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Resumo  
 

 

Atualmente os tubos de minerodutos que são fabricados com aço API têm sido revestidos 

internamente com poliuretano (PU). A aplicação do PU em revestimento interno de tubos de 

minerodutos é uma tecnologia recente e poucos estudos enfatizando o desgaste por abrasão e 

erosão deste material são encontrados. Este trabalho estudou o desgaste do PU utilizado no 

revestimento interno dos tubos de minerodutos, que transportam diferentes polpas de minério 

de Ferro (abrasivos). Foram investigadas três amostras de PU, submetidas a ensaios de 

desgaste por esfera rotativa durante uma hora, utilizando três polpas de minério de Ferro com 

diferentes granulometrias e pH. Após os ensaios de desgaste, foram calculados os coeficientes 

de atrito no tribossistema esfera de aço – abrasivos (polpas) – PU. Em seguida, foi analisado o 

desgaste das amostras correlacionando-o com a microestrutura e a morfologia dos abrasivos. 

Feito isto, interpretou-se os resultados visando compreender o(s) mecanismo(s) de desgaste 

nos PU’s, permitindo classificá-los quanto a resistência ao desgaste abrasivo nas condições 

experimentais estabelecidas. 
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Abstract 
 

 

Nowadays, the pipeline tubes that are manufactured in API steel have been internally coated 

with polyurethane (PU). This application of PU, as an internal pipeline coating, is a recent 

technology, and just few studies emphasizing the abrasion and erosion of this material are 

found. This work studied the wear of PU used as an internal coating for pipeline tubes, which 

carry different iron ore pulps (abrasive). Three samples of PU were investigated by a rotative 

ball wear test, for one hour, using three Iron ore pulps with different particle size and pH. The 

coefficients of friction in tribosystems steel ball – abrasive (pulps) – PU were calculated, and 

the samples' wear, correlated with the microstructure and morphology of the abrasive, was 

analyzed. The results were interpreted aiming understand the mechanism(s) of the PU's wear, 

what allow classify them according to the abrasive wear resistance in the established 

experimental conditions. 
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CAPÍTULO 1: Introdução 
 

 

Os poliuretanos (PU) são amplamente utilizados na indústria de mineração devido ao 

seu custo moderado, excelentes propriedades mecânicas e elevada resistência ao desgaste 

abrasivo comparados com outros sistemas poliméricos alternativos[1,2]. Os prejuízos diretos e 

indiretos gerados pelo desgaste abrasivo de um modo geral, nos países desenvolvidos ficam 

em torno de 1 à 5 % do PIB[3,4].  

Este material foi desenvolvido por Otto Bayer no século XX, visando obter um 

material com propriedades superiores e de baixo custo em substituição às fibras de 

poliamida[5-8]. Como materiais de revestimento podem ser utilizados em aço, concreto, 

plástico, madeira, metal, papel, couro, dentre outros[5,7,9]. A aplicação do PU como material de 

revestimento tem crescido de maneira significativa, principalmente na indústria da mineração, 

devido ao custo moderado, excelentes propriedades mecânicas, elevada resistência ao desgaste 

por abrasão, corrosão e oxidação, observados principalmente quando aplicados em materiais 

metálicos, não sendo indicados como revestimento de materiais de fácil decomposição[1,2]. 

Contudo, o conhecimento do comportamento tribológico dos PU’s ainda é escasso. 

Assim, neste trabalho foi investigado o comportamento tribológico de três amostras de PU 

aplicado no revestimento interno dos tubos de minerodutos. Elas foram submetidas a ensaios 

de abrasão por esfera rotativa durante uma hora. Foi utilizado três polpas de minério de Ferro 

como abrasivo com diferentes granulometrias e pH, denominadas de A, B e C. A polpa A é 

rejeito de lama, a polpa B é rejeito + lama e a polpa C é rejeito da flotação. Após os ensaios de 

desgaste, foram calculados os coeficientes de atrito destas amostras, seguidos da medida de 

rugosidade do interior das calotas para auxiliar na interpretação dos resultados e compreensão 

do(s) mecanismo(s) de desgaste nos PU’s.  

Finalmente, após a interpretação dos resultados obtidos foi feita uma comparação entre 

as três amostras de PU, permitindo classificar os  polímeros quanto a resistência ao desgaste e 

selecionar o PU mais adequado para o revestimento interno de tubulações destinadas ao 

transporte de polpas minerais. 
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CAPÍTULO 2: Objetivos 
 

 

i) Objetivo geral: Analisar o desgaste do PU utilizado no revestimento interno de 

tubos de minerodutos, utilizando como abrasivo três polpas diferentes de minério 

de Ferro; 

 

ii) Objetivos específicos: 

 

• Determinar experimentalmente o coeficiente de atrito no tribossistema 

esfera de aço – abrasivos (polpas) – PU; 

 

• Correlacionar, qualitativamente, o desgaste das amostras de PU com sua 

microestrutura e dureza, como também com as propriedades dos abrasivos 

(granulometria, morfologia e a natureza), utilizados nos ensaios de 

desgaste. 
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CAPÍTULO 3: Justificativas 
 

 
 

Recentemente o uso de poliuretanos na indústria é crescente. Estudos sobre o 

comportamento deste material quanto ao desgaste abrasivo ainda é escasso na literatura, 

justificando a realização deste trabalho. Foram investigadas três amostras de PU aplicadas no 

revestimento interno de tubos de minerodutos destinados ao transporte de polpas minerais, em 

condições experimentais estabelecidas.  

A granulometria, a morfologia e a natureza dos abrasivos são propriedades que  devem 

ser correlacionadas com as amostras de PU, para que o PU mais resistente à abrasão no 

transporte de polpas de minério de Ferro seja selecionado.  

O coeficiente de atrito no tribossistema esfera de aço – abrasivos (polpas) – PU 

(material de interesse) que é obtido nos ensaios de desgaste por esfera rotativa (determinado 

experimentalmente), deverá ser correlacionado com a microestrutura das amostras de PU, para 

que os objetivos deste trabalho sejam alcançados. 

A realização deste trabalho contribuirá para uma melhor compreensão dos mecanismos 

de desgaste aplicados a materiais poliméricos.  
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CAPÍTULO 4: Revisão bibliográfica 
 
 
 
4.1) Tribologia 
 

 

A tribologia se define como a ciência e tecnologia de interações de superfícies em 

movimento relativo. Estuda os assuntos e as práticas relacionadas com o atrito, o desgaste e a 

lubrificação, sendo uma área de interesse econômico, científico e tecnológico[10-13]. 

Os estudos científicos da tribologia e muitas das leis básicas da fricção, como a 

proporcionalidade entre a força normal e a força de atrito, foram desenvolvidos desde o século 

XV, o desgaste e os fundamentos do atrito são problemas complexos, que dependem de uma 

investigação experimental avançada, como microscopia eletrônica de varredura e microscopia 

de força atômica[11,14].  

A tribologia foi definida em 1967, com origem da palavra grega “tribos”, significando 

a ação de esfregar ou deslizar[11,14]. 

Tribologia é um campo da ciência que aplica uma análise operacional para problemas 

de grande importância econômica, tais como confiabilidade, manutenção e desgaste dos 

equipamentos técnicos na interação das partes móveis, como engrenagens, rolamentos, 

acoplamentos, vedações, cames, embreagens, etc. O desgaste é a principal causa da perda 

material e do desempenho mecânico, enquanto o atrito é a principal causa do desgaste e da 

dissipação de energia[10,11,14].  

A lubrificação feita por uma fina camada ou película de material de separação para 

intervir no deslizamento, rolamento e impacto dos corpos, pode ser feita de sólidos, líquidos 

ou gases, caso contrário, o próprio processo de deslizamento, rolamento ou impacto, é 

responsável pela formação da película (filme), é um fenômeno natural que impede altas taxas 

de cisalhamento. O desgaste ocorre facilitando a reposição do filme por arrastamento através 

das superfícies em contato, este lubrificante é forçado para o espaço entre os corpos de 

contato. A lubrificação pode ser líquida ou por revestimento das superfícies em contato, os 

lubrificantes líquidos perdem a capacidade de carga com a elevação da temperatura e com a 

degradação do serviço, seu desempenho depende da composição química e das características 

físicas e químicas[11,15,16]. 

O fracasso da lubrificação gera o desgaste, que pode ser classificado das seguintes 

formas:  

- Desgaste adesivo, quando os filmes são ineficazes, gerando desgastes mais leves 
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devido a tensões repetitivas chamadas de desgaste por fadiga;  

- Desgaste por abrasão, causado por partículas duras na superfície do material;   

- Desgaste erosivo, provenientes do impacto de partículas contra  a superfície; 

- Desgaste cavitação, caracterizado pelo desgaste causado pela passagem de 

líquidos; 

- Desgaste corrosivo, quando o material da película é formado por ataque 

químico, este leva ao desgaste corrosivo, quando o oxigênio atmosférico é o agente corrosivo 

e também ao desgaste oxidativo;  

- Desgaste por impacto, causado pelo impacto entre dois sólidos;  

- Desgaste em altas temperaturas, quando as cargas de contato e as velocidades 

são suficientemente elevadas para permitir que as camadas da superfície fundem-se. 

Cada condição de operação pode gerar um tipo de desgaste[11,15-17]. 

As deficiências tribológicas afetam a economia nacional com elevados custos, 

causados pelas perdas de energia e de materiais que ocorrem simultaneamente em 

praticamente todos os dispositivos mecânicos em funcionamento. Esta economia possui um 

valor tão relevante, de modo que os programas tribológicos foram estabelecidos pela indústria 

e o governo em muitos países. Um engenheiro, por exemplo deverá, no transporte de material 

através de tubo, evitar as curvas, pois o desgaste erosivo nas curvas pode ser 50 vezes maior 

do que em seções retas[11,18,19]. 

As perdas econômicas devidas ao atrito e ao desgaste fizeram pesquisadores e 

engenheiros rejeitarem muitas limitações tradicionais de desempenho mecânico, buscando 

novos materiais e lubrificantes para superar esses limites. Estas melhorias alteraram toda a 

tecnologia e economia do produto, como por exemplo, no motor adiabático, substituiu o 

sistema de lubrificação e óleo, por um material auto-lubrificante seco à temperatura elevada, o 

calor removido anteriormente pelo radiador obsoleta, se transforma em trabalho mecânico. Os 

processos de transformações dos materiais por meios mecânicos, químicos ou físicos, poderão 

ser a base de um mecanismo de desgaste[11].   

  

 

4.2) Atrito 

 

 

Desde a pré-história o homem se preocupava com o atrito, como seria possível superá-

lo, por exemplo no transporte de materiais, reduzindo o esforço físico. Alguns resultados 
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foram obtidos após os estudos arqueológicos, passando a entender o movimento de rolamento 

comparado com o de deslizamento[10]. 

A dinâmica do movimento e do atrito foi estudada mais tarde por Galileu, quando ele 

descobriu o princípio da inércia “se um corpo em movimento não for perturbado por forças 

externas (como por exemplo a força de atrito), ele continuará em movimento com velocidade 

constante descrevendo uma trajetória reta”. Em seguida, a mecânica clássica teve suas leis 

básicas formuladas por Newton, o que foi um grande avanço no desenvolvimento científico da 

dinâmica. Integrando as leis de Galileu e de Newton da  mecânica do movimento, estudos 

entre 1699 e 1785 possibilitaram o desenvolvimento das leis do atrito, após a realização de 

grandes quantidades de experimentos, mostrando que a força de atrito (fat) é proporcional a 

força normal aplicada (Fn), e que a razão entre a força de atrito e a força normal permite 

calcular o coeficiente de atrito (µ)[10,20,21] , conforme equação 4.1: 

 

 

µμ = f!" F!                                                                                                                                       (4.1) 

 

 

Experimentos mostraram que o valor do coeficiente de atrito não dependia da 

verdadeira área de contato, e sim das asperezas das superfícies em contato que eram 

totalmente irregulares, sendo o atrito devido às asperezas destas superfícies em contato. Este 

conceito ficou conhecido como “Hipótese de rugosidade do atrito”. Em 1724, estudos 

apontaram uma força de adesão entre esferas de chumbo quando colocadas em contato entre 

si, então consideraram que forças similares poderiam existir no fenômeno atrito. De acordo 

com as interpretações, esta hipótese de adesão foi descartada. Antes destes estudos, em 

meados do século XV, foi descoberto que a força de atrito era proporcional à carga, por meio 

de resultados observados em experimentos, chegaram à conclusão que o atrito era um quarto 

da carga, sendo constante para todos materiais, ou seja, µ = 0,25[10,20-23].  

Ainda que estes resultados respondessem algumas questões básicas sobre a engenharia 

mecânica, sob um ponto de vista físico, a origem do atrito não poderia ser explicada pela 

mecânica clássica de corpos rígidos. Quando as asperezas da superfície eram consideradas 

rígidas, um balanço energético mostrava que o processo deslizamento sobre uma superfície 

não consumia energia mecânica, na verdade a energia era dissipada. Então, as conclusões 

referentes às asperezas foram consideradas apenas como regras empíricas, com limite de 

validade. Mesmo assim, como estas regras foram formuladas numa fase inicial da ciência da 
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mecânica, foram consideradas “leis do atrito”. Além disto, o comportamento do atrito em 

sistemas mecânicos foi tratado em termos de coeficiente de atrito constante, sendo este 

coeficiente uma propriedade característica do material. Logo, as consequências foram: o 

desenvolvimento de teorias idealizadas da mecânica em que os efeitos do atrito foram 

inteiramente negligenciados, a interpretação errada sobre o coeficiente de atrito como sendo 

uma característica do material, não existindo nenhum progresso no estudo do atrito durante 

todo o século XIX até o início do século XX, além da hipótese  da rugosidade[10,20,21]. 

Em 1920, como tentativa de explicar a origem do atrito, foi proposto a “teoria da força 

de adesão”, onde a força de atrito seria necessária para superar a força de adesão molecular 

que atuava entre as superfícies em contato. Ainda que esta teoria fosse clara, seria necessário 

que a força de atrito fosse proporcional à área de contato entre as superfícies, o que não 

coincidia com vários experimentos que indicavam que a força de atrito não dependia da área 

de contato[10,24,25]. 

Até esta fase dos estudos sobre o atrito, ficou evidente que as origens físicas do atrito 

era um contexto muito complicado e não seria explicado por simples teorias, o que necessitava 

de experimentos precisos e detalhadas análises físicas. Então, durante os anos de 1920 e 1930, 

os físicos se dedicaram ao estudo da física atômica e principalmente a mecânica quântica, 

apenas no ano de 1940 as consequências devido às incompreensões sobre o assunto foram 

esclarecidas. Enquanto isto, foi descoberto uma grande diferença entre área de contato 

aparente e real, formadas pelas asperezas das superfícies em contato. Juntando esta descoberta 

com a suposição de que a força de adesão molecular atua nas uniões das asperezas, foi 

possível explicar as regras empíricas formuladas inicialmente, concluindo que o atrito teria 

uma dupla natureza, onde os processos de adesão e deformação estariam envolvidos com o 

atrito. Este conceito de dupla natureza molecular e mecânica, se tornou aceito como uma 

teoria generalizada do atrito[10,20,21,26-29]. 

 

 

4.3) Desgaste 

 

 

Os primeiros estudos sobre desgaste de materiais descreviam o desgaste de simples 

rolamentos deslizantes, levando a concluir que o desgaste aumentava com a carga aplicada à 

superfície e a direção do desgaste não era necessariamente vertical, seguia a direção do vetor 
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principal da carga. Naquela época, como uma tentativa de reduzir o desgaste, foi criado um 

mancal de deslizamento[10,23]. 

O início do estudo de desgaste não é uma base científica muito recente, quase passou 

despercebido pelos estudiosos ingleses, sendo iniciado na Alemanha por volta de 1930. A 

primeira explicação foi realizada pelo processo de desgaste à seco de metais como uma etapa 

de deformação, seguida por separação das partes metálicas deformadas. Esta teoria foi 

estendida, onde concluíram que as partes metálicas deformadas podiam oxidar durante o 

desgaste e que a atmosfera do ambiente também influenciava sobre o desgaste dos metais. O 

estudo do desgaste foi revisado em 1938, onde concluíram que dependendo da natureza das 

condições externas de ataque ao desgaste, distinguiam-se os seguintes tipos de desgaste:  

- Desgaste devido ao atrito no movimento de deslizamento de superfícies sem 

lubrificantes;  

- Desgaste devido ao atrito no movimento de deslizamento de superfícies com 

lubrificantes;  

- Desgaste devido ao atrito de rolamento entre superfícies sem lubrificantes;  

- Desgaste devido ao atrito de rolamento entre superfícies com lubrificantes;  

- Desgaste durante o contato oscilante;  

- Desgaste devido ao movimento de partículas sólidas sobre a superfície (erosão);  

- Desgaste por fluidos em movimento (cavitação).  

Como consequência da grande variedade de diferentes tipos de desgaste, parecia 

impossível determinar o comportamento do material por um único teste e obter valores únicos 

de desgaste. Então, por meio de idéias modernas, foi proposto um estudo aos pesquisadores da 

área, com o objetivo de obter um progresso real no estudo do desgaste[10,30-33]. 

 As primeiras pesquisas sobre o desgaste terminaram em 1939, depois na década de 

1950 teve uma certa repetição deste estudo com uma extensão, realizado nos Estados Unidos e 

na Inglaterra. Os processos de desgaste e atrito nos metais foram os primeiros a serem 

observados, onde a transferência de metal pode ser seguida por oxidação do metal transferido, 

a última fase deste processo considerada desgaste moderado é dada pelo atrito dos óxidos 

metálicos. Ao contrário do desgaste moderado, nos processos de desgaste severo o atrito 

ocorre no metal transferido. Para certas condições de deslizamento de superfícies metálicas 

secas num regime de desgaste moderado, Archard descobriu uma regra empírica, explicitada 

na equação 4.2, segundo a qual o volume de material removido é diretamente proporcional à 

carga aplicada à superfície e à distância de deslizamento, e inversamente proporcional a 

dureza da superfície mais macia que interage[10,34-38].               
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                                                         (4.2)                                                 

   

Onde: 

q (mm3): é o volume de material removido; 

k (adimensional): o coeficiente de desgaste; 

H (N/mm2): a dureza do material;  

F (N): a carga normal aplicada; 

s (mm): a distância de deslizamento. 

 

 

Simultâneo a Archard, quando publicou a regra empírica de desgaste a seco, um estudo 

classificou os principais mecanismos físicos de desgaste, de acordo com esta classificação, 

pelo menos quatro mecanismos físicos principais foram distinguidos: Desgaste adesivo; 

Desgaste abrasivo; Desgaste corrosivo; Desgaste por fadiga[10,39]. 

 Após uma revisão do desenvolvimento histórico dos estudos de atrito e desgaste até ao 

final da década de 1950, observa-se que as indústrias por razões econômicas davam cada vez 

mais atenção ao assunto[10]. Foram mais de trezentos modelos de desgaste e equações 

desenvolvidos durante o último século, modelos baseados em relações empíricas, mecânica de 

contato e em mecanismos de falha dos materiais. Um dos modelos mais relevante é o proposto 

por Archard, apesar de alguns autores não concordarem com o uso da equação de Archard 

para materiais poliméricos, ela tem sido usada na literatura para este tipo de materiais através 

de adaptações, devido à impossibilidade de determinar a dureza dos materiais 

poliméricos[13,37,40,41].  

O desgaste é um fenômeno que pode ser determinado por testes em tribossistemas, 

onde parâmetros como propriedades da superfície, composição química do material, distância 

de deslizamento, velocidade e carga aplicada, devem ser analisados para uma melhor 

compreensão dos mecanismos de desgaste. A Equação de Archard é a forma mais comum de 

calcular a taxa de desgaste em um sistema. Porém, em materiais poliméricos como os 

poliuretanos, é difícil determinar o valor de k, devido à impossibilidade de determinar o valor 

da dureza H (as deformações que ocorrem durante o processo de medição da dureza mascaram 

os resultados). Os polímeros apresentam baixos valores de tensão, deformação e resistência ao 

desgaste, comparados aos metais de mesma dureza, o que favorece mais o desgaste por 
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Fig. 4. Volume loss along the travelled distance for the tests.

condition. A more detailed description of the experimental test and
the corresponding results can be found in [14].

Fig. 4 shows the results of the tests in terms of volume loss.
Once the tribometer tests to fit the wear model are performed,

the analysis of the results dependency [10] is carried out according
to Archard’s model [4],  shown in Eq. (1).

q = k
H

· F · s (1)

where q [mm3] is the worn volume, F [N] the applied normal load,
s [m]  the sliding distance, k the non-dimensional wear coefficient
particular to the contact pair characteristics and H [N/mm2] the
material hardness, the ratio k/H [mm3 N!1 m!1] known as the spe-
cific wear rate. To study the relationships stated in Eq. (1),  the
dependencies between the volume loss, the travelled distance and
the load applied in the tests are carried out. Both relationships are
shown in Fig. 5.

According to Fig. 5, the volume loss and the travelled distance
show a linear relationship, but the best fitting predicts a power law
relationship between the volume loss and the load applied, con-
tradicting what is stated by Archard’s law, where the relationship
is linear. According to microscopic observations carried out on the
TPU worn surface and also to relationships obtained in the ten-
sional analysis of the contact zone, both studied in a previous work
[14], there is a double linear effect that leads to the non fulfilment
of the linear relationship between worn volume and applied load,
stated by Archard. Some authors, like Thomas [20] and Cho and Lee
[21], have carried out investigations in polymers about relationship
between the abrasive wear mechanism and mechanical fatigue pro-
cess by means of crack growth theories. In [14], this relationship is
confirmed, stated that wear occurs as a result of repeated crack
propagation in the subsurface layer of the material at a small scale.

In order to be numerically implemented, the wear model is stated
so that the volume loss is related, by means of this power law rela-
tionship, to the contact pressure instead of the applied load. Eq. (2)
shows the power law relationship implemented.

q =  ̨ · s · A ·
!

p
E

"ˇ
(2)

where q [mm3] is the wear loss, s [m]  the travelled distance,
A [mm2] the contact area, p [N/mm2] the contact pressure, ˛
and  ̌ dimensionless constants obtained from the data fitting and
E [Nmm!2] the initial Young’s modulus of the worn material,
included in the equation to express the variables in the equa-
tion in consistent units and to avoid numerical problems in the
user-subroutine compilation using fitted constants with enough
significant figures. Eq. (2) can also be expressed in a differential
way, according to Eq. (3).

q̇ =  ̨ · v · A ·
!

p
E

"ˇ
(3)

with q̇ [mm3 s!1] being the rate of volume loss and v [m s!1] the
sliding velocity. The numerical values of these parameters and
the process carried out to obtain them are described in Sections 3
and 4.

2.2. Experimental validation of the wear model

This section also describes the conditions of the wear test car-
ried out to validate the wear model implemented by means of the
user-subroutine. This test is planned with a specimen of geometry
different to those developed for the wear model fitting, rectangular
instead of cylindrical, and working under eccentric load conditions
instead of centred load conditions. By this way, the objective of this
validation is to study the validity or the capacity of prediction of
the wear model characterised under specific conditions, and which
response is evaluated under very different conditions, in geome-
try as well as in load. The parts involved in the system consist of a
TPU specimen, with a rectangular part to establish contact with the
counterpart, of dimensions 16 mm " 11.7 mm contact surface and
6 mm  height, and encapsulated in a rigid tool with a cylindrical part
of 10 mm diameter and 11 mm height, which acts as a mobile pin
and slides with a flat-on-flat reciprocating movement along a fixed
counterpart. This rigid tool is at the same time fixed to the machine
frame. The mobile pin is fixed to the machine frame by means of
a screw located at half the height of the encapsulating tool. Both
parts in contact are extracted from the real application: the TPU
specimen from the guide shoe insert and the counterpart from the

Fig. 5. Relationships between the volume loss, the travelled distance and the applied load. (a). Relationship between the volume loss and the travelled distance. (b).
Relationship between the volume loss and the applied load.
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microcorte do que por microssulcamentos.  De acordo com a literatura, como não é possível 

estabelecer uma correlação entre a dureza dos poliuretanos e o desgaste abrasivo, neste 

trabalho não será aplicada a Equação de Archard para calcular a taxa de desgaste[13].   

 

 

4.4) Lubrificantes  

 

 

O uso de lubrificantes começou com os assírios e os egípcios para facilitar a circulação 

dos trenós no transporte de grandes estátuas e blocos de pedra, reduzindo assim o atrito entre 

as superfícies em contato. O objetivo da lubrificação é separar duas superfícies em 

movimento, uma em relação à outra, por uma película de fluido que pode ser facilmente 

rompida sem causar danos as superfícies[10]. 

Os aspectos científicos e de engenharia da lubrificação ganharam espaço na área dos 

estudos durante a Revolução Industrial, com a criação de peças metálicas mais precisas para as 

máquinas. Antes disto, o interesse científico era apenas no desenvolvimento de teorias da 

mecânica dos fluidos e na solução de problemas matemáticos, descuidando do atrito dos 

fluidos[10,42]. 

A maioria dos estudos desde o início do movimento de peças de máquinas lubrificadas 

eram dedicados a mancais. Logo após, os estudos foram ficando mais aprimorados, por meio 

de cálculos matemáticos com diferentes variáveis operacionais, carga e velocidade de 

deslizamento ganharam mais atenção, fornecendo critérios para os projetos de engenharia. Os 

limites da lubrificação passaram a ser entendidos, como por exemplo, quando a ação do 

lubrificante era determinada pela constituição química do lubrificante e não pela viscosidade, 

além disto, outros aspectos gerais também passaram a ser estudados[10,43-48]. 

Ao passar dos anos, a tendência era diminuir o peso das partes móveis das máquinas, a 

atenção da engenharia mecânica voltou-se para as elevadas cargas, velocidades e temperaturas 

das máquinas durante o funcionamento, foi quando surgiram os problemas de atrito, desgaste e 

lubrificação. Então, nasceu uma nova tecnologia para resolver estes problemas, a 

tribologia[10,49]. 

 No início de 1960, as falhas das máquinas e instalações devido ao desgaste, a crescente 

tecnologia e a competitividade exigiram pesquisas melhores e mais bem  coordenadas, além de 

uma interdisciplinaridade nas áreas de engenharia mecânica, física, metalurgia e química. 
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Apesar da importância econômica e tecnológica, o ponto de partida foram as negligências do 

passado[10].                                                                                                                                                                              

A função de um lubrificante é controlar o atrito e o desgaste em um determinado 

sistema. Poderá ser analisado, por exemplo, o seu desempenho através de sua resistência à 

degradação no serviço. Dependendo do tipo de lubrificante utilizado, pode causar danos ao 

equipamento, como a corrosão das superfícies em contato. As propriedades físicas 

fundamentais do lubrificante, que determinam a sua lubrificação e o seu desempenho tais 

como a viscosidade, a dependência da temperatura de viscosidade, o índice de viscosidade, o 

ponto de fluidez, o ponto de fulgor, a volatilidade, a estabilidade à oxidação, a estabilidade 

térmica entre outras, juntamente com as unidades e as formas apropriadas para medir estes 

valores, devem ser consideradas[11]. 

Óleos minerais e sintéticos, emulsões, graxas e fluidos têm sido utilizados para 

lubrificar maquinarias. Os princípios de seleção do lubrificante são: resistência à oxidação, ao 

desgaste e à corrosão, a manutenção da viscosidade a altas temperaturas e disposição para 

lubrificação de película fina. Poucos lubrificantes satisfazem estes critérios, portanto são 

adicionados aditivos líquido ou semi-sólido para melhorar suas propriedades, o que não 

resolve todos os problemas, a incompatibilidade do lubrificante de base com o aditivo pode 

causar falhas industriais caras. Na tentativa de resolver estes problemas, os lubrificantes 

sintéticos avançam em todos os sentidos[11]. 

 

 

4.5) Desgaste abrasivo 

 

 

O desgaste abrasivo ocorre quando um objeto sólido se movimenta contra as partículas 

de um material que tem dureza igual ou maior que a da superfície do objeto sólido. Um 

exemplo comum desta situação é o desgaste de pás em máquinas de terraplanagem. Mesmo 

quando o material for considerado macio, se existirem algumas partículas duras, irá ocorrer o 

desgaste. Um exemplo é a sílica na fibra da cana de açúcar, um sistema que desgasta 

ferramentas de corte. As partículas ou grãos podem promover o desgaste abrasivo do material 

por micro-corte, fratura, fadiga e arrancamento de grão, pelos mecanismos representados na 

Figura 4.1[11,50,51]: 
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Figura 4.1: Mecanismos de desgaste abrasivo: a) micro-corte; b) fratura;  

c) fadiga;  d) arrancamento de grão[11]. 

 

 

O mecanismo apresentado na Figura 4.1a ilustra um modelo clássico de desgaste, onde 

a forma da aspereza ou grão duro corta a superfície macia, e o material cortado é removido 

como resíduo do desgaste. Na Figura 4.1b, o material é frágil, como os materiais cerâmicos 

por exemplo, a superfície se desgasta por fratura frágil, onde os resíduos do desgaste são 

devidos à convergência de trincas. Para o caso da Figura 4.1c, o material duro é atritado por 

um grão que perdeu a capacidade de corte (grão cego), não havendo desgaste por mecanismo 

de corte, ocorre então o desgaste por deformações cíclicas. O último mecanismo, representado 

pela Figura 4.1d, mostra o destacamento de grãos que são desperdiçados como resíduos de 

desgaste. Após a criação do microscópio eletrônico de varredura (MEV), o que antes era 

praticamente impossível, possibilitou o detalhamento dos mecanismos de desgaste abrasivo[11]. 

A forma como os grãos passam sobre a superfície determina a natureza do desgaste 

abrasivo. A literatura indica dois tipos de desgaste abrasivo: a dois corpos e a três corpos. O 

primeiro pode ser exemplificado pela ação de uma lixa sobre a superfície, as asperezas duras 

ou grãos rígidos passam pela superfície como uma ferramenta de corte. No segundo, os grãos 

são livres para deslizar e rolar sobre a superfície, como uma lâmina sobre a superfície, sendo 

este dez vezes mais lento que o primeiro[11,52].  

 A base da resistência ao desgaste abrasivo dos materiais é a dureza, na maioria das 

vezes, os materiais duros proporciona um desgaste bem mais lento comparados aos materiais 

macios. Para avaliar a resistência de um material ao desgaste abrasivo, é necessário considerar 

 
Figura 3.5.1: Mecanismos de desgaste abrasivo: a) micro-corte; b) fratura; c) 

fadiga;  d) arrancamento de grão [11]. 

 

Figura 4.6.1: Efeito da fragilidade e resistência do grão como eficiência em 

abrasão [11]. 
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a dureza a grandes tensões e não a dureza relacionada à deformações plásticas. Outro 

parâmetro importante é a fragilidade do material, como os cerâmicos por exemplo. Se o 

material apresentar trincas durante a abrasão, ocorrerá um rápido desgaste por fratura das 

camadas superficiais, aumentando a fragilidade com a dureza[11,53].  

 A influência da temperatura ambiente e o efeito do aumento da temperatura por 

deformação plástica do material a ser desgastado devido ao contato dos grãos, são aspectos 

que devem ser observados no desgaste abrasivo. Outros fatores como a umidade, aumenta a 

taxa de desgaste abrasivo, a água por exemplo, pode causar um desgaste abrasivo corrosivo ou 

oxidativo[11,54]. 

 O desgaste abrasivo é a forma mais rápida de desgaste e o maior causador de prejuízos 

para a indústria, por isto vários métodos de controle do desgaste abrasivo têm sido 

desenvolvidos para evitar prejuízos. A maneira mais comum de controlar ou evitar o desgaste 

abrasivo é aumentar a dureza da superfície a ser desgastada no mínimo 80% da dureza do 

abrasivo. Isto pode causar o endurecimento do material levando-o a fragilidade[55]. 

 

 

4.6) Abrasivos 

 

 

O abrasivo é um conjunto de partículas ou grãos, que engastado numa superfície ou 

disperso entre duas superfícies, pode causar um rápido e eficiente desgaste abrasivo. 

Geralmente, para que ocorra o desgaste por abrasão, a dureza do material a ser abradido 

deverá ser inferior a 0,8 da dureza das partículas. Em superfícies de rolamento por exemplo, 

observa-se um desgaste abrasivo limitado com danos à superfície, quando a tensão de 

escoamento do material é superior à da partícula abrasiva e um desgaste abrasivo lento, 

quando a dureza do abrasivo e do material são iguais. Em alguns materiais macio ou 

totalmente duro que não sofre tensão, acontecerá o desgaste abrasivo quando a dureza do 

material for de 1,2 a 1,4 vezes a dureza do abrasivo[11,56].  

 Os minerais naturais variam consideravelmente na dureza e abrasividade, sendo os 

minerais mais duros os principais causadores de problemas de desgaste abrasivo. O quartzo 

por exemplo, é comum na forma de areia e frequentemente o causador da abrasão. A 

identificação dos minerais nos grãos que provocam o desgaste por abrasão é um passo 

importante para o diagnóstico e tratamento deste fenômeno. Por outro lado, os minerais 

considerados frágeis para desgastar uma superfície, podem causar a fadiga térmica[11,57].  
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Uma limitação mais complexa é a fragilidade do abrasivo. Se os grãos são muito 

frágeis, eles podem dividir-se em partículas finas reduzindo o desgaste, se são muito rígidos, 

os grãos não fraturam para fornecerem o novo corte que causa o desgaste rápido, as faces 

afiadas ficarão angulares e os grãos se tornarão menos eficientes como agentes abrasivos, 

conforme ilustra a Figura 4.2[11,58-61]:  

 

 

 
Figura 4.2: Efeito da fragilidade e resistência do grão como eficiência em abrasão[11]. 

 

 

 O tamanho e a geometria de um grão são fatores que influenciam os mecanismos de 

desgaste abrasivo. O tamanho de um grão é geralmente definido como o tamanho mínimo de 

uma esfera que envolve toda a partícula, que pode ser medido por peneiramento da amostra 

mineral através de furos de um diâmetro conhecido. A geometria de um grão é importante na 

definição de como a forma da partícula é diferente de uma esfera ideal e quantas bordas ou 

cantos (arestas) estão presentes na areia do abrasivo[11]. Por isto, neste trabalho realizou-se a 

análise granulométrica dos abrasivos utilizados nos ensaios, para auxiliar na compreensão dos 

mecanismos de desgaste. 

 
Figura 3.5.1: Mecanismos de desgaste abrasivo: a) micro-corte; b) fratura; c) 

fadiga;  d) arrancamento de grão [11]. 

 

Figura 4.6.1: Efeito da fragilidade e resistência do grão como eficiência em 

abrasão [11]. 

!"! !"#$"!!%$"#&'%$()*)#+

!"#$%&'()(* +,*-./%('0"*1"%/
$,& -./& 012324.556& ,70837,& ,7.,& .91./2:;& -;.1& 96& 312,/& 01& 7.1<& ./=;12,2;/& >50/;56& 1;/;?95;<
>8,,243&96&.&/;12;/&0@&?.>724;&,005/&01&.&@25;A&B0-;:;1C&?2>10/>0=2>&;D.?24.,204&7./&1;:;.5;<
,7.,& ,7;& >8,,243&=10>;//& 2/& 0456& .==10D2?.,;<&96& ,7;& /7.1=;/,& 0@& 312,/& .4<&?.46&0,7;1&?01;
24<21;>,& ?;>7.42/?/& .1;& 24:05:;<A!'7;& =.1,2>5;/& 01& 312,/& ?.6& 1;?0:;& ?.,;12.5& 96
?2>10>8,,243C& ?2>10@1.>,81;C& =855E08,& 0@& 24<2:2<8.5& 31.24/& FGH& 01& .>>;5;1.,;<& @.,238;& 96
1;=;.,;<&<;@01?.,204/&./&2558/,1.,;<&24&I2381;&JJAJA

&

K21;>,204&0@&.91./204

.L&M8,,243

K21;>,204&0@&.91./204

9L&I1.>,81;

>L&I.,238;&96&1;=;.,;<&=50837243

K21;>,204&0@&.91./204

<L&#1.24&=855E08,

K21;>,204&0@&.91./204

%;=;.,;<&<;@01?.,204/&96&/89/;N8;4,&312,/
#1.24&.908,
,0&<;,.>7

I$#O%!&JJAJ P;>7.42/?/&0@&.91./2:;&-;.1Q&?2>10>8,,243C&@1.>,81;C&@.,238;&.4<&31.24&=855E08,A

'7;& @21/,&?;>7.42/?& 2558/,1.,;<& 24&I2381;&JJAJ.C& >8,,243C& 1;=1;/;4,/& ,7;&>5.//2>&?0<;5&-7;1;&.
/7.1=& 312,& 01& 7.1<& ./=;12,6& >8,/& ,7;& /0@,;1& /81@.>;A& '7;&?.,;12.5&-72>7& 2/& >8,& 2/& 1;?0:;<& ./
-;.1&<;912/A&R7;4& ,7;& .91.<;<&?.,;12.5& 2/& 912,,5;C& ;A3A& >;1.?2>C& @1.>,81;& 0@& ,7;&-014& /81@.>;
?.6& 0>>81& SI2381;& JJAJ9LA& $4& ,72/& 24/,.4>;& -;.1& <;912/& 2/& ,7;& 1;/85,& 0@& >1.>T& >04:;13;4>;A
R7;4& .& <8>,25;& ?.,;12.5& 2/& .91.<;<& 96& .& 9584,& 312,& ,7;4& >8,,243& 2/& 8452T;56& .4<& ,7;& -014
/81@.>;& 2/& 1;=;.,;<56&<;@01?;<& SI2381;& JJAJ>LA& $4& ,72/& >./;&-;.1&<;912/& 2/& ,7;& 1;/85,& 0@&?;,.5
@.,238;A& '7;& 5./,&?;>7.42/?& 2558/,1.,;<& SI2381;& JJAJ<L& 1;=1;/;4,/& 31.24& <;,.>7?;4,& 01& 31.24
=855E08,A&'72/&?;>7.42/?&.==52;/&?.2456& ,0& >;1.?2>/&-7;1;& ,7;&9084<.16&9;,-;;4&31.24/& 2/
1;5.,2:;56&-;.TA&$4&,72/&?;>7.42/?&,7;&;4,21;&31.24&2/&50/,&./&-;.1&<;912/A
M8,,243
P8>7& 0@& ,72/&?01;& >0?=5;D& :2;-& 0@& .91./2:;&-;.1& 2/& 1;5.,2:;56& 4;-& /24>;C& 52T;& .55& @01?/& 0@
-;.1C& ,7;&?;>7.42/?/& 0@& .91./2:;&-;.1& .1;& 72<<;4& @10?& :2;-& 96& ,7;&?.,;12.5/& ,7;?/;5:;/A
O4,25& 1;>;4,56C& <21;>,& <;?04/,1.,204/& 0@& .91./2:;& -;.1& ?;>7.42/?/& -;1;& :21,8.556& 404E
;D2/,;4,A&'7;&<;:;50=?;4,&0@& ,7;&U>.44243&!5;>,104&P2>10/>0=;& SU!PL&7./&=10:2<;<&.&?;.4/
0@&500T243&.,&/0?;&./=;>,/&0@&.91./2:;&-;.1&24&>50/;1&<;,.25A&$4&04;&/,8<6&FVH&.&1084<;<&/,658/
-./&?.<;&,0&,1.:;1/;&.&/81@.>;&-725;&84<;1&09/;1:.,204&96&U!PA&$4&.40,7;1&/,8<6&FWH&.&=24&04
<2/>&-;.1&123&-./&>04/,18>,;<&,0&0=;1.,;&24/2<;&,7;&U!PC&,0&.550-&<21;>,&09/;1:.,204/&0@&-;.1A
'-0& 9./2>& ?;>7.42/?/& -;1;& 1;:;.5;<Q& .& >8,,243& ?;>7.42/?& .4<& .& -;<3;& 9825<& 8=
?;>7.42/?&-2,7&@5.T;&52T;&<;912/&FVHA&'72/&5.,,;1&?;>7.42/?C&>.55;<&X#$%&'()*'YC&-./&@084<&,0
9;& .& 5;//& ;@@2>2;4,&?0<;& 0@&?;,.5& 1;?0:.5& ,7.4& X+),-%.,&//)*'YA& $4& .& /;=.1.,;& /,8<6&-2,7& .
/2?25.1& .==.1.,8/& 2,& -./& @084<& ,7.,& 1.4<0?& =5.,;E52T;& <;912/& -;1;& @01?;<& 96& .& /,658/
/>1.,>7243&>./,&2104&FZHA&$,&2/&=109.95;&,7.,&24&.4&.>,8.5&-;.1&/2,8.,204&,7;&;@@;>,&0@&>8,,243&.504;
2/& 1;5.,2:;56& /?.55& /24>;&?8>7&?01;&?.,;12.5& 2/& 50/,& 96& .& =10>;//& ,7.,& 7./& >7.1.>,;12/,2>/& 0@
90,7&>8,,243&.4<&@.,238;A

!"# !"#$"!!%$"#&'%$()*)#+

&

, - .

,

,

- . /

-

.
/

0123&4256671&8256

917:;<=>2?1@5@8&8256&A:&BAC12>61&4256671@1<<

0123&6AD8=&8256

$@565>7

>@8D7>2

<=>?1
E5@>7

2AD@C1C

<=>?1

E$#F%!&,,G,- !::1H6&A:&8256&4256671@1<<&>@C&6AD8=@1<<&A@&56<&1::5H51@H3&6A&>42>C1G

I@A6=12& :>H6A2& HA@62A775@8& 6=1&>42><5J563&A:& >&?>265H71& 5<& 6=1& <5K1&>@C&81AB1623&A:& >&8256G&'=1
<5K1& A:& >& 8256& 5<& D<D>773& C1:5@1C& ><& 6=1&B5@5BDB& <5K1& A:& >& <?=121&L=5H=& 1@H7A<1<& 6=1& 1@6521
?>265H71G&'=5<&MD>@6563&H>@&41&B1><D21C&217>65J173&1><573&43&<51J5@8&>&B5@12>7&?ALC12&6=2AD8=
=A71<&A:&>&N@AL@&C5>B1612G&'=1&81AB1623&A:&>&8256& 5<& 5B?A26>@6& 5@&C1:5@5@8&=AL&6=1&<=>?1&A:
6=1&?>265H71&C5::12<& :2AB&>@& 5C1>7& <?=121& >@C&=AL&B>@3&1C81<&A2& HA2@12<& >21&?21<1@6& A@& 6=1
8256G&'=1&@A@;<?=125H563&A:&BA<6&?>265H71<&H>@&41&C1<H2541C&43&>&<1251<&A:&2>C55&4185@@5@8&L56=
6=1&B5@5BDB&1@H7A<5@8& 2>C5D<& >@C& 1O61@C5@8& 6A&C1<H2541& 6=1&?>265H71& 5@& ?2A821<<5J173&BA21
C16>57&><&<=AL@&5@&E58D21&,,G,.G

&

#256

P5@5BDB&<5K1&A:&<?=121

1@H7A<5@8&?>265H71

-@C&A2C12&<=>?1&:1>6D21

/6=&A2&=58=12

A2C12&C16>57

E$#F%!&,,G,. P16=AC&A:&C1:5@5@8&8256&81AB1623&43&>&<1251<&A:&2>C55G

Direção de abrasão • Direção de abrasão 

• Direção de abrasão Direção de abrasão 

a) Corte b) Fratura 

c) Fadiga d) Arrancamento de grão 
Deformações repetitivas 

Grão sendo 
arrancado 

Grão muito frágil 

Grão afiado de fragilidade moderada 

Forma 
angular 
inicial 

Grão muito resistente 

Forma final 
arredondada 



  

      15 

4.7) Distribuição de tamanhos de partículas 

 

 

A distribuição de tamanhos de partículas consiste em expressar a frequência da 

quantidade de partículas sólidas em cada faixa de tamanho, que normalmente é dada em fração 

mássica ou volumétrica em função dos diferentes diâmetros de partícula encontrados em uma 

amostra. A distribuição de tamanhos de partículas é empregada para caracterizar as 

propriedades de materiais particulados como pós, suspensões, emulsões, etc. quanto a sua 

abrasividade, aglomeração, grau de dispersão, deposição, fluidez, granulação, permeabilidade, 

sedimentação, turbidez, entre outras características[62].  

Há inúmeras maneiras de se representar o tamanho de uma partícula. Uma vez que a 

esfera possui o formato que pode ser representado por um único número, relacionam-se as 

dimensões da partícula aos diâmetros de esferas de diferentes tamanhos[62,63]. Assim, as 

propriedades de uma partícula podem ser expressas em termos do diâmetro da esfera 

equivalente de mesma área superficial, mesmo volume, mesma massa, etc. Ao relacionar 

diferentes propriedades de uma mesma partícula a um diâmetro de esfera equivalente, podem 

ser obtidos diferentes diâmetros equivalentes como mostra a Figura 4.3: 

 
 

 
Figura 4.3: Diferentes diâmetros equivalentes para uma partícula[63]. 
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Cada técnica de determinação da distribuição de tamanhos de partículas relaciona 

uma de suas propriedades a um valor de diâmetro (esfera equivalente). Como cada técnica 

fornece resultados distintos, comparações entre elas não devem ser realizadas 

indiscriminadamente.  A escolha do método de determinação mais adequado depende de 

fatores, tais como as naturezas da amostra e do processo, a utilidade da informação, dentre 

outros. Essa escolha, sempre que possível, deve relacionar-se com o fenômeno que governa o 

processo em estudo. Na literatura[63], está disponibilizado um resumo simples das principais 

técnicas de determinação de tamanho de partículas, sua descrição, a esfera equivalente 

associada e as principais vantagens e desvantagens de sua utilização. No presente estudo será 

conduzida apenas uma breve abordagem para o método de espalhamento de luz laser. 

A análise granulométrica por espalhamento de luz laser (ou difração laser) consiste na 

medição dos ângulos de difração de luz laser, que são relacionados ao diâmetro da partícula. 

Atualmente, é a técnica mais utilizada na determinação do diâmetro de partículas devido à 

possibilidade de medidas em diversos meios: ar, suspensões, emulsões e aerossóis. Possui 

amplitude de 0,01µm a 3500µm, dependendo do equipamento e, como desvantagens, citam-se: 

requer equipamento de custo relativamente alto e apresenta dificuldade de aplicação para 

materiais com dimensões superiores a 2mm, devido aos ângulos de espalhamento serem muito 

pequenos[64]. 

No método de difração laser, as partículas grossas espalham o raio laser a menores 

ângulos e vice-versa. Empregam-se luz laser e sistema de detectores para espalhamento da luz, 

os quais emitem sinais para um computador que os processa através de algoritmos específicos 

e fornece os resultados[64]. A Figura 4.4 ilustra, esquematicamente, a difração laser numa 

análise de tamanhos de partículas. 

 
 

 

 
Figura 4.4: Difração laser na análise de tamanhos de partículas[64]. 
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É importante um detalhamento quanto aos pontos principais numa análise de 

distribuição de tamanhos de partículas por difração a laser, como as características do 

equipamento, a preparação da amostra, a escolha do dispersante (meio de suspensão),  e a 

interpretação de dados[64]. Notadamente, os autores[64] ressaltam características da curva de 

distribuição granulométrica (curva acumulativa) da amostra e os parâmetros característicos 

desta distribuição: d90, d50, d10, d80. Com relação a esses últimos, em geral a interpretação é 

feita da seguinte forma: o d80, por exemplo, corresponde ao diâmetro característico obtido na 

abscissa da curva acumulativa para o valor de 80% na ordenada. Desse modo, 80% das 

partículas da amostra possuem diâmetro abaixo desse valor identificado na abscissa. 

 

 

4.8) Desgaste erosivo 

 

 

O desgaste erosivo é causado pelo impacto (impingement) de partículas de sólido ou 

líquido contra a superfície de um objeto. Por exemplo, é o desgaste que ocorre nas pás da 

turbina da aeronave quando voa através de nuvens de pó. O ângulo e a velocidade de impacto, 

a forma, a dureza e o tamanho da partícula, juntamente com a taxa de fluxo, são as variáveis 

consideráveis para este tipo de desgaste. A temperatura também deve ser considerada, pode 

fundir o material erodido e aumentar o desgaste. As características do material exercem um 

forte efeito sobre o desgaste erosivo, mas nem sempre a melhora das qualidades mecânicas 

resulta em uma melhora na resistência ao desgaste[11]. 

Desgaste erosivo não se refere a um número específico de mecanismos de desgaste que 

acontece quando as partículas relativamente pequenas colidem contra componentes 

mecânicos, esta definição é de natureza empírica, que aponta  considerações mais práticas do 

que qualquer entendimento fundamental de desgaste. Os mecanismos de desgaste erosivo são 

mostrados na Figura 4.5[11]:  
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Figura 4.5: Possíveis mecanismos de desgaste erosivo: a) abrasão a baixo ângulo de 

impacto; b) fadiga da superfície a velocidade baixa e alto ângulo de impacto; 

c) fratura frágil ou múltiplas deformações plásticas durante impacto a médias 

velocidades e alto ângulo; d) fusão da superfície causada por altas velocidades de 

impacto; e) erosão macroscópica com efeitos secundários; f) degradação da rede 

cristalina por impacto de átomos[11]. 

 

 

O ângulo de impacto é o ângulo entre a superfície  corroída e a trajetória das partículas, 

imediatamente antes do impacto contra a superfície, podendo variar de 0 a 90°. O baixo ângulo 

 

Figura 4.8.1: Possíveis mecanismos de desgaste erosivo: a) abrasão a baixo 

ângulo de impacto; b) fadiga da superfície a baixa velocidade e alto ângulo de 

impacto; 

c) fratura frágil ou múltiplas deformações plásticas durante impacto a médias 

velocidades e alto ângulo; d) fusão da superfície causada por altas velocidades de 

impacto; e) erosão macroscópica com efeitos secundários; f) degradação da rede 

cristalina por impacto de átomos [11]. 
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de impacto favorece o processo de desgaste, similar ao desgaste abrasivo, devido a tendência 

de as  partículas se arrastarem sobre a superfície após o impacto. O alto ângulo de impacto 

favorece mecanismos de desgaste que são característicos da erosão. Quando ocorre alta taxa 

de erosão e baixo ângulo de impacto, prevalece o desgaste por fratura dúctil. Caso a taxa 

máxima seja encontrada para altos ângulos de impacto, o desgaste frágil predomina[11]. 

A velocidade da partícula erosiva influencia muito no processo de desgaste, se a 

velocidade for baixa, a tensão do impacto não é suficiente para causar deformação plástica, 

então o desgaste ocorre por fadiga da superfície. Quando a velocidade aumenta, a erosão da 

superfície acontece por deformação plástica com o impacto da partícula.  Este fato é comum 

em processos de engenharia, o desgaste pode ocorrer por repetitivas deformações 

plásticas[11,65]. 

Quando as partículas que causam a erosão estiverem cegas ou em forma esférica, 

formam-se camadas finas na superfície desgastada devido a deformação plástica. Ao contrário, 

quando as partículas estão afiadas, o corte ou a fratura frágil são mais comuns. Os materiais 

frágeis desgastam por causa das trincas que se formam abaixo da superfície e quando a 

velocidade da partícula for alta, poderá até fundir durante o impacto contra a superfície[11,65]. 

O tamanho da partícula deverá ser considerado, tamanhos na faixa de 5µm a 500µm, 

causam o desgaste erosivo, o que não significa que esta faixa de tamanhos seja referência, pois  

partículas minúsculas também causam desgaste erosivo[11,66,67]. 

A temperatura também exerce influência no desgaste erosivo, pois pode fundir o 

material causando a erosão e aumentando a taxa de desgaste. As propriedades mecânicas do 

material como a temperatura de erosão e a taxa de desgaste estão relacionadas. A temperaturas 

elevadas, o metal oxida e a corrosão acelera a taxa de desgaste, fazendo com que o material 

seja removido da superfície erodida como um óxido frágil[11,68].  

 

 

4.9) Resistência ao desgaste abrasivo e erosivo dos polímeros, borrachas e compósitos 

 

 

Os polímeros, embora macios, podem ter um grau surpreendentemente elevado de 

resistência ao desgaste abrasivo, comparados com um metal de mesma dureza. A maior 

durabilidade dos polímeros pode ser atribuída a elevada resistência à abrasão por 

arrancamento de grãos e a incapacidade de fraturar grãos formando novas arestas de bordas 
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afiadas, comparados aos metais. A resistência ao desgaste por abrasão relativa dos plásticos e 

metais de mesma dureza é mostrada na Figura 4.6[11,69,70] : 

 

 

 
Figura 4.6: Resistência ao desgaste abrasivo para plásticos e metais:  

(I) plásticos e (II) metais[11,69]. 

 

 

As propriedades dos plásticos quanto ao desgaste abrasivo podem ser afetadas por 

aditivos tais como plastificantes. Um composto para enchimento ideal deverá ter um desgaste 

mínimo. Em um polímero, a resistência ao desgaste abrasivo poderá ser alterada adicionando 

fibras de vidro, por exemplo. O desgaste abrasivo em plásticos é menos comum que em 

metais, o abrasivo tende a se desgastar por deformação plástica de forma cíclica promovendo a 

fadiga do material plástico, que é um processo de desgaste mais lento[11,59,69,70]. 

Os modos de desgaste abrasivo a dois corpos e a três corpos também são muito 

diferentes para os plásticos. Na abrasão de dois corpos (tipo lixa), a taxa de desgaste é 

linearmente proporcional à carga, enquanto na abrasão a três corpos, o desgaste do plástico 
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tem uma dependência não linear da carga. Os motivos que levam a esta variação ainda não são 

claros[11,69]. 

O mecanismo de desgaste por abrasão na borracha é diferente: ocorre durante a 

degradação molecular, sustentando grandes tensões durante a abrasão e provocando a quebra 

da cadeia nas moléculas de polímero no interior da borracha. As extremidades quebradas das 

moléculas são altamente reativas, tornando-se radicais químicos que combinam rapidamente 

com o oxigênio para formar os produtos da oxidação. Os produtos da degradação formam uma 

fina poeira oleosa, que é uma característica da abrasão da borracha[11,71].  

Os polímeros têm se destacado como materiais resistentes ao desgaste erosivo para 

aplicações onde os metais são inadequados como, por exemplo, onde é necessária a 

transparência à luz visível ou outro tipo de radiação. A resistência ao desgaste erosivo dos 

polímeros é, em geral, menor do que a do aço. Os metais têm sido substituídos pelos polímeros 

em várias situações de desgaste erosivo, sendo o poliuretano o mais resistente[11]. 

Uma característica do desgaste erosivo de polímeros é que, em um longo desgaste, 

pode ocorrer um ganho de massa, devido à incorporação de partículas no polímero[11,72]. 

A borracha geralmente é resistente ao desgaste erosivo devido à absorção da energia 

elástica da partícula, não causando danos visíveis à sua superfície, o mesmo não acontece no 

desgaste abrasivo[11]. 

Algumas formas de degradação química e a oxidação também podem agilizar a erosão 

em alguns polímeros, tais como os elastômeros. A água e os gases presentes nas superfícies 

das partículas hidrófilas, comum em muitos minerais como, por exemplo, na sílica, durante o 

impacto destas partículas na borracha, a água e o oxigênio da superfície reagem com a 

borracha. Esta reação química é facilitada pelo aumento da temperatura que ocorre no 

momento do impacto, provocando a formação de uma superfície enfraquecida sobre a 

borracha esta situação pode ser observada na Figura 4.7[11,73]: 
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Figura 4.7: Degradação química e formação de uma camada de superfície enfraquecida (por 

exemplo em borracha), induzida pelo impacto de uma partícula[11]. 

 

 

A microestrutura dos polímeros afeta o desgaste e as características do  atrito. Dois 

temas básicos têm sido estudados em microestrutura do polímero: os méritos relativos a 

polímeros amorfos e cristalinos como materiais de rolamento, e o tamanho das esferulites em 

polímeros cristalinos[11]. 

É raro o uso do polímero na sua forma pura, pois adjuvantes como plastificantes e 

corantes são adicionados ao polímero mesmo quando este nominalmente é considerado puro, o 

que influencia muito no desgaste. Para a engenharia tribológica, isto é positivo, a adição de 

reforços e lubrificantes auxilia na produção de materiais compósitos de alta qualidade, 

aumentando a resistência mecânica e melhorando as propriedades tribológicas[11,74]. 

Para reduzir o coeficiente de atrito, por exemplo, é comum adicionar o PTFE ao 

polímero. No caso do aumento da resistência mecânica, adicionam-se fibras, que podem ser 

cortadas com orientações aleatórias unidirecionais ou formando tecidos. Estas fibras podem 

ser de vidro, grafite, metais e outros. É importante que as fibras permaneçam firmemente 

presas na matriz, para que não sejam liberadas como detritos do desgaste. Também podem ser 

 

Figura 4.9.2: Degradação química e formação de uma camada de superfície 

enfraquecida (por exemplo em borracha), induzida pelo impacto de uma 

partícula de corrosão [11]. 

 

Figura 4.10.3: Arranjo esquemático dos segmentos rígidos e flexíveis do PU [80]. 
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Fig. 1. Schematic arrangement of the hard and soft domains of TPU.

Tribological studies with polyurethane have been carried
out in diverse configurations and different wear mechanisms
have been mentioned. Beck and Truss [4] worked on the wear
behaviour of the polyurethane elastomers in two wear configu-
rations such as slurry erosion and dry sand rubber wheel. They
identified the wear mechanisms of cutting, gouging and Shalla-
mach waves.

2. Delamination

Johnson, discussing contact mechanics, mentioned that it is
apparent that metallic wear particles commonly take the form of
thin platelets originated of near-surface cracks parallel or at an
acute to the surface. This observation led Suh to introduce the
term delamination wear [5].

Johnson affirmed that delamination wear cracks are indeed
shear cracks of a ductile nature, driven by plastic strain rather
than elastic stress intensity [5].

Suh considered that there were two assumptions that could
be made to model the delamination wear process. In the first
assumptions, Suh assumed that, at some fraction of the asperity
contact, a strong sliding junction could be formed which could
cause the materials to shear until a wear sheet is formed. In
the second assumptions, it was assumed that the creation of the
wear sheet could be a cumulative process, which results from the
material being sheared into small amounts by each pass asperity.
The creation of the wear sheet will occur only after a larger
number of asperities of the counterface that have passed each
point on the surface [6].

Suh et al., while studying tribology of polyethylene homo-
composites, mentioned that the wear particles are formed either
by process on the surface or on the subsurface by cyclic plastic
deformation leading to delamination wear. Any wear particles
generated at the surface cause greater ploughing and increase
the frictional force, which accelerates the delamination process.
This cyclic nature of frictional loading produces plastic defor-
mation of the surface and subsurface. When pre-existing cracks
are in the subsurface or when conditions for nucleation exist,
the cracks in the subsurface are formed and the plastic defor-
mation, caused by the surface traction, helps them to develop.
The propagation of cracks and their extension to neighbouring
cracks and subsequent shearing to the surface cause wear sheets
to delaminate [7].

Some investigators have reported this wear mechanism in
polyethylene, epoxy and PTFE [8–11], but there was no mention
about this wear mechanism in polyurethane. The present paper
discusses the sliding wear on TPU.

3. Experiment

3.1. Materials

The testing specimens were manufactured from a commercial
polyurethane elastomer (red in colour) in cylindrical form with
a thickness of 10.0 ± 0.1 mm and a diameter 12.0 ± 0.1 mm and
a hardness of 86 ± 4 Shore A.

The counterface was a hot rolled AISI 1045 steel, smoothed
with abrasive silicon carbide papers with meshes from #180
to #600, after being quenched and tempered with 734 ± 330
HV0.05. This hardness dispersion was associated with residual
austenite (lower limit) and M3C carbide (upper limit).

3.1.1. Thermal analysis
Thermal techniques are useful in understanding field failure

problems and on determining the polymer quality and identity.
Thermal analysis, TGA, DSC and TMA are used to determine
physical properties that can establish quality assurance and dis-
tinguish a product from the others.

To confirm that the commercial polymer acquired was
thermoplastic, some polyurethane samples were thermally char-
acterized by thermogravimetric analysis (TGA), differential
scanning calorimetry (DSC) and thermomechanical analysis
(TMA). The thermogravimetric analysis (TGA) was performed
on a Shimadzu TGA-50H thermoanalyzer, 2.52 mg sample was
examined under nitrogen flow rate of 50 ml/min at a scan rate of
10 !C/min from room temperature (29 !C) to 900 !C.

The DSC analysis was carried out in Shimadzu, model DSC-
50H, using a heating rate of 5 !C/min, from 29 to 550 !C, with
nitrogen as purge gas (50 ml/min).

The TMA was carried out on a Shimadzu, model TMA 50H.
Nitrogen atmosphere was used with a flow rate of 50 ml/min and
a scan rate of 10 !C/min, from 30 to 400 !C.

3.2. Sliding testing

Dry sliding wear tests were conducted on a sliding wear test-
ing machine, Fig. 2, developed based on the micro-scale abrasion
test mentioned by Trezona and Hutchings [12]. In the developed
sliding wear tester a counterface cylindrical shaft, Fig. 3, was
used instead of the conventional sphere mentioned by the authors
[12], and the counterface was fixed at the ends and were driven
by an electric motor. A polymeric flat specimen was mounted
vertically on a pivoted arm and was loaded against the shaft by a
dead weight. The test was carried out without placing the abra-
sive because the counterface shaft was not polished and their
micrometric roughness act as abrasive.

The protuberances of the counterface had seven different
contact angles (180!, 165!, 135!, 105!, 75!, 45! and 15!) to
change the contact geometries as suggested by Briscoe to obtain
different wear mechanisms in polymers [13].

The tests were carried out with a sliding distance of 5.0 km.
Two normal loads, 3.2 and 10.0 N and a sliding velocity of
0.37 m/s were used.

The samples of polyurethane were smoothed with abrasive
papers and cleaned for 10 min in ultrasonic bath with distilled
water and dried out with a drier.
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adicionados ao polímero materiais, como pós metálicos, que diminuem o coeficiente de atrito 

e aumentam a resistência ao desgaste[11].  

As vantagens e limitações dos polímeros em aplicações tribológicas foram estudadas. 

Como vantagens, apresentam baixo atrito e coeficiente de desgaste, como limitações, devem 

ser aplicados a baixas temperaturas, velocidades e cargas menores. Apesar das restrições dos 

materiais poliméricos para aplicações tribológicas, muito esforço tem sido feito para melhoria 

de suas propriedades para futuras aplicações[11].   

 

 

4.10) O poliuretano  

 

 

O poliuretano é um tipo de polímero que foi desenvolvido por Otto Bayer, em 1937, na 

Alemanha. Esta classe de polímeros começou a ser utilizada para produzir espumas rígidas, 

cerdas, fibras, tintas e adesivos, ganhando espaço com a fabricação de espuma flexível. 

Dependendo do catalizador e dos monômeros utilizados, poderá ser produzida uma variedade 

de materiais de estrutura celular ou maciça. Os poliuretanos podem ser termoplásticos ou 

termorrígidos, apresentando como principais propriedades mecânicas, resistência à abrasão, 

mecânica a óleos, alta resiliência, além do fácil processamento[5,75,76]. 

Poliuretano é o nome dado a um grupo de polímeros formados a partir de 

poliisocianatos e polialcóois (polióis). A ligação uretano, presente nos poliuretanos, é formada 

pela reação de adição entre um isocianato, composto que contém o grupo  

– N = C = O, e um hidrogênio ácido (H+) existente em um outro composto. Esta reação de 

adição acontece através da dupla ligação C – N, sendo que a reação mais importante ocorre 

entre um isocianato e um composto que contém o grupo – OH (hidroxila), que formam ácidos 

ésteres carbâmicos, chamados de uretanos, cuja reação é mostrada na Figura 4.8[75,76]: 

 

 

 
Figura 4.8: Reação de obtenção do uretano[76]. 
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São várias as reações de isocianatos consideradas essenciais na química do poliuretano, 

a Figura 4.9 apresenta a reação de síntese do poliuretano[76]: 

 

 

 
Figura 4.9: Reação de síntese do poliuretano[76]. 

 

 

Os PU’s são classificados como multiblocos de uretanos, pois os segmentos flexíveis e 

rígidos são unidos através de suas extremidades por meio de ligações covalentes de uretano, 

como ilustrado na Figura 4.10[77-80]. 

 

 

 
Figura 4.10: Arranjo esquemático dos segmentos rígidos e flexíveis do PU[80]. 

 

 

Muitos poliuretanos têm estruturas segmentadas formadas por blocos de segmentos 

flexíveis e segmentos rígidos. Os poliuretanos que apresentam este tipo de morfologia são 

comumente chamados de elastômeros termoplásticos (TPU’s). Os segmentos flexíveis 

formados por polióis de cadeia longa são responsáveis pela flexibilidade e deformação do 

elastômero. Os segmentos rígidos são formados a partir dos extensores de cadeia 

(principalmente dióis de cadeia curta ou diaminas) e diisocianatos, e são responsáveis pela 

redução da mobilidade e ligação das cadeias poliméricas propiciando ao material rigidez e 

resistência mecânica[77-80]. 

 

Figura 4.9.2: Degradação química e formação de uma camada de superfície 

enfraquecida (por exemplo em borracha), induzida pelo impacto de uma 

partícula de corrosão [11]. 

 

Figura 4.10.3: Arranjo esquemático dos segmentos rígidos e flexíveis do PU [80]. 
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Fig. 1. Schematic arrangement of the hard and soft domains of TPU.

Tribological studies with polyurethane have been carried
out in diverse configurations and different wear mechanisms
have been mentioned. Beck and Truss [4] worked on the wear
behaviour of the polyurethane elastomers in two wear configu-
rations such as slurry erosion and dry sand rubber wheel. They
identified the wear mechanisms of cutting, gouging and Shalla-
mach waves.

2. Delamination

Johnson, discussing contact mechanics, mentioned that it is
apparent that metallic wear particles commonly take the form of
thin platelets originated of near-surface cracks parallel or at an
acute to the surface. This observation led Suh to introduce the
term delamination wear [5].

Johnson affirmed that delamination wear cracks are indeed
shear cracks of a ductile nature, driven by plastic strain rather
than elastic stress intensity [5].

Suh considered that there were two assumptions that could
be made to model the delamination wear process. In the first
assumptions, Suh assumed that, at some fraction of the asperity
contact, a strong sliding junction could be formed which could
cause the materials to shear until a wear sheet is formed. In
the second assumptions, it was assumed that the creation of the
wear sheet could be a cumulative process, which results from the
material being sheared into small amounts by each pass asperity.
The creation of the wear sheet will occur only after a larger
number of asperities of the counterface that have passed each
point on the surface [6].

Suh et al., while studying tribology of polyethylene homo-
composites, mentioned that the wear particles are formed either
by process on the surface or on the subsurface by cyclic plastic
deformation leading to delamination wear. Any wear particles
generated at the surface cause greater ploughing and increase
the frictional force, which accelerates the delamination process.
This cyclic nature of frictional loading produces plastic defor-
mation of the surface and subsurface. When pre-existing cracks
are in the subsurface or when conditions for nucleation exist,
the cracks in the subsurface are formed and the plastic defor-
mation, caused by the surface traction, helps them to develop.
The propagation of cracks and their extension to neighbouring
cracks and subsequent shearing to the surface cause wear sheets
to delaminate [7].

Some investigators have reported this wear mechanism in
polyethylene, epoxy and PTFE [8–11], but there was no mention
about this wear mechanism in polyurethane. The present paper
discusses the sliding wear on TPU.

3. Experiment

3.1. Materials

The testing specimens were manufactured from a commercial
polyurethane elastomer (red in colour) in cylindrical form with
a thickness of 10.0 ± 0.1 mm and a diameter 12.0 ± 0.1 mm and
a hardness of 86 ± 4 Shore A.

The counterface was a hot rolled AISI 1045 steel, smoothed
with abrasive silicon carbide papers with meshes from #180
to #600, after being quenched and tempered with 734 ± 330
HV0.05. This hardness dispersion was associated with residual
austenite (lower limit) and M3C carbide (upper limit).

3.1.1. Thermal analysis
Thermal techniques are useful in understanding field failure

problems and on determining the polymer quality and identity.
Thermal analysis, TGA, DSC and TMA are used to determine
physical properties that can establish quality assurance and dis-
tinguish a product from the others.

To confirm that the commercial polymer acquired was
thermoplastic, some polyurethane samples were thermally char-
acterized by thermogravimetric analysis (TGA), differential
scanning calorimetry (DSC) and thermomechanical analysis
(TMA). The thermogravimetric analysis (TGA) was performed
on a Shimadzu TGA-50H thermoanalyzer, 2.52 mg sample was
examined under nitrogen flow rate of 50 ml/min at a scan rate of
10 !C/min from room temperature (29 !C) to 900 !C.

The DSC analysis was carried out in Shimadzu, model DSC-
50H, using a heating rate of 5 !C/min, from 29 to 550 !C, with
nitrogen as purge gas (50 ml/min).

The TMA was carried out on a Shimadzu, model TMA 50H.
Nitrogen atmosphere was used with a flow rate of 50 ml/min and
a scan rate of 10 !C/min, from 30 to 400 !C.

3.2. Sliding testing

Dry sliding wear tests were conducted on a sliding wear test-
ing machine, Fig. 2, developed based on the micro-scale abrasion
test mentioned by Trezona and Hutchings [12]. In the developed
sliding wear tester a counterface cylindrical shaft, Fig. 3, was
used instead of the conventional sphere mentioned by the authors
[12], and the counterface was fixed at the ends and were driven
by an electric motor. A polymeric flat specimen was mounted
vertically on a pivoted arm and was loaded against the shaft by a
dead weight. The test was carried out without placing the abra-
sive because the counterface shaft was not polished and their
micrometric roughness act as abrasive.

The protuberances of the counterface had seven different
contact angles (180!, 165!, 135!, 105!, 75!, 45! and 15!) to
change the contact geometries as suggested by Briscoe to obtain
different wear mechanisms in polymers [13].

The tests were carried out with a sliding distance of 5.0 km.
Two normal loads, 3.2 and 10.0 N and a sliding velocity of
0.37 m/s were used.

The samples of polyurethane were smoothed with abrasive
papers and cleaned for 10 min in ultrasonic bath with distilled
water and dried out with a drier.
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Nos poliuretanos, geralmente os domínios rígidos são incompatíveis com os domínios 

flexíveis. Em decorrência desta incompatibilidade ocorre uma separação de fases (segregação) 

sendo formadas microfases nas quais os domínios rígidos funcionam como ligações cruzadas 

físicas para os domínios flexíveis[77-80]. 

Quando o poliuretano é submetido a um único esforço, a tendência é se deformar. 

Algumas partes após a distensão se retornam ao tamanho normal (segmentos flexíveis), 

enquanto outras se deformam de maneira irreversível (segmentos rígidos). Este 

comportamento é devido à redistribuição de tensões sofridas pelo deslizamento de cadeias 

poliméricas seguido de uma regeneração das ligações de hidrogênio. Após o resfriamento do 

poliuretano, a dureza aumenta e a elasticidade diminui por causa da cristalização dos 

segmentos flexíveis[77]. 

 A dureza do poliuretano está relacionada com o elevado percentual de segmentos 

rígidos e alto número de ligações cruzadas. A propriedade da dureza pode ser avaliada pelo 

teste de dureza Shore, numa escala variando de 0 a 100, onde a leitura é adimensional. A 

escala Shore fornece a resistência do material à indentação, cujo valor encontrado não possui 

ligação com as outras propriedades ou características do material. As escalas Shore A e Shore 

D são indicadas para a medição de dureza de  borrachas/elastômeros e usadas também para 

plásticos “moles” como poliolefinas, fluoropolímeros e vinis. A escala A é usada para 

borrachas “moles” enquanto que a escala D é usada para borrachas mais “duras”. O teste de 

dureza realizado através do durômetro Shore não fornece dados como a força ou a resistência 

ao risco, desgaste abrasivo e outros como especificações dos produtos. A Figura 4.11 faz uma 

comparação de dureza entre alguns materiais poliméricos[77,81-83]: 
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Figura 4.11:  Comparação de dureza entre alguns materiais poliméricos[82]. 

 

 

Como características tribológicas, estudos mostram que o poliuretano apresenta boa 

resistência ao desgaste por abrasão e ao desgaste nas condições de rolamento. O coeficiente de 

atrito no deslizamento é relativamente elevado. Os poliuretanos apresentam degradação 

considerável a 70° C, diminuindo o tempo de aplicação por apresentar falha mecânica quando 

exposto a altas temperaturas[5,11]. 
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CAPÍTULO 5: Materiais e métodos 
 

 

5.1) Materiais 

  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas três amostras de poliuretano, 

submetidas a ensaios de abrasão por esfera rotativa. Como abrasivo foram utilizados três tipos 

de polpas de minério de Ferro com diferentes índices de abrasividade (SAR – Slurry Abrasion 

Response). O índice de abrasividade (SAR), é uma medida da resposta à abrasão relativa de 

qualquer material em qualquer polpa, onde está relacionada a taxa de perda de massa de uma 

amostra, a partir da curva de perda de massa acumulada com o tempo. O potencial 

hidrogeniônico (pH) das polpas e a granulometria também foram diferentes. A concentração 

foi de 50% em volume.    

 

 

5.2) Métodos experimentais 

 

 

5.2.1) Ensaios tribológicos 

 

 

Os ensaios de desgaste abrasivo foram realizados utilizando a máquina MAE – 

Máquina de Abrasão por Esfera, onde se obtém a força de atrito (Fat). A máquina é constituída 

de um torno adaptado a um platô, no qual é posicionada a amostra a ensaiar, que tem um 

porta-amostra com liberdade para movimentar-se nas direções X e Y, além de possibilitar 

ajustes na inclinação do platô. Uma massa suspensa permite o controle da força normal entre a 

esfera e a amostra. Na extremidade do platô foi instalado um sensor de carga que converte o 

sinal elétrico causado pela rotação da esfera sobre a amostra, possibilitando a leitura da carga 

em gramas, que é dividida por mil e multiplicada pela aceleração da gravidade (g=9,81m/s2) 

para obter a força de atrito em Newton, mostrada  no display digital, como mostra a Figura 

5.1[12]: 
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Figura 5.1: Máquina de abrasão por esfera[12]. 

 
 
 

Esta máquina foi desenvolvida no LESTA –  Laboratório de Engenharia de Superfícies 

e Técnicas Afins, que está instalado na Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto. A máquina possui um conjunto porta amostra acoplado sobre uma plataforma, 

viabilizando o comando de posicionamento da amostra em relação à esfera. A plataforma se 

movimenta no plano por meio de manivelas como ilustra a Figura 5.2[12]:    

 

 
  

 
Figura 5.2: Manivelas de controle do movimento da plataforma[12]. 
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 Para a realização dos ensaios, utilizou-se três suspensões abrasivas de polpas de 

minério de Ferro, denominadas A, B e C. A polpa A é rejeito de lama, a polpa B é rejeito + 

lama e a polpa C é rejeito da flotação. A esfera utilizada nos ensaios foi de 17,5mm de 

diâmetro constituída de aço SAE52100, com rotação de 132rpm. A massa suspensa foi de 

240g e o platô com uma inclinação de 35°.  

 As amostras de poliuretano foram identificadas como: PU 1, PU 2 e PU 3, de formato 

retangular com as seguintes dimensões: (2,5 x 2,0 x 0,6)cm. De acordo com informações 

obtidas pelo fornecedor, estes PU’s são aplicados em revestimento interno de tubos de 

minerodutos destinados ao transporte de polpas abrasivas. Segundo ele, o PU 1 tem ágil tempo 

de cura dificultando a conformação após injeção em molde. O PU 2 tem o tempo de cura 

rápido, com boa adesão e conformidade. O PU 3 apresenta bom tempo de cura, propiciando 

boa conformidade em revestimento interno de tubos minerodutos.     

Foi realizado em cada amostra de PU três ensaios de desgaste abrasivo por esfera 

rotativa para cada suspensão, com duração de uma hora cada ensaio. A leitura da força de 

atrito realizada a cada 5 minutos e a renovação dos abrasivos por gotejamento deu-se a cada 

dez minutos.  

 

 

5.3) Preparo das polpas abrasivas  

 

 

Cada polpa de minério de Ferro A, B e C, foi agitada com água destilada para 

homogeneizá-las. Posteriormente, foi retirada uma amostra de cada antes da decantação, para 

serem utilizadas como suspensão abrasiva nos ensaios de desgaste e para análise morfológica. 

A concentração das suspensões abrasivas foram de 50% em volume.  

Em seguida, mediu-se o índice de abrasividade (SAR) das polpas obtendo os seguintes 

valores: 37; 175; 222 e o potencial hidrogeniônico (pH) 7,95; 7,45; 8,28, respectivamente para 

as polpas A, B e C, apresentadas na Figura 5.3:   
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Figura 5.3: Polpas de minério de Ferro utilizadas como abrasivos. 

A: rejeito de lama; B: rejeito + lama; C: rejeito da flotação. 

 

 

5.4) Distribuição de tamanhos de partículas dos abrasivos  

 

 

Para a obtenção da distribuição de tamanhos de partículas das amostras abrasivas, 

utilizou-se a análise por difração de luz laser em Granulômetro da marca Cilas, modelo 1064, 

que pertence ao Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. 

Como condições de ensaio, destacaram-se os seguintes pontos: as amostras dos 

abrasivos foram diluídas em água numa quantidade tal que, assegurasse um nível de 

obscuração (obscuration – termo que define a quantidade de luz laser que é absorvida pela 

amostra) de 7% até 30%; empregou-se um período de 60s de ultrassom para manter a 

estabilidade de dispersão das partículas; para a amostra A foi necessário o uso de 

hexametafosfato de sódio (NaPO3)n a 0,1% (porcentagem em peso), de modo a evitar a 

aglomeração de suas partículas e as amostras B e C dispersas em água; a varredura foi 

realizada entre 0,04µm e 500µm; os valores da frequência da distribuição de tamanho (d10%, 
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d50% e d90%), foram calculados pelo software (modelo matemático), sendo estes valores 

referentes à média dos diâmetros de partículas nos intervalos abaixo de 10%, 50% e 90% na 

curva de distribuição de tamanho. Os resultados desta análise são apresentados no início do 

capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6: Resultados e discussões 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios e as características 

das amostras que foram necessárias para o entendimento e discussão dos resultados. A Tabela 

6.1 apresenta os resultados experimentais das amostras de PU e das suspensões abrasivas 

necessários para a interpretação deste estudo.  

 

 

Tabela 6.1: Resultados experimentais:  

Amostras Massa 
inicial: g 

Rugosidade 
(s/calotas): 
µm 

Dureza 
Shore A 

Densidade: 
g/cm3 

Suspensões 
abrasivas pH SAR d90: µm 

PU 1 3,269 0,17 85±10 1,07±0,01 polpa A 8,0 37 68 
PU 1 3,254 0,17 85±10 1,07±0,01 polpa A 8,0 37 68 
PU 1 3,222 0,17 85±10 1,07±0,01 polpa A 8,0 37 68 
PU 2 3,256 0,11 87±4 1,03±0,01 polpa B 7,5 175 19 

PU 2 3,271 0,11 87±4 1,03±0,01 polpa B 7,5 175 19 

PU 2 3,264 0,11 87±4 1,03±0,01 polpa B 7,5 175 19 
PU 3 3,251 0,11 91±7 1,04±0,01 polpa C 8,3 222 117 
PU 3 3,255 0,11 91±7 1,04±0,01 polpa C 8,3 222 117 
PU 3 3,254 0,11 91±7 1,04±0,01 polpa C 8,3 222 117 

 

 

 

A Figura 6.1: apresenta as curvas de distribuição de tamanhos de partículas das polpas 

abrasivas. Estas curvas foram obtidas pela técnica de espalhamento de luz laser em pequenos 

ângulos, nos testes realizados com as polpas abrasivas A, B e C, pelo Granulômetro Cilas, 

modelo 1064.  
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Figura 6.1: Curvas de distribuição de tamanhos de partículas das polpas abrasivas. A: 

rejeito de lama; B: rejeito + lama; C: rejeito da flotação. 

 

 

Na Figura 6.1, pode-se observar a distribuição granulométrica das partículas das polpas 

abrasivas. A polpa A, rejeito de lama, apresenta distribuição de tamanhos de partículas com 

alta dispersão entre as classes de tamanhos, sem um valor central definido e alta presença de 

partículas abaixo de 10 µm, possui o tamanho de grão médio. A polpa B, rejeito + lama, 

apresenta distribuição de tamanhos de partículas com maior dispersão entre as classes de 

tamanhos. Assimetria pronunciada à esquerda, exibindo uma grande contribuição de partículas 

abaixo de 1 µm, o menor tamanho de grão. E a polpa C, rejeito da flotação, apresenta 

distribuição de tamanhos de partículas mais próxima da normalidade: mais estreita e com um 

valor central mais bem definido, embora tenha leve asssimetria à equerda, pequena parcela de 

partículas abaixo de 10µm (ultrafinos), o maior tamanho de grão (mais grosseira). 

Em seguida, a Tabela 6.2, mostra os principais parâmetros obtidos de uma distribuição 

típica de tamanhos de partículas (análise granulométrica dos abrasivos).  
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Tabela 6.2: Resultados da análise granulométrica dos abrasivos: 

Amostras e 
Testes 

Parâmetros de distribuição de tamanhos de partículas 
d80 

(µm) 

d50 

(µm) 

d90 

(µm) 

% das partículas 

abaixo de 10µm 

A-teste 1 49,12 18,02 67,35 32,27 

A-teste 2 50,17 18,96 68,87 31,03 

Média 49,65 18,49 68,11 31,65 

B-teste 1 14,23 6,73 18,59 64,97 

B-teste 2 14,23 6,74 18,62 64,96 

Média 14,23 6,74 18,61 64,97 

C-teste 1 97,20 61,56 119,49 4,82 

C-teste 2 92,75 58,72 113,94 4,97 

Média 94,98 60,14 116,72 4,90 

 

 

A Tabela 6.2 tem como objetivo inferir a respeito da influência do tamanho 

característico, por exemplo, d50 – diâmetro de partícula abaixo do qual se encontram 50% da 

distribuição granulométrica da polpa:  

- Polpa A – rejeito de lama: d50 =18,49µm - o médio d50 -  (50% das partículas 

estão abaixo de 18,49µm); 

- Polpa B – rejeito + lama: d50 = 6,74µm - o menor d50 - polpa mais fina - (50% 

das partículas estão abaixo de 6,74µm); 

- Polpa C – Rejeito da flotação: d50 = 60,14µm - o maior d50 -  polpa mais 

grosseira - (50% das partículas estão abaixo de 60,14µm). 

Após a realização dos ensaios de desgaste abrasivo por esfera rotativa, com as polpas 

de minério de Ferro A, B e C, foi possível obter as micrografias das calotas impressas nas 

amostras PU 1, PU 2 e PU 3 (três calotas em cada amostra), mostradas nas Figuras 6.2 a 6.10. 

Para a aquisição das micrografias, foi utilizado o microscópio Leica, modelo DM EP. 
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Figura 6.2: Amostras do PU 1 ensaiadas com a polpa A. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 3,79mm. 

 

 

 
Figura 6.3: Amostras do PU 1 ensaiadas com a polpa B. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,07mm. 

 

 

 
Figura 6.4: Amostras do PU 1 ensaiadas com a polpa C. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,19mm. 
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 Após a realização dos ensaios de desgaste abrasivo por esfera rotativa, com as 

polpas de minério de Ferro A, B e C, foi possível obter as micrografias das calotas 

impressas nas amostras PU 1, PU 2 e PU 3 (três calotas em cada amostra), mostradas 

nas Figuras 6.2: A-C a 6.10: A-C. Para a aquisição das micrografias, foi utilizado o 

microscópio Leica, modelo DM EP.  

 

Figura 6.2: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa A. 

 

Figura 6.3: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa B. 

 

Figura 6.4: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa C. 

 

A B C 

A B 

 

C

A B C 
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 Após a realização dos ensaios de desgaste abrasivo por esfera rotativa, com as 

polpas de minério de Ferro A, B e C, foi possível obter as micrografias das calotas 

impressas nas amostras PU 1, PU 2 e PU 3 (três calotas em cada amostra), mostradas 

nas Figuras 6.2: A-C a 6.10: A-C. Para a aquisição das micrografias, foi utilizado o 

microscópio Leica, modelo DM EP.  

 

Figura 6.2: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa A. 

 

Figura 6.3: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa B. 

 

Figura 6.4: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa C. 

A B C 

A B C

A B C 
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 Após a realização dos ensaios de desgaste abrasivo por esfera rotativa, com as 

polpas de minério de Ferro A, B e C, foi possível obter as micrografias das calotas 

impressas nas amostras PU 1, PU 2 e PU 3 (três calotas em cada amostra), mostradas 

nas Figuras 6.2: A-C a 6.10: A-C. Para a aquisição das micrografias, foi utilizado o 

microscópio Leica, modelo DM EP.  

 

Figura 6.2: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa A. 

 

Figura 6.3: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa B. 

 

Figura 6.4: A-C: Amostra do PU 1 ensaiado com a polpa C. 

A B C 

A B C

A B C 
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Figura 6.5: Amostras do PU 2 ensaiadas com a polpa A. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,40mm. 

 

 

 
Figura 6.6: Amostras do PU 2 ensaiadas com a polpa B. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 3,12mm. 

 

 

 
Figura 6.7: Amostras do PU 2 ensaiadas com a polpa C. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 3,43mm. 
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Figura 6.5: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa A. 

 

 

Figura 6.6: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa B. 

 

 

Figura 6.7: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa C. 
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Figura 6.5: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa A. 

 

 

Figura 6.6: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa B. 

 

 

Figura 6.7: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa C. 
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Figura 6.5: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa A. 

 

 

Figura 6.6: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa B. 

 

 

Figura 6.7: A-C: Amostra do PU 2 ensaiado com a polpa C. 
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Figura 6.8: Amostras do PU 3 ensaiadas com a polpa A. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,15mm. 

 

 

 
Figura 6.9: Amostras do PU 3 ensaiadas com a polpa B. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,25mm. 

 

 

 
Figura 6.10: Amostras do PU 3 ensaiadas com a polpa C. 

Diâmetro médio das calotas A, B e C: 4,38mm. 

 

 

 

 De posse destas micrografias, mediu-se o diâmetro das projeções das calotas impressas 

nas amostras dos PU’s, utilizando o valor médio para calcular o volume teórico de material 

removido. O cálculo do volume teórico de material removido, foi realizado utilizando a 

equação[84]: 
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Figura 6.8: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa A. 

 

Figura 6.9: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa B. 

 

 

Figura 6.10: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa C. 

 

De posse destas micrografias, mediu-se o diâmetro das projeções das calotas 

impressas nas amostras dos PU’s, utilizando o valor médio para calcular o volume 

teórico de material removido, sendo estes valores apresentados na Tabela III-6: 

 

A B C 

A B C

B C A 
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Figura 6.8: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa A. 

 

Figura 6.9: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa B. 

 

 

Figura 6.10: A-C: Amostra do PU 3 ensaiado com a polpa C. 

 

De posse destas micrografias, mediu-se o diâmetro das projeções das calotas 

impressas nas amostras dos PU’s, utilizando o valor médio para calcular o volume 

teórico de material removido, sendo estes valores apresentados na Tabela III-6: 

 

A B C 

A B C

B C A 
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! !, ! ≈ !!!  

!"!
                                                              (6.1) 

 

 

Onde:  

V é o volume teórico de material removido da calota impressa na matriz; 

b é o diâmetro da calota; 

R o rai 

o da esfera. 

 

 

 A Tabela 6.3 com resultados obtidos nos ensaios de abrasão por esfera rotativa, 

apresenta os valores de volume teórico e volume experimental. A discrepância entre os valores 

observados (teórico e experimental) pode ser justificada por erros de medida, tais como do 

diâmetro das projeções das calotas impressas nas amostras dos PU’s, do raio da esfera 

utilizada nos ensaios,  da massa e da densidade das amostras de PU. 

 

 

Tabela 6.3: Resultados obtidos nos ensaios de abrasão: 

Ensaios 

Massa 
final após 
3º ensaio: 

g 

Volume 
teórico: 

mm3 

Volume 
experimental: 

mm3 

Força 
normal: N 

Força de 
atrito: 

N 

Coeficiente 
de atrito: µ 

Rugosidade 
média das 

calotas: µm 

PU 1: 
polpa A 

3,256 1,15 12 4,40 1,46 0,33 1,29 

PU 1: 
polpa B 

3,222 1,54 30 4,36 1,59 0,36 0,84 

PU 1: 
polpa C 

3,271 1,73 -46 4,44 1,32 0,29 0,47 

PU 2: 
polpa A 

3,272 2,11 -16 4,42 1,39 0,31 0,43 

PU 2: 
polpa B 

3,265 0,53 6 4,42 1,39 0,31 0,44 

PU 2: 
polpa C 

3,257 0,78 7 4,41 1,40 0,31 0,29 

PU 3: 
polpa A 

3,256 1,66 -5 4,30 1,77 0,41 0,79 

PU 3: 
polpa B 

3,256 1,84 -1 4,41 1,42 0,32 1,28 

PU 3: 
polpa C 

3,254 2,06 0 4,36 1,59 0,36 1,59 

 

 

O valor do volume experimental com o sinal negativo, significa que na realização dos 

ensaios abrasivos foram incorporados abrasivos na amostra ensaiada após a realização dos 
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ensaios. As amostras que apresentaram aumento de massa foram: a amostra do PU 1 ensaiada 

com a polpa C, o PU 2 com a polpa A e o PU 3 com as polpas A e B.  Os valores de ganho de 

massa podem ser visualizados no Anexo A1. O aumento de massa se deve à incorporação dos 

abrasivos nas amostras durante o ensaio de desgaste abrasivo por esfera rotativa. A Figura 

6.11, resultado da microscopia eletrônica de varredura (MEV), apresenta a microestrutura da 

projeção da calota (região desgastada), onde se observa abrasivos incorporados na amostra. 

 

  

 
Figura 6.11: Microestrutura interna da calota (região desgastada). 

 

!
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Neste trabalho constatou-se que as amostras que mais se desgastaram, também foram as 

que apresentaram maior aumento de massa após os ensaios. Tal fato se explica que a densidade 

das amostras do PU é de aproximadamente 1g/cm3, ao remover material da amostra de PU por 

desgaste, retira material leve (menos denso) e incorpora material pesado (mais denso), como por 

exemplo, o Ferro de densidade 7,87g/cm3 e a Sílica com densidade 2,65g/cm3. 

Micrografias obtidas por MEV mostrando as regiões fraturadas para cada amostra do 

PU 1, PU 2 e PU 3, respectivamente,  evidenciando porosidades nas microestruturas dos 

poliuretanos, são exibidas na Figura 6.12, o que facilita a incorporação destes abrasivos e 

modifica a resposta do material[85].  

 

 

 
Figura 6.12: Porosidade nas microestruturas dos poliuretanos: 

A: PU 1, B: PU 2 e C: PU 3. 
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poliuretanos, são exibidas nas Figuras 6.19: A-C, o que facilita a incorporação destes 

abrasivos e modifica a resposta do material [88]. 
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Figura 6.19: A-C: Porosidade nas microestruturas dos       

poliuretanos: A: PU 1; B: PU 2 e C: PU 3. 

 

Vamos a partir de agora, tentar relacionar o desgaste dos poliuretanos com a 

incorporação de abrasivos e outros parâmetros obtidos nas análises deste estudo. 

Analisando as micrografias da Figura 6.21: A-C, percebe-se que todas as 

microestruturas apresentam porosidades, o que justifica o ganho de massa ao final de 

alguns ensaios, ou seja, os abrasivos são incorporados nas porosidades e regiões 

desgastadas contribuindo com aumento de massa. Sob o  ponto de vista do desgaste, 

pode-se inferir que as partículas incrustadas na superfície abradida, funcionam como 

barreira para as partículas abrasivas entrarem em contato com a superfície do PU, 

contribuindo com o menor desgaste do material [89]. A incorporação de abrasivos no PU 

1, PU 2 e PU 3, com seus respectivos gráficos de EDS, são apresentados na Figura 6.20: 
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poliuretanos, são exibidas nas Figuras 6.19: A-C, o que facilita a incorporação destes 

abrasivos e modifica a resposta do material [88]. 
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Analisando as micrografias da Figura 6.12, percebe-se que todas as microestruturas 

apresentam porosidades, o que justifica o ganho de massa ao final de alguns ensaios, ou seja, 

os abrasivos são incorporados nas porosidades e regiões desgastadas contribuindo com o 

aumento de massa. Sob o  ponto de vista do desgaste, pode-se inferir que as partículas 

incrustadas na superfície de desgaste abrasivo, funcionam como barreira para as partículas 

abrasivas entrarem em contato com a superfície do PU, contribuindo para um menor desgaste 

do material[86]. A incorporação de abrasivos no PU 1, PU 2 e PU 3, com seus respectivos 

gráficos de EDS, são apresentados na Figura 6.13: 
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Figura 6.13: Incorporação de abrasivos no PU 1, PU 2 e PU 3, 

com seus respectivos gráficos de EDS. 

 

 

Ao observar os valores de material removido na Tabela 6.3, é possível perceber que a 

polpa C, com maior índice de abrasividade, gerou maior desgaste nas amostras de PU 1 e PU 

3. Porém, o PU 2 apresentou maior desgaste quando se utilizou a polpa A, que apesar de ter 

menor índice de abrasividade, apresenta quantidade majoritária de Ferro e Sílica em sua 

composição comparada com as polpas B e C, conforme pode ser observado nas Figuras 6.14 a 

6.16 com Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), aliada a “maior” 

fragilidade do PU 2 comparado com o PU 1 e o PU 3, conforme ilustram as Figuras 6.17 a 

6.19 das superfícies fraturadas destes PU’s, obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), corroborando com a literatura[87-89]. 
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Figura 6.14: Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) da polpa A. 
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Figura 6.15: Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) da polpa B.  
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Figura 6.16: Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) da polpa C.  
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A polpa C também apresenta uma quantidade de Ferro e Sílica significante comparada 

com a polpa A. Porém, a polpa C é mais grosseira (maior tamanho de grão). Logo, a interação 

deste abrasivo com a superfície do PU é menor do que com a polpa A, justificando o maior 

desgaste quando utilizou-se a polpa A.  

 

 

          
Figura 6.17: Superfície fraturada do PU 1. 
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Figura 6.18: Superfície fraturada do PU 2. 

 

 
Figura 6.19 : Superfície fraturada do PU 3. 
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O PU 3 apresentou maior desgaste quando utilizou a polpa C do que o PU 1. As 

Figuras 6.20 e 6.21, resultado da microscopia eletrônica de varredura (MEV), apresentam a 

microestrutura da projeção da calota (região desgastada), obtida nos ensaios de desgaste por 

esfera rotativa no PU 1 e PU 3, com a polpa C, onde se observa uma diferença nas 

microestruturas das amostras do PU. 

 

 

 
Figura 6.20: Microestrutura interna da calota  

(região desgastada) do PU 1 com a polpa C. 
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Figura 6.21: Microestrutura interna da calota  

(região desgastada) do PU 3 com a polpa C. 

 

 

Além disso, o PU 3 apresentou maior coeficiente de atrito (valor médio) comparado ao 

PU 1 nos ensaios com a polpa C, justificando portanto, o maior desgaste deste PU. O que pode 

ser conferido na Tabela 6.3, que apresenta os valores médios da força de atrito e da força 

normal. O coeficiente de atrito entre o material da esfera de aço (SAE52100), o material de 

interesse (PU) e as suspensões abrasivas, foram calculados a partir dos dados disponíveis no 

Anexo 1. A força normal e o coeficiente de atrito foram calculados por meio de uma equação 

deduzida em função dos parâmetros geométricos da máquina, disponíveis no Anexo 2.  
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Outra análise importante realizada neste trabalho foram as medidas de rugosidade 

média (Ra). A rugosidade é um conjunto de irregularidades que caracterizam a superfície do 

material, como sulcos ou marcas, que podem ser avaliadas por aparelhos eletrônicos como o 

rugosímetro, desempenhando um papel importante no comportamento mecânico das amostras, 

tais como qualidade de deslizamento, resistência ao desgaste e ao atrito, qualidade de 

aderência, resistência à corrosão e à fadiga. A análise feita pelo rugosímetro tem a finalidade 

de determinar a rugosidade do material através de normas técnicas referentes a rugosidade e de 

calibrações. 

Foram feitas medidas de rugosidade média no interior das calotas de todas as amostras 

ensaiadas, com o rugosímetro de modelo TR 200 (H138-004), da marca Homis no Lesta, que 

podem ser observadas no Anexo 3. A Tabela 6.3 mostra os valores médios destas medidas de 

rugosidade média das amostras de PU, onde observa-se maior rugosidade no PU 3, nos ensaios 

com a polpa C em relação ao PU 1. 

A densidade dos poliuretanos foi medida pelo aparelho multipycnometer à gás hélio da 

marca Quantachrome Instruments no laboratório do Departamento de Engenharia Metalúrgica 

e de Materiais (DEMET/UFOP) e os valores são mostrados na Tabela 6.1. Verifica-se que as 

amostras têm praticamente a mesma densidade, portanto, nenhuma conclusão a respeito do 

desgaste pode ser tomada a partir desta análise.   
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CAPÍTULO 7: Conclusões 
 

 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que:  

 

➤ As amostras de poliuretano PU 1 e PU 3 são mais resistentes ao desgaste com as polpas A e 

B, enquanto a amostra PU 2 com as polpas B e C nas condições experimentais adotadas; 

 

➤ Foi possível obter o coeficiente de atrito nos ensaios de desgaste por esfera rotativa, porém, 

verificou-se que não se pode correlacionar, como via de regra, que o sistema que apresenta 

maior coeficiente de atrito provoca maior desgaste, ou seja, o desgaste é dependente do 

tribossistema e da microestrutura do poliuretano; 

 

➤ A análise da microestrutura das amostras dos PU’s revelou poros que podem servir como 

regiões de acúmulo de partículas abrasivas  contribuindo para o aumento de massa observado 

ao fim de alguns ensaios; 

 

➤ Com o auxílio da microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi possível concluir que o 

PU 2 apresenta uma estrutura mais frágil do que o PU 1 e o PU 3;  

  

➤ O perfil de desgaste revelou que na maioria das amostras analisadas o mecanismo de 

desgaste é o micro corte (ranhuras); 

 

➤ As amostras de PU 1 e PU 3 têm durezas próximas, sendo o PU 3 de maior dureza, mas não 

se pode correlacionar a dureza com o desgaste abrasivo do poliuretano, como nos metais, 

impossibilitando o uso da Equação de Archard; 

 

➤ Com base nas propriedades dos abrasivos (granulometria, morfologia e natureza), conclui-se 

que a polpa C, com maior tamanho de grão, pH e SAR, causou maior desgaste nas amostras de 

PU 1 e PU 3. No entanto, com granulometria média, pH e SAR menores em relação à polpa C, 

a polpa A causou maior desgaste no PU 2, possivelmente devido à quantidade considerável de 

Sílica em sua composição, aliada à baixa granulometria, que gerou maior interação entre a 

polpa e a amostra de PU; 
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➤ A Sílica  na análise do desgaste abrasivo apresentou ser um parâmetro preponderante na 

remoção de material polimérico; 

 

➤ Considerando que as amostras dos PU’s têm praticamente a mesma densidade, não foi 

possível estabelecer uma correlação entre a densidade e o desgaste abrasivo; 

 

➤ Quanto à rugosidade da superfície das amostras e do interior das calotas, não foi possível 

correlacionar com o desgaste do material sem o conhecimento das propriedades elásticas das 

amostras de PU analisadas. 
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CAPÍTULO 8: Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

➤  Correlacionar o desgaste, levando em conta as propriedades elásticas dos PU’s analisados; 

 

➤ Realizar análise da composição química das amostras de PU (caracterização), para uma 

melhor compreensão estrutural (ligações e elementos), tais como os segmentos flexíveis e 

rígidos, correlacionar estes resultados com o desgaste abrasivo. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Resultados da carga em gramas e força de atrito em Newton obtidos nos 

ensaios de desgaste abrasivo por esfera rotativa: 

  Polpa A 

Amostra PU 1 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 78 0,76518 109 1,06929 112 1,09872 

10 126 1,23606 108 1,05948 107 1,04967 
15 132 1,29492 146 1,43226 103 1,01043 
20 361 3,54141 154 1,51074 127 1,24587 
25 189 1,85409 189 1,85409 131 1,28511 
30 165 1,61865 196 1,92276 121 1,18701 
35 192 1,88352 218 2,13858 120 1,1772 
40 164 1,60884 225 2,20725 104 1,02024 
45 173 1,69713 227 2,22687 112 1,09872 
50 188 1,84428 224 2,19744 158 1,54998 
55 161 1,57941 203 1,99143 125 1,22625 
60 173 1,69713 212 2,07972 179 1,75599 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2551g 
 

m2=3,2550g 
 

m3=3,2558g 
 

 
Polpa B 

Amostra PU 1 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 255 2,50155 202 1,98162 118 1,15758 

10 222 2,17782 178 1,74618 117 1,14777 
15 237 2,32497 198 1,94238 119 1,16739 
20 226 2,21706 189 1,85409 127 1,24587 
25 238 2,33478 172 1,68732 106 1,03986 
30 233 2,28573 185 1,81485 111 1,08891 
35 218 2,13858 204 2,00124 104 1,02024 
40 219 2,14839 200 1,962 110 1,0791 
45 210 2,0601 199 1,95219 101 0,99081 
50 204 2,00124 196 1,92276 99 0,97119 
55 213 2,08953 191 1,87371 106 1,03986 
60 221 2,16801 186 1,82466 95 0,93195 

Massa após 
ensaio 

 
m1=3,2212g 

 
m2=3,2219g 

 
m3=3,2224g 
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Polpa A 

Amostra PU 2 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 137 1,34397 93 0,91233 107 1,04967 

10 130 1,2753 84 0,82404 154 1,51074 
15 132 1,29492 93 0,91233 171 1,67751 
20 132 1,29492 113 1,10853 159 1,55979 
25 199 1,95219 123 1,20663 153 1,50093 
30 177 1,73637 146 1,43226 127 1,24587 
35 165 1,61865 150 1,4715 153 1,50093 
40 192 1,88352 154 1,51074 157 1,54017 
45 208 2,04048 143 1,40283 151 1,48131 
50 210 2,0601 154 1,51074 162 1,58922 
55 240 2,3544 175 1,71675 159 1,55979 
60 209 2,05029 154 1,51074 153 1,50093 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2704g 
 

m2=3,2726g 
 

m3=3,2720g 

        

 

 

 

 

 
Polpa C 

Amostra PU 1 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 238 2,33478 148 1,45188 129 1,26549 

10 126 1,23606 153 1,50093 136 1,33416 
15 128 1,25568 174 1,70694 140 1,3734 
20 137 1,34397 152 1,49112 134 1,31454 
25 116 1,13796 159 1,55979 156 1,53036 
30 108 1,05948 175 1,71675 148 1,45188 
35 124 1,21644 162 1,58922 153 1,50093 
40 148 1,45188 149 1,46169 152 1,49112 
45 124 1,21644 153 1,50093 151 1,48131 
50 124 1,21644 137 1,34397 152 1,49112 
55 120 1,1772 154 1,51074 152 1,49112 
60 118 1,15758 142 1,39302 158 1,54998 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2694g 
 

m2=3,2704g 
 

m3=3,2714g 
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Polpa B 

Amostra PU 2 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 183 1,79523 155 1,52055 151 1,48131 

10 183 1,79523 132 1,29492 142 1,39302 
15 170 1,6677 165 1,61865 152 1,49112 
20 168 1,64808 138 1,35378 140 1,3734 
25 167 1,63827 160 1,5696 137 1,34397 
30 168 1,64808 155 1,52055 146 1,43226 
35 149 1,46169 159 1,55979 149 1,46169 
40 154 1,51074 155 1,52055 138 1,35378 
45 150 1,4715 144 1,41264 152 1,49112 
50 157 1,54017 156 1,53036 142 1,39302 
55 158 1,54998 153 1,50093 148 1,45188 
60 157 1,54017 144 1,41264 149 1,46169 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2625g 
 

m2=3,2644g 
 

m3=3,2649g 
 

 

 

 
Polpa C 

Amostra PU 2 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 167 1,63827 165 1,61865 152 1,49112 

10 162 1,58922 179 1,75599 157 1,54017 
15 155 1,52055 169 1,65789 147 1,44207 
20 144 1,41264 161 1,57941 151 1,48131 
25 142 1,39302 157 1,54017 148 1,45188 
30 140 1,3734 165 1,61865 155 1,52055 
35 144 1,41264 167 1,63827 148 1,45188 
40 141 1,38321 167 1,63827 158 1,54998 
45 147 1,44207 162 1,58922 141 1,38321 
50 143 1,40283 174 1,70694 146 1,43226 
55 141 1,38321 160 1,5696 146 1,43226 
60 142 1,39302 173 1,69713 158 1,54998 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2552g 
 

m2=3,2563g 
 

m3=3,2567g 
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 Polpa A 

Amostra PU 3 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito (N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 204 2,00124 142 1,39302 189 1,85409 

10 258 2,53098 233 2,28573 163 1,59903 
15 269 2,63889 135 1,32435 145 1,42245 
20 184 1,80504 128 1,25568 169 1,65789 
25 170 1,6677 138 1,35378 163 1,59903 
30 167 1,63827 146 1,43226 166 1,62846 
35 169 1,65789 215 2,10915 185 1,81485 
40 218 2,13858 260 2,5506 197 1,93257 
45 260 2,5506 254 2,49174 175 1,71675 
50 248 2,43288 235 2,30535 183 1,79523 
55 213 2,08953 243 2,38383 183 1,79523 
60 230 2,2563 214 2,09934 197 1,93257 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2536g 
 

m2=3,2553g 
 

m3=3,2556g 
 
 

       

 
Polpa B 

Amostra PU 3 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito (N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 188 1,84428 163 1,59903 158 1,54998 

10 179 1,75599 178 1,74618 140 1,3734 
15 174 1,70694 152 1,49112 152 1,49112 
20 180 1,7658 164 1,60884 133 1,30473 
25 164 1,60884 157 1,54017 151 1,48131 
30 163 1,59903 150 1,4715 135 1,32435 
35 154 1,51074 140 1,3734 145 1,42245 
40 229 2,24649 138 1,35378 144 1,41264 
45 184 1,80504 144 1,41264 135 1,32435 
50 181 1,77561 160 1,5696 139 1,36359 
55 171 1,67751 151 1,48131 134 1,31454 
60 142 1,39302 130 1,2753 126 1,23606 

Massa após ensaio 
 

m1=3,2544g 
 

m2=3,2560g 
 

m3=3,2559g 
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Polpa C 

Amostra PU 3 Ensaio 1 Ensaio  2 Ensaio 3 

Tempo(min.) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) Força de atrito(N) Carga(g) 
Força de 
atrito(N) 

0 0 0 0 0 0 0 
5 154 1,51074 202 1,98162 205 2,01105 

10 150 1,4715 168 1,64808 186 1,82466 
15 170 1,6677 178 1,74618 204 2,00124 
20 176 1,72656 190 1,8639 188 1,84428 
25 161 1,57941 166 1,62846 177 1,73637 
30 156 1,53036 180 1,7658 191 1,87371 
35 170 1,6677 173 1,69713 201 1,97181 
40 139 1,36359 166 1,62846 207 2,03067 
45 140 1,3734 184 1,80504 194 1,90314 
50 155 1,52055 174 1,70694 199 1,95219 
55 149 1,46169 159 1,55979 195 1,91295 
60 160 1,5696 164 1,60884 196 1,92276 

Massa após 
ensaio 

 
m1=3,2518g 

 
m2=3,2531g 

 
m3=3,2536g 
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Anexo 2: Cálculo da força normal 

 

A força normal que atuou na amostra durante os ensaios de desgaste abrasivo por 

esfera rotativa, foi calculada utilizando o esquema da Figura A2.1: 

 

 

 

 
Figura A2.1: Diagrama utilizado para calcular a força normal na máquina MAE[12]. 
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Binário em A : 

−lMgsin β − LMgcos β −
l
2Psin α +

L
2Pcos α + dN+ (e+ l)T = 0 

N =
1
d lMgsin β + LMgcos β +

l
2Psin α −

L
2Pcos α − (e+ l)T  

L = 15  cm  

l = 0,5  cm  

d = 3,6  cm  

Massa  do  platô = 300,628  g 

Parâmetros da experiência: 

Massa M; 

Ângulos α e β; 

P = Peso do platô + amostra e espessura da amostra + porta amostra. 
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Anexo 3: Medidas de rugosidade da superfície interna das calotas 

 

 

 
Figura A3.1: Ensaio 1 realizado no PU 1 com a polpa A. 
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Figura A3.2: Ensaio 2 realizado no PU 1 com a polpa A. 

 
 

 
Figura A3.3: Ensaio 3 realizado no PU 1 com a polpa A. 
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Figura A3.4: Ensaio 1 realizado no PU 1 com a polpa B. 

 
 

 
Figura A3.5: Ensaio 2 realizado no PU 1 com a polpa B. 
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Figura A3.6: Ensaio 3 realizado no PU 1 com a polpa B. 

 
 

 
Figura A3.7: Ensaio 1 realizado no PU 1 com a polpa C. 
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Figura A3.8: Ensaio 2 realizado no PU 1 com a polpa C. 

 
 

 
Figura A3.9: Ensaio 3 realizado no PU 1 com a polpa C. 
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Figura A3.10: Ensaio 1 realizado no PU 2 com a polpa A. 

 
 

 
Figura A3.11: Ensaio 2 realizado no PU 2 com a polpa A. 

 



  

      74 

 
Figura A3.12: Ensaio 3 realizado no PU 2 com a polpa A. 

 
 

 
Figura A3.13: Ensaio 1 realizado no PU 2 com a polpa B. 
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Figura A3.14: Ensaio 2 realizado no PU 2 com a polpa B. 

 
 

 
Figura A3.15: Ensaio 3 realizado no PU 2 com a polpa B. 
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Figura A3.16: Ensaio 1 realizado no PU 2 com a polpa C. 

 
 

 
Figura A3.17: Ensaio 2 realizado no PU 2 com a polpa C. 
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Figura A3.18: Ensaio 3 realizado no PU 2 com a polpa C. 

 
 

 
Figura A3.19: Ensaio 1 realizado no PU 3 com a polpa A. 
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Figura A3.20: Ensaio 2 realizado no PU 3 com a polpa A. 

 
 

 
Figura A3.21: Ensaio 3 realizado no PU 3 com a polpa A. 
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Figura A3.22: Ensaio 1 realizado no PU 3 com a polpa B. 

 
 

 
Figura A3.23: Ensaio 2 realizado no PU 3 com a polpa B. 
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Figura A3.24: Ensaio 3 realizado no PU 3 com a polpa B. 

 
 

 
Figura A3.25: Ensaio 1 realizado no PU 3 com a polpa C. 
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Figura A3.26: Ensaio 2 realizado no PU 3 com a polpa C. 

 
 

 
Figura A3.27: Ensaio 3 realizado no PU 3 com a polpa C. 


