um rearranjo de seu material cristalino, causada pela deformação, o que sugere a obtenção 

de uma distribuição mais estreita de orientação tanto da estrutura amorfa quanto da fase 

cristalina. Vários trabalhos relacionam o efeito da extrusão (do estiramento) de fibras de PET 

com a cristalinidade e orientação da estrutura (GOSCHEL et al., 1996). Goschel et al. também 

apresentam estudos de difração de raios X que indicam um perfeito alinhamento da orientação 

de cristais de PET semicristalino com respeito à direção de estiramento ou drawing. Em seu 

trabalho, de acordo com os parâmetros de orientação para as normais dos planos (010), (110) 

e (100), é obtida uma distribuição estreita de orientação cristalina. 

10 20 30

2θ

PET Pó(010)

(011)
(100)

(011)

PET Garrafa

 
FIGURA 7.15 – Difratogramas de raios X das amostras PET garrafa e pó de PET 

 

(100) 
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O padrão de difração obtido para o pó de PET pós-consumo (FIG. 7.15) apresenta reflexões 

características de cristalinidade referentes aos planos )010(
−

, (010), (110) e (100) para os 

ângulos de espalhamento 2� = 16, 17,5, 22,5 e 25,5o, respectivamente. A curva de intensidade 

observada pode ser separada nas contribuições de planos cristalinos individuais e da fase 

amorfa. Na FIG. 7.15, são mostradas as contribuições, assumindo que cada pico pode ser 

representado por uma gaussiana. Pode-se observar que a relativa fraca intensidade de cada 

plano cristalino é coberta pelo espalhamento mais intenso relativo à fase amorfa. As reflexões 

observadas para o pó são características do PET e também foram observadas por outros 

autores (XU et al., 2003; GOSCHEL et al., 1996). Acredita-se que, no processo de moagem 

da garrafa PET, a orientação preferencial e a distribuição mais uniforme das estruturas são 

perdidas. O padrão de difração para o pó de PET indica uma casualidade na distribuição dos 

planos e o aparecimento de novos planos de cristalinidade. No entanto, ao se compararem os 

índices de cristalinidade para a garrafa PET (34 ± 2%) e para o pó (30 ± 2%), observa-se uma 

pequena diferença de cristalinidade.  

 

Os difratogramas dos recobrimentos de PET são mostrados na FIG. 7.16. O pó de PET pós-

consumo, empregado como matéria-prima no processo de aspersão, é a amostra de referência 

para efeito de comparação dos filmes. Na amostra de no 6, por ser menos espessa, apresenta 

um pico em torno de 2� = 45°, que representa a presença do elemento ferro na composição do 

substrato, que foi de um aço 1020.  

 

Os difratogramas de raios X dos recobrimentos obtidos apresentam um padrão muito 

semelhante, indicando que os recobrimentos possuem fases amorfas e cristalinas. Para 

determinação do grau de cristalinidade, utilizou-se um modelo para duas fases, ou seja, a 

amostra é composta de cristais e de fase amorfa (BALTA-CALLEJA; VONK, 1989).  
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FIGURA 7.16 – Difratogramas de raios X dos recobrimentos PET 

 

A TAB. VII.1 apresenta a média do grau de cristalinidade calculado, com valores que variam 

de 20% a 26%. 

 

TABELA VII.1 

Índice de cristalinidade das amostras – �c 

Amostras �c (%) 

Amostra 1 (40, 2, Ar) 24 ± 1 

Amostra 2 (50, 2, Ar) 21 ± 1 

Amostra 3 (40. 4, Ar) 26 ± 1 

Amostra 4 (50, 4, Ar) 21 ± 1 

Amostra 5 (40, 2, N) 25 ± 1 

Amostra 6 (50, 2, N) 20 ± 1 

Amostra 7 (40, 4, N) 21 ± 1 

Amostra 8 (50, 4, N) 23 ± 1 
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Zhang et al. (2007) relatam resultados de recobrimentos de PEEK processados por aspersão 

térmica. O grau de cristalinidade nesses filmes foram calculados com a utilização do DSC e 

da difração em raios X. Simonin e Liao (2000) relatam que pequenas modificações estruturais 

ocorrem durante o processo de aspersão térmica, sendo que os recobrimentos de PEEK 

exibiram estrutura amorfa. Recobrimentos de PEEK, inicialmente de estrutura amorfa, 

quando submetidos a tratamento térmico de 180°C a 300°C, exibiram estrutura semicristalina 

(ZHANG et al., 2007). 

 

A FIG. 7.17 apresenta as interações dos três fatores (pressão, taxa de alimentação e gás de 

arraste) para os valores do grau de cristalinidade dos recobrimentos PET. Quando o filme foi 

produzido com o nível baixo de pressão (40psi), foram observadas mudanças no índice de 

cristalinidade em função da taxa de alimentação e do tipo de gás de arraste. O valor de 25% 

foi obtido com pressão de 40psi, taxa de alimentação de 4g/min e ar comprimido como gás de 

arraste. Com a utilização do nitrogênio como gás de arraste (nível alto), ocorrem mudanças 

mais significativas, com uma diminuição do valor do índice de cristalinidade. A variável 

pressão e suas interações sugerem mudanças significativas no valor da cristalinidade.  
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FIGURA 7.17 – Interação dos fatores no grau de cristalinidade 

 

A FIG. 7.18 representa o gráfico de Pareto, com a estimativa dos efeitos dos parâmetros do 

processo nos valores do índice de cristalinidade dos recobrimentos. O efeito principal do fator 

pressão e suas interações de 2ª e 3ª ordens é significativo, com valores de p < 0,05, pois de 
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acordo com o gráfico, as barras ultrapassaram a linha do valor p, o que é um indicativo de 

resultados significativos. A velocidade das partículas é influenciada pela pressão dos gases de 

combustão e sua temperatura é dependente da razão oxigênio/combustível. Esses resultados 

sugerem que a variação da pressão dos gases de combustão possa ocasionar mudanças na 

temperatura e velocidade dessas partículas; conseqüentemente, haverá mudanças na 

microestrutura dos filmes. 
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FIGURA 7.18 – Estimativa dos efeitos dos parâmetros no índice de cristalinidade 

 

7.1.5 DSC E TG 

 

As transições térmicas características dos polímeros podem ser analisadas por meio de 

calorimetria diferencial (DSC) ou análise térmica diferencial (DTA). Da mesma forma, a 

perda de massa com o aquecimento é um fenômeno comum para os polímeros, devido à 

degradação e à perda de solventes e monômeros residuais. A perda de massa no aquecimento 

é estudada usando-se a análise termogravimétrica. 

 

Os polímeros apresentam endotermas de fusão alargadas e transição vítrea como as principais 

características associadas às suas propriedades. Estas duas características dos polímeros – 

transição vítrea e fusão – dependem fortemente das condições de processamento e de 

variações nas propriedades químicas e estruturais dos plásticos.  
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A FIG. 7.19 mostra as curvas de DSC obtidas, com uma taxa de 10oC/min, para as amostras 

neste trabalho. Nessas curvas, evidencia-se a temperatura de transição vítrea e o pico 

endotérmico característico da fusão. O comportamento do PET na fusão depende fortemente 

da história térmica da amostra (WANG et al., 2000; MINAKOV et al., 2004). Observa-se que 

a forma do pico de fusão permanece semelhante para todas as amostras apresentadas.  

 

As curvas não apresentam picos exotérmicos correspondentes à cristalização acima da 

temperatura de transição vítrea. Essas observações, já citadas, sugerem que os recobrimentos 

de PET apresentam estruturas semicristalinas semelhantes, provenientes das mesmas 

condições de processo. 
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FIGURA 7.19 – Curva de DSC para as amostras PET pó e recobrimentos, no 1° aquecimento 

 

Os resultados das medidas de DSC estão apresentados na TAB. VII.2. O valor da entalpia de 

fusão (�Hf) foi obtido da área do pico da fusão nas curvas de DSC das amostras. 

Tg  

Tf  
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TABELA VII.2 

Resultados dos ensaios de DSC 

Amostras Tg (°C) Tf (°C) �Hf  (J/g) �c (%) 

1 79 247 39 28 ± 1 

2 75 247 42 30 ± 1 

3 76 247 40 28 ± 1 

4 73 247 35 26 ± 1 

5 78 246 38 28 ± 1 

6 74 249 37 27 ± 1 

7 75 246 42 30 ± 1 

8 76 247 37 27 ± 1 

Pó de PET 75 247 43 31 ± 1 

Garrafa PET 79 245 52 37 ± 3 

 

 

A temperatura de transição vítrea obtida para os recobrimentos de PET situou-se na faixa 

entre 73 a 79°C. Esses valores estão próximos dos valores encontrados por Duarte (1999) e 

Custódio (2005). Sabe-se que para um polímero, Tg  depende da rigidez de suas cadeias e da 

densidade de ligações cruzadas. O pó de PET apresentou temperatura vítrea de 75°C 

enquanto, para a garrafa PET, o valor foi de 79°C. Os valores da temperatura de fusão dos 

filmes situaram-se na faixa de 246 a 249°C, semelhantes aos valores encontrados por Duarte 

(1999). 

 

O índice de cristalinidade dos recobrimentos de PET situou-se entre 26% a 30%. O pó de PET 

utilizado na aspersão apresentou um índice de 31 ± 1%, enquanto para a garrafa PET, matéria-

prima do processo de moagem, encontrou-se um valor de 37 ± 3%. Esses valores mostram 

uma diferença significativa entre a garrafa e o pó de PET, sugerindo uma possível degradação 

durante o processo de cominuição do pó. 

 

A FIG. 7.20 apresenta o gráfico cristalinidade x temperatura de transição vítrea – Tg. Nota-se 

um pequeno aumento na temperatura de transição vítrea para maiores valores de 

cristalinidade. Duarte (1999), observou em amostras recobertas com PET, maiores valores de  

Tg para maiores cristalinidades, atribuindo a maior fração cristalina à restrição ao movimento 
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das cadeias poliméricas, provocando, assim maior Tg. Esta variação encontrada no índice de 

cristalinidade, de 20% a 26% (FIG. 7.20), não foi significativa para se obter um grande 

aumento de Tg.  
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FIGURA 7.20 – Relação cristalinidade x temperatura de transição vítrea 

 

Os resultados da temperatura de degradação foram obtidos pela análise termogravimétrica – 

TG. A TAB. VII.3 apresenta os valores das temperaturas.  

 

TABELA VII.3 

Temperatura de degradação obtidas por análise termogravimétrica 

Amostras Temperatura de degradação (ºC) 

1  ( 40psi, 2g/min, ar) 416 
2  ( 50psi, 2g/min,ar) 420 
3  (40psi, 4g/min, ar) 424 
4  (50psi, 4g/min, ar) 421 

5  (40psi, 2g/min. nitrogênio) 419 
6  (50psi, 2g/min, nitrogênio) 418 
7  (40psi, 4g/min, nitrogênio) 417 
8  (50psi, 4g/min, nitrogênio) 418 

Pó de PET 417 
Garrafa PET 415 
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A FIG. 7.21 representa o gráfico de Pareto, com a estimativa dos efeitos dos parâmetros do 

processo, nos valores do índice de cristalinidade dos recobrimentos, calculados por DSC. O 

efeito principal do fator pressão é significativo, conforme foi visto também nos resultados 

calculados pelo método da difração em raios X. A interação de 2a ordem PG (pressão x gás) 

também mostrou ser significativa. Portanto, os tratamentos estudados, principalmente o fator 

pressão dos gases de combustão influenciam significativamente o grau de cristalinidade dos 

recobrimentos. 
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FIGURA 7.21 – Estimativa dos efeitos dos parâmetros no índice de cristalinidade, 

 calculados por DSC 

 

 

Para analisar a diferença estatística entre os resultados obtidos de cristalinidade pelos métodos 

utilizados – difração de raios X e DSC –, o teste de análise de experimentos de fator único foi 

adotado, com um nível de significância de 5%. Percebe-se, pelos valores P menores que 0,05, 

que os métodos utilizados, da difração e do DSC, possuem diferenças estatisticamente 

significativas (TAB. VII.4). 
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TABELA VII.4 

Resultados da ANOVA  

Efeito SS Grau de 

liberdade 

MS F P 

Interseção 11077,56 1 11077,56 3140,98 0,000 

Amostras 18,06 1 18,06 5,12 0,040 

Erro 49,38 14 3,53   

 

 

A diferença encontrada entre os dois métodos – raios X e DSC – são explicados na literatura. 

Os valores de entalpia calculados por DSC são medidos em temperaturas diferentes e não são 

feitas correções para a variação do calor específico com a temperatura. O método define o 

grau de cristalinidade próximo ao ponto de fusão, diferentemente de outros métodos como, 

por exemplo, difração de raios X. Alguns pontos relativos a este método devem ser 

considerados: a linha de base para integração separando exotermas e endotermas é 

arbitrariamente traçada e pode não refletir os calores específicos de materiais parcialmente 

cristalinos ou do líquido (RICHARDSON, 1972); a faixa de temperatura entre o fim da 

cristalização e o início da fusão não é considerada. Assume-se que não ocorrem fusão e 

recristalização no aquecimento. Além disso, não são consideradas a diferença de calor 

específico e a dependência dos parâmetros termodinâmicos com a temperatura. Devido a 

essas considerações, o grau de cristalinidade fornecido por DSC diferencia-se dos valores 

obtidos por outros métodos.  

 

Richardson (1972) propôs um método para corrigir alguns desses efeitos na medida da 

cristalinidade. Entretanto, a maioria dos pesquisadores na área de polímeros utiliza o método 

comentado aqui. 

 

Kong e Hay (2003) analisaram o grau de cristalinidade dos polímeros, utilizando as técnicas 

de DSC e raios X. Também concluíram que há diferenças significativas entre as duas técnicas 

utilizadas. 
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7.1.6 Infravermelho 

 

Absorções na região do infravermelho, características do PET, são mostradas na FIG. 7.22, 

para o PET em forma de pó, usado como matéria-prima no processo de aspersão. 
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FIGURA 7.22 – Espectro de infravermelho para o pó de PET utilizado como 

matéria-prima na aspersão 

 

O espectro apresenta os picos característicos associados ao PET (COLE et al, 2002; EDGE et 

al., 1996). Pode ser observada a banda de absorção referente à vibração de estiramento 

simétrico de ligações C-H (ν = 2850–3000cm-1) e bandas típicas originárias de uma variedade 

de ligações do grupo hidroxila, grupo OH (ν = 3200-3650 cm-1). No caso do PET, as 

terminações das cadeias consistem principalmente de grupos ácidos carboxílicos (grupo OH 

ligado à carbonila) e ésteres hidroxílicos (grupo OH ligado à cadeia alifática, no caso do PET, 

o grupo etileno), sendo que esses grupos contribuem para a vibração correspondente aos 

grupos OH em torno de 3430cm-1  (EDGE et al., 1996). A FIG. 3.10 do capítulo 3 ilustra os 

grupos terminais da cadeia do PET. 
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A banda em torno de 1090–1150cm-1 está associada ao modo de vibração de estiramento de 

ligações C–O. A absorção em torno de 1730cm-1 tem sido atribuída a vibrações do grupo 

carbonila de éster. Esta banda, por vezes, pode apresentar-se alargada, e três bandas podem 

ser vistas, como relatado por Edge et al. (1996). A absorção abaixo de 1700cm-1 relaciona-se 

a carbonilas insaturadas, enquanto que a vibração em torno de 1775cm-1 pode ser atribuída a 

éster vinílico. 

 

Absorções específicas têm sido associadas ao grupo tereftalato (OOC-C6H4-COO) localizadas 

em 1130 e 1280cm-1. A absorção em torno de 730 cm-1 é atribuída à interação de grupos éster 

polar e anéis de benzeno, característica do espectro do PET. A TAB. VII.5 apresenta as 

absorções na região do infravermelho mais comumente identificadas para o PET. 

 

TABELA VII.5 

Atribuições das absorções no infravermelho 

SINAL 

cm-1 

ATRIBUIÇÃO 

3200 -3600    

2850 -3000        

1720-1740 

Vibrações de grupos O-H 

Estiramento simétrico da ligação C-H 

Estiramento de C=O (carbonila) em cetonas não conjugadas e de grupo éster 
e/ou de grupos ácidos carboxílicos 

1600-1690 Estiramento de C=O de cetonas aromáticas e aldeídos conjugados 

1580, 1504 

1410, 1018 

Vibração de esqueletos aromáticos com estiramento de  C=C 

1465 

1270, 1100 

Deformação assimétrica em  CH2- 

Vibração do grupo éster 

1043, 972 Estiramento  de grupos éter (C-O-C) 

875, 730 Vibração =C-H (anel benzênico) fora do plano  
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Neste trabalho, a banda localizada em 2970cm-1 foi utilizada como referência interna para a 

normalização dos espectros. Isto é feito para serem comparadas, quantitativamente, as 

intensidades e, neste caso, obterem-se informações a respeito de possível degradação térmica 

do polímero. Preferencialmente, esta banda não deve ser afetada por mudanças de curto 

alcance na estrutura do material. Este procedimento de normalização espectral foi também 

proposto por COLE et al., (2002); FECHINE et al., (2004); ZHU; KELLEY, (2005). 

 

Os espectros de infravermelho são apresentados nas FIGS. 7.23 e 7.24, para as faixas de 

número de onda de 4000 a 2000cm-1 e 2000 a 400cm-1, respectivamente, para amostras 

representativas de recobrimentos PET obtidas por aspersão neste trabalho. Observa-se que os 

espectros dos recobrimentos são muito semelhantes entre si e também com o espectro do pó 

de PET. Não se observa a presença de picos diferentes, devido ao processo térmico de 

aspersão. 
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FIGURA 7.23 – Espectros de FTIR de recobrimentos de PET obtidos na faixa 

 de 4000 a 2000cm-1. Os espectros foram normalizados 
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FIGURA 7.24 – Espectros de FTIR de recobrimentos de PET obtidos na  

faixa de 2000 a 400cm-1 . Os espectros foram normalizados 

O mecanismo de início da degradação térmica do PET mais comumente observado na 

literatura é o que se deve à ocorrência de uma reação de transferência de hidrogênio �-C-H. A 

clivagem térmica de ligações éster resulta na formação de grupos terminais de éster vinílico e 

grupos carboxílicos terminais (AWAJA; PAVEL, 2005; EDGE et al., 1996). A reação de 

degradação térmica do PET é apresentada na FIG. 7.25. Os grupos carboxílicos terminais 

constituem um dos principais produtos da degradação térmica do PET; dessa forma, o 

aumento no conteúdo de carboxilas tem sido associado ao aumento da degradação (AWAJA; 

PAVEL, 2005).  

 
FIGURA 7.25 – Reação de degradação térmica do PET  (Fonte: AWAJA; PAVEL, 2005) 
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O índice de grupos carboxílicos terminais tem sido determinado utilizando-se a razão da 

intensidade do pico localizado em 3290cm-1 (atribuído à vibração da ligação O-H do grupo –

COOH) e um pico de referência interno usado para normalização (FECHINE et al., 2004). 

Além disso, embora não seja a região do grupo funcional -COOH, a absorção referente aos 

grupos hidroxilas em torno de 3430cm-1 pode alargar-se na degradação, sugerindo um 

aumento na quantidade de ácido carboxílico, podendo, neste caso, ser usada como medida da 

quantidade de grupos carboxílicos terminais.  

 

Vários trabalhos têm associado a fotodegradação do PET à quantidade de grupos carboxílicos 

terminais que se formam durante a fotodegradação (ALLEN et al., 1998).  

 

A espectroscopia no infravermelho tem sido utilizada no estudo da estrutura molecular do 

PET, sendo que a conformação molecular tem um importante papel na determinação da 

estrutura do PET (COLE et al, 2002; ZHU; KELLEY, 2005; KIROV; ASSENDER, 2005). 

Mudanças no espectro absorção de infravermelho de PET, devido à sua degradação térmica, 

foram analisadas por Edge et al. (1996). No trabalho citado, amostras de PET submetidas a 

fusão por cinco horas apresentaram mudanças como o alargamento da banda de absorção em 

torno de 1730cm-1, havendo ainda a distinção de três bandas, relacionadas a carbonilas 

insaturadas, grupos de vinil éster e a presença de um ombro em torno de 1790-1820cm-1, que 

sugere a presença de anidridos. Após um período de cinco a oito horas em fusão, absorções 

localizadas entre 1600 e 1690cm-1 indicam a formação de cetonas aromáticas. Para amostras 

degradadas por 24 horas, as absorções entre 1500 e 1580cm-1, atribuídas a alquenos, tiveram 

suas intensidades reduzidas. Além disso, a absorção de hidroxilas em torno de 3400cm-1 é 

alargada na degradação, sugerindo a presença de ácido carboxílico. 

 

Para verificar possível degradação térmica do PET durante o processo de aspersão, os picos 

característicos localizados em 3430cm-1 (atribuído a grupos hidroxila, OH, indiretamente, 

medida da quantidade de ácido carboxílico, -COOH), 3290cm-1  (atribuído à vibração da 

ligação O-H do grupo –COOH) e 1730cm-1 (atribuído à vibração de carbonila associada a 

grupo carboxilico) serão usados para calcular as razões de suas intensidades, pela intensidade 

do pico em 2970cm-1 (usado como referência). As razões das intensidades dos picos são 

apresentadas na TAB. VII.6. 
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TABELA VII.6 

Razões entre as intensidades dos picos 3430, 3290 e 1730 cm-1  

pelo pico  2970cm-1 dos filmes aspergidos 

Amostra 3430 cm-1 3290 cm-1 1730 cm-1 

Pó de PET 0,52 0,24 1,28 

Amostra 3 0,53 0,21 1,22 

Amostra 4 0,86 0,83 1,01 

Amostra 5 0,66 0,67 1,10 

Amostra 6 0,60 0,42 1,02 

Amostra 7 0,82 0,78 0,99 

Amostra 8 0,84 0,80 1,04 

 

Em relação ao pó de PET, observa-se uma tendência no aumento da absorção de hidroxilas 

em torno de 3430cm-1. Este aumento sugere a presença de maior quantidade de ácido 

carboxílico, devido à degradação térmica (EDGE et al., 1996). A mesma tendência é 

observada para a banda de absorção, que é usada como medida do índice de grupos 

carboxílicos terminais localizada em 3290cm-1 (atribuído à vibração da ligação O-H do grupo 

–COOH). Não se observou variação significativa na intensidade de absorção da banda em 

torno de 1730cm-1. Os resultados sugerem uma tendência de degradação, sendo o pó de PET 

< amostra 3 < amostra 6 < amostra 5 < amostra 7 < amostra 8 < amostra 4. As amostras que 

utilizaram ar comprimido como gás de arraste indicam sofrer maior degradação. Estes 

sugerem uma possível degradação térmica do pó de PET durante a aspersão. 

 

7.1.7 Densidades real e aparente 

 

A TAB. VII.7 apresenta os valores das densidades real e aparente das amostras recobertas 

com PET pós-consumo. A variação das medidas de densidade reflete os parâmetros utilizados 

no processo, de acordo com a matriz de experimentos citada no capítulo 6. A temperatura do 

recobrimento, o tempo de residência das partículas, a pressão dos gases e outros parâmetros 

influenciam os valores da densidade dos recobrimentos. Foram encontrados valores entre 1,37 
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a 1,50g/cm3 para a densidade real. Para a densidade aparente, os valores foram de 1,14 a 

1,30g/cm3. A densidade aparente do pó de PET pós-consumo foi de 1,34g/cm3 e a densidade 

real, de 1,52g/cm3. Esses valores estão de acordo com os valores encontrados na literatura, 

que estão entre 1,33 e 1,52g/cm3 (BASHIR et al., 2000). 

 

TABELA VII.7 

Valores de densidade dos recobrimentos PET 

 Amostras de filme PET 

Densidade 

( g/cm3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Real 1,48 1,47 1,49 1,40 1,47 1,39 1,50 1,50 

Aparente 1,22 1,14 1,19 1,28 1,15 1,17 1,31 1,13 

 

 

Kong e Hay (2003) destacam que grandes variações na densidade dos polímeros não 

cristalinos são encontradas como conseqüência da variação de temperaturas ocorrida no 

processo. Diferença de pressão também afeta a densidade dos polímeros, ocasionando maior 

solidificação das partículas na superfície do que no interior do material.  

 

Chiaverini (2001) relata que a densidade depende da forma, do tamanho e da área superficial 

da partícula. A densidade aparente pode ser manipulada por meio da mistura de diferentes 

tamanhos de partículas. As partículas menores preenchem os vazios deixados pelas partículas 

maiores. 

 

Segundo Yan et al. (2003), existem dois fatores que podem influenciar os valores de 

densidade do material: o primeiro é a mudança de cristalinidade após o processo de fusão e 

recristalização e o segundo é o aparecimento de bolhas decorrentes da degradação e oxidação 

dos polímeros com a utilização de temperaturas elevadas. 

 

A FIG. 7.26 apresenta as interações dos três fatores (pressão, taxa de alimentação e gás de 

arraste) para os valores de densidade real dos recobrimentos PET. Quando o filme foi 

produzido com o nível baixo do gás de arraste (ar comprimido), observou-se um aumento na 
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densidade, em função da taxa de alimentação. O valor da densidade de 1,39g/cm3 foi obtido 

com pressão de 40psi, taxa de alimentação de 2g/min e ar comprimido como gás de arraste.  

Com a utilização do nitrogênio como gás de arraste (nível alto), ocorrem mudanças mais 

significativas. A variação da taxa de alimentação, prevalecendo o mesmo nível de pressão 

(50psi), ocasionou uma diminuição do valor da densidade real, indicando a interação PA 

(pressão x taxa) como sendo significativa. Observa-se não haver interações significativas para 

esta densidade, sendo que neste ensaio as partículas não se apresentaram homogêneas, e o 

ensaio também não é preciso.   

 
 

 Pressão
 40,
 Pressão
 50,

Gás: Nitrogênio

Taxa: 2, 4,
1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

D
en

si
da

de
 (g

/c
m

3)

Gás: Ar Comp.

Taxa: 2, 4,

 
FIGURA 7.26 – Interação dos fatores na densidade real. 

 

 

A FIG. 7.27 representa o gráfico de Pareto, com a estimativa dos efeitos dos parâmetros do 

processo nos valores de densidade real dos recobrimentos. O efeito principal dos fatores 

pressão, taxa de alimentação e gás de arraste, e suas interações de 2a e 3a ordens é 

significativo, pois se encontram a direita da linha do valor p = 0,05. Os fatores estudados 

influenciam significativamente a densidade real dos filmes. 
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FIGURA 7.27 – Estimativa dos efeitos dos parâmetros na densidade real. 

 

A FIG. 7.28 apresenta as relações dos três fatores (pressão, taxa de alimentação e gás de 

arraste) para os valores de densidade aparente dos recobrimentos PET. Quando o filme foi 

produzido com o nível baixo do gás de arraste (ar comprimido), observou-se um aumento na 

densidade, em função da taxa de alimentação. Percebem-se também mudanças significativas 

na variação do gás de arraste, com um aumento na densidade utilizando-se ar comprimido, e 

uma diminuição com a utilização do nitrogênio para o mesmo nível de pressão (50 psi). Estes 

resultados indicam grandes interações dos fatores, sendo que o ensaio possibilita diminuir o 

erro de medição além de minimizar os efeitos dos poros.  
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FIGURA 7.28 – Interação dos fatores para a densidade aparente 
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A FIG. 7.29 apresenta o gráfico de Pareto, com a estimativa dos efeitos dos parâmetros do 

processo nos valores de densidade aparente dos recobrimentos. O efeito principal dos fatores 

pressão, taxa de alimentação e gás de arraste, e suas interações de 2a e 3a ordens é 

significativo, pois se encontram a direita da linha de p = 0,05.  
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FIGURA 7.29 – Estimativa dos efeitos dos parâmetros na densidade aparente 

 

Os fatores estudados influenciam significativamente as densidades real e aparente dos filmes. 

Esta influência pode ser explicada pelo comportamento da dinâmica dos gases e o 

comportamento das partículas em vôo. A hipótese de Kong e Hay (2003) ressalta que grandes 

variações na densidade de polímeros não cristalinos são encontradas como conseqüência da 

variação de temperaturas ocorrida no processo. Diferença de pressão também afeta a 

densidade dos polímeros, ocasionando maior solidificação na superfície das partículas do que 

no interior do material. Essa hipótese está inserida no comportamento da dinâmica dos gases 

do processo de aspersão térmica, afetando a microestrutura dos recobrimentos.  

 

7.1.8 Ensaio dinâmico-mecânico – DMA 

 

Na FIG. 7.30 é apresentado, por meio dos gráficos, o comportamento dinâmico-mecânico da 

amostra no 5 do filme PET, em função da temperatura.  
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FIGURA 7.30 – Curvas de DMA para o filme PET, amostra no 5: (a) módulo de 

armazenamento (E’) vs. temperatura; (b) módulo de perda (E’’) vs. 

temperatura; e (c) tan � vs. temperatura 

 

(a) 

(b) 

(c) 

-20 0 20 40 60 80 100 120
107

108
E

'' 
(P

a)

Temperatura (C)

Pico 

Pico 

Tg 



 132 
 

A transição vítrea é caracterizada pela diminuição do módulo de armazenamento E’, 

conforme FIG. 7.30(a), e pelos picos máximos das curvas de E’’ [gráfico (b)]  e tan � [gráfico 

(c)] em função da temperatura. No gráfico E’ (a), o módulo de armazenamento é da ordem de 

1,6x109 Pa e sofre uma diminuição de apenas uma grandeza, para 2,0x108, na região da 

transição vítrea, aproximadamente 79°C, características de um polímero semicristalino. No 

gráfico Temperatura x E’’ (b), observam-se picos máximos na região de transição vítrea, 

devido à alta conversão de energia mecânica em calor por meio dos movimentos das cadeias 

principais. Esta situação de máxima dissipação de energia mecânica está associada à mudança 

do estado vítreo para o elástico (CASSU; FELISBERTI, 2005). A influência da fase cristalina 

é observada na largura do pico correspondente à temperatura de transição vítrea. O gráfico (c) 

apresenta a razão entre os módulos (E’ e E’’), representada pela tan �, atingindo também 

picos com valores máximos de 80°C. Os resultados apresentados desta amostra comprovam o 

efeito viscoelástico do material PET. 

 

Cassu e Felisberti (2005) estudaram o comportamento dinâmico-mecânico e relaxações em 

polímeros como o PET e PC, e também em blendas de poli(álcool vinílico) – PVAL. A FIG. 

7.31 apresenta os espectros do PET amorfo e semicristalino semelhantes aos resultados 

encontrados neste trabalho, mostradas na FIG. 7.30. Estes autores observaram valores do 

módulo (E’) na ordem de 109, com redução na região de transição vítrea. Para o PET amorfo, 

observou-se um módulo de armazenamento (E’) da ordem de 109 e uma variação brusca da 

ordem de 103 a 104Pa na região de transição vítrea, FIG. 7.31(a). A relaxação que ocorre na 

região de transição vítrea, chamada de relaxação primária ou relaxação � para polímeros 

amorfos, é resultante dos movimentos moleculares de longos alcances, que envolvem os 

segmentos da cadeia principal. Relaxações secundárias também ocorrem e podem ser afetadas 

pelo grau de cristalinidade do polímero. Nas curvas (b) e (c) da FIG. 7.31, observa-se, para o 

PET amorfo e cristalino, o deslocamento da relaxação secundária em torno de -30°C para o 

PET amorfo, e de aproximadamente 30°C para o PET cristalino. Esta relaxação foi atribuída à 

presença da fase cristalina, que inibe a relaxação secundária da fase amorfa, deslocando-a em 

60°C para temperaturas mais elevadas. Observa-se também o alargamento da relaxação 

secundária para o PET cristalino. Segundo Cassu e Felisberti (2005), o ensaio de DMA em 

polímeros traz importantes contribuições de aspectos químicos e morfológicos em suas 

estruturas, sendo possível determinarem-se as principais relaxações, fusão e cristalização do 

polímero, como também as relaxações secundárias. As relaxações estão associadas a 
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mudanças conformacionais de grupos ou segmentos da cadeia polimérica, resultantes de 

rotações em torno das ligações químicas.  

 

 
FIGURA 7.31 – Curvas de DMA para o PET amorfo (�) e semicristalino (�): (a) E’, (b) E’’, 

e (c) tan � (Fonte: CASSU; FELISBERTI, 2005) 

 

7.1.9 Eficiência de deposição – Massa depositada 

 

A TAB. VII.8 descreve os resultados da massa depositada (gramas) do recobrimento 

destacando-se a média, o valor mínimo, a mediana e o valor máximo. De acordo com as 

condições operacionais, associado ao objetivo dos filme, é possível obter filmes espessos, de 

5,89mm, como também reduzir sua espessura para 1,70mm 

 

TABELA VII.8 

Estatística descritiva dos resultados da massa depositada 

Média Variância Mínimo Mediana Máximo 

3,30 1,70 1,67 3,17 5,89 

 

A análise dos resultados dos experimentos é apresentada com base no efeito dos fatores e suas 

interações. As interações PG (pressão x gás), PA (pressão x taxa de alimentação) e GA (gás x 

taxa de alimentação) são apresentadas em gráficos de interações (FIG. 7.32), mostrando não 

serem significantes, pois as retas não se cruzam. Com a taxa de alimentação no nível mais alto 

(4g/min) e utilizando nitrogênio como gás de arraste, obteve-se uma maior quantidade de 

massa depositada. 

Relaxação 
secundária 
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FIGURA 7.32 – Interação dos fatores da massa depositada 

 

No gráfico de Pareto (FIG. 7.33) é apresentada  a estimativa para cada efeito em relação à 

massa depositada para formação dos recobrimentos. O efeito principal da variável taxa de 

alimentação foi significativo. As demais interações não foram significantes, já que se 

encontram à esquerda da linha do valor da probabilidade de significância (p=0,05). 
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FIGURA 7.33 – Estimativa dos efeitos para a resposta massa depositada 
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A eficiência de deposição das amostras é apresentada na TAB. VII.9. A amostra no 5 – que 

utiliza pressão de 40psi, taxa de 2,0g/min e nitrogênio como gás de arraste – apresentou a 

maior eficiência de deposição, e a amostra no 8 – que utiliza pressão de 50psi, taxa de 

4,0g/min e nitrogênio como gás de arraste –, a menor. A média da eficiência foi de 51±5%. 

 

TABELA VII.9 

Eficiência de deposição das amostras recobertas 

Amostras 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

49% 48% 50% 55% 60% 51,5% 51,5% 43,5% 

 

 

7.1.10 Espessura do recobrimento  

 

A TAB. VII.10 descreve os resultados da espessura (mm) do recobrimento PET, destacando-

se a média, o desvio-padrão, o valor mínimo, a mediana e o valor máximo.  

 

TABELA VII.10 

Estatística descritiva dos resultados da espessura dos recobrimentos PET 

Média Desvio-padrão Variância Mínimo Mediana Máximo 

0,31 0,12 0,016 0,18 0,27 0,56 

 

As interações PG (pressão x gás), PA (pressão x taxa de alimentação) e GA (gás x taxa de 

alimentação) são apresentadas em gráficos de interações (FIG. 7.34), mostrando não serem 

significantes. Há uma tendência para se obterem maiores espessuras utilizando a taxa de 

alimentação no nível alto (4g/min) e tipo de gás no nível baixo (nitrogênio). 
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FIGURA 7.34 – Interação dos fatores da espessura do recobrimento 

 

A estimativa para cada efeito em relação à espessura do recobrimento é apresentada no 

gráfico de Pareto (FIG.7.35). O efeito principal da variável taxa de alimentação foi 

significativo. As demais interações não foram significativas, já que se encontram à esquerda 

da linha do valor da probabilidade de significância (p=0,05). O efeito principal da variável 

taxa de alimentação influi significativamente na resposta para espessura do recobrimento.  
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FIGURA 7.35 – Estimativa dos efeitos para espessura do recobrimento 
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7.1.11 Microdureza Vickers 

 

A microdureza Vickers das lâminas de garrafa PET avaliadas situa-se entre 16HV e 19HV, 

para os três níveis de carregamento usados: 5, 10 e 50g. Resultados semelhantes foram 

relatados por Li e Bhushan (2002) e Krumova et al. (2002), em PET extrudados.  

 

Inicialmente, no processo de penetração ocorre uma deformação elástica. Com o aumento da 

carga, as tensões excedem o limite elástico e inicia-se o processo plástico. Aumentando-se 

ainda mais a carga, a deformação torna-se completamente plástica. Com o descarregamento, 

ocorre certa recuperação elástica (VAN KREVELEN, 1990). Geralmente, a dureza aumenta 

com a diminuição da carga aplicada, de acordo com a EQ. 5.7, descrita no capítulo 5. Este 

fenômeno é conhecido como efeito do tamanho da penetração (Indentation size effect- ISE). 

Segundo Gong et al. (1999), investigações estão sendo realizadas para explicar o ISE, com 

dois focos principais: o primeiro é mais comum na literatura, definida pelos erros 

experimentais, que são o resultado das limitações da resolução das lentes objetivas e 

sensibilidade da célula de carga; o segundo foco está relacionado diretamente a fatores 

estruturais dos materiais em teste, incluindo a recuperação elástica na penetração e o 

deslocamento do penetrador na superfície. Peng et al. (2004) relatam que o ISE pode ser 

explicado por meio do atrito entre o penetrador e o material, do tipo e das imperfeições da 

geometria do penetrador, ou pelo deslocamento necessário causado por sua própria geometria.  

 

Nos ensaios de microdureza, freqüentemente o tamanho da penetração é medido depois que o 

penetrador foi removido da superfície da amostra. Nota-se, então, que uma recuperação 

elástica acontece nas imediações da impressão do penetrador, provocando uma diminuição 

nos valores das diagonais da penetração em relação às dimensões originais do penetrador. 

Considerando este efeito, alguns pesquisadores sugerem que o tamanho da penetração deveria 

ser corrigido, acrescentando a ela um fator para se obter uma dureza condizente com a 

realidade medida (PENG et al., 2004). 

 

A TAB. VII.11 descreve os resultados de microdureza Vickers obtidos nos recobrimentos de 

PET, objetos deste estudo, para quatro níveis de carregamento. Nota-se que a dureza média 

diminui com o aumento da carga de penetração, conforme descrito no efeito do tamanho da 

penetração (ISE). Este comportamento foi investigado por Suwanprateeb (1998), Amitay-
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Sadovsky e Daniel (1998), apresentado no capítulo 5. O desvio-padrão também diminuiu com 

o aumento da carga, apresentando uma menor variabilidade entre as medidas. 

 

TABELA VII.11 

Estatística descritiva dos resultados da microdureza Vickers – HV 

Carga Média Desvio-
padrão 

Variância Mínimo Mediana Máximo 

5g 
 

19,19 1,18 1,45 17,60 19,17 21,03 

10g 
 

19,18 0,93 0,93 18,17 19,03 20,60 

50g 
 

18,61 0,48 0,27 17,95 18,56 19,17 

100g 18,46 0,32 0,20 17,87 18,45 18,87 

 

 

A FIG. 7.36 ilustra imagens obtidas por microscopia óptica, capturadas a trinta segundos após 

o descarregamento. O penetrador Vickers é uma pirâmide de base quadrada, sendo possível 

observarem-se na figura as diagonais. 

 

 

 

 

    
(a)      (b) 

FIGURA 7.36 – Imagens de micropenetração Vickers em recobrimentos PET, na amostra    

no 8: (a) 10g de carga; (b) carga de 50g 
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As interações PG (pressão x gás), PA (pressão x taxa de alimentação) e GA (gás x taxa de 

alimentação) são apresentadas na FIG. 7.37. Para a interação dos fatores, observa-se um maior 

efeito quando se usa ar comprimido como gás de arraste. Com o fator gás de arraste no nível 

alto (nitrogênio), obtêm-se valores de microdureza entre 17,5 e 21HV, apresentando efeitos de 

interações não significativos (as retas estão paralelas). Menores valores de microdureza no 

carregamento de 5 gramas são alcançados quando se usa nitrogênio como gás de arraste, 

maior pressão dos gases e menor taxa de alimentação. 
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FIGURA 7.37 – Interação dos fatores na microdureza (carga 5g) 

 

A interação dos fatores para o carregamento de 10 gramas é apresentada na FIG.7.38.  Notam-

se interações significativas pelos cruzamentos das retas. Com o fator gás no nível baixo (ar 

comprimido), valores de 19 HV são encontrados utilizando-se pressão no nível baixo. Com os 

fatores gás e pressão nos níveis altos (nitrogênio e pressão 50psi), maiores valores na dureza 

são obtidos (20,5HV).  
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FIGURA 7.38 – Interação dos fatores na microdureza (carga 10g) 

 

A FIG. 7.39 apresenta as interações para o carregamento de 50 gramas. Valores entre 18 e 

19HV são encontrados.  
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FIGURA 7.39 – Interação dos fatores na microdureza (carga 50g) 

 

As análises estatísticas mostraram tendências distintas para os resultados da microdureza 

Vickers nos quatro níveis de carregamento. Os efeitos das interações não se repetiram para 
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todas as cargas de penetração. Para a carga de 5g, quatro efeitos foram significativos, 

enquanto no carregamento de 10g foram significativos três efeitos. Para a carga de 50g, 

apenas dois efeitos foram significativos. O efeito de 3a ordem (pressão x taxa x gás) foi 

significativo para os três tipos de carregamento. Para as medidas de microdureza sob 

carregamento de 100g, o modelo matemático não consegue explicar os efeitos nos 

tratamentos, apresentando um coeficiente de determinação muito baixo – em torno de 30%. 

Os resultados das análises estatísticas na resposta microdureza foram influenciados pelo efeito 

do tamanho da penetração, o que proporcionou uma alta variabilidade nas medidas. Sendo 

assim, notam-se diferenças significativas entre os tratamentos estudados, mas não é possível 

saber quais fatores mais influenciam a microdureza dos filmes. 

 

Jindal e Quinto (1988) relatam a dependência do carregamento nos resultados da microdureza 

em recobrimentos. Medidas de microdureza com carregamentos de até 100g são dependentes 

da carga por causa do efeito do tamanho da penetração (Indentation size effect - ISE). 

 

7.1.12 Microdureza Knoop 

 

A TAB. VII.12 apresenta os resultados da microdureza Knoop para diferentes níveis de 

carregamento. Cargas de penetração de 5, 10, 50 e 100 gramas foram utilizadas similarmente 

aos experimentos de micropenetração Vickers. Os valores dos desvios-padrão foram menores 

em relação aos resultados da dureza Vickers. Em lâminas de garrafa PET, o valor da 

microdureza foi de 17,9HK com carga de 10g. 

 

TABELA VII.12 

Estatística descritiva – Microdureza Knoop (HK) 

Variável Média Desvio- 
Padrão 

Variância Mínimo Mediana Máximo 

5 g 20,59 0,55 0,32 19,40 20,70 21,60 

10 g 19,59 0,53 0,28 18,50 19,60 20,50 

50 g 19,8 0,67 0,44 18,60 19,90 21,40 

100g 19,0 0,50 0,24 18,40 18,90 20,20 
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Para o cálculo de dureza, as diagonais da impressão foram medidas 30s após o 

descarregamento, como descreve o modelo de Marshall, citado no capítulo 5. Valores entre 17 

a 20HK foram encontrados. Imagens das penetrações Knoop, com penetrador em forma de 

pirâmide alongada, são apresentadas na FIG. 7.40.  

 

 

    
 

FIGURA 7.40 – Impressão das penetrações: (a) carga de 5g; (b) carga de 10g 

 

 

A FIG. 7.41 apresenta a imagem em corte de seção transversal do recobrimento, destacando-

se o substrato de aço e o recobrimento de PET, para uma penetração com carga de 50g. 

 

 

FIGURA 7.41 – Penetração com carregamento de 50g 

 

Conforme descrito nos ensaios de microdureza Vickers, nos ensaios Knoop observou-se, nos 

recobrimentos de PET, a mesma relação de diminuição da dureza com o aumento da carga de 

penetração explicado pelo efeito do tamanho da penetração (ISE) já discutido. Marshall 

(1982) também relata este comportamento em polímeros associado ao efeito da recuperação 

elástica (ISE). A FIG. 7.42 demonstra este comportamento nos resultados de duas amostras. A 

amostra no 4 possui a taxa de alimentação no nível baixo (2,0g/min) e pressão no nível alto 

(50psi), enquanto a amostra no 5 possui taxa de alimentação no nível alto (4,0g/min) e pressão 

no nível baixo (40psi). 
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FIGURA 7.42 – Variação dos valores médios da microdureza Knoop em função da carga de 

penetração 
 

 

Varacalle et al. (1996) relataram valores de microdureza Knoop entre 14 e 23HK em 

recobrimentos poliméricos processados por aspersão térmica para carregamento de 10 gramas, 

conforme TAB. VII.13.  

 

TABELA VII.13 

 Caracterização de recobrimentos poliméricos 

Recobrimento Espessura (microns) Porosidade (%) Microdureza Knoop 

Poliéster 213 8,7 22,9 

Poliéster-epóxi 243 9,1 18,1 

Epóxi 106 6,1 18,0 

Uretano 202 4,1 14,2 

Fonte: VARACALLE et al., 1996, p. 253 

 

Amitay-Sadovsky e Daniel (1998) utilizaram a micropenetração em diversos polímeros como 

PVC, PC e PMMA utilizando cinco diferentes níveis de cargas. A TAB. VII.14 apresenta os 

resultados encontrados nos ensaios de microdureza Knoop. Observa-se que, nos resultados 

encontrados pelos autores, menores carregamentos possibilitaram uma alta variabilidade nas 

medidas. No carregamento de 0,05N, o desvio-padrão tanto do PVC como do POM estão 

muito altos. Para os carregamentos de 4,0N, nota-se que, em todos os tipos poliméricos, os 

valores do desvio-padrão diminuíram. Isto mostra a relação do efeito do tamanho da 

penetração (ISE) já discutido. 
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TABELA VII.14 

Microdureza Knoop de polímeros com cinco diferentes níveis de carga 

 

Material 

HK (MPa) 

P = 0,05 N 

HK (MPa) 

P = 0,1 N 

HK (MPa) 

P = 0,25 N 

HK (MPa) 

P = 2,0 N 

HK (MPa) 

P = 4,0 N 

PVC 347 ± 85 231 ± 20 202 ± 20 138 ± 5 138 ± 5 

PC 477 ± 180 307 ± 80 250 ± 65 223 ± 5 223 ± 5 

iPP 336 ± 60 268 ± 50 218 ± 25 179 ± 5 179 ± 5 

PMMA 278 ± 25 206 ± 10 181 ± 10 222 ± 5 222 ± 5 

POM 482 ± 280 341 ± 210 301 ± 140 213 ± 1 213 ± 1 

Fonte: AMITAY-SADOVSKY;DANIEL, 1998, p. 2388 

 

Yoldas et al. (2004) determinaram a influência de diferentes cargas de penetrações na 

microdureza Knoop de três compósitos poliméricos. Os resultados indicaram que as variações 

nas cargas afetaram significativamente as medidas de microdureza, confirmando o efeito do 

tamanho da penetração nos resultados. Mostraram também que, para se obterem valores mais 

precisos, as medidas das diagonais depois da retirada do penetrador devem estar acima de 

20µm, pois valores menores que estes aumentam o erro da medida. 

 

As interações PG (pressão x gás), PA (pressão x taxa de alimentação) e GA (gás x taxa de 

alimentação) são apresentadas em gráficos (FIGS. 7.43 e 7.44). Quando a pressão está no 

nível alto (50psi), encontram-se maiores valores de dureza. As retas cruzam-se nos dois 

carregamentos, indicando o efeito de suas interações. 
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FIGURA 7.43 – Interação dos fatores na microdureza (5g) 
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FIGURA 7.44 – Interação dos fatores na microdureza (10g) 
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O coeficiente de determinação para esses resultados foi de 90%. Apesar de se obter um bom 

coeficiente de determinação, nota-se, nos gráficos, que os efeitos das interações são diferentes 

para cada nível de carga utilizada na penetração. Os resultados das análises estatísticas na 

resposta microdureza Knoop também foram influenciados pelo efeito do tamanho da 

penetração, o que proporcionou uma alta variabilidade nas medidas. Sendo assim, notam-se 

diferenças significativas entre os tratamentos estudados, mas não é possível saber quais 

fatores mais influenciam a microdureza dos filmes. 

 

7.1.13 Relação dureza/módulo de elasticidade 

 

Com a utilização do modelo proposto por Marshall (1992), a partir dos resultados de 

microdureza Knoop, conforme descrito no capítulo 6 deste trabalho, a relação (H/E) foi 

calculada. A FIG. 7.45 apresenta a relação dureza/módulo de elasticidade para diferentes 

níveis de carregamento. Valores da relação H/E foram encontrados entre 0,09 a 0,17.  
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FIGURA 7.45 – Relação dureza/módulo de elasticidade 

 

 

O efeito do tamanho da penetração (ISE) também influencia nos resultados da relação H/E. A 

FIG. 7.46 apresenta a relação de menores carregamentos na penetração, proporcionando a 

relação H/E maior. Foram encontrados valores de H/E entre 0,1 e 0,15. 
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FIGURA 7.46 – Relação H/E em função da carga aplicada 

 

Ren et al. (2003) estudaram a relação do ISE com os valores das medidas da razão H/E em 

materiais cerâmicos. Atribuiu o ISE a vários mecanismos, incluindo: recuperação elástica; 

deslocamento do material; efeito da borda da impressão do penetrador; resistência elástica dos 

materiais; magnitude da carga para iniciar deformação plástica; efeito da tensão residual na 

superfície e o efeito do atrito do penetrador no material medido. Neste trabalho, considerou-se 

a proposição de que o principal efeito que interfere no tamanho da penetração (ou carga), 

utilizando carregamentos baixos – na ordem de 0,125Kg, particularmente em cerâmicas e 

materiais de alta dureza –, está relacionado à deformação plástica durante a formação da 

impressão e subseqüente efeito de recuperação elástica. Resultados experimentais em 

amostras de MgO indicaram uma correlação entre a magnitude de ISE e H/E. 

 

A FIG. 7.47 apresenta os resultados encontrados por Amitay-Sadovsky e Daniel (1998), da 

relação dureza e módulo (H/E) entre 0,05 a 0,12 para o polímero PVC. Esses resultados se 

assemelham aos encontrados nos recobrimentos de PET, conforme figura anterior. 
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FIGURA 7.47 – Dimensões da penetração Knoop x carga x dureza/módulo para PVC 

(Fonte: AMITAY-SADOVSKY; DANIEL, 1998, p. 2388) 

 

Leyland e Matthews (2000, 2004) indicaram que há considerável mérito prático em usar-se a 

relação entre dureza (H) e módulo de elasticidade (E) como um indicador de desempenho em 

recobrimentos. Relatam que a obtenção de uma alta razão dureza/módulo de elasticidade 

(H/E) é indicativo de uma boa resistência ao desgaste para alguns materiais como os 

cerâmicos e poliméricos. 

 

Ni et al. (2004) relataram que a dureza foi considerada, por muito tempo, como um parâmetro 

primário que afeta o atrito e o desgaste dos materiais. De acordo com a equação de Archard 

para o desgaste abrasivo, a perda de volume por distância percorrida é linearmente 

proporcional à carga normal aplicada e inversamente proporcional à dureza. Porém, existem 

casos em que a equação de Archard não se aplica. Vários investigadores identificaram que 

materiais com menores durezas possuem melhor resistência ao desgaste.  

 

Os recobrimentos de PET deste trabalho apresentaram uma relação H/E que sugere uma boa 

resistência ao desgaste. O estudo da resistência ao desgaste será tratado em análise posterior. 
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7.1.14 Dureza Martens 

 

A TAB. VII.15 apresenta a média dos resultados das medidas de dureza Martens nos filmes 

PET em diferentes níveis de carregamento. Menores carregamentos também indicaram 

maiores valores de dureza. Os valores encontrados variam entre 149 e 170MPa.  
 

TABELA VII.15 

Dureza Martens dos filmes PET 

Amostra Força (mN) Penetração (nm) HM (N/mm2) 

1 13,57 1743 170 ± 3 
1 26,89 2505 167 ± 3 
1 54,42 3579 164± 3 
2 13,57 1771 156 ± 7 
2 26,89 2523 154 ± 7 
2 54,42 3572 152 ± 7 
3 13,57 1842 154 ± 5 
3 26,89 2635 153 ± 5 
3 54,42 3757 152 ± 5 
4 13,57 1865 149± 3 
4 26,89 2652 147± 3 
4 54,42 3729 146± 3 
5 13,57 1821 159 ± 3 
5 26,89 2587 157 ± 3 
5 54,42 3661 154 ± 3 
6 13,57 1796 160 ± 5 
6 26,89 2612 156 ± 5 
6 54,42 3621 155 ± 5 
7 13,57 1774 159 ± 4 
7 26,89 2526 156± 5 
7 54,42 3552 153± 6 
8 13,57 1798 155 ± 3 
8 26,89 2593 153 ± 3 
8 54,42 3672 152 ± 3 

 

A FIG. 7.48 apresenta a imagem das penetrações instrumentadas na amostra no 2. O formato 

piramidal é decorrente do penetrador Berkovich. 
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FIGURA 7.48 – Penetrações instrumentadas no filme PET 

 

Shipway e Ngao (2003) relataram valores de dureza Martens para: PMMA, 110MPa; PVC, 

60MPa; PC, 60MPa; PETG, 55MPa; PP, 30MPa. Os valores encontrados para os 

recobrimentos de PET variam entre 149 e 170MPa indicando assim maiores durezas.  

 

A FIG. 7.49 apresenta as medidas experimentais de nanodureza H (GPa) em função da 

profundidade de penetração (nm) da amostra no 2. Cada ponto do gráfico representa diferentes 

níveis de cargas, onde se observa o típico efeito de tamanho de penetração através 

variabilidade nas medidas.  
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FIGURA 7.49 – Variação da nanopenetração em função da profundidade de penetração 

 

O efeito do tamanho da penetração (ISE) também influenciou as medidas de nanodureza das 

amostras de filmes PET.  
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A FIG. 7.50 apresenta o gráfico de Pareto, que indica o efeito das interações nos resultados de 

dureza Martens para os níveis de carga usados nas penetrações de 27 e 54mN. O coeficiente 

de determinação foi de 85%. Observa-se que, no gráfico (a), o efeito principal das variáveis 

taxa de alimentação e pressão dos gases foi significativo. A interação de 2a ordem GA (gás x 

taxa) também foi significativa. O gráfico (b) apresenta os mesmos fatores significativos, 

sendo que o efeito da interação GA (gás x taxa) foi marginalmente significativo. O efeito 

principal das variáveis taxa de alimentação e pressão afeta significativamente a dureza dos 

recobrimentos. A interação de 2a ordem GA (gás x taxa de alimentação) também afeta 

significativamente a dureza Martens dos recobrimentos PET. 
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FIGURA 7.50 - Efeito das interações na dureza Martens: (a) 27mN; (b) 54mN 
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Os resultados obtidos com a penetração instrumentada foram mais consistentes se 

comparados com os obtidos pelos ensaios de microdureza, com pequenos valores de desvio-

padrão. O efeito principal das variáveis pressão dos gases e taxa de alimentação e o efeito da 

interação GA (gás x taxa de alimentação) indicaram ser significativos na resposta dureza.  

 

Segundo Li et al. (2003), o resultado de um recobrimento aspergido é definido pelas 

condições de deformação, solidificação e coalescimento das partículas depositadas, sendo 

essas partículas dependentes das propriedades do substrato como também dos estados físico e 

químico (temperatura, velocidade, fusão, oxidação) durante o impacto no substrato. Contudo, 

o comportamento da partícula em vôo, unido à dinâmica do gás, influencia diretamente a 

microestrutura dos filmes. Esses efeitos também são observados por Zhang et al. (1996) 

quando descrevem que os parâmetros do processo da aspersão têm efeito significativo sobre o 

aquecimento, a fusão e a degradação das partículas aspergidas durante o vôo na tocha.  

 

Mediante os resultados obtidos neste trabalho pode se inferir que a variável pressão dos gases 

participa dos fatores principais no comportamento da dinâmica dos gases. A temperatura 

atingida na chama da tocha e suas características dependem da mistura de oxigênio e 

combustível, sendo que essa temperatura aumenta com o aumento da quantidade de oxigênio. 

A entrada de ar na chama também influencia sua temperatura, não só pela possibilidade de 

participação do oxigênio na reação de queima, mas também devido à presença de nitrogênio. 

De acordo com Varacalle et al. (1996), a razão oxigênio/combustível é importante para se 

determinar o efeito da temperatura da chama. De acordo com a revisão bibliográfica, 

mencionada no capítulo 4, o aumento da pressão dos gases pode implicar também um 

aumento do poder calorífico do combustível gasoso, já que resulta no aumento da 

concentração dos reagentes.  

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a velocidade das partículas é influenciada pela pressão dos 

gases de combustão, e a temperatura das partículas é dependente da razão 

oxigênio/combustível. Este comportamento irá afetar diretamente a taxa de alimentação, 

modificando o comportamento das partículas em vôo. Brogan (1996) relata que, durante o 

período de vôo, as partículas na chama experimentam variações térmicas que dependem da 

sua condutividade térmica, do seu calor específico, do tamanho das partículas, do tempo de 

residência e da posição dentro da chama.  
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A relação das condições operacionais x dinâmica do processo x microestrutura x propriedades 

pode ser observada nos resultados dos recobrimentos deste trabalho. Supondo que se alterem 

as condições operacionais, mantendo-se uma pressão constante e aumentando a taxa de 

alimentação do material aspergido, de acordo com a dinâmica do processo, este aumento na 

taxa de alimentação ocasionará uma maior quantidade de partículas em vôo; 

conseqüentemente, haverá uma redução na velocidade do sistema, aumentando, assim, o 

tempo de residência da partícula na chama. Esse aumento do tempo de residência poderá ser 

suficiente para degradar a partícula, alterando a sua microestrutura. Maior quantidade de 

partículas exigirá também uma temperatura mais elevada da chama, a fim de aquecê-las e 

fundi-las. Com esse exemplo, observa-se como a dinâmica dos gases, associada ao 

comportamento da partícula em vôo, influencia significativamente as propriedades dos filmes. 

Conseqüentemente, uma alteração na pressão e na taxa de alimentação irá afetar 

significativamente a microestrutura dos filmes. 

 

Os resultados obtidos na dureza Martens sugerem que a interação dos fatores pressão dos 

gases, taxa de alimentação e gás de arraste pode afetar significativamente as propriedades dos 

filmes. A FIG. 7.51 apresenta o gráfico índice de cristalinidade x dureza Martens. Os valores 

da cristalinidade variaram entre 20 a 26% enquanto a dureza variou de 144 a 165HM para 

uma carga de 54mN. Observam-se pontos dispersos indicando que características da 

microestrutura podem ter afetado as propriedades dos filmes como é o caso da amostra de no 

4, que foi produzida com pressão de 50psi, taxa de 4,0g/min e ar comprimido como gás de 

arraste, e a amostra de no 1 com pressão de 40psi, taxa de 2g/min e ar comprimido como gás 

de arraste.  
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FIGURA 7.51 – Índice de cristalinidade x dureza Martens 
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7.1.15 Desgaste abrasivo 

 

A TAB. VII.16 apresenta os resultados da taxa de desgaste (Q) e do coeficiente de desgaste 

específico (k) das amostras recobertas por aspersão térmica. Uma lâmina da garrafa de PET 

pós-consumo foi usada como amostra de referência, que apresentou coeficiente de desgaste 

específico de 1,67x10-7mm3/N.mm. As amostras que apresentaram os menores valores de 

coeficiente de desgaste foram a amostra no 1, produzida com pressão de 40psi, taxa de 

alimentação de 2g/min e ar comprimido como gás de arraste, e a amostra no 2, com 50psi, 

taxa de alimentação (2g/min) e o tipo de gás de arraste (ar). Os maiores valores foram 

medidos nas amostras no 3 e no 7, produzidas com a mesma pressão, mesma taxa de 

alimentação e variação no tipo de gás de arraste. 

 

TABELA VII.16 

Valores médios da taxa e coeficiente de desgaste microabrasivo das amostras recobertas 

Amostra Taxa de desgaste (mm3/mm) Coeficiente de desgaste 
específico (mm3/N.mm) 

1 1,4x10-7 2,0x10-8 

2 0,8x10-7 2,8x10-8 

3 1,2x10-7 4,7x10-8 

4 1,8x10-7 4,0x10-8 

5 1,4x10-7 3,0x10-8 

6 1,9x10-7 3,6x10-8 

7 0,7x10-7 5,0x10-8 

8 1,3x10-7 3,8x10-8 

Lâmina de 
garrafa PET 

2,3x10-6 1,6x10-7 

 

No gráfico taxa de desgaste x amostras (FIG. 7.52), os valores médios das taxas de desgaste 

(mm3/mm) das amostras são apresentados, indicando os valores do desvio-padrão. Foram 

ensaiadas quatro réplicas para cada amostra. As amostras no 3 e no 8 apresentaram 

praticamente os mesmos valores de desgaste, com uma variabilidade muito pequena de 

medidas. Essas amostras possuem em comum a mesma taxa de alimentação (4g/min), mas 

pressão e tipo de gás distintos. 
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FIGURA 7.52 – Gráfico taxa de desgaste x amostras 

 

A FIG. 7.53 apresenta uma tribografia óptica de uma cratera formada na lâmina da garrafa 

PET, durante o ensaio microabrasivo no caloteste, após 1000 voltas de deslizamento, 

equivalente a 6280mm de deslocamento relativo ou distância de deslizamento. Por meio da 

medida das dimensões da cratera, calcula-se o coeficiente de desgaste, conforme EQ. 6.9, 6.10 

e 6.11 do capítulo 6. Observa-se que nesta imagem a cratera não está bem definida, devido à 

estrutura fibrosa da lâmina de PET.  

 

 
FIGURA 7.53 – Cratera resultante do desgaste abrasivo em lâmina de garrafa PET 

 

Shipway e Ngao. (2003) encontraram valores do coeficiente de desgaste específico (k) em 

PETG em torno de 8,5x10-5mm3/N.mm. Friedrich et al. (2002) mostram valores de desgaste 

em compósitos poliméricos, tendo obtido valores da taxa de desgaste (Q) de alguns 
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compósitos, tais como teflon (PTFE), polipropileno (PP) e PEEK, na ordem de 10-5mm3/m. 

Palabiyik e Bahadur (2002) citam valores de 4,33x10-5 mm3/N.mm para o coeficiente de 

desgaste específico do polietileno de alta densidade (HDPE). 

 

A FIG. 7.54 apresenta a imagem, obtida por perfilometria 2D, da seqüência de crateras 

formadas durante o ensaio de caloteste da amostra no 1, indicando a distância percorrida com 

1000, 500 e 300 voltas, respectivamente. A maior profundidade alcançada foi de 40µm e a 

menor de 25µm após 1000 e 300 voltas percorridas, respectivamente, não alcançando o 

substrato de aço. 
 

 

FIGURA 7.54 – Crateras formadas na amostra no 1, na seqüência  

de 1000, 500 e 300 voltas 

 

A FIG. 7.55 apresenta a imagem, obtida por perfilometria 3D, da cratera ou calota formada no 

recobrimento de PET, no ensaio de caloteste, com uma distância de deslizamento de 2920mm, 

equivalente a 500 voltas de deslizamento. Nota-se uma cratera bem definida, sendo possível a 

medida do diâmetro de 1,86mm e uma profundidade de aproximadamente 35µm, de acordo 

com a legenda ao lado. A espessura do filme é de 0,3mm.  

 

 
FIGURA 7.55 – Perfilometria 3D de uma calota 
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A FIG.7.56 apresenta outra imagem, de perfilometria 2D, de uma cratera formada após 

percorrer 1000 voltas, indicando um diâmetro de 2,0mm. O diâmetro da cratera de todas as 

amostras foi medido por meio da perfilometria para o cálculo do coeficiente de desgaste. 

Nota-se também nesta figura o formato bem definido da cratera, com uma profundidade de 

40µm após uma distância de deslizamento de 6200mm.  

 

 
FIGURA 7.56 – Diâmetro da calota formada após 1000 voltas 

 

O recurso do EDS (energy dispersive X-ray detector) de um microscópio eletrônico de 

varredura – MEV – foi utilizado para análise dos recobrimentos desgastados, para determinar 

sua composição química e identificar possíveis mecanismos de desgastes. A FIG. 7.57 

apresenta uma imagem, obtida por MEV, de uma cratera resultante do ensaio de desgaste 

abrasivo após 100 voltas percorridas. Percebem-se, na superfície, alguns poros e a cratera de 

formato circular, formada durante o ensaio de desgaste. 

 

 
FIGURA 7.57 – MEV de uma cratera 

Cratera 
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A FIG. 7.58 apresenta imagens, obtidas pelo MEV, de regiões do interior de uma cratera de 

desgaste, com uma distância de deslizamento de 1000 voltas. Observa-se que, durante o 

ensaio de desgaste, houve um arrancamento de parte do filme PET [FIG. 7.58(a)] na direção 

do movimento da esfera, caracterizando um desgaste adesivo. Com o arrancamento do filme, 

formou-se uma cavidade que facilitou o acomodamento de partículas abrasivas de alumina, 

como mostra a imagem (b), indicando partículas muito pequenas e arredondadas no interior 

da cavidade. A FIG. 7.58(c) também apresenta outra região no interior da cratera 

caracterizada por um arrancamento de lamelas PET. Sugere-se que este comportamento esteja 

associado à estrutura lamelar do filme. A imagem (d) também apresenta partículas abrasivas 

presentes na região do arrancamento. Este comportamento de desgaste adesivo indica que não 

houve um completo coalescimento das lamelas de PET, podendo alterar sua resistência ao 

desgaste. 

 

  

 
FIGURA 7.58 – Regiões do filme PET, após ensaio de desgaste abrasivo, com a presença de 

partículas abrasivas 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



 159 
 

A FIG. 7.59 apresenta uma imagem do MEV, com espectros do EDS em alguns campos da 

microestrutura. O campo 1 – em destaque na imagem – identifica uma partícula contendo 

carbono e oxigênio, composição que indica ser uma partícula de PET. O campo 2 representa 

uma região selecionada do filme, que indica a presença de uma mancha escura. O espectro do 

EDS neste campo indica a presença do elemento alumínio, presente no material abrasivo 

(alumina). O campo 3 indica uma região do filme contendo também carbono e oxigênio. O 

elemento ouro (Au) foi identificado nos espectros, originado da metalização, procedimento 

anterior necessário para a utilização do MEV neste tipo de material. 

 

 
 

 
FIGURA 7.59 – Imagem e espectros do MEV e EDS do filme PET após desgaste 

 

Campo 1 Campo 2 

Campo 3 
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A FIG. 7.60 apresenta o gráfico índice de cristalinidade x coeficiente de desgaste específico 

dos recobrimentos PET. Nota-se que os valores do coeficiente de desgaste não se mantiveram 

constantes em relação à variação das medidas do grau de cristalinidade medidas por raios X. 

Relacionando a dinâmica do processo x microestrutura x propriedades, estes resultados 

sugerem que os parâmetros estudados alteraram o índice de cristalinidade das amostras de 

PET (20% a 26%), afetando também significativamente os valores do coeficiente de desgaste 

específico. 
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FIGURA 7.60 – Relação cristalinidade x coeficiente de desgaste específico 

 

De acordo com análises estatísticas do planejamento de experimentos, as interações PG 

(pressão x gás), PA (pressão x taxa de alimentação) e GA (gás x taxa de alimentação) são 

apresentadas em gráficos, tendo como resposta o coeficiente de desgaste específico dos 

recobrimentos PET. Para a interação GA (gás x taxa), valores menores do coeficiente de 

desgaste são alcançados, quando se usa nitrogênio como gás de arraste, e maior taxa de 

alimentação (FIG. 7.61). 
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FIGURA 7.61 – Interação dos fatores no coeficiente de desgaste específico 

 

No gráfico de Pareto (FIG. 7.62), a estimativa para cada efeito é apresentada em relação ao 

coeficiente de desgaste específico. Os efeitos principal da variável taxa de alimentação e o da 

interação de 2a ordem pressão x taxa de alimentação (PA) são significativos, já que se 

encontram à esquerda da linha do valor da probabilidade de significância (p=0,05).  
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FIGURA 7.62 – Estimativa dos efeitos no coeficiente de desgaste específico 



 162 
 

Os resultados obtidos pelo gráfico de Pareto demonstram que, para um nível de significância 

escolhido de 5%, apenas o efeito principal da taxa de alimentação e a interação PA (pressão x 

taxa) influenciam significativamente a resistência ao desgaste. Como já foi visto nos 

resultados anteriores, o fator pressão dos gases participa no comportamento da dinâmica dos 

gases durante o processo de aspersão. O fator taxa de alimentação e a pressão também 

influenciam o comportamento da partícula em vôo, pela modificação da velocidade das 

partículas. Sendo a velocidade das partículas influenciada pela pressão dos gases e a 

temperatura das partículas dependente da razão oxigênio/combustível, a alteração da taxa de 

alimentação trará efeitos significativos sobre o aquecimento, fusão e até a degradação das 

partículas, conforme foram apresentados na discussão dos parâmetros que afetam 

significativamente os resultados de dureza nos filmes. Os resultados da resistência ao desgaste 

assemelham-se aos encontrados na dureza, sugerindo modificações na microestrutura dos 

filmes. 

 

7.1.16 Atrito e desgaste sob deslizamento 

 

Para os resultados de atrito, medidos com os ensaios de pino-sobre-disco – PSD, notou-se, 

para todo o conjunto de amostras, que, com uma rugosidade superficial de 3,0µm, a variação 

no coeficiente de atrito foi de 0,05 a 0,09, com um valor médio de 0,07 (FIG. 7.63). 
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FIGURA 7.63 – Variação do coeficiente de atrito de 0,05 a 0,09 
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Zhang (1998) relata que o efeito da rugosidade não influenciou o valor médio do coeficiente 

de atrito dos polímeros polietileno, poliamida, policarbonato e epóxi. Unal e Mimaroglu 

(2003) apresentam o valor do coeficiente de atrito de 0,06 para o teflon (PTFE). Samyn et al. 

(2006) encontraram o mesmo valor do coeficiente de atrito para o compósito PET/PTFE. 

 

As amostras de recobrimento PET foram lixadas e polidas, proporcionando uma rugosidade 

superficial de (0,50±0,02)µm. A variação do coeficiente de atrito foi de 0,05 a 0,07, com um 

valor médio de 0,06. A FIG. 7.64 apresenta o gráfico da variação do coeficiente de atrito. No 

início do ensaio, obtém-se um pico de 0,09 no valor do coeficiente de atrito nos primeiros 

100mm de distância de deslizamento. Acima dos 100mm de distância de deslizamento, os 

valores do coeficiente de atrito se mantêm constantes, com valor médio de 0,06. Este 

comportamento é definido como o primeiro e o segundo estágios decorrentes da transferência 

de filme da superfície polimérica para a superfície metálica. 
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FIGURA 7.64 – Variação do coeficiente de atrito 

 

Hutchings (1992) indica que o atrito entre polímeros pode ser atribuído a dois principais 

mecanismos: deformação e adesão. O mecanismo de desgaste coesivo resulta da deformação 

da superfície do material, causada pela passagem do contracorpo sobre a superfície 

polimérica.  O desgaste adesivo é o resultado do cisalhamento entre junções formadas quando 

corpos se atritam. A transferência de material da superfície é uma característica distinta do 

1° estágio 
2° estágio 
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desgaste devido ao contato entre as superfícies sólidas. A adesão afeta o comportamento 

tribológico do material. 

 

A adesão responsável pelo componente atrito nos polímeros resulta da quebra de forças de 

ligações (ligações de hidrogênio e van der Walls) as quais são também responsáveis pela 

coesão entre as cadeias poliméricas no volume do material. A intensidade relativa das forças 

de ligações pode ser descrita em termos de energia de superfície de polímeros e substratos. 

Muitos polímeros deslizando sobre superfícies duras (principalmente metais) transferem parte 

do filme polimérico para essas superfícies metálicas. A formação e o comportamento dos 

filmes transferidos são fatores importantes que afetam o comportamento do atrito e do 

desgaste em polímeros. Quando um filme se forma na superfície do material metálico, ocorre 

uma interação entre o polímero e a camada superficial formada, independente da composição 

do substrato.  

 

O primeiro estágio, de acordo com a FIG. 7.64, indica um pico no gráfico, com valores de 

coeficiente de atrito mais altos no percurso inicial de deslizamento. Com a continuidade do 

deslizamento, caracteriza-se o segundo estágio, com baixos valores de coeficiente de atrito e 

uma camada muito fina do filme polimérico na superfície metálica.  

 

Hutchings (1992) observou, no segundo estágio, uma orientação das cadeias moleculares 

paralelas à direção do deslizamento, significando que as forças exercidas nas moléculas do 

polímero mudaram sua orientação, de forma a minimizar a resistência ao atrito. Esta mudança 

na orientação molecular, no caso de polietileno de alta densidade (HDPE) e teflon (PTFE), foi 

atribuída a forças moleculares fracas e a baixas energias de superfície.  Em relação à estrutura 

cristalina, foi apresentado que os valores de coeficiente de atrito para polímeros 

semicristalinos são geralmente baixos (YAMAGUCHI, 1990).  

 

A TAB. VII.17 apresenta os resultados do coeficiente de atrito das amostras recobertas por 

aspersão térmica e de uma amostra de referência, representada por uma lâmina da garrafa de 

PET pós-consumo. Os resultados dos valores do coeficiente de atrito nos recobrimentos PET 

apresentam valores de coeficiente menores que o da amostra de referência –, que apresenta 

um valor de 0,10. Com a análise de variância – ANOVA, concluiu-se que a diferença entre os 

valores do coeficiente de atrito entre os recobrimentos e a amostra de referência não é 

significativa. 
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TABELA VII.17 

Coeficientes de atrito das amostras recobertas e de referência 

Amostra Coeficiente de Atrito  

(µ) 

1 0,060 ± 0,005 

2 0,070 ± 0,005 

3 0,060 ± 0,005 

4 0,060 ± 0,005 

5 0,060 ± 0,005 

6 0,060 ± 0,005 

7 0,070 ± 0,005 

8 0,060 ± 0,005 

Lâmina de garrafa PET 0,10 ± 0,02 

 

 

A TAB. VII. 18 apresenta os resultados das perdas de massa (gramas) e volume (mm3), da 

densidade (g/cm3) e do coeficiente de desgaste específico sob deslizamento dos 

recobrimentos. A amostra no 4 apresentou um valor maior no coeficiente de desgaste, sendo 

esta produzida com 50psi de pressão, 4g/min na taxa de alimentação e ar comprimido como 

gás de arraste. As amostras nos 2, 6 e 8 apresentaram o menor valor de coeficiente, tendo o 

fator pressão no nível alto (50psi) para todas elas. O volume de material perdido foi calculado 

utilizando-se os resultados da densidade nos recobrimentos. Conforme descrito no item 7.1.7, 

os parâmetros da aspersão estudados afetaram significativamente os valores da densidade. 

Foram encontrados valores entre 1,39 a 1,50g/cm3, apresentando uma alta variabilidade. 

Sendo assim, os valores do volume perdido, calculados pela EQ. 6.8, também apresentaram 

uma variabilidade alta, conseqüência dos resultados de densidade. Análise estatística, 

utilizando ANOVA, demonstrou que há diferenças significativas entre os valores do 

coeficiente de desgaste das amostras de recobrimentos estudadas. Mesmo assim, os resultados 

do coeficiente de desgaste sob deslizamento sugerem serem baixos, com boas propriedades 

tribológicas. 
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TABELA VII.18 

Resultados do desgaste sob deslizamento 

Amostra Massa 

perdida (g) 

Densidade 

(g/cm3) 

Volume perdido 

(mm3) 

Coeficiente de desgaste 

específico(k )sob 

deslizamento  

(mm3/N.mm) 

1 2,0x10-5 1,48 1,35x10-2 4,5x10-7 

2 1,0x10-5 1,47 6,8x10-3 2,2x10-7 

3 2,0x10-5 1,49 1,34x10-2 4,4x10-7 

4 5,0x10-5 1,40 3,6x10-2 1,2x10-6 

5 3,0x10-5 1,47 2,0x10-2 6,8x10-7 

6 1,0x10-5 1,39 7,2x10-3 2,4x10-7 

7 3,0x10-5 1,50 2,0x10-2 6,6x10-7 

8 1,0x10-5 1,50 6,7x10-3 2,2x10-7 

 

 

Endo e Marui (2004) apresentam resultados do coeficiente de desgaste em ensaios de pino-

sobre-disco, de polímeros como policarbonato (PC) e poliamida (PA), com valores da ordem 

de 4,2x10-3mm3/N.m. Estes autores relataram que a perda de massa aumentou linearmente 

com o aumento da carga normal. Unal e Mimaroglu (2003) encontraram valores do 

coeficiente de desgaste específico de polímeros variando de 6,2x10-7mm3/N.mm. 

 

Unal et al. (2006) estudaram o comportamento do desgaste e do atrito de alguns 

termoplásticos em condições de deslizamento, utilizando o ensaio de pino-sobre-disco. 

Encontraram  valores  do  coeficiente  de desgaste  específico (k)  para  a  policetona – APK,  

o  POM – poli(óxido de metileno)  e  a  poliamida 66 – PA66  na  ordem de  10-8,  10-8  e  

10-7mm3/N.mm, respectivamente.  
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As superfícies dos recobrimentos de PET são mecanicamente deformadas pelo deslizamento 

do pino ou esfera, com a formação de uma trilha desgastada. A FIG. 7.65 apresenta uma 

imagem, obtida por microscopia óptica, de parte de uma trilha formada pelo contato da esfera 

ao passar sobre o filme, durante o ensaio de PSD. Riscos concêntricos e contínuos são 

predominantemente formados dentro da trilha. Fragmentos de partículas podem se espalhar na 

trilha desgastada ou concentrar-se em suas bordas. Esses fragmentos de partículas podem se 

acumular também na superfície da esfera, onde se prendem, e depois liberados na forma de 

flocos ou pedaços arredondados. 

 

 

FIGURA 7.65 – Trilha de um ensaio de PSD: amostra no 2 

 

As superfícies de contato das esferas de aço-cromo foram examinadas no microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) com o objetivo de se identificarem fragmentos de partículas 

decorrentes da transferência de massa do filme. Para cada ensaio, utilizou-se uma única 

esfera, conforme descreve a norma ASTM G132. A FIG. 7.66 apresenta a imagem da 

superfície de uma esfera de aço-cromo que esteve em contato com o filme polimérico durante 

o ensaio de PSD, onde se notou a presença de fragmentos de partículas em sua superfície, 

representada pelos pontos escuros, indicando que houve a transferência de massa. 
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FIGURA 7.66 – MEV da esfera – pontos escuros representa massa transferida 

 

Os resultados demonstram que os fragmentos gerados durante o desgaste contribuem para um 

aumento do coeficiente de atrito no deslizamento. Este pequeno aumento no coeficiente de 

atrito, de 0,06 para 0,07, pode ser visualizado na FIG. 7.63, acima dos 1600mm de distância 

percorrida pelo deslizamento.  

 

Yamaguchi (1990) apresenta uma teoria de atrito baseada no deslizamento de um corpo em 

uma superfície viscoelástica, como no caso de polímeros, ocorrendo uma perda de energia de 

deformação por histerese, resultado da deformação da superfície sob carregamento e sua 

subseqüente recuperação após o descarregamento. 

 

A força de atrito em materiais poliméricos consiste no produto da área de contato (A) e sua 

resistência ao cisalhamento (�) (F = A �). De acordo com a teoria de Hertz (YAMAGUCHI, 

1990), a área de contato é proporcional a E-2/3, sendo E o módulo de elasticidade do material. 

A força de atrito geralmente aumenta com a elevação da temperatura porque a área de contato 

aumenta devido à diminuição do módulo de elasticidade. Por outro lado, um aumento da 

temperatura acarreta uma diminuição da resistência ao cisalhamento, levando a uma 

diminuição da força de atrito. A dependência do coeficiente de atrito com a temperatura é um 

efeito combinado do aumento da área de contato, devido à diminuição do módulo de 

elasticidade e da resistência ao cisalhamento. Entretanto, as relações entre o módulo elástico e 

a temperatura ou entre resistência ao cisalhamento e temperatura não são diretamente 

proporcionais, pois, nas regiões de transição vítrea e fusão, são descontínuas e complexas. 
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Como os polímeros variam de -120 a 150°C na temperatura de transição vítrea, fica difícil 

obter uma equação que correlacione temperatura e atrito (YAMAGUCHI, 1990). 

 

De acordo com os resultados encontrados nos ensaios de pino-sobre-disco de recobrimentos 

PET, o coeficiente de atrito permanece praticamente constante quando utilizada a carga de 

10N. Este comportamento foi observado por Myshkin et al. (2005) em superfícies de 

poli(tetra-fluoro-etileno) (PTFE), poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(cloreto de vinila) 

(PVC) e polietileno (PE), com cargas que variaram entre 10 e 100N. Outros autores obtiveram 

resultados semelhantes utilizando esses mesmos materiais e também outros como: teflon 

(PTFE), poli(metacrilato de metila) (PMMA), poli(cloreto de vinila) (PVC), polietileno (PE), 

poli(cloreto de vinilideno) (PVDC) à carga 2 a 15N. A 1a lei do atrito, que diz que a força de 

atrito é proporcional à carga aplicada, não foi válida (MYSHKIN et al., 2005). 

 

De acordo com Yamaguchi (1990), a cristalinidade do material pode alterar o valor do 

coeficiente de atrito. Ensaios de pino-sobre-disco foram realizados em amostras injetadas de 

PET que apresentam dois valores diferentes de cristalinidade. Valores do coeficiente de atrito 

de 0,35 foram determinados para uma cristalinidade de 30%, e para um maior índice de 

cristalinidade, de 50%, houve uma redução no coeficiente de atrito, com valores de 0,25. Para 

esses resultados, ficou evidente que os valores de atrito diminuem com o aumento da 

cristalinidade, devido à orientação das cadeias moleculares paralelas à direção do 

deslizamento, significando que as forças exercidas nas moléculas do polímero mudaram sua 

orientação, de forma a minimizar a resistência ao atrito. 

 

A FIG. 7.67 apresenta o gráfico cristalinidade x coeficiente de atrito dos recobrimentos PET. 

A diferença entre os índices de cristalinidade medidas por raios X das amostras recobertas 

ficou entre 20 a 26%, mas neste intervalo não houve diferenças significativas nos valores de 

coeficiente de atrito, mantendo-se este praticamente constante, com valores médios de 0,06. 

Esses resultados sugerem que a diferença encontrada no índice de cristalinidade das amostras 

de PET não foi suficiente para alterar os valores do coeficiente de atrito, conforme descrito 

por Yamaguchi (1990).  
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FIGURA 7.67 – Relação cristalinidade x coeficiente de atrito 

 

A FIG. 7.68 apresenta, pelo gráfico de Pareto, a estimativa dos efeitos dos parâmetros nos 

valores do coeficiente de atrito. O efeito principal dos fatores pressão, taxa de alimentação e 

gás de arraste, assim como suas interações não mostraram serem significativos, com valores 

de probabilidade de significância maiores que 0,05.  
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FIGURA 7.68 – Estimativa dos efeitos no coeficiente de atrito 
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7.2 RECOBRIMENTOS DE COMPÓSITO PET/Cu 

 
7.2.1 Macroestrutura 

 

A FIG. 7.69 apresenta uma imagem, obtida por microscopia óptica, da seção transversal do 

recobrimento PET/Cu 10%. As partículas de cobre depositadas no filme, em região 

específica, apresentaram um diâmetro médio de (52±2)µm. Os poros, partículas não fundidas 

ou impurezas decorrentes do processo da aspersão apresentaram o diâmetro médio de 

(105±11)µm. Nesses recobrimentos, a estrutura lamelar tornou-se mais definida, comparada à 

produçao do filme PET da seção anterior. A mudanças do  parâmetro taxa de alimentação 

mais elevada de 10g/min, proporcionou um filme mais espesso, de (0,52±0,05)mm, e uma 

rugosidade de (1,85±0,28)µm. Percebe-se na superfície do recobrimento evidências de uma 

estrutura lamelar, o que indica que, nesta região, a coalescência das partículas de PET não foi 

total. 

 

 

 

 
FIGURA 7.69 – Fotomicrografia da seção transversal de recobrimento PET/Cu  

10%.  

Partículas de cobre 
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Filme 
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A FIG. 7.70 apresenta uma micrografia óptica de recobrimento PET/Cu 20%. As partículas de 

cobre depositadas no filme, para esta região, indicaram um diâmetro médio de (70,35 

±11)µm. A espessura do filme é de (0,62±0,08)mm e a rugosidade é de (2,17±0,13)µm. 

Percebe-se também uma estrutura lamelar na superfície e no meio do recobrimento, com um 

completo coalescimento das lamelas apenas nas primeiras camadas depositadas. Os pontos 

que sugerem poros e impurezas tiveram o diâmetro médio de (105±22)µm. Devido ao 

aumento da taxa de alimentação para 10g/min, houve um aumento de partículas não fundidas, 

sugerindo que, durante o período de vôo das partículas na chama, estas também não 

receberam calor suficiente para se fundirem, sendo depositadas em seu formato irregular, não 

sofrendo influência significativa do fluxo de calor do substrato com as partículas fundidas. 

Este comportamento pode indicar que há uma baixa taxa de oxigênio, proporcionando uma 

chama redutora, com baixos conteúdos de óxidos. Conforme já citado, um aumento na taxa de 

alimentação trará efeitos significativos sobre o aquecimento, fusão e degradação das 

partículas. Com o aumento da taxa de alimentação, mantendo-se as mesmas condições de 

pressão, maior quantidade de partículas em vôo provoca redução em sua velocidade, 

aumentando, assim, seu tempo de residência na chama. Maior quantidade de partículas exigirá 

também uma temperatura mais elevada da chama, a fim de aquecê-las e fundi-las.  

 

 
FIGURA 7.70 – Fotomicrografia da seção transversal de recobrimento PET/Cu  

20%.  

 

 

 

Impurezas 
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7.2.2 Microestrutura 

 

A FIG. 7.71 apresenta a imagem, obtida pelo microscópio eletrônico de varredura – MEV, de 

um recobrimento PET/Cu 10% produzido com os parâmetros de 50psig, 30FMR (razão da 

medida de fluxo), taxa de alimentação de 10g/min e ar comprimido no gás de arraste. Os 

recobrimentos foram resfriados à temperatura ambiente. Percebe-se a presença de poros, 

bolhas e impurezas.  

 

 
FIGURA 7.71 – MEV filme PET/Cu 

 

O recurso do EDS (energy dispersive X-ray detector) foi utilizado nas análises dos 

recobrimentos PET/Cu.  A FIG. 7.72 apresenta uma imagem identificando poros e partículas 

não fundidas de PET incrustadas no filme. Os espectros indicam a composição química dos 

campos e regiões selecionadas. O campo 1 foi selecionado para análise, sendo identificada a 

presença dos elementos carbono, oxigênio e cobre. Esses elementos estão presentes no 

compósito analisado, que é o filme PET/Cu. O elemento nióbio (Nb) aparece no espectro, mas 

na realidade é o elemento ouro (Au) presente no processo de metalização, seu pico foi 

confundido pelo equipamento. No campo 2, além dos elementos presentes na análise anterior, 

C, O e Cu, foram identificados o elemento enxofre (S) e o elemento cloro (Cl) como 

elementos provenientes de impurezas no filme, oriundos do processo de moagem do pó de 

PET. No campo 3 também identificam-se impurezas no filme e a presença do elemento 

silício, que faz parte do processo de cominuição, proveniente da lixa utilizada. 
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FIGURA 7.72 – MEV com EDS do filme PET/Cu 

 

 

7.2.3 Difração de raios X 

 

A FIG. 7.73 apresenta o difratograma da amostra recoberta com o compósito PET/Cu 10%. 

Nota-se, no difratograma, a presença de picos bem definidos, característicos da fase cristalina, 

semelhantes ao PET puro. O pico do cobre está evidente em 2� = 42,5°. 

Campo 3 

Campo 1 

Campo 2 
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FIGURA 7.73 – Difratograma PET/Cu 10% 

 

 

A FIG. 7.74 apresenta o difratograma da amostra PET/Cu 20%. Os picos do PET também 

estão bem definidos, com um aumento de intensidade no pico do cobre, que representa o 

aumento de sua porcentagem no filme. 
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FIGURA 7.74 – Difratograma do PET/Cu 20% 
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A TAB. VII.19 apresenta a porcentagem da fase cristalina das amostras PET/Cu, calculada 

por meio da área dos picos. Medido pela técnica da difração, o PET/Cu 20% apresentou o 

mesmo índice de cristalinidade que o PET/Cu 10%, indicando que o aumento da porcentagem 

de cobre não influenciou a cristalinidade do compósito. 

 

TABELA VII.19 

Índice de cristalinidade – �c – Medidos por Raios X 

Amostras �c (%) 

PET/Cu 10% 25 

PET/Cu 20% 25 

 

 

7.2.4 DSC e TG 

 

A TAB. VII.20 apresenta os resultados obtidos mediante o ensaio de DSC. Destacam-se as 

temperaturas de transição vítrea e de fusão, além das variações de entalpia da fusão associadas 

ao índice de cristalinidade das amostras do compósito PET/Cu. Os resultados do índice de 

cristalinidade para as duas amostras foram idênticos, conforme encontrados no ensaio de raios 

X. O aumento da porcentagem de cobre também não alterou o índice de cristalinidade do 

filme, medido pela técnica de DSC. 

 

TABELA VII.20 

Resultados dos ensaios de DSC 

Amostras Tg (°C) Tf (°C) �Hf  (J/g) �c (%) 

PET/Cu 10% 75,49 247,62 33,8575 24 

PET/Cu 20% 77,91 246,62 34,0161 24 

 

Os resultados da temperatura de degradação foram obtidos mediante análise 

termogravimétrica – TG. A TAB. VII.21 apresenta os valores das temperaturas de degradação 

das amostras PET/Cu.  
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TABELA VII.21 

Resultados da temperatura de degradação 

Amostras Temperatura de degradação (ºC) 

PET/Cu 10% 415,07 

PET/Cu 20% 412,38 

 

7.2.5 Microdureza Knoop 

 

Os valores da microdureza Knoop, medidos nos recobrimentos do compósito PET/Cu, são 

apresentados na TAB. VII.22.  

 

TABELA VII.22 

Valores de microdureza Knoop – HK 

Microdureza HK  carga de 5 gramas carga de 10 gramas carga de 50 gramas 

PET/Cu 10% 20,5 19,5 18,5 

PET/Cu 20% 21 20 19 

 

 

A FIG. 7.75 apresenta a imagem do corte na seção transversal do recobrimento PET/Cu 10%, 

destacando-se a penetração com carregamento de 5 gramas, próxima de duas partículas de 

cobre semifundidas.  

 

 
FIGURA 7.75 – Penetração com carregamento de 5 gramas em filme PET/Cu 10% 

 

15µm Partículas de Cu 
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A FIG. 7.76 apresenta uma penetração com carregamento de 50g no recobrimento PET/Cu 

20%. A medida da diagonal maior da penetração foi de aproximadamente 180µm e a diagonal 

menor, de 20µm. 

 

 
FIGURA 7.76 – Imagem de uma penetração com carga de 50 gramas 

 

7.2.6 Desgaste abrasivo 

 

A TAB. VII.23 apresenta os resultados da taxa de desgaste específico e do coeficiente de 

desgaste abrasivo das duas amostras recobertas com o compósito PET/Cu.  

 

TABELA VII.23 

Valores dos coeficientes de desgaste microabrasivo das amostras recobertas 

Amostra Taxa de desgaste 

(mm3/mm) 

Coeficiente de desgaste 
específico (k) 

(mm3/N.mm) 

PET/Cu 10% 2,7x10-6 2,0x10-7 

PET/Cu 20% 1,5x10-6 1,0x10-7 

 

 

A FIG. 7.77 apresenta uma imagem, obtida por microscopia óptica, da cratera no 

recobrimento PET/Cu 20%, após o ensaio microabrasivo, com uma distância percorrida de 

1000 voltas. Nota-se a presença das partículas de cobre semifundidas (pontos amarelados) e 

também o arrancamento delas durante o ensaio, representado pelos pontos pretos escuros. 

 

45µm 
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FIGURA 7.77 – Formação de uma cratera após 1000 voltas 

 

A seqüência das crateras formadas após o percurso de 500 e 200 voltas, respectivamente, no 

ensaio do caloteste é apresentada na FIG. 7.78. 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 7.78 – Formação das crateras: (a) 500 voltas;  (b) 200 voltas 

 

A FIG. 7.79 apresenta uma imagem, obtida por perfilometria 2D, das crateras formadas após 

o ensaio de caloteste nos recobrimentos PET/Cu 10%, com o percurso de 1000 e de 100 

voltas, respectivamente. O diâmetro de cada cratera foi medido, apresentando valores de 

2,72mm para a cratera de 1000 voltas e de 1,49mm para a cratera que teve o percurso de 100 

voltas. Com tais valores, calcula-se o volume desgastado no ensaio. 
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FIGURA 7.79 – Perfilometria 2D das crateras (1000 voltas) 

 

A FIG. 7.80 apresenta uma imagem, obtida por perfilometria 2D, da seqüência das crateras 

produzidas no ensaio dos filmes PET/Cu 10%. Essa seqüência de crateras representa 1000, 

500, 300, 200 e 100 voltas, respectivamente, indicando a distância percorrida no ensaio. 

 

 

 
FIGURA 7.80 – Seqüência das crateras no desgaste abrasivo 

 

 

7.2.7 Atrito e desgaste sob deslizamento 

 

A TAB. VII.24 apresenta os resultados do coeficiente de atrito dos recobrimentos PET/Cu 

10% e PET/Cu 20%. O aumento da quantidade de cobre proporcionou o aumento no 

coeficiente de atrito de 0,09 para 0,12. Houve também um aumento no valor do coeficiente de 

atrito comparado ao recobrimento PET, de 0,07. As partículas de cobre contribuem para este 

aumento. 
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TABELA VII.24 

Valores dos coeficientes de atrito 

Amostra Coef. Atrito  

(µ) 

PET/Cu 10% 0,09 

PET/Cu 20% 0,12 

 

 

A FIG. 7.81 apresenta uma imagem, obtida por microscopia óptica, de parte de uma trilha 

formada a partir do contato da esfera no filme de PET/Cu 10%. Observa-se essa trilha 

passando sobre partículas de cobre, indicando ser a causa do aumento do coeficiente de atrito. 

A largura dessa trilha tem aproximadamente 345µm. 

 

 

 
FIGURA 7.81 – Trilha do PSD no filme PET/Cu 10% 

 

O desgaste sob deslizamento, medido por meio do ensaio de pino-sobre-disco (PSD), foi 

calculado utilizando-se a equação de Archard. A perda de massa no desgaste foi medida com 

uma balança analítica e seu valor transformado em volume perdido, utilizando-se os valores 

da densidade. A TAB. VII. 25 apresenta os resultados de massa, densidade, volume perdido e 

coeficiente de desgaste específico. 

Cu 
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TABELA VII.25 

Resultados do desgaste sob deslizamento 

Amostra filme Massa perdida 

(g) 

Densidade 

(g/cm3) 

Volume perdido 

(mm3) 

Coeficiente de desgaste 

específico (K) 

(mm3/N.mm) 

PET/Cu 10% 0,00014 1,48 9,42x10-2 3,12x10-6 

PET/Cu 20% 0,00021 1,50 14,0x10-2 4,64x10-6 

 

7.3 Medida da aderência do mexilhão em campo 

 

Os resultados da medida de aderência, representada pelo número médio de organismos 

incrustados por mês nos recobrimentos aspergidos, fazem parte da dissertação de mestrado 

publicada em Faria (2005). Os experimentos em campo foram realizados no Rio Paraguai, 

próximo à região de Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde já há registro da infestação do 

mexilhão dourado.  

 

Foram testados os recobrimentos aspergidos com PET, PET/Cu 10% e PET/Cu 20%. Os 

recobrimentos testados apresentaram um número médio de organismos incrustado muito 

pequeno, comparado a outros tipos de materiais, sendo que o filme com PET/Cu 20% não 

apresentou organismos incrustados, obtendo-se um bom desempenho (FIG. 7.82). 
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FIGURA 7.82 – Recobrimentos PET x organismos incrustados/mês 
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8. CONCLUSÕES 

 

O estudo apresenta uma inovação tecnológica com a produção de recobrimentos poliméricos à 

base de PET pós-consumo, com o objetivo de se protegerem superfícies metálicas, resistentes 

ao desgaste e atrito, com valores de coeficiente de desgaste menores que 10-3 e coeficiente de 

atrito menor que 0,1. O processo de aspersão térmica a combustão de polímeros representa 

uma alternativa viável tecnicamente para a produção de recobrimentos, além de contribuir 

para promover-se a reciclagem de polímeros e o desenvolvimento auto-sustentável. 

 

Os efeitos das interações dos parâmetros pressão dos gases de combustão, taxa de alimentação 

do material aspergido e tipo de gás de arraste do sistema de alimentação influenciaram a 

propriedades dos filmes, o que ocasionou efeitos na microestrutura dos filmes. Estes efeitos 

são destacados por meio das alterações encontradas nos valores de dureza, do coeficiente de 

desgaste, da densidade, e do índice de cristalinidade. 

 

Durante a formação das lamelas, após o impacto com as outras lamelas das camadas 

inferiores, houve o surgimento de poros abertos e também modificações nos elementos da 

textura superficial, caracterizados pelas ondulações e rugosidade. Essas características são 

devidas à reação com os gases do processo e à atmosfera em torno do material no estado 

fundido, do incompleto contato entre lamelas durante o processo de produção do revestimento 

e, também da degradação do material. Não foi identificada, a presença de bolhas e de poros na 

interface substrato/recobrimento e no meio dos recobrimentos PET, mas, apenas na superfície 

livre. Este resultado sugere que, devido à heterogeneidade de tamanho das partículas de PET, 

as menores delas se fundiram enquanto as maiores podem estar semifundidas, sendo que, no 

resfriamento natural, o recobrimento resfria primeiro na interface em contato com o ar, 

ocorrendo uma rápida solidificação dessas lamelas, não havendo tempo suficiente para um 

coalescência, com um incompleto contato entre lamelas durante o processo de produção do 

revestimento, o que contribui para a formação dos poros superficiais. 

 

A temperatura de transição vítrea obtida para os recobrimentos de PET situou-se na faixa 

entre 73 a 80°C. A transição vítrea apresenta forte dependência das condições de 

processamento da amostra e, no presente caso, o processamento de aspersão térmica dos 

recobrimentos não levou a variação significativa na temperatura de transição vítrea. O pó de 
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PET apresentou temperatura vítrea de 75,7°C enquanto para a garrafa PET o valor foi de 

79,7°C. Os valores da temperatura de fusão dos filmes situaram-se na faixa de 246 a 249°C.  

 

Os resultados obtidos para os índices de cristalinidade a partir de DSC estão próximos aos 

valores obtidos por difração de raios X. O índice de cristalinidade dos recobrimentos de PET 

medidos por DSC situou-se entre 26% a 30%. O pó de PET utilizado na aspersão apresentou 

um índice de 31%, enquanto para a garrafa PET, matéria-prima do processo de moagem, 

encontrou-se um valor de 37%. Esses valores mostram uma diferença significativa entre a 

garrafa e o pó de PET, sugerindo uma possível degradação durante o processo de cominuição 

do pó. 

 

Com a técnica do infravermelho observou-se que os espectros dos recobrimentos são muito 

semelhantes entre si e também com o espectro do pó de PET. Não se observou a presença de 

picos diferentes devido ao processo térmico de aspersão. Os resultados sugerem uma possível 

degradação térmica do polímero durante a aspersão. 

 

Foram encontrados valores entre 17 a 21HV nos ensaios de microdureza Vickers e de 17 a 

20HK nos de dureza Knoop das amostras recobertas. Esses valores assemelham-se aos 

encontrados na literatura. A influência do efeito viscoelástico, por meio do efeito do tamanho 

da penetração (ISE), proporcionou uma alta variabilidade, não sendo possível identificar quais 

efeitos dos fatores que mais influenciam a microdureza. Os resultados das análises estatísticas 

na resposta microdureza foram influenciados pelos componentes de deformação elástica e 

plástica. Os resultados sugerem que a aspersão térmica não alterou a dureza dos 

recobrimentos à base de PET em relação à dureza da garrafa PET pós-consumo, que ficou 

entre 16 a 19HV. Os resultados na dureza Martens indicaram que o efeito principal da taxa de 

alimentação, o efeito principal da pressão e a interação de 2ª ordem GA (gás x taxa de 

alimentação) afetam significativamente a dureza dos recobrimentos. 

 

Nos resultados de desgaste abrasivo, a amostra de referência, representada por uma lâmina da 

garrafa de PET pós-consumo, apresentou maiores valores do coeficiente de desgaste 

específico, de 1,67x10-7mm3/N.mm, comparados aos valores dos recobrimentos. Os menores 

valores do coeficiente de desgaste estão representados pela amostra de n° 1, produzida com 

pressão de 40psi, taxa de alimentação de 2g/min e ar comprimido como gás de arraste, e pela 

amostra de n° 2 com 50psi, taxa de alimentação (2g/min) e o tipo de gás de arraste (ar). Os 
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maiores valores encontrados indicam as amostras de n° 3 e 7, produzidas com a mesma 

pressão, mesma taxa de alimentação e variação no tipo de gás de arraste. Identificou-se que a 

variável pressão participa dos fatores principais no comportamento da dinâmica dos gases e a 

variável taxa de alimentação modifica o comportamento da partícula em vôo. Sendo assim, 

pode-se afirmar que a taxa de alimentação afeta a estrutura dos filmes.  

 

Os recobrimentos de PET apresentaram baixos coeficientes de atrito, com valores entre 0,06 a 

0,07. A diferença encontrada nos resultados dos valores do coeficiente de atrito para os 

recobrimentos PET, comparada à amostra de referência que foi a garrafa PET, não é 

significativa. As amostras recobertas sofreram desgaste por deslizamento mantendo-se uma 

perda de massa na ordem de 10-5 grama. As análises utilizando o microscópio eletrônico de 

varredura indicaram a transferência de massa do filme para a esfera de aço-cromo, usada no 

ensaio de pino-sobre-disco. As análises estatísticas mostraram que o efeito principal dos 

fatores pressão, taxa de alimentação e gás de arraste, e suas interações não foram 

significativos.  

 

Os recobrimentos PET/Cu indicaram bons resultados quanto à não aderência do mexilhão 

dourado, podendo ser um material com grandes perspectivas de ser utilizado para proteção de 

superfícies contra o mexilhão dourado.  
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9. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 

 

• Desenvolvimento de tecnologias que permitam reciclar materiais mais facilmente, 

protegendo o meio ambiente. 

 

• Desenvolvimento de mercado para produtos recicláveis. 

 

• Desenvolvimento de um novo material para proteção a desgaste e atrito em tubulações 

industriais. 

 

• Desenvolvimento de um novo material para testes de aderência no mexilhão dourado. 
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10. RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

 

A utilização de recobrimentos à base de PET pós-consumo, com elevada resistência ao 

desgaste, pode levar à diminuição de problemas como a diminuição de fluxo em tubulações, 

garantindo uma diminuição de custos operacionais e de manutenção, aumentando a vida útil 

dos tubos.  

 

De acordo com dados publicados em 2004 no Projeto Procel Sanear da Eletrobrás, o consumo 

de energia elétrica das empresas de saneamento é responsável pelo gasto de 7 bilhões de 

kWh/ano, o equivalente a 2,3% dos 300 bilhões de kWh/ano de energia consumida no Brasil. 

Cerca de 90% do consumo dessas empresas é oriundo da operação de conjuntos motobombas 

(bombas hidráulicas). As ações do aumento da eficiência energética em empresas de 

saneamento permitem, além de uma economia considerável para a empresa e para o País, o 

alcance de outra meta essencial para o Brasil: a economia de água por meio da equalização de 

pressão nas redes de abastecimento. Recobrimentos que proporcionam baixos coeficientes de 

atrito possuem uma grande importância na obtenção de melhores condições de operação no 

transporte de materiais líquidos, sólidos e gasosos. Portanto, a produção de revestimentos 

poliméricos por aspersão em tubulações torna-se de grande relevância. 

 

A empresa Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), devido ao mexilhão, tem adiantado 

as paradas das turbinas elétricas para manutenção e limpeza, cujo gasto é de 

aproximadamente R$1 milhão por parada de uma turbina. Assim, fazem-se necessários 

estudos referentes à não aderência do mexilhão em substratos dessas empresas e até mesmo 

sua eliminação do ecossistema invadido. Os resultados encontrados com a utilização dos 

recobrimentos PET/Cu como antiaderente indicam resultados relevantes para este fim. 
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11. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

• Testes dos recobrimentos PET pós-consumo em campo, aplicados em tubulações de 

líquidos e gases. 

 

• Montagem e análise de uma nova matriz de experimentos, variando outros fatores 

como tamanho da partícula, tempo de residência, distância de aspersão, velocidade e 

temperatura da partícula. 

 

• Produção de novos recobrimentos PET/Cu para testes em campo medindo a aderência 

do mexilhão. 
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