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Resumo 

 

A crescente utilização de minério de ferro e a diminuição de jazidas com minérios de teor 

elevado em ferro para a produção de aço têm forçado cada vez mais as mineradoras a 

explorarem suas reservas minerais de baixo teor de ferro. Durante o processo de tratamento e 

transporte destes minerais utiliza-se de tubulações que possibilitam a movimentação do 

minério moído e diluído em água. No entanto, o baixo teor de ferro somado aos altos teores de 

silicatos, altamente abrasivos, contidos nestes minerais resulta no aumento significativo do 

desgaste das superfícies em contato com esta polpa de minério. Diante da atual demanda de 

produção do minério de ferro e devido ao acentuado desgaste provocado nas tubulações e 

equipamentos nas etapas de tratamento e transporte de concentrado o presente trabalho 

objetivou avaliar o comportamento ao desgaste por erosão úmida de amostras de poliuretano 

utilizado para revestir as tubulações de polpa de concentrado de minério de ferro. Para esse 

fim foi desenvolvido um ensaio tecnológico capaz de simular as condições de desgaste por 

erosão úmida. 

 

 

Palavras chave: minério de ferro, poliuretano, desgaste, erosão, abrasão. 
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Abstract  

 

The increasing use of iron ore and the reduction of ore deposits with high iron content for 

steel production have increasingly forced mining companies to exploit their low iron ore 

reserves. During the process of treatment and transportation of these minerals, uses pipes that 

allow the movement of ore milled and diluted in water. However, the low iron content in 

addition to the high levels of highly abrasive silicates contained in these minerals results in a 

significant increase in wear on the surfaces in contact with the ore pulp. In view of the current 

demand for iron ore production and due to the pronounced wear as a result of the piping and 

the equipment in the stages of treatment and transportation of concentrate, this study had the 

objective to evaluate the erosion wear behavior of wet samples of polyurethane used to coat 

the tubes of concentrated iron ore pulp. For this purpose a technology test was developed 

capable of simulating wet erosion conditions. 

Keywords: iron ore, polyurethane, wear, erosion, abrasion. 
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CAPÍTULO 1: Introdução 

 

 Nos processos de extração, beneficiamento e transporte de minério de ferro é possível 

visualizar o quanto os equipamentos são desgastados por erosão, abrasão e fadiga dentre 

outros mecanismos, devido à condição severa de operação. Partículas de diferentes 

granulometrias e altamente abrasivas de minerais com alta concentração de silicatos são 

transportadas a seco e/ou diluídas em água. Todo este desgaste resulta em altos custos e 

indisponibilidade de equipamentos tornando essenciais os estudos de materiais que suportem 

melhor esta condição de trabalho. 

 Dentre os vários materiais atualmente aplicados na mineração é interessante considerar 

o aumento no uso de elastômeros para as condições de desgaste das indústrias de mineração e 

processamento mineral, implicando no aperfeiçoamento do tribosistema com redução de peso 

e economia de materiais
[1]

.  

 Dentre os vários elastômeros, destaca-se o poliuretano que 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
[2,3]

. Como materiais de revestimento, podem ser 

utilizados em aço, concreto, plástico, madeira, metal, papel, couro, dentre outros
[2,4,5]

. A 

aplicação do poliuretano 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
[6,7]

. 

 Apesar da crescente utilização do poliuretano para revestimento de dutos e outras 

aplicações na mineração o conhecimento do comportamento tribológico dos PU’s ainda é 

escasso. Diante disso, neste trabalho foi estudado o comportamento tribológico de três 

amostras de PU aplicado no revestimento interno de tubulações de polpa. Para este estudo foi 

proposto o desenvolvimento de um ensaio tecnológico de erosão úmida a fim de reproduzir a 

condição operacional existente em plantas de beneficiamento de minério de ferro. O 

equipamento foi desenvolvido durante este trabalho no “LESTA – Laboratório de Engenharia 

de Superfícies e Técnicas Afins” da Escola de Minas/UFOP e para os ensaios foram utilizadas 

amostras de minério de ferro oriundas da etapa de moagem primária do processo produtivo de 

beneficiamento onde se verifica a condição de maior severidade em desgaste por erosão. Após 

os ensaios de desgaste, foram calculadas as perdas de massa e a taxa de desgaste específica de 

cada amostra e realizadas análises microscópicas para visualização e interpretação dos 
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detalhes morfológicos relacionados às superfícies desgastadas nos testes. Isto possibilitou a 

correlação com as propriedades mecânicas dos PU’s e a realização de análises comparativas 

com o observado no quotidiano da indústria. Finalmente, após a interpretação dos resultados 

das três amostras de PU, foi possível classificar os polímeros quanto à resistência ao desgaste 

erosivo, validar o equipamento e também o ensaio proposto no trabalho possibilitando ensaios 

com outros materiais e abrasivos em diferentes condições operacionais. 
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CAPÍTULO 2: Objetivos 

 

i. Objetivo geral: Estudar o comportamento ao desgaste por erosão úmida de três tipos 

diferentes de poliuretano aplicados como revestimentos em tubulações para transporte de 

polpa de minério de ferro.  

ii. Objetivos específicos: 

• Desenvolver um equipamento para reprodução em escala laboratorial das condições 

de desgaste por erosão úmida de materiais, no caso, os poliuretanos aplicados como 

revestimento em tubulações de transporte de polpas de minério de ferro; 

• Caracterizar o comportamento de três tipos diferentes de PU’s ensaiados nas 

condições do ensaio desenvolvido; 

• Classificar os PU’s ensaiados com base nas taxas de desgaste determinadas a partir 

dos resultados obtidos durante os ensaios; 

• Correlacionar as taxas de desgaste com as propriedades físicas (densidade) e 

mecânicas (resistência à tração, dureza e resiliência) dos PU’s ensaiados. 
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CAPÍTULO 3: Justificativas 

 

 

 A utilização de poliuretanos na indústria e principalmente na mineração tem sido cada 

vez mais crescente, entretanto estudos sobre o comportamento deste material quanto ao 

desgaste erosivo ainda é escasso na literatura, justificando a realização deste trabalho. Foi 

desenvolvido um equipamento capaz de ensaiar condições de erosão úmida em materiais 

aplicados em situações de desgaste erosivo intenso. 

 Foram investigadas três amostras de PU aplicadas no revestimento interno de 

tubulações de polpa destinado ao transporte de polpas minerais, em condições experimentais 

estabelecidas. 

 O ângulo e velocidade de impacto têm importante papel na análise do comportamento 

de desgaste dos materiais testados assim como deve ser bem selecionada a granulometria das 

partículas que serão utilizadas como abrasivo nos testes para que na correlação com as 

propriedades dos PU’s seja possível determinar o PU mais resistente à erosão no transporte de 

polpas de minério de ferro. 

 Uma vez sendo possível correlacionar os ensaios com o desgaste que ocorre no 

quotidiano em processos industriais será validado o equipamento e o ensaio proposto para 

novas aplicações que buscam reproduzir o desgaste por erosão úmida. 

 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. Poliuretano 

 

 Os poliuretanos formam uma classe bastante versátil de materiais utilizados em 

diversos segmentos da ciência e tecnologia. Abrangem desde elastômeros, fibras e espumas a 

adesivos e revestimentos de superfície
[4,8]

. 

 Esses polímeros não são o produto de uma descoberta acidental, mas sim de um 

trabalho sistemático desenvolvido por Otto Bayer e colaboradores, na década de 1930, que 

visava a obtenção de novos materiais que pudessem competir com as fibras de poliamida, 

comercialmente bem sucedidas
[4,9,10]

.  Estes polímeros podem se apresentar tanto na forma de 

um termoplástico, termofixo, elastômero ou fibra, na forma expandida ou não, dependendo da 

estrutura química e funcionalidade dos reagentes empregados na formulação do polímero
[11]

 . 

 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 4.1
[12,13]

: 

 

 

Figura 4.1: Reação de obtenção do uretano
[13]

. 

 

São várias as reações de isocianatos consideradas essenciais na química do 

poliuretano, a Figura 4.2 apresenta a reação de síntese do poliuretano
[13]

: 

 

 

Figura 4.2: Reação de síntese do poliuretano
[13]

. 
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Os poliuretanos, também conhecidos pela abreviação 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 mostrado na Figura 

4.3
[1,14,15,91]

: 

 

 

Figura 4.3: Arranjo esquemático dos segmentos rígidos e flexíveis do PU
[15]

. 

 

 Muitos poliuretanos têm estruturas segmentadas formadas por blocos de segmentos 

flexíveis e 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
[1,14,15,91]

. 

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
[1,14,15,91]

. 

O poliuretano tende a se deformar quando é submetido a um único esforço. Algumas 

partes após a distensão voltam 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
[14]

. 
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Quando um PU possuir um elevado percentual de segmentos rígidos e alto número de 

ligações cruzadas, este material será um material de maior dureza. Além disso, é comum ter 

pequenas variações da dureza devido às imperfeições do material
[4]

. 

Para caracterizar a dureza desse polímero, utiliza-se o teste de dureza Shore, conforme 

ilustrado na Figura 4.4, numa escala de 0 a 100 e a leitura é adimensional. 

 

 

Figura 4.4: Princípio de funcionamento do durômetro Shore
[16]

. 

 

 A escala Shore mostra a resistência do material à indentação e o valor encontrado não 

está correlacionado a outras propriedades ou características fundamentais do material. Para 

medição existem as escalas Shore A – para borrachas e elastômeros (poliuretanos) – e Shore 

D – para borrachas mais duras
[17]

. 

 O teste de dureza com durômetro Shore não serve para prever comportamentos como 

força ou resistência ao risco, abrasão ou desgaste e também não deve ser utilizado 

separadamente para especificação de produtos
[17]

. 

 Os valores mais comuns de dureza para os materiais poliméricos podem ser 

encontrados na Figura 4.5: 

 

 

Figura 4.5: Escala de durezas de alguns materiais poliméricos
[18]

. 
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Durante a produção de poliuretanos é possível obter produtos de inúmeras durezas 

devido à utilização de matérias primas afins. Em consequência disso, durezas como as de um 

polímero natural como a borracha, podem ser obtidas, com alto módulo de elasticidade e 

também classes mais duras como os plásticos. 

A fantástica habilidade dos elastômeros de se deformarem e retornarem elasticamente 

às suas posições originais, quando comparado como os polímeros frágeis e os plásticos, é 

resultado das ligações cruzadas no polímero, que proporcionam uma força para que as cadeias 

moleculares retornem as suas posições originais às suas conformações não deformadas (antes 

do carregamento aplicado). Provavelmente o comportamento de materiais elastômeros foi 

observado pela primeira vez na borracha natural, contudo nos últimos anos foi desenvolvida 

uma ampla variedade de elastômeros com amplas propriedades
[23]

. 

Devido à grande maleabilidade e facilidade de conformação, além da grande 

resistência ao desgaste erosivo e abrasivo os polímeros, especialmente o poliuretano tem tido 

crescente aplicação em revestimento de dutos para diversas aplicações na indústria, 

principalmente na mineração onde são necessárias grandes extensões de tubulações de 

variados diâmetros e angulações para interligação dos processos de tratamento dos minerais.

 Na mineração o poliuretano teve suas primeiras grandes aplicações em raspadores e 

guias de correias transportadoras devido a seu bom desempenho em situações que requerem 

alta resistência à abrasão, e diante de seu resultado positivo foram desenvolvidas aplicações 

para revestimentos de rotores de células de flotação, rotores de bombas de polpa, telas de 

peneiras e conforme dito anteriormente a grande aplicação em revestimento de tubulações de 

polpa. 

Na Figura 4.6 são apresentados alguns tipos de tubos revestidos em poliuretano 

destinados à aplicação em plantas de mineração: 

 

 

             a)                                       b)                                c) 

Figura 4.6: Peças metálicas com revestimento interno em poliuretano: a) Curva;  

b) Derivação; c) Tubos retos
[22]

. 
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 Entretanto há algumas desvantagens nos polímeros, pois apesar de resistirem bem a 

baixas temperaturas, não resistem a temperaturas elevadas, especialmente os termoplásticos 

que plastificam. Apesar de terem baixo atrito, possuem baixa condutividade térmica, portanto 

não conseguem dissipar calor. Além disso, a dureza dos polímeros não é muito elevada e 

apresentam um elevado coeficiente de dilatação térmico, pelo que as folgas projetadas devem 

ter em conta a instabilidade dimensional das peças plásticas. Muitas destas “deficiências” são 

compensadas com a adição de cargas aos polímeros, que podem ser outros polímeros, pós 

metálicos, compostos lubrificantes, fibras, dentre outros materiais
[24]

. 

 

4.2. Fundamentos da Tribologia 

 

 O termo tribologia, que vem do grego Τριβο (Tribo - esfregar) e Λογοσ (Logos - 

estudo) foi utilizado, oficialmente, pela primeira vez em 1966 em um relatório feito por H. 

Peter Jost para o comitê do departamento inglês de educação e ciência. Neste relatório, o 

termo foi definido como a “ciência e tecnologia de superfícies interativas em movimento 

relativo e dos assuntos e práticas relacionados”
[19]

. Jost foi o primeiro a estudar os impactos 

econômicos devido à utilização dos conhecimentos de tribologia. Este estudo é considerado o 

marco de criação da tribologia
[20]

. As estimativas de reduções de gastos apresentadas no 

relatório de Jost são de que mediante o uso do conhecimento existente podem-se reduzir as 

perdas por desgaste em 20%
[21]

. 

 A tribologia estuda os assuntos e as práticas relacionadas com o atrito, o desgaste e a 

lubrificação, sendo uma área de interesse econômico, científico e tecnológico
[25-28]

. 

 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
[27,29]

. 

 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, dentre outros componentes. 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
[25,27,29]

.  
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 O desgaste que pode ser classificado das seguintes formas: 

 - Desgaste adesivo, quando os filmes são ineficazes, gerando desgastes mais leves 

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 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
[27,30-32]

. 

 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
[27,33,34]

. 

 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 a óleo, por um material auto-lubrificante seco à temperatura elevada, o 

calor removido anteriormente pelo radiador obsoleto, 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
[27]

. 

 

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, mas sim, seguia a direção 
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do vetor principal da carga. Naquela época, como uma tentativa de reduzir o desgaste, foi 

criado um mancal de deslizamento
[25,35]

. 

 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 a 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). 

 Em virtude 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 ideias modernas, foi proposto um estudo aos pesquisadores da 

área, com o objetivo de obter um progresso real no estudo do desgaste
[25,36-39]

. 

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

1950 teve 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 4.1, 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
[25,40-44]

. 
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            (4.1) 

Onde: 

q (mm
3
): é o volume de material removido; 

k (adimensional): o coeficiente de desgaste; 

H (N/mm
2
): a dureza do material; 

F (N): a carga normal aplicada; 

s (mm): a distância de deslizamento. 

 

 Paralelamente 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
[25,45]

. Estes quatro 

mecanismos estão ilustrados na Figura 4.7: 

 

 

Figura 4.7: Desenho esquemático dos quatro mecanismos de desgaste
[46]

. 

 

 

 Os modos de desgaste podem ocorrer através de diversos mecanismos. Os mecanismos 

de desgaste são descritos pela consideração de mudanças complexas na superfície durante o 

movimento. Em geral, o desgaste ocorre através de mais de um modo, portanto a 

compreensão de cada mecanismo de desgaste em cada modo se torna importante. A Figura 

4.8 mostra um breve resumo destes mecanismos
[46]

. 

 



 

 

  13 

 

Figura 4.8: Diagrama dos processos de desgaste em função do  

elemento interfacial e do tipo de movimento das interfaces
[46]

. 

 

 

 O desgaste ocorre em função da cinemática do sistema. Pode variar entre, 

deslizamento, rolamento, oscilação, impacto e erosão, dependendo do tipo de interação e do 

movimento das interfaces. A erosão pode ainda ser classificada pelo estado físico do 

contracorpo, sólido ou líquido, ou pelo ângulo de ação, alto ou baixo. Os processos de 

desgaste também poderão ser classificados quanto ao elemento interfacial podendo ser de 

desgaste de 2-corpos ou estar sob ação de partículas sólidas pressionadas entre duas 

superfícies, por exemplo, poeira em lubrificantes ou minerais em rochas sob pressão, 

caracterizando um desgaste de 3-corpos
[47]

. É sempre importante saber o tipo de aplicação do 

material que se deseja testar para que seja possível simular as mesmas condições de 

velocidade, de movimento e de carga. 

 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
[25]

. 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 
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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
[26,29,32,33]

. 

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

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 microcorte do que por microssulcamentos. De acordo com a literatura, como não 

é possível estabelecer uma correlação entre a dureza dos poliuretanos e os desgastes abrasivo 

e erosivo, neste trabalho não será aplicada a Equação de Archard para calcular a taxa de 

desgaste
[26]

. 

 

4.3.1. Desgaste abrasivo 

 

 O desgaste abrasivo ocorre quando um objeto sólido é movimentado contra as 

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

Um exemplo comum deste problema é o desgaste de pás em máquinas de terraplanagem, que 

com o tempo de utilização perdem sua função devido ao desgaste do contato com o solo. 

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 microcorte, fratura, fadiga e arrancamento de grão, pelos mecanismos representados na 

Figura 4.9
[27,66,67]

: 
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Figura 4.9: Mecanismos de desgaste abrasivo: a) microcorte; b) fratura;  

c) fadiga; d) arrancamento de grão
[27]

. 

 

 

 O mecanismo ilustrado na Figura 4.9a apresenta 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 4.9b, o material é frágil, como os materiais cerâmicos, 

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

devidos à convergência de trincas. Para o caso da Figura 4.9c, 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 4.9d, mostra o destacamento de grãos que são descartados como resíduos de 

desgaste. Este mecanismo ocorre principalmente com materiais cerâmicos onde o 

espaçamento de grãos é relativamente pequeno. Grande parte dessa visão mais complexa do 

desgaste abrasivo é relativamente nova, já que, como as outras formas de desgaste, os 

mecanismos de desgaste abrasivo nem sempre são visíveis a olho nu. Até recentemente, as 

demonstrações diretas de desgaste abrasivo eram praticamente inexistentes. Após a criação do 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), o que era antes praticamente impossível, 

possibilitou o detalhamento dos mecanismos de desgaste abrasivo
[27]

. 

 A presença de um lubrificante é também um fator importante, uma vez que pode 

influenciar o corte por partículas abrasivas. Quando há lubrificação, o corte ocorre em um 

menor raio de penetração de grão do que em situações onde não há lubrificação. Isto implica 

que, se um grão é mantido rigidamente, por exemplo, incorporado em um metal macio, e é 

submetido a uma carga contra um metal mais duro, na presença de um agente lubrificante, é 
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mais provável que ocorra um menor desgaste por microcorte do que na ausência de um 

lubrificante
[27]

. 

 O modo como os grãos movimentam 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
[10,68]

. 

 O desgaste abrasivo pode ser classificado também quanto à movimentação das 

partículas sobre a superfície, sendo de deslizamento e rolamento, como sugerido por 

Hutchings
[26]

. O desgaste abrasivo por deslizamento é ocasionado devido à movimentação de 

partículas duras impregnadas em um contra-corpo ou asperidades duras entre as superfícies 

em contato, como pode ser visto na Figura 4.10a. O desgaste por rolamento é ocasionado por 

partículas que rolam sobre a superfície dos corpos que estão em movimento relativos, como 

ilustrado na Figura 4.10b, onde este tipo de desgaste pode evoluir para o deslizamento quando 

as partículas de alta dureza se impregnam em uma das superfícies dos corpos
[23]

. 

 

 
Abrasão com deslizamento Abrasão com rolamento 

 Abrasivo 

fixo 

Abrasivo 

livre 

a) b) 
 

Figura 4.10: Configuração mecânica do processo de desgaste abrasivo por:  

a) Deslizamento e b) Rolamento
[69]

. 

  

 Um fator que influencia a taxa de desgaste de um material é o tamanho das partículas 

abrasivas. Estudos mostram que com o aumento do tamanho das partículas abrasivas até 

100μm a taxa de desgaste é modificada significativamente. Já em dimensões superiores a 

100μm dos abrasivos as taxas de desgaste apresentam poucas alterações, permanecendo 

praticamente constantes
[26]

. 

 O ângulo de incidência ou ataque (α) da partícula é outro fator que influencia na 

severidade do desgaste, sendo formado entre a parte frontal do penetrador e a superfície do 
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material riscada. Quando o material é removido da superfície por corte, o ângulo de ataque da 

partícula abrasiva é maior que o ângulo de ataque crítico
[70]

. O ângulo de ataque está 

relacionado com o material desgastado e a configuração de teste, e na teoria descreve a 

transição entre microcorte e microsulcamento como mostrado na Figura 4.11: 

 

 

Figura 4.11: Relação entre corte e sulcamento como função da relação  

entre o ângulo de ataque e o ângulo de ataque crítico
[70]

. 

 

 Durante a movimentação das partículas ou asperidades, surgem tensões na região de 

contato devido ao carregamento e configurações geométricas impostas pelo tribosistema, 

podendo resultar nos seguintes mecanismos de remoção de material ilustrados na Figura 4.12: 

 - Microssulcamento: ocorre devido à deformação plástica do material sem haver a 

perda de matéria, gerando desta forma sulcos e acúmulos frontais e laterais de materiais no 

sentido de movimentação da partícula. Devido a repetidas deformações ocorridas no material 

estes podem gerar a propagação de trincas, que se encontrado ocorre a formação de micro-

fragmentos de desgaste. 

 - Microcorte: caracteriza-se pela formação de fragmentos de desgaste na fase frontal 

da partícula de desgaste no sentido da movimentação. O volume do material removido é igual 

ao do sulco gerado pela passagem da partícula. 

 - Microlascamento: mecanismo típico dos materiais frágeis, caracterizado pela 

formação de grandes fragmentos de desgaste devido à formação, propagação e encontro de 

trincas gerando o destacamento do material. Este mecanismo ocorre quando o material é 
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submetido a grandes carregamentos maiores do que a tensão crítica do material, ocasionando 

o início e a propagação de trincas
[23]

. 

 

 

Figura 4.12: Representação esquemática dos micromecanismos de desgaste:  

a) Microssulcamento; b) Microcorte e c) Microlascamento
[70,71]

. 

  

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

vezes, os materiais duros proporcionam um desgaste bem mais lento comparado aos materiais 

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

a dureza a grandes tensões e não a dureza relacionada às 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
[27,72]

. 

 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
[27,73]

. 

 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 
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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
[74]

. 

 É imprescindível neste trabalho a abordagem e maior aprofundamento do conceito de 

desgaste abrasivo visto que é inerente e muitas vezes concomitante com o processo de 

desgaste erosivo, principalmente em condições onde o ângulo de ataque é abaixo de 30º, o 

que dificulta a distinção dos mecanismos, visto que há um misto de eventos ocorrendo 

simultaneamente durante o processo de desgaste de superfícies. 

 

4.3.2. Resistência ao desgaste abrasivo dos polímeros 

 

 Os poliuretanos estão sendo aplicados na proteção contra o desgaste abrasivo em 

diversas situações, principalmente na indústria de extração e tratamento de minerais e 

derivados de petróleo, devido sua boa resistência a este modo de desgaste. Entretanto existem 

poucos trabalhos que correlacionam as propriedades mecânicas e estruturais dos elastômeros 

de poliuretanos com o desgaste abrasivo. 

 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 à elevada resistência à abrasão por 

arrancamento de grãos e a incapacidade de fraturar grãos formando novas arestas de bordas 

afiadas, comparados aos metais. A resistência ao desgaste por abrasão relativa dos plásticos e 

metais de mesma dureza é apresentado na Figura 4.13
[27,75,76]

: 

 

 

Figura 4.13: Resistência ao desgaste abrasivo para plásticos e metais: 

(I) plásticos e (II) metais
[27,75]

.  
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 Em seus estudos Pitman
[82]

 propôs uma relação entre a taxa de desgaste e dureza Shore 

para poliuretanos com durezas entre 60 Shore A até 100 Shore A, como pode ser visto na 

Figura 4.14: 

 

 

Figura 4.14: Relação aproximada entre taxa de desgaste e  

dureza dos poliuretanos (adaptado)
[06,81,82]

. 

 

 

 O perfil descrito pela Figura 4.14 pode ser dividido em três faixas: 

 - Faixa A: a taxa de desgaste decresce com o aumento da dureza (60 Shore A até 75 

Shore A), explicado pela propriedade mecânica ineficiente de poliuretanos desta faixa; 

 - Faixa B: a taxa de desgaste é aproximadamente independente da dureza (75 Shore A 

até 95 Shore A), onde há significante efeito no desempenho da taxa de desgaste; 

 - Faixa C: a taxa de desgaste aumenta com o aumento da dureza (95 Shore A até 65 

Shore D), devido às variações na temperatura no processo de fabricação e principalmente 

devido à necessidade de melhoria em outras propriedades mecânicas, tais como resistência ao 

rasgo requerida em aplicações onde o desgaste não é o problema. 

 Pitman
[82]

 complementa que a maioria dos poliuretanos com matriz de poliéter com 

dureza entre 75 Shore A e 95 Shore A apresentam maior resistência à abrasão e fora dessa 

faixa a taxa de desgaste tende a aumentar. 

 Franco et al.
[77]

, observaram que com o aumento da dureza dos polímeros apesar de 

não contribuir para mudanças visíveis nos mecanismos de desgaste, acarretou em perdas de 

resistência ao desgaste abrasivo, como mostrado na Figura 4.15. Provavelmente estas perdas 

ocorreram devido à influência nas propriedades de alongamento do material, sabendo que o 

aumento da resiliência e do alongamento máximo na ruptura colaboraram para um aumento 

na resistência ao desgaste abrasivo. A propriedade de resistência ao rasgo do material se 
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tornou uma propriedade secundária, devido à predominância de microcorte como mecanismo 

de desgaste principal. Isto se dá porque está mais relacionado com a capacidade de 

deformação elástica e de devolução de energia (resiliência) do material para o tribosistema
[23]

. 
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Figura 4.15: Resultado das propriedades mecânicas e de desgaste abrasivo DIN 53.316
[77]

. 

 

 Shipway e Ngao
[78]

 concluíram que a taxa de desgaste aumenta com a dureza do 

polímero, uma relação não encontrada por Budinski
[79]

 nos materiais similares estudados. Eles 

observaram também que polímeros de alta dureza estão ligados com o baixo alongamento à 

fratura, tornando um fator predominante no comportamento de teste de abrasão. 

 Em seus estudos Beck e Truss
[80]

 testaram uma série de elastômeros de poliuretano 

usando duas metodologias de testes diferentes. Os materiais testados tinham duas classes de 

durezas 83/90 Shore A, obtidas através de dois agentes de cura diferentes. Em testes erosivos 

de alta velocidade os materiais de maior dureza tiveram um maior desgaste. Em outro teste 

realizado com roda de borracha através de areia seca, os materiais de menor dureza 

alcançaram um desgaste maior. Essa mudança no posicionamento foi associada com a troca 

dos mecanismos de desgaste de corte e sulcamento no teste de erosão com o mecanismo de 

fadiga. 

 Uma correlação entre a taxa de desgaste e as propriedades mecânicas foi estabelecida 

por Yousif et al.
[83]

, que estudaram o desgaste abrasivo em fibras de vidros reforçados com 

poliésteres. Não fica clara a influência da tensão de ruptura na taxa de desgaste, enquanto a 
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dureza e o alongamento na ruptura mostram-se mais atuantes neste processo. Por outro lado, 

verifica-se que a taxa de desgaste abrasiva e as propriedades mecânicas possuem relação 

próxima quando a resistência de compressão é considerada. 

 Em seus trabalhos, Kurachenkov et al.
[84]

, avaliaram que com o aumento da dureza de 

uma série de poliuretanos, houve também uma mudança na taxa de desgaste devido à 

alteração nos mecanismos de desgaste. Com o aumento da dureza houve também uma maior 

participação do microcorte, levando ao aumento do desgaste. 

 Argumentos e contradições têm sido relatados na tentativa de correlacionar as 

propriedades mecânicas com a taxa de desgaste abrasiva em materiais poliméricos e 

compósitos. Por exemplo, nos trabalhos apresentados por Shipway e Ngao
[78]

 e Yamaguchi
[85]

 

mostrou-se uma relação ruim entre as propriedades mecânicas de dureza, tensão de ruptura e 

alongamento máximo com a taxa de desgaste de vinte materiais poliméricos testados. Porém, 

quando estudadas separadamente cada uma das propriedades, verificou-se que a dureza 

desempenhou um papel principal no controle do desgaste abrasivo
[78]

. 

 No entanto, outros pesquisadores, Budinski
[79]

, Larsen-Basse
[86]

 e Rajesh et al.
[87]

, 

encontraram em seus estudos outra forma de correlacionar a taxa de desgaste com as 

propriedades mecânicas. Através de combinação no produto com mais de uma propriedade 

mecânica, como: tensão de ruptura e alongamento na ruptura; tensão de ruptura com dureza 

juntamente com o alongamento na ruptura e, por último, a dureza juntamente com o 

alongamento na ruptura, foram sugeridas para obter uma melhor correlação
[78]

. 

 Ao combinar mais de uma propriedade mecânica, foi visto que diminuindo a tensão de 

ruptura e alongamento na ruptura e aumentando a dureza do material, a taxa de desgaste de 

todos os materiais testados foi aumentada. Estes resultados correlacionaram-se bem com 

alguns trabalhos de Shipway et al.
[78]

; Yamaguchi
[85]

; Czichos
[88]

, Friendrich et al.
 [89]

 e 

Giltrow
[90]

. Porém, controvertem-se com outros trabalhos, como dos autores: Budinski
[79]

, 

Larsen-Basse
[86]

 e Rajesh et al.
[87]

. 

 Como pode ser visto acima há ainda questões no desgaste abrasivo de polímeros, 

especialmente o poliuretano, que precisam ser melhor exploradas para geração de maior 

entendimento da influência das diversas propriedades mecânicas neste mecanismo de 

desgaste. Neste trabalho será dada ênfase na correlação de algumas propriedades mecânicas 

do poliuretano com o desgaste erosivo, com base no ensaio proposto neste projeto. 
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4.3.3. Desgaste erosivo 

 

 O desgaste erosivo é provocado pelo impacto repetitivo de partículas sólidas ou 

líquidas ou implosão de bolhas formadas em um fluido contra uma superfície de um corpo 

sólido
[48]

. É um fenômeno de desgaste que afeta muitos equipamentos e componentes como: 

turbina a gás, compressores, pás da hélice de helicóptero, transporte de materiais particulados 

e o desgaste de rotores de bombas em sistemas de processamento de polpa de minérios, como 

o minério de ferro dentre outros
[49]

. 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, pois 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. As propriedades das partículas também são significativas 

e cada vez mais reconhecidas como um parâmetro importante no controle deste tipo de 

desgaste
[27]

. 

 As variáveis envolvidas no desgaste erosivo influenciam nos mecanismos de desgaste 

do material, tendo consequências diretas na taxa de desgaste
[50]

. Cada tipo de desgaste erosivo 

possui seus mecanismos específicos de degradação que dependem da configuração do 

tribosistema
[23]

. 

 Basicamente os mecanismos de desgaste na erosão por partículas sólidas são: o corte, 

sulcamento, deformação plástica, a fratura frágil e a fusão. Na Figura 4.16 são representados 

de forma esquemática os mecanismos básicos de erosão por partículas sólidas. 

 Os mecanismos de corte e sulcamento são semelhantes aos encontrados no desgaste 

abrasivo
[26]

, desta forma o microsulcamento é definido como o deslocamento do material para 

o lado ou a frente da partícula abrasiva em deslocamento. Já quando há predominância de 

deformação plástica e da fratura frágil, as maiores taxas são encontradas com a incidência das 

partículas abrasivas em ângulos normais, caracterizando um comportamento frágil
[23]

. 

 



 

 

  24 

 

Figura 4.16: 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
[27]

. 

 

 

 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° conforme 

mostrado na Figura 4.17. O baixo ângulo de impacto favorece o processo de desgaste, similar 
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ao desgaste abrasivo, devido à 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
[27]

. 

 

 

Figura 4.17: Ângulo de impacto de uma partícula causando erosão na superfície
[27]

. 

 

 

 A velocidade da partícula erosiva tem muita influência 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 caso, onde é 

comum acontecer em componentes de engenharia, o desgaste pode ocorrer por repetitivas 

deformações plásticas. 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
[27,51]. 

O tamanho da partícula também é de considerável importância, 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
[27,52,53]

.
 

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. À temperatura 

Trajetória da partícula 

Ângulo de 

impacto 
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elevada, 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
[27,54]

. 

 

4.3.4. Resistência ao desgaste erosivo dos polímeros 

 

Dentre os vários materiais que têm sido estudados e utilizados para fazer frente a este 

tipo de desgaste, pode-se destacar: metais, polímeros, cerâmicos e compósitos. Vários estudos 

têm indicado que os polímeros e compósitos possuem uma melhor resistência ao desgaste que 

os metais e cerâmicos
[55,56,57]

. Além disso, os materiais poliméricos e os compósitos são mais 

leves e de fácil instalação e substituição, quando comparados com os metais, porém, os 

polímeros possuem um complexo mecanismo de falhas e danos
[58]

. 

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
[27]

. O 

ranking de polímeros mais utilizados em termos de sua resistência ao desgaste erosivo é como 

se segue: poliuretano> fluorocarboneto> policarbonato> polimetilmetacrilato> nylon
[27,59,60]

. 

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
[27,59]

. 

Arnald
[63] 

mostrou que as partículas erosivas podem “impregnar” sobre a superfície erodida de 

um elastômero durante o ensaio de erosão, ou até mesmo, ficarem presas após o término de 

um percurso de corte sobre a superfície do material. Por outro lado, observou-se que as 

partículas erosivas podem rolar ou deslizar sobre a superfície, ao invés de simplesmente 

serem reboteadas
[23]

. 

Além do efeito direto de desgaste na superfície é possível encontrar ondulações e 

deslocamentos laterais. Este efeito é observado principalmente em condições em que o ângulo 

de impacto é baixo, em torno de 30°. O mecanismo de ondulação e o deslocamento lateral de 

um polímero corroído são ilustrados na Figura 4.18
[27]

: 
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Figura 4.18: Ondulações e deslocamento lateral de um polímero durante  

o desgaste erosivo em baixos ângulos de impacto
[27]

.
 

 

 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
[27]

. 

 Algumas formas de degradação química e a oxidação também podem acelerar 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 4.19
[27,61]

: 

 

 

Figura 4.19: Degradação química e formação de uma camada de superfície enfraquecida  

(por exemplo, em borracha), induzida pelo impacto de uma partícula
[27]

. 

Deformação do material 
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 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
[27]

. 

 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
[27,62]

. 

 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 

adicionados ao polímero materiais, como pós metálicos, que diminuem o coeficiente de atrito 

e aumentam a resistência ao desgaste
[27]

. 

 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
[27]

. 

 Nos estudos de Hutchings et. al.
[64]

 não foram encontradas correlações entre a 

resistência ao desgaste erosivo de polímeros naturais com: a temperatura de transição vítrea, 

com as propriedades mecânicas e nem com a resistência ao desgaste abrasivo por 

deslizamento. Entretanto, observaram que a resistência ao desgaste erosivo dos polímeros 

naturais possuía uma boa correlação com a resiliência, sugerindo uma fórmula empírica para 

descrever a relação
[23]

. 

 Em testes erosivos de uma série de poliuretanos com velocidade de incidência das 

partículas abrasivas de 50m/s, Hutchings e Li
[65]

 observaram que os mecanismos de desgaste 

gerados foram os mesmos encontrados em trabalhos anteriores detalhados por Arnold e 

Hutchings
[61]

 em elastômeros. Aparentemente não existem diferenças entre os mecanismos de 

desgaste dos poliuretanos testados, apesar de possuírem uma ampla e diferente faixa de 

propriedades
[23]

. 
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 Hutchings e Li
[65]

 observaram que oito tipos de poliuretano com resiliências muito 

próximas, possuíam uma mesma tendência de aumento da taxa de erosão com o aumento da 

dureza, do módulo de tração e do limite de resistência à tração. A alta resistência à erosão foi 

encontrada em materiais mais macios, os quais possuem também as menores resistências a 

tração
[23]

. 

Ainda não ficaram claras as diferentes respostas entre os desgastes erosivo e abrasivo, 

podendo ser, em parte, devido às significativas diferenças de tensões envolvidas nos 

processos (sendo proporcional à velocidade de impacto ou de deslizamento no desgaste 

erosivo), mas também, aos níveis de deformações introduzidas pelas partículas abrasivas em 

cada situação
[65]

. 



 

 

  30 

CAPÍTULO 5: Materiais e Métodos 

 

 Serão apresentados neste capítulo os equipamentos e materiais que foram utilizados 

nesse trabalho e a metodologia de trabalho para alcançar o objetivo estabelecido. 

 O principal objetivo desse estudo é avaliar o comportamento ao desgaste por erosão 

úmida, de poliuretanos aplicados como revestimento em tubulação destinada ao transporte de 

polpa nas indústrias de mineração de minério de ferro. Desenvolveu-se para isso um ensaio 

tecnológico (teste de bancada) adequado a promover o desgaste de amostras de PU em 

condições erosivas em meio líquido. O estabelecimento de um protocolo experimental 

permitirá desenvolver estudos posteriores visando a seleção de materiais candidatos às 

aplicações típicas do setor de transporte de polpas por dutos buscando parâmetros para 

especificação de revestimentos de poliuretanos para a aplicação de transporte de polpas e 

rejeitos de minério de ferro.  

 

5.1. Etapas do trabalho 

 

 Este trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

 A primeira etapa consistiu no desenvolvimento e construção do equipamento para a 

realização dos ensaios de erosão úmida. Nesta etapa foram adquiridos materiais e montados 

protótipos visando ao desenvolvimento do teste proposto. 

 Na segunda etapa foram selecionadas amostras de 3 tipos de poliuretano aplicados na 

mineração. Estas amostras foram fornecidas pela empresa Pollyrubber especializada na 

fabricação de tubulações revestidas com PU. Nesta etapa foram determinadas as propriedades 

mecânicas dos 3 tipos de PU’s, e foram também obtidas as amostras de polpa de minério de 

ferro oriundas da etapa de moagem primária do processo de beneficiamento onde se verifica a 

condição de maior severidade em desgaste de erosão no processo. 

 A terceira etapa consistiu na definição dos parâmetros dos testes e na realização dos 

ensaios de erosão úmida dos corpos de prova de poliuretano no LESTA – Laboratório de 

Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins, da Escola de Minas – Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). 

 Na quarta etapa foram analisadas por microscopia óptica as amostras ensaiadas. As 

observações foram correlacionadas com resultados apresentados na literatura e com 

informações advindas das operações industriais. 
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5.2. Equipamento de erosão úmida 

 

 Sendo um dos objetivos principais deste projeto a concepção da máquina para ensaios 

de erosão úmida foi originada a partir de observações na literatura sobre testes laboratoriais de 

erosão seca e, principalmente, com base na aplicação prática observada na indústria de 

mineração. A partir destas observações iniciou-se a construção de um protótipo no LESTA – 

Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins, contendo os seguintes 

componentes: 

 Tambor de plástico de 200 litros (tanque de testes); 

 Lavadora de alta pressão de 127 volts, 430 litros/hora de vazão e 1,7 KW de potência; 

 Estrutura metálica para porta amostra dos corpos de prova de PU, com manopla para 

ajuste do ângulo de impacto no corpo de prova, ponto para instalação do bico da 

lavadora de alta pressão e ponto para a instalação do parafuso sem fim; 

 Mesa metálica para base de apoio do tambor de plástico na posição horizontal; 

 Funil para alimentação do abrasivo de minério de ferro; 

 Parafuso sem fim para dosagem do abrasivo de minério de ferro; 

 Mangueira de plástico flexível de 2” para descarte da polpa de minério de ferro após 

jateamento das amostras de PU; 

 Balde metálico de 12 litros para deposição da polpa de minério de ferro após testes. 

 Após várias adequações na estrutura interna do tanque de testes, onde foram definidos 

o ponto de injeção de água pressurizada e a posição de melhor alimentação e mistura do 

abrasivo sólido com a água pressurizada, o equipamento ficou apto para testes experimentais. 

Na Figura 5.1 é apresentado o equipamento de ensaios de erosão úmida em detalhes: 
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Figura 5.1: Equipamento de erosão úmida em detalhes construído no  

LESTA – Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins. 

 

 O princípio de funcionamento do equipamento é através da injeção de água 

pressurizada com velocidade constante e adição de abrasivo de minério de ferro através de 

parafuso sem fim com regulagem manual, formando uma polpa com concentrações pré-

estabelecidas que será bombeada contra uma amostra de PU posicionada no porta corpo de 

prova distante 50 mm à frente do ponto de saída da mistura água pressurizada/abrasivo sólido 

de minério de ferro. Após projeção da polpa de minério de ferro contra a amostra de PU, esta 

polpa é descartada pela parte inferior do tanque de testes sendo depositada em balde metálico. 

A polpa é utilizada somente uma única vez em cada um dos ensaios para que se tenha 

preservada a granulometria inicial do abrasivo selecionado para os testes de erosão. Na Figura 

5.2 é apresentado o fluxo esquemático das etapas do ensaio de erosão úmida: 
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Figura 5.2: Fluxo esquemático com as etapas do ensaio de erosão úmida  

definidas para o trabalho. 

 

 Foi definida a realização de 10 ensaios com cada um dos 3 tipos de poliuretano, com 

tempos e concentrações distintas reproduzindo a variabilidade encontrada em processo 

industrial. No início e fim de cada um dos ensaios, as amostras de PU foram pesadas numa 

balança digital com precisão de 10
-4 

gramas. Diante da variação de tempos de testes e 

concentração entre ensaios e entre tipos de PU’s, utilizou-se a taxa de desgaste como fator de 

comparação para análise do desempenho de cada tipo de poliuretano. O ângulo de incidência 

das partículas erosivas foi de 90º, ajustado através de um transferidor adequadamente 

instalado. A velocidade de impacto foi de 25 m/s, de acordo com a máxima capacidade da 

lavadora de alta pressão, calculada com base na potência e no diâmetro do bico de saída da 

água pressurizada. O fluido utilizado foi água de torneira sem nenhum aditivo químico. 

 

 

5.3. Amostras de poliuretano 

 

 Para os ensaios de erosão úmida foram utilizados 3 amostras de PU’s, mais aplicados 

em revestimentos de tubulação utilizados em transporte de polpa em mineração, fornecidas 

pela empresa Pollyrubber especializada na fabricação de tubulações revestidas. As amostras 

foram fornecidas com geometrias retangulares com dimensões de (15cm x 15cm x 2cm), 

conforme ilustrado na Figura 5.3: 
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Figura 5.3: Geometria e dimensões dos corpos de prova adotados no presente trabalho. 

 

 As amostras foram numeradas de 01 a 03 (PU01, PU02 e PU03) de modo a diferenciá-

las resguardando sua origem. No Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins - 

LESTA foram pesados os corpos de provas utilizados nos ensaios e foram analisadas 

propriedades químicas e físicas importantes para o objetivo do estudo. 

Para obter a dureza das amostras de PU utilizou-se um durômetro modelo Teclock 

Hardness Testes GS-706.  

A densidade dos poliuretanos foi medida pelo aparelho multipycnometer à gás hélio da 

marca Quantachrome Instruments.  

Outras propriedades importantes das amostras de poliuretano analisadas neste trabalho 

como resistência à tração, alongamento e resiliência foram fornecidas pelo fabricante das 

amostras. 

Após realizados os ensaios de erosão, os corpos de prova de PU foram levados para 

observação ao microscópico óptico quantitativo com aquisição e análise de imagens (LEICA, 

modelo DMR). 

 

 

5.4. Preparação do material abrasivo 

 

 Para material abrasivo foi utilizado minério de ferro fornecido pela empresa Samarco 

Mineração S.A. oriundo da etapa de moagem primária do processo de beneficiamento onde se 

verifica a condição de maior severidade em desgaste por erosão. Foram utilizados 90 Kg de 

minério de ferro seco para os 10 ensaios com cada um dos 3 corpos de prova de PU. O 

laboratório de análises físicas e químicas da Samarco forneceu a análise granulométrica da 

amostra utilizada para conhecimento do tamanho das partículas abrasivas a serem utilizadas 

no trabalho. Além da análise granulométrica foi fornecida também a análise química a fim de 

conhecer os elementos químicos presentes na amostra de minério de ferro. 
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 Na Figura 5.4 é apresentada a análise granulométrica do material abrasivo onde é 

possível verificar que a granulometria varia entre 37 μm e 15,88 mm sendo a maior porção 

entre 0,1 mm e 1 mm, estando de acordo com o experimento de Areia Normal Brasileira do 

IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica), onde se utiliza partículas erosivas com granulometria 

na faixa de 0,3 a 0,6 mm (50 mesh), segundo a NBR-7214. O objetivo do trabalho é buscar 

reproduzir o mais aproximadamente a condição real de aplicação do PU submetido à erosão 

úmida em indústrias de mineração, portanto é fundamental garantir que a amostra de 

concentrado de minério de ferro retirado do processo produtivo esteja adequada para a 

realização deste estudo. 

 

 

Figura 5.4: Curva de distribuição do tamanho de partículas do material abrasivo  

utilizado no presente trabalho. 

 

 Na Tabela 5.1 são apresentados os resultados da análise química da amostra de 

minério de ferro utilizada no trabalho: 

 

Tabela 5.1: Resultados da análise química do material abrasivo utilizado no presente trabalho. 

 

Amostra Fe2O3 SiO2 Al2O3 P PPC MnO2 

Minério de ferro - Descarga da 

Moagem Primária / Samarco 

Mineração (%) 

55,03 18,72 0,36 0,033 2,09 0,080 
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CAPÍTULO 6: Resultados e Discussões 

  

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios para o 

entendimento e discussão dos resultados. Na Tabela 6.1 são apresentadas as propriedades das 

3 amostras de poliuretano utilizadas no trabalho no qual estas informações serão importantes 

para análise correlacionada entre os PU’s após os ensaios de desgaste. 

 

Tabela 6.1: Resultados das propriedades dos 3 tipos de poliuretano 

utilizados no trabalho. 

 

Amostras PU01 PU02 PU03 

Massa inicial (g) 375,236 400,313 379,408 

Dureza (Shore A) 90 84 82 

Densidade (g/cm³) 1,10 ± 0,01 1,15 ± 0,01 1,10 ± 0,01 

Resistência à tração (MPA) 31,0 18,6 34,5 

Alongamento (%) 450 450 490 

Resiliência Bashore (%) 45 28 58 

  

 As informações de massa inicial, densidade e dureza Shore A foram obtidas no 

LESTA – Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins, enquanto as demais 

propriedades foram fornecidas pela Pollyrubber (empresa especializada na aplicação de 

poliuretanos para revestimentos de tubulações).  

 Analisando os resultados das propriedades das amostras de poliuretano nota-se que a 

dureza dos 3 PU’s são relativamente próximas sendo que o PU03 apresenta a menor dureza e 

o PU01 a maior. A densidade também foi muito próxima para as 3 amostras assim como o 

alongamento. A grande diferença é percebida na resistência à tração e na resiliência onde se 

percebe que o PU02 apresenta valores bem menores destas duas propriedades quando 

comparado com os PU01 e PU3. A diferença nestas duas propriedades será de fundamental 

importância para a análise dos resultados dos ensaios de erosão úmida. 

 Após a obtenção das propriedades e preparação das amostras de PU foram realizados 

10 ensaios com cada uma das 3 amostras. Os parâmetros utilizados e os resultados de perda de 

massa e taxa de desgaste estão apresentados na Tabela 6.2: 
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Tabela 6.2: Resultados dos ensaios de erosão úmida das 3 amostras de poliuretano 

utilizadas no trabalho. 

 

Resultados PU01 PU02 PU03 

Massa total de abrasivo - minério de ferro (kg) 30,0 27,5 28,9 

Volume total de água para diluição (l) 113,15 89,30 115,85 

Concentração da polpa em volume 6,23% 7,24% 5,86% 

Tempo total dos ensaios (s) 1286 975 1317 

Vazão específica da polpa[(kg/l)/h] 0,742 1,137 0,682 

Massa inicial (g) 375,236 400,313 379,408 

Massa final após ensaios (g) 374,291 399,397 378,215 

Perda de massa total (g) -0,945 -0,916 -1,193 

Taxa de desgaste [g de PU/(kg/l.h
-1

)] 1,273 0,806 1,750 

 

 Conforme mostrado na Tabela 6.2 foram utilizadas concentrações de polpa diferentes 

para cada uma das 3 amostras de PU, assim como o tempo total dos ensaios. Isto é devido à 

dificuldade de equalizar a alimentação manual do abrasivo e também a dosagem através da 

manopla de giro do parafuso sem fim. Além disso, ocorriam travamentos do parafuso sem fim 

quando partículas grandes eram alimentadas no equipamento, o que gerava instabilidade na 

dosagem do abrasivo e consequentemente a alimentação de água para diluição e posterior 

projeção no corpo de prova. Para a leitura dos resultados dos ensaios foi admitido em erro 

experimental de 5%, sem prejudicar a análise dos mesmos. O princípio de funcionamento do 

ensaio de erosão úmida é ilustrado na Figura 6.1: 
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Figura 6.1: Ilustração do princípio de funcionamento do ensaio de erosão úmida.  

Detalhes para a alimentação manual do abrasivo e a dosagem de  

abrasivo para diluição com água através da manopla do parafuso sem fim. 

 

A vazão específica da polpa foi calculada de acordo com a equação 6.1: 

 

ensaiosdostotalTempo

1

águadetotalVolume

abrasivodototalMassa
específicaVazão    (6.1) 

 

 A perda de massa das 3 amostras foi medida após os 10 ensaios e foi calculada a taxa 

de desgaste de acordo com a equação 6.2:  

 

específicaVazão

PUdomassadePerda
desgastedeTaxa        (6.2) 

 

 Com base nos resultados de perda de massa e do cálculo da taxa de desgaste das 

amostras de diferentes PU’s é possível fazer algumas correlações que contribuirão para 

conclusão do trabalho. 

Na Figura 6.2 é apresentado um gráfico correlacionando a dureza das amostras de PU 

com a taxa de desgaste calculada após os ensaios. Percebe-se que não é possível afirmar que 

há relação direta entre a taxa de desgaste e a dureza dos PU’s. O PU03 que possui a menor 

dureza entre os 3 tipos de PU apresentou a maior taxa de desgaste, enquanto o PU01 que 
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obtém a maior dureza apresentou taxa de desgaste superior ao PU02 que tem dureza 

intermediária considerando as 3 amostras. 

 Hutchings e Li
[65]

 observaram em suas pesquisas uma tendência geral de aumento da 

taxa de erosão com o aumento da dureza, porém eles utilizaram amostras que variavam de 20 

a 90 Shore A, onde se constatou que em menores durezas (abaixo de 60 Shore A) a relação 

direta com a taxa de desgaste é mais nítida. Em amostras com durezas acima de 75 Shore A 

até 90 Shore A, a relação com a taxa de desgaste não fica clara. 

 

 

Figura 6.2: Gráfico da correlação da taxa de desgaste com a  

dureza das amostras de PU. 

 

 Na Figura 6.3 é apresentado o gráfico correlacionando a resistência à tração com a 

taxa de desgaste das amostras. Hutchings e Li
[65]

 em suas pesquisas observaram que a alta 

resistência à erosão foi encontrada em materiais mais macios, os quais possuem também as 

menores resistências à tração. Nota-se que neste trabalho a correlação da taxa de desgaste com 

a resistência à tração também é unívoca. O PU02 que apresenta a menor resistência à tração 

comparada com os PU01 e PU03 foi justamente a que apresentou a menor taxa de desgaste, 

mesmo sendo submetido à concentração maior de abrasivo em seus ensaios de erosão úmida.  
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 Figura 6.3: Gráfico da correlação da taxa de desgaste com a  

resistência à tração das amostras de PU.  

 

 Na Figura 6.4 é apresentado o gráfico correlacionando a resiliência Bashore com a 

taxa de desgaste das amostras. Assim como visto para a resistência à tração, a taxa de 

desgaste é maior nas amostras que apresentam maiores valores de resiliência. Não é possível 

afirmar que esta relação seja sempre direta e nem linear para o desgaste erosivo, pois há 

alguns estudos como o trabalho realizado por Oliveira
[23]

 no qual ele observou que a 

propriedade mecânica resiliência teve uma correlação polinomial de segunda ordem com a 

taxa de desgaste abrasivo dos poliuretanos testados e que a resiliência correlaciona-se com 

outras propriedades mecânicas. Em seus estudos de desgaste à abrasão Franco et al.
[77]

 

observaram que o aumento da resiliência e do alongamento máximo na ruptura colaboraram 

para um aumento na resistência ao desgaste abrasivo. Portanto, é importante não considerar 

este parâmetro isoladamente e sim relacionado com outras propriedades como a dureza e a 

resistência à tração como é o caso deste trabalho. 
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Figura 6.4: Gráfico da correlação da taxa de desgaste com a 

resiliência Bashore das amostras de PU. 

 

 Depois de realizados os ensaios os corpos de prova de PU foram levados ao 

microscópio óptico para análise da superfície erodida buscando informações adicionais sobre 

o comportamento de cada um dos tipos de PU’s quando submetidos a este mecanismo de 

desgaste. 

 Na Figura 6.5 são apresentadas as imagens dos 3 corpos de prova de poliuretano após 

os ensaios de erosão úmida. Na região central das amostras é possível visualizar a região onde 

houve arrancamento de massa de poliuretano devido à erosão provocada pelo jato de polpa 

abrasiva. 
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Figura 6.5: Corpos de prova de PU’s após ensaios de erosão com detalhes da  

região erodida e visualização de arrancamento de material no centro das  

amostras no ponto de maior projeção de polpa.    

  

 Conforme mostrado na Figura 6.5 já é possível identificar, macroscopicamente, o 

aspecto do desgaste de cada uma das amostras de PU. É possível verificar que o PU03 foi o 

que apresentou maior desgaste na região jateada enquanto o PU02 apresentou menor desgaste 

da superfície comparado aos PU01 e PU03. 

 Outro ponto importante que pode ser visto na Figura 6.6 é a semelhança das 

superfícies desgastadas das amostras dos PU01 e PU03 durante os ensaios de erosão com a 

superfície de um revestimento com desgaste erosivo aplicado em tubulações de polpa de 

minério de ferro. A Figura 6.6c é de um revestimento de poliuretano de uma curva de 90º que 

foi substituída, devido ao desgaste erosivo do poliuretano no qual verifica-se a ocorrência de 

erosão por fratura, após aproximadamente 4 meses de aplicação na etapa de bombeamento de 

polpa de minério de ferro da moagem primária da Samarco Mineração S.A., de onde foram 

PU03 

Região Erodida 
Região Erodida 

Região Erodida 

1 cm 1 cm 

1 cm 

PU02 PU01 
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extraídos os principais parâmetros para este trabalho como por exemplo: amostras do abrasivo 

e tipos de PU aplicados. Nesta etapa de moagem primária a polpa de minério de ferro tem 

concentração de 32% em volume, algumas vezes superior à concentração utilizada neste 

trabalho e velocidade de transporte da polpa de 6,18 m/s, quatro vezes inferior à velocidade de 

impacto empregada neste trabalho, fato este que possibilitou o desgaste acelerado das 

amostras a fim de validar o ensaio e o equipamento propostos. A semelhança do aspecto da 

região erodida confere relevância significativa para o ensaio proposto a partir do equipamento 

de erosão úmida desenvolvido neste projeto.  

 

                     

a)        b) 

 

c) 

Figura 6.6: Análise macroscópica das superfícies erodidas de PU: a) Detalhe da  

superfície erodida da amostra de PU01; b) Detalhe da superfície erodida  

da amostra de PU03; c) Detalhe da superfície erodida de PU aplicado  

como revestimento de curva 90º utilizada em processo industrial de  

transporte de polpa de minério de ferro. 

 

PU01 PU03 

PU aplicado em 

curva 90º em 

processo industrial 

5 mm 5 mm 

5 mm 
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Nas figuras a seguir serão apresentadas as micrografias ópticas com luz polarizada dos 

corpos de prova após os ensaios, nas quais poderão ser mais bem visualizadas as superfícies 

desgastadas. 

 

Figura 6.7: Superfície erodida do PU01 com detalhes dos poros na  

superfície provenientes do processo de fabricação da peça de PU.    

 

 

Figura 6.8: Superfície erodida do PU02 com detalhes dos poros 

 na superfície provenientes do processo de fabricação da peça de PU.  

Detalhe para a incorporação de partículas abrasivas na região jateada. 
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Incorporação de 
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 Figura 6.9: Superfície erodida do PU03 com detalhes da região.  

Destaque para a incorporação de partículas abrasivas na região jateada.  

  

 Analisando as micrografias das 3 amostras de PU’s, é possível perceber com mais 

nitidez detalhes morfológicos do desgaste provocado pela erosão da polpa abrasiva projetada 

contra as amostras. Fica evidente a maior deterioração da superfície do PU03 comparado com 

os demais e que além da erosão na superfície é possível detectar poros, que são defeitos de 

fabricação das peças de PU, devido à formação de bolhas de ar a alta temperatura na etapa de 

fusão do PU. Também podem ser vistos nas imagens partículas de minério de ferro 

incrustadas na superfície das amostras, provenientes da polpa projetada nos ensaios. 

 A presença de poros nas suas superfícies das amostras de PU’s, poros estes que são 

provenientes do processo de fabricação, contribui significativamente, para a incorporação de 

partículas abrasivas durante o processo de jateamento de polpa nos ensaios de erosão. Isto se 

deve ao fato das partículas abrasivas chegarem com grande energia cinética na superfície, 

gerando um percurso de cortes e/ou furos, ficando ao fim destes incrustadas na superfície, 

similar apresentado no trabalho de Hutchings
[65]

, Arnold
[63]

 e Oliveira
[23]

. Os autores 

observaram que houve a incorporação de partículas abrasivas oriundas do ensaio de desgaste 

erosivo na superfície do material. A velocidade de incidência empregada no teste de erosão do 

trabalho de Hutchings
[65]

 foi de 50 m/s, o dobro da velocidade utilizada neste trabalho. Já 

Oliveira
[23]

 optou por adotar uma velocidade de incidência de 15 m/s, inferior à desse 

Região de maior 

profundidade da 

área erodida 

PU03 

500 μm 

Incorporação de 

partículas 

abrasivas 
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trabalho, o que demonstra que a incorporação de partículas abrasivas na superfície do PU é 

algo presente em condições de bombeamento e jateamento de polpas abrasivas contra PU’s. 

 Na Figura 6.10 é possível notar o resultado da incorporação de partículas no PU03 no 

qual a partícula abrasiva de aproximadamente 2,5 mm alojou-se na superfície do PU. 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
[92]

. Este fato pode 

ser relacionando com o bom desempenho dos poliuretanos aplicados como revestimentos em 

ambientes de constante abrasão e erosão como é o bombeamento de polpa de minério de 

ferro. 

 

 

Figura 6.10: Detalhe da partícula de abrasivo alojada na superfície  

do PU03 após ensaios de erosão úmida.  

 

 Se a incorporação de partículas pode contribuir para reduzir o desgaste da superfície 

do PU, pode também resultar em aumento de massa em função da maior densidade da 

partícula abrasiva, por exemplo: a hematita (Fe2O3) 5,30 g/cm
3
 e a sílica com densidade 

2,65g/cm
3
, quando comparados com a densidade do PU que é pouco maior que 1g/cm

3
. Tal 

aumento de massa foi identificado em diversos trabalhos como o de Artuzo
[93]

 no qual foram 

feito ensaios de abrasão com amostras de poliuretano e constatou-se que as amostras que mais 

PU03 

Partícula abrasiva 

alojada na superfície 

do PU 

500 μm 
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se desgastaram, também foram as que apresentaram maior aumento de massa após os ensaios. 

O aumento de massa também foi verificado por Oliveira
[23]

 em seus ensaios de erosão úmida 

no qual foi encontrado aumento de massa em quase todos os corpos de prova devido à 

incrustação de partículas de abrasivo nas superfícies dos PU’s conforme mostrado na Figura 

6.11: 

 

 

Figura 6.11: Aspecto topográfico de uma amostra de PU após 5 horas de ensaio  

de erosão úmida com uma velocidade média de impacto de 15 m/s, concentração  

de 9% em massa e ângulo de incidência de 90º. a) vista geral da região central  

de desgaste; b) bolhas formadas durante fabricação; c) e d) detalhe de  

partículas de abrasivo incrustadas em poros esféricos
[23]

. 

 

 Neste trabalho não foi mensurado o aumento de massa das amostras em função da 

incorporação das partículas abrasivas, uma vez que foi possível quantificar a perda de massa 

em todas as amostras de PU e, consequentemente, foi possível calcular a taxa de desgaste 
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específica possibilitando a comparação dos desempenhos de cada PU submetido ao teste 

proposto. 
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CAPÍTULO 7: Conclusões 

  

 Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que: 

 

➤ O equipamento e o ensaio de erosão úmida desenvolvidos no trabalho reproduziram, 

adequadamente, a condição de desgaste erosivo de revestimentos de poliuretano em escala 

industrial nos processos de bombeamento de polpas de minério de ferro; 

 

➤ Os parâmetros de velocidade do jato de abrasivo, ângulo de impacto e concentração da 

polpa abrasiva utilizados no trabalho possibilitaram o desgaste erosivo acelerado das amostras 

de PU propiciando análises (quantitativa e qualitativa), necessárias para a comparação de 

desempenho dos PU’s; 

 

➤ As amostras de poliuretano utilizados no trabalho apresentaram durezas com valores 

próximos não sendo possível afirmar que houve relação direta das taxas de desgastes em 

função da dureza das amostras; 

 

➤ Considerando que as amostras dos PU’s têm praticamente a mesma densidade, não foi 

possível estabelecer uma correlação entre a densidade e o desgaste erosivo observado; 

 

➤ A propriedade resistência à tração mostrou forte correlação com o desgaste erosivo das 

amostras. O PU que teve a maior resistência à erosão foi o que apresentava a menor 

resistência a tração. Analisando os resultados constatou-se que o PU02 com resistência à 

tração 40% menor que o PU01 apresentou uma taxa de desgaste 37% inferior, o que reforça as 

hipóteses da correlação entre esta propriedade e o desgaste erosivo; 

 

➤ Na análise da propriedade “resiliência” com o desgaste das amostras constatou-se que a 

amostra que apresentou maior resistência ao desgaste foi a de menor resiliência, enquanto a 

amostra que apresentou maior taxa de desgaste é a amostra de maior resiliência, comprovando 

correlação positiva entre esta propriedade e o desgaste erosivo; 
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➤ Com o cálculo da taxa de desgaste e com o auxílio da microscopia óptica, foi possível 

concluir que o PU03 apresenta uma estrutura menos resistente às condições do ensaio do que 

o PU01 e o PU02 que se mostraram mais resistentes ao desgaste erosivo; 

 

➤ 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 e formação 

de barreira contra a erosão podendo contribuir para redução do desgaste da superfície em 

condição de operação contínua; 

 

➤ Não foi possível mensurar neste trabalho o aumento de massa proveniente da incorporação 

de partículas abrasivas nas amostras; 

 

➤ As superfícies das amostras após os ensaios de desgaste por erosão úmida apresentaram 

aspecto semelhante ao de um revestimento de poliuretano desgastado aplicado em processo 

industrial em condições similares às adotadas neste trabalho. 
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CAPÍTULO 8: Sugestões para trabalhos futuros 

  

➤ Realizar ensaios de erosão úmida em outros materiais aplicados para revestir internamente 

tubulações, tais como borracha e cerâmica visando comparar o desempenho destes materiais 

com o poliuretano; 

 

➤ Estudar o comportamento ao desgaste erosivo com alterações do ângulo de ataque no 

corpo de prova; 

 

➤ Realizar novos ensaios com polpas de diferentes concentrações, tamanhos de partículas e 

teor de sílica; 

 

➤ Realizar análise da composição química das amostras de PU, para uma melhor 

compreensão de organização estrutural (ligações e elementos), tais como os segmentos 

flexíveis e rígidos, correlacionando os resultados da caracterização química com o desgaste 

erosivo; 

 

➤ Caracterizar as superfícies desgastadas utilizando microscopia eletrônica de varredura a 

fim de evidenciar aspectos da interação das partículas abrasivas com a superfície dos PU’s. 

Estes estudos possibilitarão um melhor entendimento do processo físico do desgaste por 

erosão úmida de elastômeros; 

 

➤ Através do ensaio de erosão úmida proposto neste trabalho será possível testar outros 

materiais candidatos a revestir tubulações para transporte de polpas de minério de ferro e 

outros minerais, buscando opções para redução de custos e garantia de maior estabilidade 

operacional. 
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Anexos: 

 

Anexo 1: Micrografias das superfícies das amostras de PU após ensaios de erosão 

úmida: 

 

 

 

Figura A1.1: Microscopia óptica da superfície erodida do PU01.  

 

 

 

Figura A1.2: Detalhe dos microcortes e deformação na superfície  

erodida do PU01. 
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Figura A1.3: Superfície erodida do PU02 com detalhes dos poros na  

superfície e da incrustação de partículas de abrasivo nas regiões  

deformadas nos ensaios. 

 

 

Figura A1.4: Superfície erodida do PU02 com presença de partículas de  

abrasivo incrustadas nas regiões deformadas nos ensaios. 
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Figura A1.5: Superfície erodida do PU03 com grande deformação,  

arrancamento de massa da superfície e incrustação de partículas de  

abrasivo nas regiões deformadas nos ensaios. 

 

 

 

Figura A1.6: Superfície erodida do PU03 com grandes deformações  

após os ensaios de erosão. 
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