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RESUMO 
 

Os revestimentos orgânicos de embreagem são compostos basicamente por 

matriz orgânica, cargas, lubrificantes sólidos e fibras de reforço. A matriz orgânica 

possui função estrutural e tem grande influência nas propriedades tribológicas do 

sistema, isto é, no coeficiente de atrito e taxa de desgaste tanto do material de atrito, 

quanto do contra-corpo metálico. Baseado nas normas ambientais para indústria 

automobilística, o presente trabalho estuda a viabilidade de substituir a resina 

fenólica, utilizada como matriz estrutural na composição de revestimentos de 

embreagem, por termoplásticos de engenharia especiais. O principal objetivo da 

substituição é a eliminação do fenol livre no produto final, e conseqüentemente a 

geração de um refugo classificado, de acordo com a norma NBR 10004, como não 

perigoso. Plásticos de engenharia especiais apresentam alta temperatura de uso 

contínuo e manutenção das propriedades mecânicas em altas temperaturas e são, 

geralmente, empregados em materiais que suportam alta pressão, tais como 

engrenagens, freios, rolamentos e embreagens. Avaliou-se a influência da 

velocidade de deslizamento e da carga normal no comportamento tribológico tanto 

do compósito de resina fenólica (base de comparação) como dos compósitos de 

resina poli (amida imida) e resina poli (éter éter cetona) quando estes deslizavam a 

seco em um contra-corpo usinado de ferro fundido cinzento, mesmo material 

utilizado nas placas de pressão. Foram avaliadas características térmicas e 

mecânicas dos compósitos, por meio de análises termogravimétricas, dinâmico-

mecânica e dureza. Após os ensaios tribológicos, as superfícies desgastadas dos 

corpos poliméricos e dos contra-corpos metálicos foram avaliadas por meio de 

microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e composição química. 

Embora os compósitos de resina PAI e resina PEEK sejam classificados como 

produtos não perigosos, a substituição não é viável pois, nas condições de 

velocidade de deslizamento e carga normal estudadas, os compósitos de resina PAI 

e resina PEEK apresentaram menor resistência ao desgaste em comparação ao 

compósito de resina fenólica. 

 

Palavras-chave: Revestimentos de embreagem. Polímeros de engenharia 

especiais. Tribologia. 
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ABSTRACT 

 

Organic clutch friction facings are basicly composed of an organic matrix, fillers, solid 

lubricants and reinforcing fibers. An organic matrix has a structural function and has a 

large influence over the tribological properties of the system (coefficient of friction and 

wear rate in both, friction material as for the metal counterpart). Based on the 

automotive industry environmental standards, this analysis studies the viability of 

substituting the phenolic resin, used as the structural matrix in the clutch facing 

composition by high performance polymers. The principle objective for this 

substitution is to eliminate the free phenol in the final product and consequently 

produce a classified non dangerous waste in accordance to the NBR 10004 norm. 

High performance polymers have high temperature working resistance when in 

continuous use and also maintain their mechanical properties and are normally used 

in products that support high pressures, such as gears, brakes, bearings and 

clutches. The influence of the sliding speed and the normal load under tribological 

behaviour was evaluated for phenolic composites (comparative basis) and for poly 

(amide imide) composites and poly (ether ether ketone) composites when these slip 

under dry conditions against a grey iron machined counterpart, the same material as 

used for pressure plates. Thermal and mechanical characteristics of the composites, 

obtained by thermogravimetric analysis, dynamic-mechanical and hardness were 

analysed. After the tribological tests the worn surfaces of the composites samples 

and of the metallic counterparts were evaluated with optical microscopy, electro 

scanning microscopy and chemical composition. The environmental characteristics of 

these materials classify both materials as not being dangerous, but under the sliding 

speed and load studied the PAI and PEEK composites showed lower wear resistance 

than the phenolic composites.  

 

Keywords: Clutch facings. High performance polymers. Tribology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O termo material de atrito é utilizado na indústria automobilística em 

referência aos revestimentos ou guarnições de embreagem e pastilhas de freio. A 

principal função dos materiais de atrito é converter a energia cinética em calor e 

então absorver ou dissipar este calor, enquanto simultaneamente reduz o movimento 

relativo entre o material de atrito e a parte à qual é acoplado (NEWMAN, 1978; 

RABINOWICZ, 1995). Os materiais de atrito orgânicos são compostos por uma 

matriz orgânica, fibras de reforço e cargas (orgânicas e inorgânicas). O desempenho 

dos materiais de atrito é fortemente influenciado pela seleção das matérias-primas e 

pelas condições de processo. O desenvolvimento de novas formulações é dificultado 

pela necessidade de se manter o coeficiente de atrito estável com o mínimo de 

desgaste (tanto no material de atrito quanto no contra-corpo metálico) em diferentes 

condições de trabalho. 

Além dos requisitos tribológicos, o desenvolvimento de novos produtos deve 

estar alinhado com os princípios das normas ambientais voltadas para o mercado 

automobilístico, cujo objetivo é reduzir o impacto ambiental causado pela produção, 

uso e descarte dos componentes automotivos. A fim de se atingir este objetivo, o 

impacto deve ser minimizado desde a concepção do projeto, por meio de medidas 

preventivas, tais como a redução e controle do uso de matérias-primas consideradas 

perigosas, isto é, substâncias que possam causar riscos potenciais ao homem e/ou 

ao meio ambiente. Sendo assim, as diretrizes ambientais que nortearam o 

desenvolvimento deste trabalho, ELV 2000/53, GADSL e VDA 232-101, contêm uma 

lista de matérias-primas proibidas ou sujeitas à declaração, se utilizadas acima de 

um limite preestabelecido. No Brasil embora existam leis que tratam desse mesmo 

assunto, ainda não há exigência da aplicação nos moldes dos países europeus. 

Outro princípio ambiental fundamental diz respeito ao fim de vida útil dos veículos; 

para que os componentes automotivos recebam uma destinação correta é 

necessário que eles sejam classificados quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente 

(manuseio, transporte, armazenamento e destino). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a utilização de termoplásticos de 

engenharia especiais como possíveis substituintes da resina fenólica (resina 
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utilizada como matriz orgânica da maioria dos materiais de atrito comerciais), desde 

que eles não constem como matérias-primas declaráveis nas normas ambientais 

acima citadas e que o resíduo gerado (produto após consumo) seja classificado 

como não perigoso e, preferencialmente, inerte. O desempenho tribológico dos 

compósitos poliméricos foi avaliado por meio da influência dos fatores velocidade de 

deslizamento e carga normal na taxa de desgaste e no coeficiente de atrito. Para a 

determinação dos efeitos da velocidade de deslizamento e da carga normal, assim 

como o efeito da interação entre esses fatores, utilizou-se um planejamento 

estatístico de experimentos com três níveis. As variáveis velocidade de deslizamento 

e carga normal foram selecionadas, pois são os parâmetros operacionais de maior 

influência no sistema de embreagem. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistemas de embreagem 

 

A embreagem é um subcomponente do sistema de transmissão manual do 

motor, com a função de transmitir a rotação do motor à caixa de mudanças (câmbio) 

e, a partir daí, para o diferencial e as rodas, possibilitando iniciar o movimento do 

veículo quando este se encontrar parado e permitir a troca de marchas do câmbio 

com o veículo em movimento (DREXL, 1998). A embreagem está localizada entre o 

motor e a transmissão do veículo, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Localização da embreagem em veículo automotivo (ZF DO BRASIL 
LTDA., 2005). 

 

O sistema de embreagem é composto basicamente por dois conjuntos: o 

platô e o disco.  

O platô tem como principais funções aplicar a força contra o disco e o volante 

para transmissão do torque, permitir a troca de marchas e prover conforto no 

acoplamento e desacoplamento (EMBREAGEM..., 2003; ZF DO BRASIL LTDA., 

2005). 

Seus principais componentes são mostrados na Figura 2 e descritos a seguir: 



 

 

4

 
 

Figura 2: Platô e seus respectivos componentes (ZF DO BRASIL LTDA., 2005). 
 

• Carcaça: fixa o platô ao volante do motor; 

• Mola membrana ou diafragma: produz a carga axial sobre a placa de pressão 

(disco e volante); 

• Placa de pressão: contra-corpo metálico, no qual desliza o material de atrito; 

• Anel de articulação: prende a mola membrana à carcaça e permite sua 

articulação; 

• Mola de retrocesso: produz o recuo da placa, além de suportar o esforço 

torcional do conjunto (ZF DO BRASIL LTDA., 2005). 

O disco de embreagem é responsável pela transmissão entre o motor e o 

câmbio e tem como principais componentes: 

• Revestimento ou guarnição: transfere o torque para outras partes do disco; 

• Mola de guarnição: fixa os revestimentos, transfere o torque para o disco 

rígido e absorve as vibrações axiais; 

• Disco de torção: transfere o torque recebido para as molas de amortecimento 

torcional, e estas amortecem as vibrações torcionais do motor para evitar que 

as vibrações possam excitar a transmissão; 

• Cubo: transfere o torque recebido do disco de retenção para o eixo piloto do 

câmbio (ZF DO BRASIL LTDA., 2005). 

Na Figura 3 são mostrados os componentes do disco.  
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Figura 3: Disco de embreagem e seus respectivos componentes (ZF DO 
BRASIL LTDA., 2005). 

 

Devido aos motores de torque elevado utilizados em baixas rotações, o disco 

de embreagem deve possuir um mecanismo de absorção que iniba a transferência 

das vibrações do motor para a transmissão. Desta maneira, as principais funções do 

disco são, além da transmissão do torque do motor para o câmbio, eliminar 

vibrações, amortecer esforços torcionais, eliminar trepidações e também prover 

conforto no acoplamento e desacoplamento. 

 

2.1.1 Funcionamento da embreagem 

 

Quando o motorista aciona o pedal da embreagem, um sistema de alavancas 

é posto em funcionamento por intermédio de um cabo ou por pressão hidráulica e a 

placa de pressão é afastada do disco. Desta maneira o disco é desacoplado e, 

devido à interrupção do movimento, não há transmissão de torque. O esquema do 

acionamento do pedal e desacoplamento da embreagem é mostrado na Figura 4. 
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(A) (B) 

Figura 4: (A) Acionamento do pedal; (B) Desacoplamento do sistema de 
embreagem (ZF DO BRASIL LTDA.). 

 

Quando o pedal não está acionado, a embreagem está acoplada e transmite 

a rotação do motor à caixa de câmbio, o qual envia o torque ao diferencial e às 

rodas, e ocorre a movimentação do veículo (Figura 5). 

 

 

 
(A) (B) 

Figura 5: (A) Desacionamento do pedal; (B) Acoplamento da embreagem (ZF 
DO BRASIL LTDA.). 

 

          Volante         Platô     
         do motor                

     Disco        Caixa de câmbio 
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2.2 Revestimento de embreagem 
 

Os primeiros revestimentos de embreagem foram divulgados no início do 

século XX. Tratavam-se de compostos de fibras de algodão impregnadas com 

asfalto ou borracha. Em 1906, em uma tentativa de superar o perigo de fogo inerente 

ao algodão, este foi substituído pelo asbesto (silicato de magnésio hidratado). No 

decorrer dos anos surgiram novas matérias-primas para produção de revestimentos 

de embreagem, tais como: borrachas, resinas, cargas e fios metálicos (NEWMAN, 

1978; RABINOWICZ, 1995; SHAVER, 1997). 

Nos anos 70, os tipos mais comuns de revestimentos de embreagem eram 

denominados orgânicos, compostos por 30% a 40% de componentes orgânicos e 

reforçados com fibras de asbestos. Porém, nessa década ocorreram significativas 

mudanças na indústria de materiais de atrito devido à necessidade de eliminar o 

asbesto das formulações e à conversão dos veículos pesados em veículos mais 

leves e eficientes. Apesar de algumas características importantes das fibras de 

asbestos, - por exemplo: resistência térmica acima de 500ºC; auxílio à regeneração 

da superfície de atrito durante o uso; produção de silicatos mais duros e mais 

abrasivos; bom desempenho de desgaste e baixo custo, - estudos com 

trabalhadores expostos a tais fibras revelaram que estes apresentavam problemas 

de saúde (asbestose e mesotelioma, relacionadas à exposição crônica ao asbesto). 

Surgiu, assim, a necessidade de desenvolver uma nova geração de materiais de 

atrito, e os asbestos foram então substituídos por fibras de vidro e/ou outras fibras 

orgânicas e inorgânicas. A agência americana de proteção ao meio ambiente (The 

Environmental Protection Agency - EPA) incluiu o asbesto na lista de substância 

tóxicas, e a entidade americana de administração da segurança e saúde ocupacional 

(Occupational Safety & Health Administration - OSHA), limitou a exposição do 

trabalhador a ambientes com asbestos na atmosfera (BLAU, 2001a; JACKO; RHEE, 

1992; JACKO; TSANG; RHEE, 1984; SHAVER, 1997). 

Atualmente os revestimentos de embreagem são compostos basicamente de 

fibras (orgânicas e inorgânicas) e fios metálicos impregnados em uma mistura de 

resina, borrachas e cargas, diluídas em solvente orgânico. No item 2.2.1 serão 

apresentadas as matérias-primas que compõe os revestimentos de embreagem. 
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2.2.1 Matérias-primas 
 

O desempenho dos revestimentos de embreagem é fortemente afetado pela 

seleção das matérias-primas e pelas condições de processamento (KIM; LEE; 

JANG, 2001; LU, 2006). Porém, estudos que investigam o efeito das matérias-

primas, da composição e da interação destas no coeficiente de atrito e desgaste não 

são facilmente encontrados (CHO et al., 2005). 

Usualmente, as matérias-primas utilizadas na formulação dos materiais de 

atrito são classificadas como: matriz, fibras de reforço e cargas (abrasivos, 

lubrificantes, modificadores de atrito e cargas de enchimento). 

 

2.2.1.1 Cargas particuladas  
 

As cargas particuladas são adicionadas à formulação de revestimentos de 

embreagem com propósitos específicos. Exemplos de cargas particuladas são os 

lubrificantes sólidos e os abrasivos, adicionados à formulação por exercerem 

importante papel no controle do coeficiente de atrito e do desgaste. O tipo e a 

quantidade do lubrificante e abrasivo a serem utilizados dependem dos outros 

componentes da formulação (JANG et al., 1998). 

 
Lubrificantes sólidos 

 

Os lubrificantes sólidos atuam na redução do coeficiente de atrito e do 

desgaste entre as superfícies deslizantes. Estes materiais apresentam diferentes 

características de acordo com a pressão, a temperatura, a velocidade de 

deslizamento e a umidade ambiente (KIM; LEE; JANG, 2001). Em particular, seu uso 

afeta o comportamento de atrito, o qual é fortemente dependente da temperatura e 

da condição ambiente em virtude das mudanças químicas do lubrificante. Estas 

podem estar associadas à reação que ocorre entre o lubrificante sólido e o oxigênio 

do ar ou a decomposição térmica (BLAU, 2001; JANG et al. 1998). 

Os lubrificantes sólidos são preferencialmente anisotrópicos e lamelares. O 

comportamento tribológico dessas cargas depende de suas propriedades físicas, tais 

como estrutura cristalina, dureza Mohs, e das características de suas ligações 
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químicas. Os lubrificantes sólidos usualmente empregados em revestimentos de 

embreagem são o grafite e o bisulfeto de molibdênio (JANG et al., 1998; MELCHER; 

FAULLANT, 2000). 

 

Cargas inertes e abrasivas 
 

As cargas utilizadas nos revestimentos de embreagem são divididas em 

cargas orgânicas e cargas inorgânicas. O negro de fumo é utilizado em materiais 

compostos por borracha e sua principal função é a de enchimento. Entre as cargas 

inorgânicas, destacam-se os sulfetos metálicos, óxidos metálicos, cargas minerais e 

pós-metálicos. Os minerais geralmente são adicionados para melhorar a resistência 

ao desgaste a custo mínimo. A carga mineral mais comum em materiais de atrito é o 

sulfeto de bário, barita (BaSO4). Embora basicamente inerte, a barita pode auxiliar 

na resistência ao desgaste, além de ser estável em altas temperaturas (BLAU, 

2001a; JACKO; RHEE, 1992). 

 

2.2.1.2 Fibras de reforço 
 

Alguns reforços típicos utilizados em revestimentos de embreagem são: 

poliamida aromática (aramida), poliacrilonitrila (acrílico), celulose, fibra de carbono, 

poliacrilonitrila oxidada (panox ou pré-ox), entre as fibras orgânicas; fibras 

cerâmicas, fibras de vidro, e fios de cobre, alumínio, aço, latão e titânio entre os 

inorgânicos. 

A principal característica dessas fibras é conferir aumento das propriedades 

mecânicas ao produto final. Este aumento de propriedade é influenciado por alguns 

fatores, tais como: diâmetro e comprimento da fibra, morfologia, interação 

fibra/matriz, molhamento das fibras, interação das mesmas com outras cargas 

(CALLISTER, 2002). 

Os fios metálicos, além de melhorar a resistência ao desgaste, auxiliam na 

dissipação do calor; em geral adiciona-se cobre ou ligas de cobre às formulações 

para melhorar a difusividade térmica na interface de atrito. O cobre mantém o nível 

do coeficiente de atrito estável em altas temperaturas pela produção de óxido de 

cobre na interface de atrito (CHAN; STACHOWIAK, 2004; JANG et al., 2004). 
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Segundo um estudo realizado por Satapathy e Bijwe (2004), as fibras também 

influenciam no comportamento de fading (perda da manutenção do atrito) e 

recuperação do fading dos materiais de atrito. No estudo realizado com diferentes 

fibras orgânicas, observou-se que compostos com fibra de carbono e com fibra de 

celulose apresentam a melhor e a pior resistência ao fading, respectivamente, se 

comparados a outras fibras orgânicas. 

 

2.2.1.3 Matriz polimérica 
 

Nos revestimentos de embreagem a matriz, além de possuir função estrutural, 

contribui com as características tribológicas dos compósitos. Para conferir um bom 

desempenho quanto ao desgaste, a matriz deve possuir resistência e estabilidade 

térmica e apresentar um comportamento de degradação térmica previsível 

(ANDERSON, 1994; CHAN; STACHOWIAK, 2004; JACKO; RHEE, 1992; LU, 2006). 

Em geral, a resina fenólica é utilizada como matriz nos revestimentos de 

embreagem. Além dessa resina, a literatura apresenta estudos realizados com a 

resina melamina, resina epóxi (SHIBATANI, 1990) e resina PI (JACKO; TSANG; 

RHEE, 1989; SHAVER, 1997). Não foram encontrados estudos de compósitos para 

aplicação em revestimentos utilizando as resinas estudadas no presente trabalho.  

 

2.2.1.3.1 Resina fenólica 
 

Utiliza-se a resina fenólica como matriz dos revestimentos de embreagem 

devido, principalmente, à resistência térmica e ao seu baixo custo.  

A resina fenólica é baseada quase que exclusivamente na reação dos 

produtos fenol e formaldeído. Os tipos de resinas obtidos por esta reação são: resina 

novolaca e resina resole. O tipo de resina depende da razão molar formaldeído/fenol 

(F/P) e do catalisador utilizado na reação. As resinas novolacas, utilizadas como 

matriz em materiais de atrito, são formadas na presença de catalisadores ácidos 

com F/P<1. Este tipo de resina não contém grupos metilol reativos e não forma 

ligações cruzadas quando aquecida. Para que ocorra a reticulação é necessário 

acrescentar à resina compostos capazes de formar as pontes de metileno, tais como 
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hexametilenotetramina e paraformaldeído (BILLMEYER, 1984; BRYDSON, 1982a; 

TURI, 1997). 

Quando a resina é curada, formam-se cadeias reticuladas, e a matriz se torna 

resistente à temperatura. Em aplicações severas, a temperatura do material de atrito 

pode atingir valores suficientes para a decomposição da resina. A resina fenólica 

carboniza aproximadamente a 450ºC (CHAN; STACHOWIAK, 2004). 

Há um grande interesse a respeito da toxicidade da resina fenólica em razão 

do fenol livre encontrado como traço residual nos produtos finais em que é utilizada. 

De acordo com as normas ambientais vigentes, compostos químicos, tais como o 

fenol e o formaldeído, são considerados materiais declaráveis em listas ambientais 

por causarem algum dano ao meio ambiente e/ou à saúde ocupacional dos 

trabalhadores. O fenol livre é classificado como tóxico e sua concentração máxima 

permitida no produto final é de 0,1% da massa. O formaldeído é classificado como 

possivelmente cancerígeno e também possui concentração máxima permitida no 

produto final de 0,1% da massa (VDA 232-101). Antevendo possíveis restrições ao 

uso de tais materiais em grande escala, este estudo busca alternativas de materiais 

em substituição à resina fenólica; estes materiais devem apresentar desempenho 

semelhante ou superior aos produtos hoje fabricados com resina fenólica e atender 

às normas ambientais vigentes. 

 

2.2.1.3.2 Polímeros de engenharia especiais 
 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias ao longo dos anos, aumentou-

se a necessidade de materiais sintéticos termicamente resistentes para uso 

aeroespacial, em indústrias nucleares e automotivas. Os polímeros de engenharia 

especiais ou polímeros de alto desempenho atendem à essa característica, pois 

geralmente exibem excelente estabilidade térmica mesmo em altas temperaturas, 

propriedade alcançada devido à grande quantidade de anéis aromáticos na cadeia 

principal, e excelentes propriedades mecânicas. A grande desvantagem destes 

materiais é a dificuldade no processamento devido às suas altas temperaturas de 

fusão e viscosidade (JACKO; RHEE, 1992; TANT; McMANUS; ROGERS, 1995).  
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São classificados como termoplásticos de engenharia especiais as 

polisulfonas (PSU), poliimidas (PI), poli (amida imida) (PAI), poli (éter éter cetona) 

(PEEK), polímeros de cristal líquido, entre outros. 

 

2.2.1.3.3 Seleção dos materiais 
 

Os polímeros de engenharia especiais podem ser empregados, em virtude de 

suas características, em materiais que suportam alta pressão, como, por exemplo, 

em engrenagens, freios, rolamentos e embreagens. Estes materiais apresentam a 

vantagem do coeficiente de atrito estável, baixa peso e baixa emissão de ruído.  

Baseado nos trabalhos de Bijwe e Tewari (1989), Denault e Vu-Khanh (1993), 

Harsha, Prakash e Tewari (1998, 2003), Jia et al. (2003), Kadi e Denault (2001), 

Ovaert e Ramachandra (1995), Tanaka e Yamada (1985) e Wang, Xue e Shen 

(1998) listaram-se alguns polímeros de engenharia especiais para selecionar quais 

seriam estudados. Os fatores determinantes para seleção da resina foram: a 

temperatura de uso contínuo, isto é, temperatura do ar na qual um material retém 

50% das suas propriedades após 10.000 horas de exposição contínua, coeficiente 

de atrito (µ) e taxa de desgaste. Na Tabela 1 são apresentadas as propriedades 

seletivas para resinas representantes das principais famílias de polímeros de 

engenharia especial: poliimida, policetona e polisulfonas. 

 

Tabela 1: Propriedades seletivas dos termoplásticos de engenharia especiais 
(MATERIAL PROPERTY DATA). 

Resina Temperatura de 
uso contínuo (ºC) Coeficiente de atrito

Taxa de desgaste
(x10-6 mm3/Nm)

PPS 104 a 260 0,20 a 0,40 12 a 20

PSU 150 a 180 0,45 -

PEEK 154 a 315 0,11 a 0,40 4,7 a 5

PEI 170 a 215 0,18 a 0,42 2,5 a 20

PES 180 a 220 0,4 -

PAI 220 a 280 0,20 a 0,35 0,4 a 6,3

PI 304 a 360 0,29 0,1
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Os dados de temperatura de uso contínuo, coeficiente de atrito e taxa de 

desgaste são provenientes do site http://www.matweb.com. Os dados de coeficiente 

de atrito e taxa de desgaste foram obtidos em ensaios realizados sob pressão de 

0,05 MPa e velocidade de deslizamento de 0,6 m/s. 

Na análise do item temperatura de uso contínuo, os polímeros selecionados 

para o estudo foram PI, PEEK, PAI e PPS (para efeito de comparação: a resina 

fenólica apresenta temperatura de uso contínuo entre 150 e 175ºC) (CHAWLA, 

1987). Porém o PPS apresenta a maior taxa de desgaste médio (menor resistência 

ao desgaste), sendo assim eliminado. Embora o PI apresente alta temperatura de 

uso contínuo e a menor taxa de desgaste, ele foi eliminado em razão das 

dificuldades de processamento. 

Além dos polímeros PAI e PEEK selecionados por intermédio dos dados da 

Tabela 1, estudou-se o comportamento de uma poli (aril sulfona) modificada, de alta 

resistência térmica, cujos parâmetros de seleção não constam no site 

http://www.matweb.com na data da pesquisa. Na Tabela 2 são apresentadas as 

propriedades mecânicas e térmicas das resinas puras em comparação à resina 

fenólica. 
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Tabela 2: Propriedades mecânicas e térmicas dos termoplásticos de 
engenharia especiais selecionados para estudo da substituição da resina 

fenólica (MUZZY, 2001; MATERIAL PROPERTY DATA). 

Propriedade Norma 
ASTM Fenólica PAI PEEK PAS

Densidade (g/cm2) D792 1,27 1,38 1,29 1,31

Tensão de ruptura (MPa) D 638 52 76 a 160 70 a 105 62 a 100

Alongamento na ruptura (%) D638 0,7 a 2  2 a 15 15 a 30 7 a 60

Módulo de elasticidade (GPa) D638 4,1 a 8,6 2,5 a 4,9 3,6 2,2 a 2,8

Tensão de flexão (MPa) D 790 81 a 93 136 a 244 112 112 a 129

Módulo de flexão (GPa) D 790 7,5 a 19,0 4,1 a 5,1 3,7 a 3,9 2,3 a 2,8

Impacto Izod (J/cm) D 256 0,15 a 0,22 0,30 a 1,40 0,90 a 6,40 0,80 a 6,40

T de processamento (ºC) - 150 a 180 316 a 371 316 a 400 327 a 427

T de transição vítrea (ºC) - - 275 145 220

HDT (ºC) D 648 160 a 226 275 a 280 150 204 a 271

Condutividade térmica (W/mK) C 177 0,20 a 0,94 0,26 a 0,53 0,24 a 0,25 0,19

 

2.2.1.3.4 Família das polisulfonas 
 

De acordo com Wiebeck e Harada (2005), a polisulfona originou a descoberta 

do método de produção dos poliéteres aromáticos com altas massas molares e o 

resultado evidente foi a fonte de todos os processos subseqüentes comerciais para 

os derivados. As polisulfonas são materiais termoplásticos de baixa cristalinidade, 

caracterizadas pela alta resistência térmica e à oxidação, com alta resistência 

mecânica, além da boa estabilidade química e dimensional. Porém, as polisulfonas 

são pouco resistentes aos solventes e de difícil processamento (COWIE, 1991; 

MANO, 1990; WIEBECK; HARADA, 2005). 

Os seguintes polímeros são classificados como polisulfona: poli (aril sulfona), 

poli (éter sulfona), poli (aril éter sulfona) (MANO, 1990; WIEBECK; HARADA, 2005). 
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2.2.1.3.4.1 Resina Poli (aril sulfona) 
 

A produção comercial da resina poli (aril sulfona), PAS, iniciou-se na década 

de 1960. O poli (aril sulfona) é um polímero amorfo, constituído por grupos fenila e 

bifenil ligados por grupos éter e sulfona. A grande diferença entre este polímero e a 

polisulfona é a ausência de grupos alifáticos, responsáveis pelos ataques oxidativos. 

Este polímero é caracterizado pela alta temperatura de deflexão térmica e pela 

manutenção das propriedades mecânicas mesmo um pouco acima desta 

temperatura. Possui uma alta resistência ao stress cracking (fenômeno de ruptura do 

material decorrente da formação de fissuras) à temperatura ambiente (BERINS, 

1991; SEYMOUR, 1990a, 1990b). Na Figura 6 é mostrada a estrutura química do 

citado polímero.  

 

Figura 6: Estrutura química do polímero PAS (COWIE, 1991). 
 
Características 

 

Além do excelente desempenho térmico, este polímero apresenta rigidez e 

propriedades dielétricas em uma ampla faixa de temperatura. O polímero apresenta 

alta resistência a ácidos e bases e inerente resistência à flamabilidade. 

Em virtude de tais propriedades, esta resina se apresenta como um potencial 

substituto de metais em uma série de aplicações de engenharia (BERINS, 1991; 

SEYMOUR, 1990a, 1990b). 

 

Aplicações 

 

Por causa da alta resistência térmica e da resistência a solventes este 

polímero é bastante utilizado em aplicações elétricas e eletrônicas, tais como partes 

de motor, conectores e em quadros de circuito de impressão (BERINS, 1991; 

SEYMOUR, 1990a, 1990b). 
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2.2.1.3.5 Família poliimida 
 

A resina poliimida começou a ser comercializada na década de 1960. Apesar 

do alto custo, esta resina encontrou mercado graças ao excelente desempenho em 

altas temperaturas. Porém seu difícil processamento resultou em poliimidas 

modificadas, tais como a poli (amida imida), poli (éster imida), poli (éter imida) e poli 

(bismaleimidas) (BRYDSON, 1982b; WOODHAMS, 1985). 

As poliimidas são polímeros que apresentam excepcional estabilidade térmica 

e dimensional, tenacidade, resistência química, à oxidação e excelentes 

propriedades dielétricas. Porém, sua principal propriedade para aplicação em 

materiais de atrito, além da estabilidade térmica, é a resistência ao desgaste. As 

desvantagens são o difícil processamento e o seu elevado custo (MANO, 1990; 

WIEBECK; HARADA, 2005). 

As principais aplicações são: nas indústrias eletrônica, naval, automobilística 

e aeroespacial, em produtos como isolantes em cabos flexíveis, camadas de 

passivação em circuitos integrados, anéis de pistão, sedes de válvulas, partes do 

motor e eixos (MANO, 1990; WIEBECK; HARADA, 2005). 

 

2.2.1.3.5.1 Resina Poli (amida imida) 
 

A resina poli (amida imida), PAI, foi desenvolvida a partir de uma necessidade 

de polímeros de alta resistência térmica para aplicação aeroespacial (SCHWARTZ; 

GOODMAN, 1982). Comercialmente a resina PAI surgiu no início da década de 1970 

para processo de compressão e no meado da mesma década para processo de 

injeção. Esta resina aceita altas proporções de carga sem grande perda de 

propriedades (BRYDSON, 1982b). 

É um polímero termoplástico, amorfo, quimicamente resistente, com 

excelentes propriedades mecânicas, elétricas e térmicas. A estrutura química do 

polímero é mostrada na Figura 7. 
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Figura 7: Estrutura química do polímero PAI (SCHWARTZ; GOODMAN, 1982). 

 

A combinação do grupo aromático com o grupo imida provê excepcional 

estabilidade térmica em altas temperaturas; o grupo amida provê flexibilidade e 

elongação no produto final. Devido à sua característica amorfa e à temperatura de 

transição vítrea ser maior do que a temperatura de uso contínuo, o material possui 

excepcional estabilidade dimensional (FUMINORI, 1986; SLATER, 1995; XIAOYUN, 

1994). 

A fim de otimizar as propriedades, visto que a resina é fornecida ao 

consumidor em uma massa molar relativamente baixa, após o processamento, a 

resina deve sofrer um tratamento térmico. Durante este processo, a massa molar do 

polímero aumenta por extensão da cadeia (esta reação é em função da temperatura 

e ocorre mais rapidamente a 260°C). Nesta reação química é gerada água e a sua 

remoção é necessária para a continuidade do processo. A melhora nas propriedades 

mecânicas, químicas e térmicas deve-se a este aumento de massa molar. O tempo 

de tratamento térmico e a taxa de aquecimento influenciam estas propriedades; 

algumas são alcançadas rapidamente e outras requerem longo período de tempo 

sob temperatura. O ideal é encontrar a rampa de temperatura e o tempo necessário 

para atingir as propriedades exigidas pelo produto final (SCHWARTZ; GOODMAN, 

1982; SOLVAY ADVANCED POLYMERS, 2002). 

 

Características 

 

As excelentes propriedades térmicas da resina PAI possibilitam que o produto 

final trabalhe em aplicação com temperatura desde criogenia até altas temperaturas. 

Esta resina apresenta um baixo coeficiente de expansão térmica linear, alta 

resistência ao desgaste e excelente resistência à fluência (FUMINORI, 1986; 

SEYMOUR, 1990b; SLATER, 1995; XIAOYUN, 1994). A temperatura de deflexão 
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térmica do PAI, independentemente de ser reforçado ou não, é cerca de 275ºC, 

enquanto a da resina fenólica é, em média, de 200ºC (GLAESER, 1992). 

Esta resina é resistente a muitos ácidos e à maioria dos materiais orgânicos e 

inorgânicos incluindo solventes fluorados e clorados. Também é resistente ao fogo 

(UL-94 V-0 – não inflamável) (SCHWARTZ; GOODMAN, 1982). Porém, o PAI é de 

difícil processabilidade (devido à alta viscosidade), pode ser atacado quimicamente 

por sistemas alcalinos de alto pH e alguns ácidos, higroscópico (taxa de absorção 

depende da classe, temperatura, umidade e geometria) e possui um alto custo 

mesmo em relação aos plásticos de engenharia (SLATER, 1995; SOLVAY 

ADVANCED POLYMERS, 2002). 

 

Aplicações 

 

Por ser um material de alto desempenho, a resina PAI é aplicada na indústria 

automotiva, aeroespacial, eletrônica, entre outras.  

Na indústria automotiva é aplicada em materiais submetidos ao atrito, tais 

como arruelas de transmissão da pressão, anéis de selagem, pastilhas de freio, 

engrenagens, rolamentos, válvula de motor, anel de pistão e buchas da dobradiça de 

portas de automóveis (SCHWARTZ; GOODMAN, 1982; SLATER, 1995). 
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2.2.1.3.6 Família das policetonas 
 

As policetonas são polímeros que apresentam excelente resistência térmica, 

boa resistência mecânica, alta resistência química, à degradação e ao desgaste, 

além de fácil processamento. As principais aplicações são na indústria automotiva, 

como em engrenagens e mangueiras de combustíveis de automóveis. Fazem parte 

desta família o poli (éter cetona), poli (éter éter cetona) e poli (éter cetona cetona), 

polímeros parcialmente cristalinos, que podem ser utilizados em aplicações que 

solicitem altas temperaturas, na faixa de 240 a 245°C (MANO, 1990; WIEBECK; 

HARADA, 2005). 

 

2.2.1.3.6.1 Resina Poli (éter éter cetona) 
 

O poli (éter éter cetona), PEEK, de alta massa molar foi inicialmente 

produzido na década de 1970 nos Estados Unidos. Desde o início de sua 

comercialização em 1981, a combinação de facilidade de processo, excelente 

estabilidade térmica e propriedades mecânicas em altas temperaturas estabeleceu o 

PEEK como um material de uso geral para moldagem e extrusão, tanto na forma 

natural como reforçado, quando utilizado em aplicações de alto desempenho 

(COWIE, 1991; MAY, 1985; SEYMOUR, 1990a; WOODHAMS, 1985). 

O PEEK é um termoplástico semicristalino e possui a seguinte estrutura 

molecular (Figura 8): 

 

Figura 8: Estrutura química do polímero PEEK (MAY, 1985). 
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Características 

 

Uma característica das propriedades mecânicas do PEEK é o substancial 

decréscimo nas propriedades quando próximas à temperatura de transição vítrea. A 

rigidez da resina é pouco afetada entre temperaturas extremamente baixas e 125ºC. 

Entre 125 e 175ºC, o módulo de flexão é reduzido cerca de três vezes. Acima de 

175ºC, o efeito da temperatura no módulo de flexão é reduzido e o módulo 

permanece praticamente inalterado até 315ºC, temperatura em que se inicia o 

amolecimento do material. Por ser uma resina semicristalina, o PEEK apresenta boa 

resistência à fadiga (MAY, 1985). 

 

Aplicações 

 

O uso desta resina cobre toda a área industrial, graças sobretudo à 

combinação de excelentes propriedades térmicas, químicas, mecânicas e elétricas, 

além da facilidade de processamento. Para atender à diferente gama de aplicações, 

classes especiais de PEEK são produzidas ou formuladas de acordo com as 

necessidades do mercado. 

Esse polímero é bastante aplicado na área elétrica, como cabos e isolantes; 

na área automotiva, como rolamentos; na aeroespacial, como componentes 

estruturais; e na indústria química, por exemplo, em válvulas de compressão (MAY, 

1985). 
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2.2.2 Processo de fabricação 
 

Os revestimentos de embreagem podem ser produzidos em dois diferentes 

formatos: anel circular fechado e segmentos. Os anéis circulares são basicamente 

uma composição de fibras longas impregnadas em uma solução de matérias-primas 

em pó (resinas e cargas) e borracha. Um esquema do processo de produção dos 

revestimentos de embreagem na forma de anel circular é mostrado na Figura 9.  

 
Figura 9: Esquema do processo produtivo de revestimentos de embreagem na 

forma de anel circular. 
 

Conforme o esquema mostrado na Figura 9, a produção segue as seguintes 

etapas de processo: 

• Dissolução das matérias-primas em pó (resinas e cargas) e da borracha; 

• Impregnação das fibras de reforço; 

• Tramagem (conformação), em forma de anel circular, dos fios impregnados; 

• Moldagem a quente; 

• Tratamento térmico;  

• Acabamento (retífica, lavagem, furação e identificação). 

Os segmentos são compostos por fibras curtas de reforço, resina e cargas em 

pó. Essas matérias-primas são misturadas a seco, em temperatura ambiente, 

conformadas a frio, no formato do produto final, e posteriormente moldadas a 

quente. (HAERTEL et al., 2004). Tanto a temperatura de moldagem como a pressão 
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e o tempo variam de acordo com o material produzido. A etapa de tratamento 

térmico também depende do polímero utilizado, salientando-se que, para a 

conclusão do processo de fabricação de alguns polímeros, essa etapa é 

desnecessária. 

 

2.2.3 Especificações do revestimento de embreagem 
 

Como mencionado no item 2.1, a função do revestimento de embreagem é 

transferir o torque do motor para outras partes do disco. Para que a transferência 

seja eficiente, alguns parâmetros devem ser considerados: 

• Transmissão de torque: o coeficiente de atrito deve ser estável, com valor 

mínimo em torno de 0,27 a 0,28, nas condições mais severas. Tipicamente, 

os valores encontrados estão entre 0,30 e 0,40, em condições normais de 

uso. O coeficiente de atrito varia com a temperatura, velocidade de 

deslizamento, pressão, presença de partículas de desgaste e contaminação, 

entre outros parâmetros; 

• Durabilidade: alta resistência ao desgaste tanto no revestimento quanto nos 

contra-corpos metálicos;  

• Funcionabilidade em condições extremas: o torque do motor deve ser 

transmitido com segurança mesmo em condições extremas (altas 

temperaturas). Por isso, o dimensionamento da embreagem é calculado com 

um fator de segurança de 1,3 a 1,5 vez a mais que o torque que o motor pode 

transmitir; 

• Ausência de vibrações audíveis e perceptíveis: não deve haver ruídos 

(vibrações audíveis) nem trepidação (vibrações perceptíveis) durante o 

acoplamento e desacoplamento do sistema de embreagem. 

Além destes parâmetros, os revestimentos devem ser ambientalmente 

responsáveis, isto é, atender às normas ambientais vigentes. Comercialmente, os 

revestimentos devem ser leves, resistentes à corrosão, com aceitável relação custo 

versus desempenho (DREXL, 1998; SHAVER, 1997). 
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2.3 Normas ambientais 
 

A fim de integrar a questão ambiental em projetos de produtos para indústria 

automobilística, algumas matérias-primas têm seu uso restringido, pois podem 

apresentar riscos potenciais ao homem e ao meio ambiente durante as etapas de 

produção, utilização e descarte. Ao selecionar as matérias-primas que farão parte da 

composição de um novo componente automobilístico, devem-se considerar as 

restrições da Diretiva Européia 2000/53/CE (Instrumento legal e normativo da 

Comissão Européia aprovada pelo Parlamento Europeu), da GADSL e da VDA 232-

101.  

 

2.3.1 Diretiva 2000/53/CE 

 

A Diretiva 2000/53/CE é relativa aos veículos no fim de vida. Seus objetivos 

encontram-se citados no artigo 1: “A presente diretiva estabelece medidas que têm 

como prioridade a prevenção da formação de resíduos provenientes de veículos e, 

além disso, a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização dos veículos 

em fim de vida e seus componentes, de forma a reduzir a quantidade de resíduos a 

eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os operadores 

econômicos intervenientes durante o ciclo de vida dos veículos e, sobretudo, dos 

operadores diretamente envolvidos no tratamento de veículos em fim de vida”. 

A diretiva em questão ressalta a importância de se aplicar medidas 

preventivas a partir da fase do projeto dos veículos, sobretudo sob a forma de uma 

redução e controle das substâncias perigosas nos veículos, a fim de não permitir a 

sua liberação para o ambiente, facilitar a sua reciclagem e evitar a necessidade de 

eliminação de resíduos perigosos. A reutilização e valorização dos resíduos 

constituem mais um princípio fundamental (ANEXO A). 
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2.3.2 GADSL 

 

O objetivo da GADSL é reunir em uma única lista todas as substâncias 

declaráveis para utilização em produtos ou componentes automotivos, devido ao 

risco à saúde ocupacional e/ou ao meio ambiente que elas podem causar. Vale 

ressaltar que as substâncias consideradas declaráveis não são proibidas e somente 

devem ser declaradas se a quantidade utilizada for superior a 0,1g/100g de materiais 

inseparáveis, homogêneos e não no índice total do componente (ANEXO B). 

 

2.3.3 VDA 232-101 

 

De acordo com a VDA 232-101 existem produtos químicos passíveis de 

serem declarados ou proibidos quando em quantidade superior ao limite por ela 

estabelecido. A lista de matérias-primas da referida VDA contém substâncias ou 

categoria de substâncias presentes nos materiais automotivos e que representam 

um risco potencial ao homem e/ou ao meio ambiente durante o uso do automóvel, 

reciclagem e disposição. Considerações particulares foram dadas às substâncias 

que podem causar riscos específicos, tais como: substâncias cancerígenas, 

substâncias que comprometem a reprodução, substâncias mutagênicas, tóxicas e 

substâncias que prejudicam o meio ambiente. Esta lista baseia-se em disposições 

legais e predeterminações internas da VDA. Ela é atualizada periodicamente, 

objetivando o aperfeiçoamento permanente (ANEXO C). 

 

2.3.4 Caracterização e classificação de resíduos 

 

Além da análise das matérias-primas quanto à restrição pelas normas 

ambientais, é imprescindível classificar os resíduos gerados durante o processo de 

fabricação do produto, assim como o material pós-consumo, a fim de que eles sejam 

dispostos adequadamente. 

No Brasil, as normas que caracterizam e classificam os resíduos sólidos 

quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que os 

mesmos possam ter manuseio e destinação adequados, são as NBR 10004 (2004), 
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Resíduos sólidos – Classificação, NBR 10005 (2004), Procedimento para obtenção 

de extrato lixiviado de resíduos sólidos, e NBR 10006 (2004), Procedimento para 

obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. 

Os resíduos sólidos são caracterizados quanto às suas propriedades 

químicas, físicas e infectocontagiosas. De acordo com a norma, a “classificação de 

resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de 

seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é 

conhecido” (NBR 10004, 2004). Os resíduos podem ser classificados em: 

 

• Classe I: Perigosos 
Classifica-se o material como perigoso se o mesmo apresentar uma ou mais 

das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade (ANEXO D). 

 

• Classe II A: Não perigosos e não inertes 
São resíduos que por suas características não se classificam nem como 

perigosos, nem como inertes. Esses resíduos podem apresentar propriedades tais 

como solubilidade em água, biodegradabilidade e combustibilidade. 

 

• Classe II B: Não perigosos e inertes 
Os resíduos inertes quando em contato com a água destilada ou ionizada, à 

temperatura ambiente, conforme ensaio de solubilização, não apresentam nenhum 

dos seus constituintes solubilizados em concentrações superiores ao permitido para 

água potável, exceto aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor (NBR 10004, 2004). 
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2.4 Tribologia 
 

Segundo Hutchings (1992, p. 1), tribologia é definido como “a ciência e 

tecnologia de interação das superfícies em movimento relativo” e compreende o 

estudo dos fenômenos de atrito, desgaste, erosão e lubrificação. 

De maneira geral, o sistema tribológico compreende: o par tribológico, 

formado por um corpo (material analisado) e um contra-corpo (material de 

contato), o meio no qual a interação entre o corpo e o contra-corpo acontece e a 

atmosfera do ensaio. O comportamento de desgaste e atrito do sistema estudado 

depende, além das propriedades do par tribológico, do meio lubrificante e da 

atmosfera (temperatura e umidade), das condições operacionais, tais como carga 

normal aplicada, velocidade de deslizamento, distância deslizada e tempo de 

deslizamento (CZICHOS et al., 1995; VÁSQUEZ, 2003). 

 

2.4.1 Corpo polimérico 
 

Quando o deslizamento ocorre entre materiais poliméricos em contra-corpos 

não poliméricos, que apresentam maiores valores de dureza e módulo de 

elasticidade, as propriedades do corpo polimérico tendem a determinar o 

comportamento do atrito. Na análise deste sistema, porém, não se pode descartar a 

contribuição das características superficiais do contra-corpo rígido (BARTENEV; 

LAVRENTEV, 1981).  

 

2.4.1.1 Atrito dos materiais poliméricos  
 

O atrito dos polímeros é atribuído a dois mecanismos principais: o de adesão 

(zona interfacial) e o de deformação (zona coesiva) (HUTCHINGS, 1992). São 

mostradas, na Figura 10, as regiões onde ocorrem os mecanismos de adesão e 

deformação quando uma aspereza rígida desliza sobre a superfície de um polímero 

(BRISCOE, 1981).  
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Figura 10: Regiões da superfície polimérica onde ocorrem os mecanismos de 
atrito: zona interfacial e zona coesiva (BRISCOE, 1981). 

 

Embora os mecanismos citados não ocorram de maneira independente, eles 

serão discutidos separadamente, a fim de melhor entendimento.  

 

Adesão 
Em deslizamento de polímeros de superfície polida em contra-corpo de 

superfície também polida, a força de atrito origina-se da adesão entre estas 

superfícies (zona interfacial), onde o contato das asperezas é predominantemente 

elástico (os valores da razão E/H que determina a extensão da plasticidade na 

região de contato para os polímeros são cerca de 10% dos valores para os materiais 

metálicos, onde predomina o contato plástico). O componente adesivo resulta das 

forças de ligação fracas (forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio), as quais 

são responsáveis pela coesão entre as cadeias poliméricas e o material do contra-

corpo. O mecanismo de adesão está relacionado ao cisalhamento das junções e à 

deposição de filmes poliméricos transferidos ao contra-corpo (HUTCHINGS, 1992; 

LUDEMA; TABOR, 1966). 

 

Deformação 
O mecanismo de deformação ocorre na zona coesiva do material polimérico e 

envolve dissipação de energia em volta da área de contato, que produz uma 

indentação no caso de um contato estático ou um sulco quando houver 

deslizamento. Este mecanismo é influenciado pela rugosidade do contra-corpo, 

como demonstrado por Czichos (1983) e Santner e Czichos (1989). Os autores 
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estudaram a influência da rugosidade do contra-corpo metálico, em baixa velocidade 

de deslizamento, no coeficiente de atrito de diversos polímeros e observaram um 

decréscimo no valor do coeficiente de atrito com o aumento da rugosidade média, 

Rz, até o valor de 0,4 µm (predominância da adesão como mecanismo de atrito). Em 

valores superiores de Rz, possivelmente há maior atuação das asperezas do contra-

corpo metálico e predomina o mecanismo abrasivo (mecanismo de deformação). É 

mostrado na Figura 11 que o acabamento superficial não apresenta um 

comportamento linear. Dependendo do sistema estudado, pode ocorrer uma 

mudança de mecanismo de atrito. 

 
ο Poliamida 6,6;  Poliamida 6; ∆ Poli (óxido de metileno); x Poli (etileno tereftalato) 

Figura 11: Coeficiente de atrito de diferentes polímeros em função da 
rugosidade do contra-corpo de aço (CZICHOS, 1983). 

 

Nos tópicos a seguir, será discutida a influência da velocidade de 

deslizamento, carga normal e temperatura de trabalho no coeficiente de atrito dos 

polímeros.  

 

2.4.1.1.1 Influência da velocidade de deslizamento 
 

O efeito da velocidade de deslizamento no coeficiente de atrito tem sido alvo 

de estudo de diversos autores. Esses estudos, porém, são realizados, em sua 

maioria, em baixas velocidades de deslizamento, pois a geração de calor durante o 

ensaio pode alterar o mecanismo de atrito, devido à natureza viscoelástica dos 

polímeros, e dificilmente é possível separar estes efeitos (influência da velocidade e 
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influência da temperatura) (BELLOW; VISWANATH, 1993; DICKENS; SULLIVAN; 

LANCASTER, 1986; McLAREN; TABOR, 1965; VAZIRI; STOTT; SPURR, 1988). 

Schelling, Kausch e Roulin (1991) estudaram a influência da velocidade de 

deslizamento no coeficiente de atrito do PEEK em contra-corpo de aço inox. Na 

Figura 12 é mostrada a variação do coeficiente de atrito em função do aumento da 

velocidade. Os autores relacionam o aumento do coeficiente de atrito ao aumento da 

temperatura nas interfaces deslizantes, que causou a degradação da resina 

polimérica e progressivamente a transferência de um filme irregular para a superfície 

do contra-corpo metálico. 

 

Figura 12: Influência da velocidade de deslizamento no coeficiente de atrito do 
PEEK (SCHELLING; KAUSCH; ROULIN, 1991). 

 

Gopal, Dharani e Blum (1995) estudaram a influência da velocidade de 

deslizamento no coeficiente de atrito de compósito de resina fenólica, para aplicação 

em freio automotivo, em duas condições de temperatura. Na Figura 13 são 

mostradas as curvas do coeficiente de atrito em velocidades de deslizamento 

crescente e decrescente nos ensaios às temperaturas de 204ºC e 316ºC. 
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Figura 13: Efeito da velocidade de deslizamento no coeficiente de atrito de 
compósito de resina fenólica (GOPAL; DHARANI; BLUM, 1995). 

 

Observa-se na Figura 13 um decréscimo no valor do coeficiente de atrito em 

função do aumento da velocidade de deslizamento independe da temperatura do 

ensaio. A variação no coeficiente de atrito é atribuída à maior temperatura interfacial 

em maiores velocidades de deslizamento. 

Portanto, o coeficiente de atrito pode ser direta ou inversamente proporcional 

ao aumento da velocidade de deslizamento, como se observa nas Figuras 12 e 13, 

para diferentes resinas. Este parâmetro não pode ser avaliado de forma 

independente e devem ser feitas considerações quanto ao sistema tribológico como 

um todo (tipo de ensaio, carga aplicada, faixas de temperatura, contra-corpo 

utilizado). 

 

2.4.1.1.2 Influência da carga normal 
 

Assim como a influência da velocidade de deslizamento no comportamento 

tribológico dos materiais poliméricos, a influência da carga tem sido foco de vários 

estudos (BAHADUR, 1974; BELLOW; VISWANATH, 1993; GOPAL; DHARANI; 

BLUM, 1995; ZHANG, 1998). 

Jain e Bahadur (1988) estudaram a influência da carga em corpos de resina 

PAI pura e PAI incorporada com lubrificantes sólidos. A variação do coeficiente de 

atrito em função do aumento da carga normal é mostrada na Figura 14. 
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Figura 14: Influência da carga no coeficiente de atrito da resina PAI pura e 
carregada (JAIN; BAHADUR, 1988). 

 

Observa-se um decréscimo nos valores de coeficiente de atrito com o 

aumento da carga, o que foi atribuído ao aumento da pressão de contato na 

interface deslizante de acordo com a teoria de adesão. 

Zhang, Lu e Friedrich (1997a) estudaram a influência da pressão no 

coeficiente de atrito da resina PEEK pura, como mostrado na Figura 15.  

 

Figura 15: Coeficiente de atrito da resina PEEK em função do aumento da 
pressão (ZHANG; LU; FRIEDRICH, 1997a).  

 

Observa-se na Figura 14 que não há influência significativa do aumento da 

carga no coeficiente de atrito do PEEK, devido, segundo os autores, à temperatura 

na interface dos corpos deslizantes permanecer inalterada, temperatura esta 

considerada o fator predominante nas propriedades tribológicas dos polímeros. 
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2.4.1.1.3 Influência da temperatura 
 

Devido à natureza viscoelástica e baixa condutividade térmica, os corpos 

poliméricos são mais suscetíveis à temperatura do que o contra-corpo metálico. Nos 

ensaios tribológicos, durante o deslizamento, a maior parte da energia gerada é 

transformada em calor, o que provoca um aumento da temperatura da interface 

deslizante. Devido a este aumento de temperatura, podem ocorrer transições 

térmicas na superfície do material ou compósito polimérico (fusão, oxidação, pirólise) 

e ocorrer mudança do mecanismo de atrito (KAR; BAHADUR, 1982; MYSHKIN; 

PETROKOVETS; KOVALEV, 2005; ZHANG; LU; FRIEDRICH, 1997b). 

Tanaka e Yamada (1985) estudaram o comportamento do coeficiente de atrito 

para diferentes polímeros de engenharia especiais (PI, PAI, PEEK, PPS e PES), 

deslizando em contra-corpo de aço em diferentes temperaturas do disco, no 

tribômetro tipo pino e disco. Na Figura 16 é mostrada a relação entre o coeficiente 

de atrito e a temperatura de ensaio para os polímeros avaliados. 

 

Figura 16: Variação do coeficiente de atrito em função da temperatura de 
ensaio para diferentes polímeros (TANAKA; YAMADA, 1985). 

 

Nesta figura nota-se que o comportamento do coeficiente de atrito em função 

da temperatura varia de polímero para polímero: os polímeros PES, PI e PPS 

apresentam menor variação do coeficiente de atrito em função da temperatura; os 

polímeros PAI e PEEK apresentam valores de coeficiente de atrito baixo, em relação 

aos demais polímeros estudados, até a temperatura de aproximadamente 150ºC, a 

partir da qual o coeficiente de atrito inicia um aumento exponencial. Os autores 
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associaram o comportamento do coeficiente de atrito em função do aumento da 

temperatura ao comportamento da tensão de cisalhamento também em função da 

temperatura, pois atribuíram a força de atrito ao cisalhamento das junções adesivas 

no contato de deslizamento. Na Figura 17 é mostrada a variação da tensão de 

cisalhamento para os polímeros estudados em função do aumento da temperatura. 

 

Figura 17: Variação da tensão de cisalhamento de polímeros de alto 
desempenho em função da temperatura (TANAKA; YAMADA, 1985). 

  

 No gráfico de tensão de cisalhamento versus temperatura observa-se que os 

polímeros PI e PPS apresentam comportamento similar, com valores decrescentes 

de tensão de cisalhamento em função do aumento da temperatura. Os polímeros 

PAI e PEEK também apresentam comportamento similar; o aumento da tensão de 

cisalhamento em função da temperatura foi atribuído ao componente de deformação 

em altas temperaturas. 

Para os materiais de atrito, o coeficiente de atrito pode atingir valores tão 

baixos (< 0,15) em altas temperaturas, que o material deixa de ser funcional, isto é, 

os revestimentos de embreagem deixam de exercer sua função primária, que é a 

transmissão de torque, e as pastilhas de freio perdem a capacidade de frenagem. 

Este fenômeno, conhecido como fading, ocorre, principalmente, devido à 

decomposição do material orgânico da superfície do compósito polimérico. A 

resistência ao fading em altas temperaturas é um requerimento crítico para materiais 

de atrito comerciais (ANDERSON, 1994; JACKO; RHEE, 1992; JANG et al., 2004). 
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2.4.1.2 Desgaste dos materiais poliméricos 
 

Desgaste é definido pela norma ASTM G 40 (2005) como “dano a uma 

superfície sólida, geralmente envolvendo progressiva perda de material, devido ao 

movimento relativo entre esta superfície e uma superfície de contato”.  

Os principais fenômenos de desgaste, de acordo com a norma DIN 50320 

(1979), são: adesão, abrasão, fadiga superficial e reação triboquímica. Estes 

fenômenos podem ocorrer de maneira independente ou combinada, o que torna o 

processo de desgaste complexo (STOETERAU, 2004). Briscoe (1981) distinguiu os 

processos de desgaste para os materiais poliméricos como desgaste coesivo (inclui 

os mecanismos de abrasão e fadiga superficial; o desgaste é resultante da abrasão 

associada à deformação plástica do polímero ou por crescimento da trinca na região 

deformada) e desgaste interfacial (inclui adesão e reação triboquímica; o desgaste 

pode ser resultante da adesão entre as superfícies e a deformação ocorrer apenas 

na superfície do polímero). 

 

2.4.1.2.1 Desgaste adesivo 
 

O desgaste adesivo resulta do cisalhamento das junções de atrito, as quais 

crescem e fraturam. A principal característica deste tipo de desgaste é a 

transferência de material. De acordo com Silva (2003), a transferência de material 

pode ocorrer por formação de um filme na superfície do contra-corpo metálico, por 

transferência de fragmentos, por transferência lamelar e por transferência devido à 

fusão do material polimérico.  

No mecanismo de transferência de filme polimérico, os fragmentos da 

superfície do polímero são cisalhados pelas asperezas do contra-corpo metálico e 

removidos. Um filme de espessura constante é formado na superfície do contra-

corpo metálico e fica aderido a essa superfície durante longos períodos de 

deslizamento. No mecanismo de transferência de fragmentos ocorre a formação de 

filmes irregulares; o material polimérico é transferido para a superfície metálica sem 

significativo rompimento das cadeias e/ou degradação química; os fragmentos 

permanecem no contra-corpo por curtos períodos antes de serem removidos pelo 

processo de deslizamento. Este mecanismo não influencia positivamente a 
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resistência ao desgaste do corpo polimérico, pois não atua como um lubrificante 

constante (BAHADUR, 2000; OVAERT; RAMACHANDRA, 1995). 

A transferência lamelar é um mecanismo que se refere a um comportamento 

especial de polímeros de perfil molecular plano ou liso (SILVA, 2003) e a 

transferência por fusão ocorre quando a temperatura nas interfaces deslizantes 

atinge valores superiores à temperatura de transição vítrea do polímero 

(UNDERWOOD, 2002). 

O desgaste nos materiais de atrito depende principalmente da estabilidade 

térmica dos componentes e da eficiência destes como reforço (CHO et al., 2005). 

Em temperaturas acima de 200ºC a taxa de desgaste tende a aumentar 

exponencialmente com o aumento da temperatura, comportamento associado à 

degradação térmica dos componentes orgânicos (JACKO; RHEE, 1992).  

 

2.4.1.2.2 Desgaste abrasivo 
 

O desgaste abrasivo é definido por Ratner et al. apud Lancaster (1969) como 

“desgaste por destacamento de material da superfície em movimento relativo 

causado pela presença de protuberâncias duras, ou pela presença de partículas 

duras entre as superfícies ou incrustadas em uma delas”. A presença de 

protuberâncias duras caracteriza a abrasão de dois corpos e a presença de 

partículas duras entre as superfícies ou incrustadas em uma delas caracteriza a 

abrasão de três corpos. 

O principal aspecto do desgaste abrasivo é a penetração ou sulcamento da 

superfície por partículas duras ou asperezas. Dois modelos distintos de deformação 

ocorrem quando partículas abrasivas estão em contato com o material polimérico: 

entalhe plástico ou sulco, sem que haja material removido da superfície e corte 

(cutting), que ocorre semelhante a uma microusinagem, em que o material é 

removido em forma de microlascas (ZUM GAHR, 1987). 

Ovaert e Ramachandra (1995) investigaram a influência da rugosidade do 

contra-corpo metálico (aço-carbono) na taxa de desgaste de dois polímeros 

distintos (quanto à estrutura química e propriedades mecânicas e térmicas): HDPE 

(polietileno de alta densidade) e PAI, como mostrado na Figura 18. O aumento da 

taxa de desgaste em função do aumento da rugosidade do contra-corpo metálico, 
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aumento este mais pronunciado no HDPE, pode ser atribuído ao mecanismo 

predominantemente abrasivo. 

 
Figura 18: Influência da rugosidade do contra-corpo metálico na taxa de 

desgaste de materiais poliméricos (OVAERT; RAMACHANDRA, 1995) 
 

Porém, nota-se no trabalho de Friedrich, Karger-Kocsis e Lu (1991) que a 

taxa de desgaste não é influenciada apenas pela rugosidade do contra-corpo, mas 

também pelo sentido das ranhuras em relação à superfície deslizante, como 

mostrado na Figura 19, para a resina PEEK pura. 

 
Figura 19: Taxa de desgaste em função da rugosidade do contra-corpo 

metálico e da direção das ranhuras em relação à superfície de deslizamento 
(FRIEDRICH; KARGER-KOCSIS; LU, 1991). 

 

Quando a superfície do contra-corpo apresenta ranhuras perpendiculares à 

direção do deslizamento, o aumento da rugosidade média, Ra, não afeta a taxa de 

desgaste do PEEK; quando o deslizamento ocorre com as ranhuras paralelas à 

superfície deslizante, ocorre um aumento exponencial da taxa de desgaste em 

função do aumento da rugosidade média. 
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2.4.2 Contra-corpo metálico 
 

Utilizou-se como contra-corpo metálico nos ensaios tribológicos realizados no 

presente estudo o ferro fundido cinzento (empregado também na confecção das 

placas de pressão). 

O ferro fundido é definido por Stefanescu (1998) como uma liga de ferro 

carbono, que contém mais de 2% de carbono e quantidades consideráveis de silício, 

manganês, fósforo e enxofre, e que se caracteriza pelas reações eutéticas durante o 

processo de solidificação. Dependendo da taxa de resfriamento e da composição 

química, a solidificação ocorrerá de acordo com o sistema termodinâmico estável 

ferro-grafita ou sistema meta-estável Fe-Fe3C. Na solidificação de acordo com o 

sistema estável haverá formação de microestrutura ferrítica ou perlítica.  

As primeiras classificações dos ferros fundidos eram baseadas em sua 

característica de fratura: branco ou cinzento. O ferro fundido branco apresenta uma 

superfície de fratura clara e cristalina, enquanto o cinzento apresenta uma superfície 

de fratura acinzentada, pois a mesma ocorre ao longo dos veios de grafita 

(STEFANESCU, 1998). Com o decorrer dos anos, outras classificações de ferro 

fundido surgiram baseadas nos aspectos microestruturais, tais como formas da 

grafita e matriz metálica. Santos e Branco (1991) classificam os ferros fundidos em: 

• Ferros fundidos brancos: solidificação de acordo com o diagrama de equilíbrio 

metaestável; todo o carbono encontra-se na forma de cementita ou outros 

carbonetos metálicos; 

• Ferros fundidos cinzentos: solidificação de acordo com o diagrama de 

equilíbrio estável; formação das fases austenita e grafita (grafitas em forma de 

veios); 

• Ferros fundidos mesclados: a solidificação resulta na formação de áreas de 

ferro fundido branco (solidificação segundo o sistema metaestável) e ferro 

fundido cinzento (solidificação segundo o estável);  

• Ferros fundidos nodulares: a adição de certos elementos químicos ou 

condições particulares de fabricação modificam a forma do crescimento da 

grafita, que se apresenta na forma de nódulos ou esferóides; 
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• Ferros maleáveis: solidificam como ferros fundidos brancos e posteriormente 

são submetidos a um tratamento térmico (maleabilização), em que ocorre a 

decomposição da cementita em grafita e austenita; 

• Ferros fundidos vermiculares: forma intermediária entre a grafita em veios e 

em nódulos. Este tipo de ferro fundido é obtido, no estado bruto de fusão, por 

meio da adição de elementos de liga. 

De acordo com White (1998), o ferro fundido cinzento contém de 2,5% a 4% 

de carbono, que precipita em forma de veios de grafita quando excede a solubilidade 

da austenita, de 1% a 3% de silício e adições de manganês, quantidade esta que 

varia de acordo com a microestrutura desejada. A grafita lamelar é classificada, 

segundo Santos e Branco (1991), quanto a sua morfologia, em cinco tipos 

designados com as letras de A a E. As grafitas do tipo A apresentam placas finas e 

uniformes; as do tipo B são agrupadas por rosetas (centro do esqueleto formado por 

grafita fina e as bordas por grafita grosseira); as do tipo C apresentam veios 

grosseiros (típicas dos ferros fundidos hipereutéticos); as do tipo D são finas e 

segregadas interdendricamente. Todas estas morfologias possuem orientação 

aleatória. As grafitas do tipo E apresentam veios finos e interdendríticos com 

orientação definida, típicas de ferros fundidos de baixo carbono equivalente e cuja 

solidificação ocorreu com elevado super-resfriamento (WHITE, 1998). Na Figura 20 

é mostrado um esquema ilustrativo dos diferentes tipos de grafita (SANTOS; 

BRANCO, 1991). 

Figura 20: Classificação dos tipos de grafita (SANTOS; BRANCO, 1991). 
 

As propriedades mecânicas dos ferros fundidos dependem da estrutura final 

obtida, isto é, do tipo de matriz metálica, da morfologia e da quantidade de grafita e 

também do tamanho e distribuição das células eutéticas. O ferro fundido cinzento 

utilizado como material do contra-corpo nos ensaios tribológicos apresenta matriz 

perlítica, que proporciona maior resistência mecânica à secção considerada, com 
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pequenas porções de ferrita (máximo de 10%) e grafita dos tipos A e B. Quando a 

grafita é do tipo A, há condições favoráveis para obtenção de matrizes perlíticas, 

pois a distância de difusão do carbono torna-se maior (SANTOS; BRANCO, 1991). 

De acordo com Pohl apud Santos e Branco (1991, p. 117) o “aumento das 

propriedades mecânicas de resistência é mais pronunciado quando os veios do tipo 

A são menores, em virtude da diminuição do efeito de entalhe da grafita”. As 

vantagens de utilização do ferro fundido cinzento na produção das placas de 

pressão são: baixo custo, resistência ao desgaste e facilidade de processamento. 

Porém, ele não é resistente à corrosão e apresenta instabilidade dimensional 

(empenamento das placas). 
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2.5 Planejamento estatístico de experimentos 
 

Experimento planejado é um ensaio, ou uma série de ensaios, em que as 

variáveis de entrada (fatores) do sistema são alteradas de forma a possibilitar a 

observação e a identificação dos efeitos nas variáveis de saída (respostas) 

(MONTGOMERY, 1984). De acordo com Barros Neto, Scarminio e Bruns (1995), no 

planejamento de experimentos deve-se determinar os fatores e as respostas de 

interesse para o sistema a ser estudado e posteriormente definir os objetivos que se 

deseja alcançar, pois isso determinará o tipo de técnica de planejamento de 

experimentos a ser empregada. Definidos os fatores significativos, deve-se avaliar a 

influência destes sobre as respostas de interesse, usando para isto um planejamento 

fatorial completo. Para obter uma descrição detalhada da variação da resposta de 

interesse, utiliza-se a modelagem por mínimos quadrados. A otimização das 

respostas de interesse pode ser obtida por meio da metodologia de superfície de 

resposta. 

 

2.5.1 Conceitos fundamentais do planejamento de experimentos 
 

São apresentados neste item alguns conceitos fundamentais para aplicação 

das técnicas de planejamento estatístico de experimentos (MONTGOMERY, 1984). 

 

Variáveis de entrada ou fatores: também denominadas variáveis 

independentes; são os fatores alterados deliberadamente em um experimento. 

 

Variáveis de saída ou resposta: são as variáveis dependentes que sofrem 

alguns efeitos nos experimentos quando as variáveis de entrada são alteradas. Em 

um experimento podem existir uma ou várias variáveis de resposta. 

 
Níveis: são as diferentes categorias ou valores de um fator; os níveis são 

codificados como nível baixo (-1), geralmente associado ao menor valor do fator 

investigado, nível intermediário ou médio (0) e nível alto (+1). 
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Efeito: variação da magnitude da resposta em função dos níveis superior e 

inferior do fator. 

 

Efeito principal: é a diferença média observada na variável de saída quando 

se muda o nível da variável de entrada. 

 

Efeito de interação: é a metade da diferença entre os efeitos principais de 

um fator nos níveis de outro fator.   

 

Tratamentos: é a combinação dos níveis dos fatores, isto é, cada corrida do 

experimento representa um tratamento.  

 

2.5.2 Técnicas de planejamento de experimentos 
 

Várias técnicas de planejamento de experimentos são abordadas na 

literatura, tais como planejamento fatorial completo, planejamento fatorial em blocos, 

planejamento fatorial fracionário, planejamento saturado e planejamento fatorial com 

pontos centrais (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 1995; CALADO; 

MONTGOMERY, 2003; MONTGOMERY, 1984). Nesta revisão serão abordados o 

planejamento fatorial completo e o planejamento fatorial 3k. 

 

2.5.2.1 Planejamento fatorial completo 
 

O planejamento fatorial completo é uma técnica utilizada para avaliar dois ou 

mais fatores, com a combinação de todos os fatores em todos os níveis e a 

possibilidade de prever a interação entre os fatores investigados. Geralmente 

realiza-se o planejamento com 2 níveis (2k), ou no máximo com 3 níveis (3k), pois 

acima disso haveria um aumento do número dos pontos experimentais, fato que se 

deseja evitar quando o planejamento é proposto (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 
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2.5.2.2 Planejamento fatorial 3k 

 

No planejamento fatorial 3k tem-se k fatores avaliados em três níveis, 

codificados como níveis (-1), (0) e (+1), correspondentes aos níveis baixo, médio e 

alto. A utilização do planejamento fatorial em três níveis para um fator contínuo 

possibilita investigar a relação quadrática entre as respostas e cada fator (BOX; 

HUNTER; HUNTER, 1978; CALADO; MONTGOMERY, 2003).  

Quando dois fatores são estudados para a avaliação simultânea do efeito 

individual de cada fator, bem como a interação entre eles, monta-se uma matriz de 

planejamento de experimento, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Matriz de planejamento de experimento fatorial completo 32, em 
termos das variáveis codificadas. 

Corrida Fator A Fator B Resposta (yi)

1 -1 -1 y1

2 -1 0 y2

3 -1 +1 y3

4 0 -1 y4

5 0 0 y5

6 0 +1 y6

7 +1 -1 y7

8 +1 0 y8

9 +1 1 y9  
 

Nessa matriz, as colunas representam os fatores investigados (Fator A e 

Fator B) e as linhas representam os diferentes níveis ou as combinações dos 

fatores. 
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2.5.3 Metodologia de superfície de resposta 
 

A metodologia de superfície de resposta (Response Surface Methodology – 

RSM) é, segundo Barros Neto, Scarminio e Bruns (1995), uma técnica de otimização 

baseada no emprego de planejamentos fatoriais, constituída por duas etapas 

distintas: modelagem e deslocamento.  

A modelagem é o ajuste de modelos, lineares ou quadráticos, a resultados 

experimentais obtidos a partir de planejamentos fatoriais, mediante o uso de testes 

de hipóteses. Portanto, o primeiro passo é identificar a função matemática que 

modele a variação das respostas em função da variação dos fatores investigados; se 

a relação mostrar uma função linear entre os fatores e a resposta, ela será 

representada pelo modelo de primeira ordem (equação 1): 

y = β0 + β1.X1 + β2. X2 + ...+ βk. Xk + ε             (1) 

 

Porém, se houver curvatura no sistema, a função será representada por um 

modelo de segunda ordem, ou modelo quadrático (equação 2). Um planejamento 

para ajuste de um modelo quadrático deve possuir ao menos três níveis para cada 

fator (MONTGOMERY, 1984). 

 

y = β0 + ∑ βj.Xj + ∑∑ βij. Xi . Xj + ∑ βjj. Xj 
2 + ε            (2) 

 

Nessas equações, y representa as variáveis de saída ou resposta; β0, β1, β2, 

βk representam os coeficientes do polinômio; Xi, Xj,..., Xk são os fatores 

experimentais, e ε representa o erro experimental (BARROS NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 1995; CALADO; MONTGOMERY, 2003). 

O deslocamento é a determinação do caminho de máxima inclinação de um 

determinado modelo, isto é, a trajetória em que os fatores experimentais produzem 

um valor máximo ou mínimo da resposta. 

 

k                                                                                          k
 
 
 
 j = 1                                    i<j                                            j = 1 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Par Tribológico 
 

3.1.1 Corpo polimérico 
 

Utilizou-se para o presente estudo as resinas poli (aril sulfona), poli (amida 

imida) e poli (éter éter cetona), as quais foram adicionadas separadamente a uma 

formulação-padrão composta por cargas inorgânicas (sulfetos e óxidos metálicos), 

lubrificante sólido e fibras orgânicas curtas, mesma base utilizada na formulação 

com a resina fenólica. As matérias-primas utilizadas na formulação-base são 

normalmente aplicadas em revestimentos de embreagem, devido às características 

tribológicas que elas apresentam.  

As propriedades das resinas PAS, PAI e PEEK estudadas, de acordo com os 

dados das especificações técnicas dos fornecedores, são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Propriedades dos termoplásticos de engenharia especiais 
estudados. 

Propriedades PAS PAI PEEK

Densidade (g/cm3) 1,31 1,38 1,29

Temperatura de transição vítrea (ºC) 265 275 145

HDT (ºC) 255 278 * 150

Módulo de elasticidade (MPa) 2300 4900 * 3900

Alongamento na ruptura (%) 20 15 * > 50

Resistência ao impacto Izod com entalhe (J/m) 133 142 * 60

* Valores para a resina PAI incorporada com 0,5 % de fluorcarbono e 3% de TiO2

 
O maior valor de Tg da resina PAS apresentada na Tabela 4 em relação à 

Tabela 2 ocorre por se tratar de uma resina poli (aril sulfona) estruturalmente 

modificada, isto é, com maior número de anéis aromáticos em sua cadeia principal. 

Para realização dos ensaios tribológicos, utilizou-se como contra-corpo 

deslizante o ferro fundido cinzento, cuja especificação é apresentada no item 3.1.2 

Contra-corpo metálico. 
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3.1.2 Contra-corpo metálico 
 

A composição química e as propriedades do ferro fundido cinzento utilizado 

como contra-corpo nos ensaios tribológicos, de acordo com a especificação técnica 

da ZF do Brasil Ltda., são apresentadas nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5: Composição química do ferro fundido cinzento utilizado como 
contra-corpo metálico. 

Elemento % em peso

C 3,1 a 3,5

Si 1,8 a 2,4

Mn 0,4 a 0,8

P Máx. 0,35

S Máx. 0,125  
 

 

Tabela 6: Propriedades do ferro fundido cinzento utilizado como contra-corpo 
metálico nos ensaios tribológicos. 

Propriedades Ferro fundido cinzento

Densidade (g/cm³) 7,5

Dureza (HB 30) 190 a 230

Limite de resistência à tração (MPa) min. 200
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3.2 Preparação dos corpos-de-prova 
 

Os termoplásticos de engenharia especiais em pó foram adicionados à 

formulação-padrão (fórmula-base), homogeneizados em um misturador cônico tipo 

Henshell da MH Equipamentos, à temperatura ambiente e 2000 rpm. O equipamento 

possui um sistema de refrigeração cujo acionamento ocorre quando a temperatura 

da mistura atinge 40ºC. 

Para obtenção dos corpos-de-prova utilizou-se o processo de moldagem a 

quente na prensa hidráulica EKA, da Mudrei Indústria e Manutenção Hidráulica. Os 

corpos-de-prova de resina fenólica foram moldados em temperatura inferior a 200ºC 

e os de resinas termoplásticas em temperaturas superiores a 300ºC, de acordo com 

a especificação de cada material.  

Os compósitos de resina fenólica e resina PAI foram tratados termicamente 

após a moldagem. O tratamento térmico do compósito de resina fenólica objetiva a 

reticulação da resina e do compósito de resina PAI, o aumento da massa molar do 

polímero. Os corpos-de-prova foram tratados termicamente em uma estufa, modelo 

ES 64040, da empresa Fornos Jung. 

Após o tratamento térmico, os corpos-de-prova foram preparados para os 

ensaios tribológicos, térmicos e mecânicos. Todo o procedimento de preparação dos 

corpos-de-prova ocorreu na Planta Piloto do Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Materiais de Fricção da empresa ZF do Brasil Ltda., divisão 

Sachs. 
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3.3 Ensaios tribológicos 
 

Os ensaios para determinar o comportamento tribológico dos compósitos 

propostos foram realizados no equipamento tipo plano-contra-disco, denominado 

FAST (Friction Assessment and Screening Test), da marca Link Engineering 

Company, em carga normal e velocidade de deslizamento constante. Zum-Gahr 

(1987) classifica este tipo de ensaio como ensaio modelo, no qual o curto período 

de tempo do experimento em relação aos ensaios de campo é compensado por um 

aumento nos valores dos parâmetros de ensaio. O ensaio modelo é utilizado para 

seleção preliminar de novos materiais, para a investigação dos mecanismos de 

desgaste e da influência de variáveis (velocidade tangencial, pressão de contato e 

meio ambiente) no desempenho tribológico dos materiais.  

A fim de caracterizar o comportamento dos compósitos poliméricos, utilizou-se 

a ferramenta de planejamento estatístico de experimentos, pela qual se obteve uma 

seqüência fatorial completa de experimentos, para cada compósito em estudo, com 

dois fatores: velocidade de deslizamento e carga normal. 

 

3.3.1 Delineamento de experimentos 
 

O objetivo de utilizar o planejamento de experimentos no presente trabalho é 

determinar o efeito da velocidade de deslizamento e da carga normal (fatores) na 

taxa de desgaste, coeficiente de atrito e temperatura média de ensaio (respostas) 

dos diferentes compósitos em estudo e obter um modelo matemático em função dos 

fatores escolhidos. Para atingir os objetivos acima descritos, utilizou-se um 

planejamento fatorial 32, o que resultou em nove corridas para cada compósito. Na 

Figura 21 são mostradas, esquematicamente, as nove combinações do 

planejamento fatorial com três níveis.  
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Figura 21: Representação esquemática do planejamento fatorial 32. 
 

Na Figura 21 a velocidade de deslizamento é representada pelo Fator A 

enquanto a carga normal é representada pelo Fator B. Os parâmetros utilizados nos 

ensaios tribológicos de acordo com a matriz de planejamento de experimento são 

apresentados na Tabela 7.  

Tabela 7: Parâmetros dos ensaios tribológicos. 

Parâmetro Nível 
Codificado

Nível
Original

-1 4

0 6

+1 8

-1 68

0 102

+1 137

Velocidade de 
deslizamento (m/s)

Carga normal (N)

 

 

As cargas aplicadas de 68 N, 102 N e 137 N correspondem à pressão normal 

de 0,4 MPa, 0,6 MPa e 0,8 MPa, respectivamente. Estes valores foram selecionados 

após ensaios prévios em diferentes condições, sendo respeitadas as limitações do 

equipamento. Em situações mais severas de velocidade de deslizamento e carga 

normal, o compósito de resina PEEK falhou no decorrer dos ensaios e estes foram 

interrompidos. 
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A análise estatística de superfície de resposta seguiu o procedimento 

proposto por Hill e Hunter apud Galdámez* (2002): 

• Determinação dos coeficientes do modelo matemático: cálculo dos 

coeficientes de regressão dos fatores principais e das interações entre os eles 

e do erro-padrão. 

• Verificação para constatar se o modelo matemático é adequado para ajustar a 

superfície de resposta: realizada por meio da ferramenta estatística análise de 

variância (ANOVA), utilizada para verificar se a variação dos coeficientes (β1, 

β2, ..., βk) do modelo interfere significativamente na modelagem da superfície 

de resposta. Para verificar se o modelo matemático é ajustado à superfície de 

resposta, realizou-se o teste F. 

• Estudo da superfície de resposta na região de interesse: realizado depois de 

comprovada a validade do modelo matemático. 

 

3.3.2 Determinação da taxa de desgaste e do coeficiente de atrito 
 

O objetivo do ensaio tribológico no equipamento FAST é verificar a taxa de 

desgaste e o coeficiente de atrito dinâmico (chamado no presente estudo apenas de 

coeficiente de atrito) do material quando este é submetido a uma velocidade de 

deslizamento e carga constante, de acordo com os parâmetros de ensaio definidos e 

apresentados na Tabela 7, durante 180 minutos. Em geral, são utilizados nos 

ensaios tribológicos corpos-de-prova tipo pino; porém no presente trabalho em razão 

do design do equipamento de ensaio, utilizou-se corpos-de-prova quadrados, com 

dimensões de 12,7 por 12,7 mm (área de contato aparente de 161,3 mm2) e 

acabamento superficial conferido por papel abrasivo com granulometria de # 180. 

Cada corpo-de-prova teve sua massa medida, na balança Mettler, modelo AE 160, 

com precisão de ± 0,0001 g e a espessura inicial medida com o micrômetro da 

marca Mitutoyo (precisão de ± 0,001 mm), em cinco pontos diferentes (um ponto 

central e nas quatro extremidades). Após os ensaios, as amostras foram novamente 

medidas para cálculo da taxa de desgaste. A fim de minimizar as interferências nos 

ensaios subseqüentes, após o término de cada corrida, a superfície metálica foi 

limpa com algodão embebido em acetona. Os ensaios ocorreram em temperatura 

ambiente de 25 ± 5ºC e umidade relativa do ar de 55 ± 10%.  
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Mediu-se a temperatura do ensaio por meio de um termopar localizado a 4 

mm da superfície do contra-corpo metálico. Eisengräber, Grochowicz e Shuster apud 

Serbino** (2005) concluíram que a determinação mais precisa das temperaturas 

instantâneas para materiais de atrito é realizada por meio de termopares prefixados. 

O procedimento do ensaio seguiu a norma técnica ABNT NBR 7813 (1998), 

Guarnições da embreagem e do freio – materiais de atrito tipo orgânico – verificação 

das características de atrito e desgaste – ensaio FAST, com algumas adaptações, a 

fim de identificar o mecanismo tribológico e correlacionar com as propriedades de 

desgaste e coeficiente de atrito. O equipamento de ensaio pertence ao Laboratório 

de Testes Funcionais do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais 

de Fricção da empresa ZF do Brasil Ltda., divisão Sachs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* HILL, W. J.; HUNTER, W. G.  A review of response surface methodology: a literature survey. 
Technometrics, v. 8, n. 4, p. 571-590, 1966. 
 
** EISENGRÄBER, R.; GROCHOWICZ, J.; SHUSTER, M.  Comparison of different methods for the 
determination of the friction temperature of disc brakes. In: ANNUAL BRAKE COLLOQUIUM AND 
EXPOSITION, 1999. Proceedings… Warrendale: Society of Automotive Engineers, 1999.  p. 1 – 7. 
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Figura 22: Diagrama esquemático do equipamento FAST (NBR 7813, 1997). 
 

Na Figura 22 é mostrado o esquema do equipamento utilizado para 

verificação da taxa de desgaste e coeficiente de atrito e seus dispositivos, no qual: 

1- Manômetro (Pressão Normal); 

2- Atuador; 

3- Tirante (aplica a força normal sobre o corpo-de-prova; o tirante deve ser 

paralelo ao eixo do disco de ensaio); 

4- Disco metálico de ensaio (contra-corpo metálico); 

5- Corpo-de-prova (compósito polimérico); 

6- Braço de carga (contém um parafuso de fixação do corpo-de-prova); 

7- Pino de articulação; 

8- Parafuso de regulagem de carga; 

9- Válvula de controle de amortecimento da força normal; 

10- Válvula para liberação do corpo-de-prova; 

11- Válvula de controle da força normal (recebe a pressão regulada da válvula 

de controle da força de atrito; esta atua sobre a mola de controle da carga que é pré-

ajustada para corresponder à pressão de atrito desejada para o ensaio); 

12- Manômetro (pressão de atrito); 

13- Válvula de controle do amortecimento da força de atrito; 

14- Válvula seletora do transdutor; 
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15- Válvula de controle da força de atrito (recebe as forças de atrito do corpo-

de-prova e transmite uma pressão regulada proporcional à força de atrito); 

16- Drenagem interna para o reservatório (NBR 7813, 1997). 

Na Figura 23 é mostrada uma foto do referido equipamento. 

 

 

Figura 23: Equipamento de ensaio tribológico FAST. 
 

3.3.2.1 Montagem do ensaio tribológico 
 

O compósito polimérico a ser ensaiado, previamente preparado, é encaixado 

e fixo por um parafuso no alojamento do braço de carga articulado. O braço de carga 

é então encaixado no pistão e no encaixe tipo agulha; o espaço entre o disco 

metálico e a face do corpo-de-prova deve ser de aproximadamente 0,2 mm. 

A bomba de óleo é então ligada (pressão de trabalho entre 6 e 8 Kgf/cm²), as 

válvulas para controle da força da carga normal são devidamente acionadas e o 

ensaio é iniciado. O contato deslizante ocorre entre o corpo-de-prova fixo e o disco 

metálico girante, cujo diâmetro externo é de 170 mm e interno de 125 mm.  
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3.3.2.2 Aquisição de dados  

 

O cálculo do coeficiente de atrito dos compósitos poliméricos foi realizado por 

meio de dados adquiridos pelos sinais analógicos de rotação e pressão. O sinal da 

rotação é obtido diretamente da saída analógica do inversor de freqüência, que 

trabalha em um intervalo de 0 a 1000 rpm. O sinal da pressão é obtido pelo 

transdutor/transmissor de pressão, que trabalha em uma faixa de 0 a 1 MPa. 

Além dos mencionados sinais, houve também a aquisição do sinal analógico 

da temperatura, medida por meio de um sensor de temperatura modelo PT 100, da 

marca Equipe, localizado a 4 mm da superfície do contra-corpo metálico. Este 

sensor é ligado a um transmissor de sinal (calibração de 0 a 500ºC).  

Todos estes sinais são conectados em um módulo remoto, modelo ADAM 

4017, da marca Advantech, com oito entradas analógicas e a conversão 

analógica/digital de 16 bits, com taxa de amostragem de 10 pontos por segundo. O 

módulo trabalha utilizando a rede de comunicação RS485, o que simplifica a 

instrumentação, pois é possível transmitir três sinais por apenas um par de fios. 

Entre o módulo ADAM 4017 e o microcomputador é conectado um módulo 

ADAM 4520 conversor RS485 em RS232C. O módulo 4520 é conectado no serial do 

microcomputador. Para os cálculos de coeficiente de atrito, energia acumulada 

durante o ensaio e geração dos gráficos de temperatura utiliza-se o software 

supervisório Elipse. 

 

3.3.2.3 Cálculo do coeficiente de atrito 
 

Para o entendimento do cálculo do coeficiente de atrito, é mostrado na Figura 

24 o esquema da geometria do braço de carga, onde o corpo-de-prova é fixo. Os 

valores das distâncias do pivô universal são apresentados em milímetros. 
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Figura 24: Geometria do braço de carga (FAST MACHINE). 
 

Por meio do balanço de forças F1 – F2 e F3 – F4, as equações 3 e 4 são 

geradas. 

                           285,7 F4 = 228,6 F3                        (3) 

                           254,0 F1 = 228,6 F2                        (4) 

Considerando que o coeficiente de atrito é igual a força de atrito pela carga 

normal, tem-se a equação 5: 

                                    F2 = F3 µ                                (5) 

Substituindo F2 e F3 pelos valores respectivos de F1 e F4, tem-se: 

µ = 0,88 (F1 / F4) 

 

Os valores das áreas da válvula de controle da força de atrito e o diafragma 

que atua na haste são dados pelo manual do equipamento. Estes valores são 126,5 

e 580,6 mm2, respectivamente. Substituindo os valores da força pelos respectivos 

valores de pressão, têm-se: 

F1 = 126,5 P1 

F4 = 580,6 P4 

µ = 0,88 (126,5 P1) 

              (580,6 P4) 



 

 

55

Portanto, o cálculo do coeficiente de atrito está em função do fator geométrico 

do equipamento (0,19) e das pressões de atrito (P1) e pressão relativa à força da 

carga normal (P4), conforme apresentado na equação 6. 

P1 
µ = 0,19

P4 
(6) 

 

3.3.2.4 Cálculo da taxa de desgaste 
 

A taxa de desgaste, representada pela letra k, é calculada em função do 

volume de material desgastado (V) pela carga normal (W) e distância percorrida (l), 

como demonstra a equação 7 (HUTCHINGS, 1992). 

 

V 
k =

W l 
(7)

 

A taxa de desgaste pode ser calculada também em função da perda de 

massa do material após ensaio, conforme equação 8. 

∆ m 
k =

W l d 
       (8) 
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3.4 Caracterização dos corpos-de-prova 
 

As análises foram realizadas para caracterizar os polímeros termoplásticos 

utilizados como matriz, assim como os corpos-de-prova originais e após ensaios. As 

análises térmicas foram realizadas no Laboratório de Análises Físico-químicas do 

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais de Fricção da ZF do 

Brasil Ltda., divisão Sachs. 

 

3.4.1 Calorimetria exploratória diferencial 
 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica termoanalítica por 

meio da qual mede-se a diferença de energia fornecida a uma substância e a um 

material de referência em função da temperatura, enquanto a substância e o material 

são submetidos a uma programação controlada de temperatura. As transições 

térmicas dos polímeros ocorrem por liberação (processo exotérmico) ou absorção de 

calor (processo endotérmico).  

Para determinação da temperatura de transição vítrea, da temperatura de 

fusão e do grau de cristalinidade dos polímeros puros foram realizadas análises 

térmicas por calorimetria exploratória diferencial, DSC, no equipamento FTA 409 PC 

da Netzsch, nas seguintes condições de análise: as amostras em pó analisadas 

foram colocadas (cerca de 3 a 5 mg) em um cadinho de alumínio e aquecidas até 

350ºC em uma taxa de aquecimento de 5ºC/min em atmosfera inerte (nitrogênio).  

As análises ocorreram de acordo com as normas técnicas ASTM D 3418-03, 

Standard test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and 

crystallization of polymers by differential scanning calorimetry, e ASTM E 1356, 

Standard test method for assignment of glass transition temperatures by differential 

scanning calorimetry. 

 

3.4.2 Termogravimetria e termogravimetria derivativa  
 

De acordo com a definição de Matos e Machado (2003, p. 212), “a 

termogravimetria é uma técnica de análise térmica na qual a variação da massa da 

amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura e/ou tempo, 
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enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura”. A 

termogravimetria derivativa é a velocidade de variação da massa em função da 

temperatura (dm/dT) ou do tempo (dm/dt). 

As análises de perda de massa foram realizadas no equipamento FTA 409 

PC da Netzsch com taxa de aquecimento de 20ºC/min e atmosfera de nitrogênio até 

800ºC. Para estas análises utilizaram-se cadinhos de alumina e de 25 a 30 mg, em 

média, de amostra em pó. 

 

3.4.3 Análise dinâmico-mecânica  
 

Esta técnica de análise termo-dinâmico-mecânica fornece informações a 

respeito do módulo elástico (módulo de estocagem ou armazenamento - E’), do 

módulo de dissipação viscoelástica (relativo à componente plástica, módulo de perda 

E’’) e do amortecimento mecânico ou atrito interno (tan δ = E’’/E’) de um material 

quando sujeito a uma solicitação dinâmica. A partir dessas variáveis, pode-se 

correlacionar propriedades como módulo e amortecimento e determinar a Tg e a Tm 

do polímero. Essas temperaturas de transição podem ser definidas por intermédio de 

máximos nas curvas do amortecimento mecânico (tan δ) como uma função da 

temperatura. 

Os ensaios dos corpos-de-prova (flexão em três pontos) foram realizados no 

equipamento da Netzsch 242, com carga de 6,15 N, amplitude de 40 µm, até a 

temperatura de 350ºC com taxa de aquecimento de 3ºC/min. Utilizaram-se para os 

ensaios corpos-de-prova com espessura de 3,5 mm.  

As análises foram realizadas de acordo com a norma técnica ASTM E1640, 

Standard test method for assignment of glass transition temperature by dynamic 

mechanical analysis. 

 

3.4.4 Dureza Gogan 
 

Dureza Gogan é um ensaio de compressão, medido por intermédio de um 

penetrador com ponta plana de medição de 19 mm de diâmetro e carga de 3000 kgf 

em um corpo-de-prova com espessura média de 3,5 mm. O número de dureza 
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Gogan, segundo a norma ABNT NBR 5520 (1991), “corresponde à distância de 

avanço em unidades de 0,0064 mm, do penetrador para dentro do corpo-de-prova”.  

A medida da dureza Gogan foi realizada nos corpos-de-prova dos compósitos 

poliméricos, tanto à temperatura ambiente quanto a 200ºC. 

Os ensaios à temperatura ambiente ocorreram de acordo com a norma 

técnica NBR 5520, determinação de dureza Gogan de materiais de atrito tipo 

orgânico para sistemas de freios. Para este ensaio não é necessária a preparação 

dos corpos-de-prova.  

Os ensaios à temperatura de 200ºC foram realizados de acordo com um 

procedimento interno da empresa ZF do Brasil Ltda. Os corpos-de-prova foram 

cortados em amostras quadradas de 29,5 por 29,5 mm e colocados em um 

dispositivo de aquecimento. Cada amostra permaneceu por sete minutos no 

dispositivo, à temperatura de 200ºC. Após este tempo, mediu-se a dureza dos 

materiais, conforme procedimento para medidas à temperatura ambiente.  

 

3.4.5 Microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de 
fluorescência de raio X por energia dispersiva 

 

A avaliação das superfícies pela técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV ou SEM) foi realizada no equipamento Philips XL30, pertencente ao 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, Departamento de Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Devido à 

característica não condutiva dos corpos-de-prova à base de materiais poliméricos, 

foi necessária a sua metalização, isto é, o recobrimento das amostras com material 

condutor. O sputtering, deposição de íons e a metalização com ouro, em atmosfera 

de argônio foi realizado no equipamento SCD050 Sputter Coater, da marca Balzers. 

Em determinadas áreas, analisou-se a composição química por meio do 

espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersiva, da Edax.  

A análise das composições químicas das placas metálicas (antes e após o 

ensaio) foi realizada na empresa Shimadzu, no equipamento espectrômetro de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva, modelo EDX 900 HS. Neste tipo de 

análise, segundo Baumhardt Neto (2003), a geração de raios X ocorre pelo 

bombardeamento de uma fonte com elétrons de alta energia, os quais, ao incidirem 
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sobre o alvo, provocam a emissão de fótons de radiação X, cujas características 

dependem da amostra bombardeada. De maneira particular, espectrômetros de raio 

X com detectores semicondutores são denominados de energia dispersiva. Esta 

técnica de análise é não-destrutiva e não requer tratamento da amostra. 

 

3.4.6 Análise topográfica 
 

Rugosidade é definida, de acordo com a norma DIN 4760 (1982), Form 

deviations; Concepts; Classification system, como o conjunto de desvios da 

topografia da superfície cuja relação distância / profundidade varia entre 150:1 e 5:1, 

com freqüência periódica e aperiódica. 

O método utilizado para medir a rugosidade das placas metálicas e os corpos-

de-prova antes e após os ensaios tribológicos consiste em um apalpador com ponta 

de diamante, que percorre uma distância predeterminada. Esta ponta de diamante 

apalpa todos os desvios da peça perpendicularmente às linhas de usinagem e à 

superfície, obtém um corte no perfil da peça e permite que os valores de rugosidade 

sejam calculados. O rugosímetro Perthometer M1, com unidade de avanço PFM, da 

marca Mahr, do Laboratório de Metrologia da ZF do Brasil Ltda., divisão Sachs, 

utilizado para as medidas de rugosidade não gera um gráfico da superfície analisada 

e sim apenas os valores relacionados à medida. 

O comprimento de medição, lm, é a porção do perfil apalpado que é avaliado 

pelo processador e nas medidas realizadas tem o valor de 5,6 mm. Os resultados 

gerados pelo equipamento são: 

• Rugosidade média Ra: de acordo com a norma DIN 4768 (1990), 

Determination of roughness parameters Ra, Rz, Rmax by means of stylus 

instruments; terms, measuring conditions, é o valor médio aritmético de todos 

os desvios do perfil rugosidade da linha média dentro do comprimento de 

medição lm. Fisicamente pode ser interpretado como o afastamento médio em 

relação à linha-base (Figura 25 A); 

• Rugosidade média Rz: corresponde à média aritmética dos cinco valores de 

rugosidade parcial. Rugosidade parcial (Zi) é a soma dos valores absolutos 

das ordenadas dos pontos de maior afastamento, acima e abaixo da linha 

média, existentes no comprimento de amostragem (cut off) (Figura 25 B); 
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• Rugosidade máxima: é o maior valor de rugosidade obtido dentre a 

avaliação de cinco comprimentos de medição unitária le. 

 

(A) (B) 
Figura 25: Rugosidade média Ra (A); Rz (B) (STOETERAU, 2004). 

 

3.4.7 Análise da superfície metálica 
 

A superfície metálica utilizada como contra-corpo do par tribológico foi 

avaliada antes e após os ensaios. Mediu-se a dureza Brinell superficial das placas 

em três diferentes pontos: diâmetro interno, diâmetro externo e centro. O ensaio foi 

realizado com carga de 187,5 kgf e esfera de aço temperado com 2,5 mm de 

diâmetro, no equipamento de ensaio tipo Testor HT, da marca Wolpert no 

Laboratório de Qualidade da ZF do Brasil Ltda., divisão Sachs, de acordo com a 

norma interna da empresa. Nesta norma, o valor especificado para dureza está na 

faixa entre 190 e 230 HB. 

Possíveis alterações microestruturais foram avaliadas por meio de análise 

metalográfica. A placa metálica a ser avaliada foi cortada e sua superfície preparada 

por meio de lixamento e polimento e, posteriormente, analisada por microscopia 

ótica, com aumento de 100 vezes. Para análise da matriz, as superfícies das placas 

foram atacadas com ácido nítrico com concentração de 3% e, posteriormente, 

analisadas por microscopia ótica. A microscopia ótica foi realizada no equipamento 

Axioplan, da marca Zeiss. 
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3.4.8 Caracterização ambiental 
 

A classificação ambiental dos produtos foi feita de acordo com a norma NBR 

10004:2004, Resíduos sólidos – classificação. A sua caracterização realizou-se de 

acordo com as normas NBR 10005:2004, Lixiviação de resíduos – procedimentos, e 

NBR 10006, Solubilização de resíduos - procedimentos, na empresa Renova 

Laboratórios. 

Lixiviação é o processo para determinação da capacidade de transferência de 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no resíduo sólido, por meio de 

dissolução no meio extrator.  

A amostra 100% sólida, em pó, foi colocada em um frasco apropriado para 

análise por lixiviação (material inerte) junto com a solução de extração. A solução de 

extração pode ser composta tanto por ácido acético glacial e hidróxido de sódio 

diluído em água destilada como por somente ácido acético glacial diluído em água 

destilada. O pH das soluções deve ser 4,93 ± 0,05 e 2,88 ± 0,05, respectivamente. A 

solução foi então agitada por um período de 18 horas e em seguida a amostra foi 

filtrada. Analisou-se o filtrado, ou seja, o extrato lixiviado, pela técnica de 

espectrometria de emissão ótica em plasma indutivamente acoplado no 

equipamento ICP, modelo ICP Libert II RL, da marca Varian (compostos 

inorgânicos); colorometria (Ultra Violeta Visível) e cromatografia gasosa com 

detector de massa do tipo íon trap (compostos orgânicos).  

Para a análise do solubilizado a amostra foi seca em estufa e, após a 

determinação da porcentagem de umidade, colocada em um frasco contendo água 

destilada (250 g de amostra para 1000 ml de água destilada) e agitada por 5 

minutos. Esta amostra permaneceu em repouso por sete dias, em temperatura 

ambiente. Após este período a solução foi filtrada e o extrato solubilizado analisado 

por meio das técnicas citadas anteriormente, na descrição do ensaio de lixiviação.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Análise térmica dos polímeros 
 

Nas Figuras 26, 28, 30, 31 e 33 são mostradas as curvas de DSC 

experimentais das resinas fenólica, PAI, PEEK e PAS puras. Nestas curvas observa-

se o pico exotérmico devido à reticulação da resina termofixa (resina fenólica), as 

temperaturas de transição vítrea das resinas termoplásticas amorfas (PAI e PAS) e 

semicristalina (PEEK) e a temperatura de fusão cristalina da resina PEEK. 

Nas Figuras 27, 29, 32 e 34 são mostradas as curvas termogravimétricas 

experimentais e suas derivadas. Por meio das referidas curvas, a estabilidade 

térmica dos termoplásticos de engenharia especiais foi comparada com a 

estabilidade térmica da resina fenólica. As análises ocorreram sob condições 

experimentais idênticas, no mesmo equipamento. As curvas apresentam em suas 

abscissas a temperatura do ensaio, o percentual de massa e a derivada primeira da 

variação de massa em relação à temperatura; e na ordenada o registro do tempo de 

análise. 
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Resina Fenólica 
Nas Figuras 26 e 27 são mostradas as curvas de DSC e TG/DTG da resina 

fenólica, respectivamente. 

 

Figura 26: Análise DSC em função da temperatura da resina fenólica. 
 

 

Figura 27: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, da resina fenólica 
obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

147,1ºC 

Área 49,65J/g 

158ºC 551ºC 
Mudança de massa: - 41,34% 
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A variação de entalpia mostrada na Figura 26, com pico exotérmico a 

temperatura de 147ºC, é relacionada à reação de cura da resina fenólica (reação 

exotérmica).  

Na Figura 27 são mostradas as curvas de termogravimetria e a curva da 

primeira derivada para a resina fenólica. Ocorreu uma perda de massa de 

aproximadamente 5% na temperatura de 158ºC e de cerca de 40% após a 

decomposição do polímero, cujo pico máximo de DTG ocorreu a 551ºC. 

 

Resina PAI 
Nas Figuras 28 e 29 são mostradas as curvas de DSC e TG/DTG para a 

resina PAI, respectivamente. 

 

Figura 28: Determinação da temperatura de transição vítrea experimental na 
curva de DSC da resina PAI. 

 
 
 
 
       279ºC 
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Figura 29: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, da resina PAI 
obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

 

Por ser um polímero amorfo, a curva de DSC para a resina PAI não mostra 

pico relativo à temperatura de fusão cristalina (Tm); mostra apenas a temperatura de 

transição vítrea (Tg), a 279ºC. De acordo com a literatura, esse polímero apresenta 

Tg de 275ºC (SCHWARTZ; GOODMAN, 1982). 

As curvas de TG e DTG da resina PAI (Figura 29) mostram que ela é 

termicamente estável até a temperatura de aproximadamente 488ºC (T onset); nesta 

temperatura inicia-se a decomposição da resina, nas condições de ensaio 

apresentadas. A temperatura máxima de decomposição, representada pelo pico 

máximo da curva de DTG, ocorre a 532ºC. Sarkar (2005) estudou a degradação da 

resina PAI, derivada de diferentes monômeros, por meio de termogravimetria. O 

autor concluiu em seu estudo que a decomposição da resina PAI corresponde à 

perda do grupo alquila, porém não cita o método de detecção. A perda de massa 

que ocorreu em função da degradação da resina foi de 49%. 

532ºC 

Mudança de massa: - 49,07% 
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Resina PEEK 
Nas Figuras 30 e 31 são mostradas as curvas de DSC da resina PEEK. 

Figura 30: Determinação da temperatura de transição vítrea experimental na 
curva de DSC da resina PEEK. 

 

 

Figura 31: Determinação da temperatura de fusão cristalina experimental na 
curva de DSC da resina PEEK. 

Área: -46,85 J/g 

332ºC 
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Na Figura 30 é mostrada a temperatura de transição vítrea do polímero 

semicristalino, a 145ºC, no ponto correspondente a ½ Cp (valor de Tg fornecido pela 

literatura: 145ºC) (MAY, 1985). 

Na Figura 31 observa-se um pico endotérmico, referente à temperatura de 

fusão cristalina do polímero, com máximo do pico de fusão na temperatura de 332ºC 

(valor de Tm fornecido pela literatura: 340ºC) (MAY, 1985). 

O grau de cristalinidade do PEEK pode ser calculado por meio da equação 9 

(TURI, 1997): 

100 [∆Hf]  
% cristalinidade = 

[∆Hfº] 
            (9) 

 

Sendo que: [∆Hf] – calor de fusão da amostra 

         [∆Hfº] - calor de fusão do polímero hipoteticamente 100% 

cristalino (valor tabelado) 

O polímero PEEK hipoteticamente 100% cristalino apresenta um valor de 

calor de fusão de 130 J/g.  

% cristalinidade = 36 

Portanto, o grau de cristalinidade da resina PEEK utilizada como matriz 

estrutural em materiais de atrito é de 36%. 

O resultado da termogravimetria para a resina pura é mostrado na Figura 32. 
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Figura 32: Curvas de TG e DTG da resina PEEK obtidas a 20ºC/min em 
atmosfera de nitrogênio.  

 

Observa-se nas curvas TG e DTG da resina PEEK que a degradação ocorre 

em uma única etapa. Esta resina, nas condições de ensaio apresentada, é 

termicamente estável até a temperatura de aproximadamente 577ºC (T onset). 

Nesta temperatura inicia-se o processo de decomposição térmica; segundo Hay e 

Kemmish apud Nandan, Kandpal e Mathur (2003), a decomposição térmica deste 

polímero ocorre pela cisão homolítica aleatória das ligações éter ou carbonila da 

cadeia polimérica, com liberação de componentes voláteis. De acordo com as 

análises realizadas por Gupta et al. (2004), em atmosfera de argônio e ar na faixa de 

temperatura de ambiente a 800ºC e diferentes taxas de aquecimento (5, 10 e 

15ºC/min), os voláteis analisados por espectrometria de massa apresentaram picos 

relacionados a água, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), radical 

CH3 e radical C6H5. Somente o CO não foi observado nos voláteis provenientes da 

análise em atmosfera de ar devido, segundo os autores, à abundância de oxigênio. 

No gráfico é mostrado o máximo da curva de DTG, ponto em que a variação 

de massa é máxima, a 595ºC. Considera-se esta a temperatura de decomposição 

experimental. A perda de massa que ocorre devido a esta decomposição é de 

aproximadamente 48%. 

 
HAY, J.N.; KEMMISH, D. J.  Thermal decomposition of poly (aryl ether ketones). Polymer, v. 28, n.12, 
p. 2047-2051, 1987. 

Mudança de massa: - 47,89% 

595ºC 



 

 

69

Resina PAS 
Nas Figuras 33 e 34 são mostradas as curvas de DSC e TG/DTG para a 

resina PAS, respectivamente. 

 

Figura 33: Determinação da temperatura de transição vítrea experimental na 
curva de DSC da resina PAS. 

 

 

Figura 34: Curvas de TG e DTG da resina PAS obtidas a 20ºC/min em atmosfera 
de nitrogênio. 

Mudança de massa: - 54,99% 

261ºC 

561ºC 
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Assim como o PAI, o PAS é um polímero amorfo e não apresenta pico relativo 

à Tm na curva de DSC. Porém, a Tg do polímero pode ser observada à temperatura 

de 261ºC (valor da literatura, segundo especificação técnica da empresa Solvay: 

265ºC).  

As curvas de TG e DTG mostram que a decomposição do PAS se dá em uma 

única etapa, como início da reação a aproximadamente 524ºC (T onset), nas 

condições de ensaio apresentadas. A temperatura máxima de decomposição ocorre 

a 561ºC. A perda de massa em função desta decomposição é de 55%. 
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4.2 Caracterização dos corpos-de-prova antes dos ensaios 
tribológicos 
 

4.2.1 Análise da composição química dos compósitos poliméricos 
 

Na formulação dos compósitos de resina fenólica, resina PAI, resina PEEK e 

resina PAS, manteve-se a mesma fração volumétrica de resina, cargas e fibras. Na 

Tabela 8 é apresentada a composição química destes compósitos. 

Tabela 8: Composição química dos compósitos poliméricos (% em massa). 

Elementos Compósito de 
resina fenólica

Compósito de  
resina PAI

Compósito de  
resina PEEK

Compósito de 
resina PAS

Material 
orgânico* 51,4 54,3 52,0 52,5

Si 2,4 1,9 2,0 2,0

S 2,3 2,0 2,6 2,5

Mn 11,4 10,1 10,3 10,1

Ba 13,2 12,9 14,1 13,9

Zn 19,3 18,8 19,1 18,9
* Valor  de material orgânico obtido pela calcinação do material em estufa, a 800ºC 
em ar.  

A quantidade de material orgânico apresentada na Tabela 8 refere-se às 

matrizes poliméricas e às fibras orgânicas utilizadas nas composições em estudo. 

Os elementos silício, enxofre, manganês, bário e zinco são provenientes das 

matérias-primas utilizadas na fórmula-base, comum para os quatro compósitos 

ensaiados. Utilizou-se na citada fórmula-base matérias-primas comumente 

empregadas na composição dos revestimentos de embreagem (óxidos, sulfetos e 

sulfatos).  

O objetivo da análise dos elementos nos corpos poliméricos é verificar se 

ocorrerá transferência destes elementos para o contra-corpo metálico após 

realização de ensaios tribológicos. 
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4.2.2 Termogravimetria dos compósitos poliméricos 

 

Analisou-se a perda de massa em função do aumento da temperatura dos 

compósitos de resina fenólica, resina PAI, resina PEEK e resina PAS pela técnica de 

termogravimetria. As curvas resultantes são mostradas nas Figuras 35 a 38. 

 

Figura 35: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, do compósito de 
resina fenólica, obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

 

 

Figura 36: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, do compósito de 
resina PAI, obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

80ºC 

     578ºC 

795ºC 

85ºC 

588ºC 

800ºC 

Mudança de massa: 
-33,09% 

Mudança de massa: 
-32,20% 
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Figura 37: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, do compósito de 
resina PEEK, obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

 

 

Figura 38: Curvas de TG e DTG, em função da temperatura, do compósito de 
resina PAS, obtidas a 20ºC/min em atmosfera de nitrogênio. 

 

Observa-se nos gráficos a presença de diversos picos nas curvas de DTG. O 

primeiro pico, entre 60 e 80ºC, pode ser associado à perda de massa devido à 

umidade dos compósitos; o segundo pico, aproximadamente a 320ºC, pode ser 

associado à decomposição da fibra orgânica presente na formulação-base dos 

60ºC 

    318ºC 

578ºC 

789ºC 

60ºC 

      322ºC 

576ºC 

787ºC 

Mudança de massa: 
-39,35% 

Mudança de massa: 
-37,18% 
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compósitos. Nos compósitos que foram tratados termicamente após o processo de 

moldagem (compósitos de resina fenólica e resina PAI), o pico se mostra menos 

acentuado. O terceiro pico, entre as temperaturas de 575 e 590ºC, pode ser 

associado à decomposição da resina polimérica, matriz de cada compósito. Nota-se 

uma pequena mudança da temperatura de decomposição da resina pura em 

comparação à perda de massa do compósito.  

 Para uma melhor comparação dos resultados das termogravimetrias, são 

mostradas na Figura 39 as curvas dos quatro compósitos estudados. 

 

Figura 39: Curvas de TG em função da temperatura dos compósitos de resina 
fenólica (curva verde), PAI (curva vermelha), PEEK (curva azul) e PAS (curva 

preta). 
  

 Por meio das curvas termogravimétricas constata-se que os compósitos de 

polímeros de engenharia especiais apresentam comportamento de decomposição 

térmica semelhante ao comportamento do compósito de resina fenólica. Os 

compósitos de resina PEEK e resina PAS, que não sofreram tratamento térmico 

após o processo de moldagem, apresentaram maior perda de massa no final do 

ensaio, em relação aos compósitos de resina fenólica e resina PAI, tratados 

termicamente. 
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4.2.3 Análise dinâmico-mecânica dos compósitos poliméricos 
 

Nas Figuras 40 a 43 é mostrado, esquematicamente, o comportamento dos 

compósitos de resinas fenólica, PAI, PEEK e PAS, respectivamente, quando 

submetidos a uma análise dinâmico-mecânica, em freqüência de 1 Hz. 

 

Figura 40: Módulo de armazenamento e tan δ do compósito de resina fenólica. 

 

Figura 41: Módulo de armazenamento e tan δ do compósito de resina PAI. 
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Figura 42: Módulo de armazenamento e tan δ do compósito de resina PEEK. 

 

Figura 43: Módulo de armazenamento e tan δ do compósito de resina PAS. 
 

Observa-se na curva de módulo de armazenamento do compósito de resina 

fenólica (Figura 40) uma queda abrupta durante toda a faixa de temperatura 

analisada. A curva de tan δ nesta mesma Figura 40 mostra um pico máximo à 

temperatura de 284ºC. 
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Na Figura 41 são mostradas as curvas de módulo de armazenamento e tan δ 

para o compósito de resina PAI. Observa-se um módulo de armazenamento com 

pequena queda até a temperatura de aproximadamente 250ºC, quando inicia-se 

uma queda abrupta. A temperatura máxima do pico de tan δ é de 278ºC. Esta 

temperatura pode ser associada à temperatura de transição vítrea da resina PAI, 

cujo valor da literatura é 275ºC (SCHWARTZ; GOODMAN, 1982). 

As curvas de tan δ para os materiais que não sofreram tratamento térmico 

(compósitos de resina PEEK e resina PAS) apresentam um primeiro pico a 

aproximadamente 113ºC. Esse pico pode ser associado à transição vítrea da fibra 

de reforço orgânica presente na composição-base (valor da literatura Tg=105ºC) 

(MANO, 1990). Os picos de tan δ na temperatura de aproximadamente 190ºC e 

268ºC que aparecem nas curvas dos compósitos de resina PEEK e resina PAS, 

respectivamente (Figuras 42 e 43), podem ser associados às temperaturas de 

transição vítreas das resinas (valores da literatura: PEEK Tg= 145ºC e PAS Tg = 

265ºC) (MAY, 1985; SOLVAY ADVANCED POLYMERS). 

 Para melhor visualização da perda do módulo elástico em função do aumento 

da temperatura, na Figura 44 são mostradas as curvas do módulo de 

armazenamento para os compósitos estudados. 

 

Figura 44: Módulo de armazenamento dos compósitos de resinas fenólica 
(curva verde-1), PAI (curva vermelha-2), PEEK (curva azul-3) e PAS (curva 

preta-4). 
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4.2.4 Dureza Gogan dos compósitos poliméricos 
 

Nas Tabelas 9 e 10 são apresentados os resultados de dureza Gogan à 

temperatura ambiente e a 200ºC. Foram realizadas seis medições para cada 

compósito em cada condição. 

Tabela 9: Medida de dureza Gogan: temperatura ambiente. 

Compósito de 
resina fenólica

Compósito de 
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

Compósito de 
resina PAS

1 13,0 14,0 14,0 15,0

2 14,0 13,5 13,5 15,5

3 14,5 12,5 14,0 15,5

4 13,0 12,0 13,0 17,5

5 14,5 13,0 13,0 16,0

6 16,0 13,0 13,0 16,0

Média 14,2 13,0 13,4 15,9

Desvio padrão 1,1 0,7 0,5 0,9

CV 7,94 5,44 3,66 5,41  

 

Tabela 10: Medida de dureza Gogan: 200ºC. 

Compósito de 
resina fenólica

Compósito de 
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

1 19,0 16,0 28,0

2 20,5 18,5 26,0

3 22,0 18,5 36,0

4 22,0 19,0 28,0

5 20,0 17,0 36,0

6 21,0 21,0 36,0

Média 20,8 18,3 31,7

Desvio padrão 1,2 1,7 4,8

CV 5,65 9,39 15,17  
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Observa-se à temperatura ambiente valores semelhantes de dureza Gogan 

dos compósitos poliméricos; estes valores estão dentro da faixa de dureza Gogan 

dos revestimentos de embreagem comerciais.  

Quando as amostras são aquecidas a 200ºC, há um aumento nos valores de 

dureza, o que significa que as amostras estão menos resistentes à penetração. A 

variação dos valores de dureza Gogan à temperatura ambiente e a 200ºC para os 

compósitos de resina fenólica e resina PAI é cerca de 40%, enquanto para o 

compósito de resina PEEK a variação foi superior a 130%. Os corpos-de-prova do 

compósito de resina PAS não suportaram a carga aplicada e romperam-se no 

decorrer do ensaio, portanto não foi possível medir a sua dureza. Analisando os 

valores do módulo de armazenamento do ensaio de DMA a 200ºC e os valores de 

dureza Gogan, também a 200ºC, observa-se que há uma correlação negativa entre 

eles (Apêndice A, Tabela A.1); em ambos os ensaios, os compósitos de resina 

PEEK e resina PAS apresentaram menor resistência em função da temperatura. 
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4.2.5 Rugosidade 
 

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentados os valores de rugosidade média, Ra, 

das superfícies deslizantes dos compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK e dos 

contra-corpos metálicos antes dos ensaios tribológicos para as diferentes condições 

de velocidades de deslizamento e cargas estudadas. O compósito de resina PAS 

não passou por avaliação, pois, devido à falha do material durante o ensaio de 

dureza Gogan a quente, não foi submetido ao ensaio tribológico. 

Tabela 11: Valores de Ra (µm) dos compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK, 
medidos antes dos ensaios tribológicos. 

Velocidade 
(m/s)

Carga
(N)

Compósito de
resina fenolica

Compósito de
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

4 68 0,813 1,518 0,954
4 68 0,698 1,067 0,617
4 68 0,977 1,150 0,692
4 102 0,680 1,018 0,682
4 102 1,262 0,796 1,444
4 102 0,942 1,243 1,265
4 137 0,644 1,050 1,322
4 137 0,781 1,060 0,883
4 137 0,546 1,470 1,108
6 68 0,637 1,197 1,232
6 68 0,805 1,232 1,353
6 68 1,120 0,976 0,937
6 102 0,789 1,210 0,719
6 102 1,065 0,784 1,154
6 102 0,949 0,699 0,912
6 137 1,235 1,257 1,280
6 137 0,941 0,621 1,415
6 137 1,248 0,963 0,948
8 68 0,829 0,861 0,958
8 68 1,141 1,008 1,457
8 68 1,022 0,889 0,706
8 102 0,855 0,951 0,995
8 102 0,546 1,068 1,440
8 102 0,967 1,254 0,696
8 137 1,022 1,186 0,955
8 137 0,973 1,119 0,986
8 137 0,850 1,223 0,970

0,901 1,069 1,040
0,203 0,213 0,265
22,6 19,9 25,5

Média
Desvio padrão

CV  
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Embora todos os corpos-de-prova tenham sido submetidos ao mesmo 

acabamento superficial, observa-se uma variação nos valores de rugosidade média 

(Ra) de suas superfícies (grau de dispersão dos valores de rugosidade média entre 

20% e 25%). Desta forma, considerou-se a faixa de rugosidade estudada entre 0,5 e 

1,5 µm.  

Tabela 12: Valores de Ra (µm) dos contra-corpos metálicos que deslizarão em 
compósitos de resina fenólica, PAI e PEEK, medidos antes dos ensaios 

tribológicos. 

compósito de
resina fenólica

compósito de 
resina PAI

compósito de 
resina PEEK

4 68 2,165 2,325 3,080

4 102 2,954 2,465 2,246

4 137 2,460 2,084 2,059

6 68 2,567 2,244 2,462

6 102 2,236 2,967 2,231

6 137 2,493 2,453 2,782

8 68 2,446 2,179 2,266

8 102 2,350 2,566 2,647

8 137 2,376 2,321 2,232

2,450 2,400 2,445

0,227 0,260 0,330

9,3 10,8 13,5

Deslizamento em

Média

Desvio padrão

CV

Velocidade 
(m/s)

Carga
 (N)

 
 

Os valores apresentados na Tabela 12 são valores médios de três medidas 

realizadas na superfície de cada contra-corpo metálico, com a distância de 120º 

entre os pontos. No caso das placas de pressão utilizadas como contra-corpo 

metálico dos revestimentos de embreagem no conjunto de embreagem veicular, a 

rugosidade média da superfície é de 3 ±1 µm. Verifica-se que todos os valores 

apresentados na Tabela 12 estão dentro da faixa especificada. 
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4.3 Ensaios tribológicos 
 

A avaliação da influência da velocidade de deslizamento e carga normal no 

comportamento tribológico dos compósitos estudados foi realizada por meio dos 

resultados de taxa de desgaste (calculado pela perda de massa do material), 

coeficiente de atrito médio e temperatura média do ensaio. A avaliação da 

temperatura deve-se à influência desta no comportamento tribológico dos materiais 

poliméricos. Cabe destacar que a temperatura não é uma variável e sim uma 

resposta do sistema. 

A análise dos dados por meio do software Statistica gerou as equações que 

descrevem o comportamento do material em cada condição estudada, assim como 

as superfícies de resposta. Estipulou-se como limite aceitável de erro um nível de 

significância estatística, nível p, de 0,10. 

Nas tabelas de coeficiente de regressão e análise de variância apresentadas 

neste item, (L) refere-se aos termos lineares e (Q) aos termos quadráticos do 

modelo matemático. 
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4.3.1 Taxa de desgaste 
 

Os valores de taxa de desgaste (mm3/Nm) calculados com base nos valores 

de perda de massa de material após os ensaios tribológicos, descritos na equação 8, 

são apresentados na Tabela 13 para os diferentes compósitos poliméricos 

estudados. 

Tabela 13: Taxa de desgaste x 10-6(mm3/Nm) dos compósitos de resina 
fenólica, PAI e PEEK em diferentes condições de velocidade de deslizamento e 

carga normal. 

Velocidade 
(m/s)

Carga
(N)

Compósito de
resina fenolica

Compósito de
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

4 68 1,63 2,27 2,09

4 68 1,34 2,57 2,59

4 68 1,42 1,77 2,01

4 102 2,11 2,82 3,42

4 102 2,15 2,99 2,45

4 102 1,20 2,94 3,82

4 137 3,55 4,86 6,25

4 137 3,50 4,75 5,53

4 137 2,56 4,23 5,69

6 68 1,75 2,34 2,66

6 68 1,86 2,59 2,73

6 68 1,54 2,15 2,65

6 102 2,02 3,76 3,59

6 102 2,08 3,64 3,72

6 102 2,57 3,85 3,64

6 137 3,00 5,63 8,69

6 137 2,75 5,46 8,23

6 137 2,68 6,99 8,47

8 68 1,37 2,52 4,91

8 68 2,16 2,96 4,29

8 68 1,51 2,04 3,83

8 102 2,94 6,44 6,72

8 102 2,31 7,60 7,25

8 102 2,88 6,50 6,94

8 137 4,12 7,58 9,10

8 137 4,15 8,24 9,71

8 137 3,70 7,79 11,10  
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Vale ressaltar que, conforme citado no tópico 4.2.5 Rugosidade, o compósito 

de resina PAS não foi submetido aos ensaios tribológicos em virtude dos resultados 

de dureza Gogan a quente, pois há uma correlação direta entre esses resultados e a 

taxa de desgaste na condição de alta carga aplicada (Apêndice A, Tabela A.2) 

A análise da reprodutibilidade dos resultados mostra que não houve diferença 

significativa entre os valores da taxa de desgaste na faixa de rugosidade média 

estudada (0,5 a 1,5 µm).  

A partir dos valores apresentados na Tabela 13 foi possível avaliar a 

influência das variáveis estudadas na resistência ao desgaste dos compósitos 

poliméricos. Os valores do coeficiente de regressão, erro-padrão, limite aceitável de 

erro e limite de confiança são apresentados juntamente com as equações que 

descrevem o comportamento do compósito analisado e a representação gráfica 

(superfície de resposta).  
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Compósito de resina fenólica 
 

Os coeficientes de regressão em termos dos fatores codificados são 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14: Coeficientes do modelo de regressão para a taxa de desgaste do 
compósito de resina fenólica (R2 = 0,8827). 

-90% 90%

Média 2,2233 0,2046 0,0000 1,8686 2,5781

Velocidade (L) 0,4450 0,1446 0,0065 0,1942 0,6958

Velocidade  (Q) 0,0417 0,2505 0,8698 -0,3928 0,4761

Carga  (L) 0,5467 0,1446 0,0014 0,2958 0,7975

Carga  (Q) 0,0400 0,2505 0,8749 -0,3944 0,4744

v (L) x W (L) 0,1425 0,1023 0,1805 -0,0349 0,3199

v (L) x W (Q) -0,1942 0,1772 0,2875 -0,5014 0,1130

v (Q) x W (L) 0,4658 0,1772 0,0170 0,1586 0,7730

v (Q) x W (Q) 0,2792 0,3068 0,3749 -0,2529 0,8113

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 

 

Observa-se na Tabela 14 que os fatores de velocidade de deslizamento 

(linear) e carga (linear) foram significativos, assim como a interação entre o termo 

quadrático da velocidade de deslizamento e o termo linear da carga, pois p < 0,10. 

Os valores positivos dos coeficientes de regressão para estes fatores indicam um 

aumento da taxa de desgaste com a variação dos níveis. Os demais fatores não 

apresentaram significância estatística. O modelo para a taxa de desgaste do 

compósito de resina fenólica, em função dos fatores codificados, é representado 

pela equação 10. A variação entre os coeficientes apresentados na Tabela 14 e os 

coeficientes da equação 10 deve-se à não-consideração dos fatores que 

apresentaram insignificância estatística. 

                   k = 2,40 + 0,32 v +  0,55 W + 0,47 v2W         (x 10-6) (10)

 

Para verificar se havia falta de ajuste da equação 10 foi feita a análise de 

variância, cujos resultados são apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15: Análise de variância do modelo da taxa de desgaste do compósito 
de resina fenólica 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 1,79 1 1,79 14,28 0,0014

Carga (L) 13,23 1 13,23 105,36 0,0000

v (Q) x W (L) 0,87 1 0,87 6,91 0,0170

Falta de ajuste 1,12 5 0,22 1,78 0,1681

Erro puro 2,26 18 0,13

Total 19,26 26

R2: 0,8247  
 

Observa-se nos resultados da Tabela 15 que a falta de ajuste não foi 

significativa (p>0,10), portanto a equação 10 representa os valores experimentais da 

taxa de desgaste do compósito de resina fenólica. Esse resultado pode ser 

confirmado pela verificação do gráfico de valores observados versus valores 

previstos (Figura 45 A). A distribuição aleatória dos resíduos é mostrada na Figura 

45 B; nesta curva verifica-se que os resíduos seguem uma distribuição normal, pois 

os pontos encontram-se próximos à linha reta. 

 

 
(A) (B) 

Figura 45: Análise gráfica do ajuste do modelo aos valores experimentais da 
taxa de desgaste do compósito de resina fenólica. Valores previstos pelo 

modelo versus valores observados (A); distribuição aleatória dos resíduos (B). 
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Na Figura 46 é mostrada a variação da taxa de desgaste do compósito de 

resina fenólica em função da velocidade de deslizamento e da carga normal, 

representada por meio de superfície de resposta. 

 

Figura 46: Superfície de resposta para taxa de desgaste do compósito de 
resina fenólica. 

 

Compósito de resina PAI 
 

Os valores do coeficiente do modelo de regressão, em termos dos fatores 

codificados, da taxa de desgaste do compósito de resina PAI são apresentados na 

Tabela 16. 

Tabela 16: Coeficientes de regressão da taxa de desgaste do compósito de 
resina PAI (R2 = 0,9374). 

-90% 90%

Média 3,7500 0,2581 0,0000 3,3024 4,1976

Velocidade (L) 1,9650 0,1825 0,0000 1,6485 2,2815

Velocidade  (Q) 1,1317 0,3162 0,0021 0,5834 1,6799

Carga  (L) 1,8333 0,1825 0,0000 1,5168 2,1499

Carga  (Q) 0,4433 0,3162 0,1778 -0,1049 0,9916

v (L) x W (L) 0,7383 0,1291 0,0000 0,5145 0,9622

v (L) x W (Q) -1,0750 0,2236 0,0001 -1,4627 -0,6873

v (Q) x W (L) 0,1100 0,2236 0,6286 -0,2777 0,4977

v (Q) x W (Q) -1,0267 0,3872 0,0162 -1,6981 -0,3552

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão
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Pela análise dos valores do nível p apresentados na Tabela 16, verifica-se a 

significância estatística da velocidade de deslizamento em termos linear e 

quadrático, da carga normal (linear) e das interações entre as variáveis, exceto do 

termo quadrático da velocidade e o termo linear da carga. O modelo quadrático, em 

função dos fatores com significância codificados, é representado pela equação 11. A 

diferença entre alguns valores do coeficiente de regressão apresentados na Tabela 

16 e na equação 11 deve-se à exclusão dos termos sem significância estatística. 

 

k = 4,05 + 1,96 v + 0,84 v2 + 1,91 W + 0,74 vW – 1,07 vW2 – 0,58 v2W2   

(x 10-6) 
(11)

 

Para verificar se havia falta de ajuste do modelo quadrático representado pela 

Equação 11 foi feita uma análise de variância e os resultados dessa análise são 

apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Análise de variância do modelo da taxa de desgaste do compósito 
de resina PAI. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 28,05 1 28,05 140,31 0,0000

Velocidade  (Q) 1,20 1 1,20 6,00 0,0247

Carga  (L) 65,44 1 65,44 327,33 0,0000

v (L) x W (L) 6,54 1 6,54 32,72 0,0000

v (L) x W (Q) 4,62 1 4,62 23,12 0,0001

v (Q) x W (Q) 1,41 1 1,41 7,03 0,0162

Falta de ajuste 0,40 2 0,20 0,99 0,3897

Erro puro 3,60 18 0,20

Total 111,25 26

R2: 0,9641  
 

Verifica-se na Tabela 17, pelo valor de p, que não houve falta de ajuste dos 

valores experimentais aos valores calculados pela equação 11. No gráfico mostrado 

na Figura 47 A visualiza-se o ajuste dos valores previstos aos valores observados. 

Nessa mesma figura é mostrado o gráfico de probabilidade normal dos resíduos 
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(Figura 47 B). Observa-se no gráfico que os resíduos apresentam uma distribuição 

normal, pois os pontos encontram-se próximos à linha reta. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 47: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais da taxa de desgaste do compósito de resina PAI. Valores 

previstos pelo modelo quadrático versus valores observados (A); distribuição 
aleatória dos resíduos (B). 

 

Na Figura 48 é mostrada a superfície de resposta que descreve o 

comportamento da taxa de desgaste do compósito de resina PAI.  

 

Figura 48: Superfície de resposta para taxa de desgaste do compósito de 
resina PAI. 
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Nota-se que a maior taxa de desgaste ocorreu na condição de ensaio de 

velocidade de deslizamento de 8 m/s e carga normal de 137 N. Segundo estudos 

realizados por Tanaka e Yamada (1985) com a resina PAI pura, a alta taxa de 

desgaste pode estar relacionada a uma porção não reagida da cadeia polimérica da 

resina; essa porção não reagida pode sofrer uma reação de imidização (crescimento 

da cadeia polimérica), conforme mostrado na Figura 49, em temperaturas elevadas e 

vapor de água pode ser gerado na superfície do compósito. Uma outra possibilidade 

é a decomposição do COOH existente no grupo não reagido da cadeia polimérica 

em CO2 que resulta no rompimento da cadeia principal. A presença de vapor de 

água e/ou CO2 na interface do compósito pode intervir em uma possível formação de 

filme de transferência.  

 

Figura 49: Ciclo de imidização da resina PAI. 
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Compósito de resina PEEK 
 

Para o compósito de resina PEEK, os valores do coeficiente de regressão em 

função dos fatores codificados são apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18: Coeficientes do modelo de regressão para a taxa de desgaste do 
compósito de resina PEEK (R2 = 0,9756). 

-90% 90%

Média 3,6500 0,2863 0,0000 3,1536 4,1464

Velocidade (L) 1,8700 0,2024 0,0000 1,5190 2,2210

Velocidade  (Q) 1,4500 0,3506 0,0006 0,8420 2,0580

Carga  (L) 2,8917 0,2024 0,0000 2,5407 3,2427

Carga  (Q) 1,9217 0,3506 0,0000 1,3137 2,5296

v (L) x W (L) 0,5083 0,1431 0,0023 0,2601 0,7565

v (L) x W (Q) -0,3050 0,2479 0,2344 -0,7349 0,1249

v (Q) x W (L) -0,5867 0,2479 0,0294 -1,0166 -0,1568

v (Q) x W (Q) -1,4300 0,4294 0,0037 -2,1746 -0,6854

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 
 

Os dados da Tabela 18 mostram que as variáveis estudadas, assim como a 

interação entre elas, apresentam significância estatística, exceto a interação entre o 

termo linear da velocidade de deslizamento e o termo quadrático da carga normal. 

Isto significa que um aumento dos níveis dos fatores principais resulta em um 

aumento da taxa de desgaste do compósito avaliado. O modelo quadrático que 

descreve o comportamento da taxa de desgaste, em função dos fatores codificados, 

é representado pela equação 12. 

 

k = 3,65 + 1,67 v + 1,45 v2 + 2,89 W + 1,92 W2 + 0,51 vW – 0,59 v2W – 1,43 v2W2 

(x 10-6) 
(12) 

 

Na Tabela 19 são apresentados os valores da análise de variância, realizada 

para verificar se havia falta de ajuste da equação 12. 
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Tabela 19: Análise de variância do modelo quadrático da taxa de desgaste do 
compósito de resina PEEK. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 50,00 1 50,00 203,39 0,0000

Velocidade (Q) 1,48 1 1,48 6,02 0,0246

Carga (L) 112,55 1 112,55 457,83 0,0000

Carga (Q) 5,63 1 5,63 22,89 0,0001

v (L) x W (L) 3,10 1 3,10 12,61 0,0023

v (Q) x W (L) 1,38 1 1,38 5,60 0,0294

v (Q) x W (Q) 2,73 1 2,73 11,09 0,0037

Falta de ajuste 0,37 1 0,37 1,51 0,2344

Erro puro 4,43 18 0,25

Total 181,66 26

R2: 0,9736  
 

Assim com ocorreu para os compósitos de resina fenólica e resina PAI, a falta 

de ajuste não foi significativa e a equação 12 representa os valores experimentais da 

taxa de desgaste do compósito de PEEK. Na Figura 50 são mostrados os gráficos 

de valores observados versus valores previstos e distribuição aleatória dos resíduos, 

que confirmam o resultado da análise de variância. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 50: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais da taxa de desgaste do compósito de resina PEEK. Valores 

previstos pelo modelo quadrático versus valores observados (A); distribuição 
aleatória dos resíduos (B). 
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A superfície de resposta correspondente à equação 12 é mostrada na Figura 

51. 

 

Figura 51: Superfície de resposta para a taxa de desgaste do compósito de 
resina PEEK. 

 

A alta taxa de desgaste apresentada pelo compósito de resina PEEK, quando 

este foi submetido à carga aplicada de 137 N, pode ser associada à falha por fusão 

da resina polimérica. De acordo com Underwood (2002), este fenômeno ocorre 

quando a temperatura na superfície das interfaces deslizantes atinge valores 

superiores à temperatura de transição vítrea do polímero; neste caso, a temperatura 

atingida durante o ensaio foi superior a 160ºC (como apresentado no tópico 4.3.3 

Temperatura, Tabela 27), ao passo que a Tg do polímero puro é 145ºC. Vale 

ressaltar que a taxa de desgaste nesta condição foi superior ao valor apresentado na 

Tabela 13, visto que houve interrupção do ensaio devido ao alto desgaste do 

compósito polimérico.  

 A fim de facilitar a comparação entre os resultados da taxa de desgaste dos 

compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK, são mostradas na Figura 52 as 

superfícies de respostas em função da velocidade de deslizamento e da carga 

normal. 
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Figura 52: Superfícies de resposta da taxa de desgaste para os compósitos de 
resinas fenólica, PAI e PEEK (velocidade de deslizamento, em m/s, no eixo x, 

carga, em N, no eixo y e taxa de desgaste x 10–6, em mm3/Nm, no eixo z).  
 

Observa-se nos gráficos mostrados na Figura 52 que os compósitos de 

termoplásticos de engenharia especiais sofreram maior influência das variáveis de 

ensaio e, conseqüentemente, apresentaram maior taxa de desgaste em relação ao 

compósito de resina fenólica. 

A discussão sobre os possíveis mecanismos envolvidos no desgaste dos 

compósitos será realizada por meio da análise das superfícies desgastadas pela 

técnica de microscopia eletrônica de varredura e EDX.  
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4.3.2 Coeficiente de atrito 
 

Na Tabela 20 são apresentados os resultados dos coeficientes de atrito nas 

diferentes condições de ensaio estudadas para os compósitos de resinas fenólica, 

PAI e PEEK. 

Tabela 20: Coeficiente de atrito dos compósitos de resinas fenólica, PAI e 
PEEK em diferentes condições de velocidade de deslizamento e carga normal. 

Velocidade 
(m/s)

Carga
(N)

Compósito de
resina fenolica

Compósito de
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

4 68 0,30 0,24 0,41

4 68 0,23 0,29 0,43

4 68 0,25 0,27 0,42

4 102 0,32 0,27 0,40

4 102 0,28 0,28 0,31

4 102 0,21 0,28 0,38

4 137 0,35 0,37 0,48

4 137 0,34 0,37 0,45

4 137 0,30 0,37 0,44

6 68 0,23 0,26 0,35

6 68 0,23 0,24 0,33

6 68 0,25 0,25 0,35

6 102 0,21 0,31 0,29

6 102 0,20 0,33 0,31

6 102 0,20 0,33 0,30

6 137 0,20 0,37 0,36

6 137 0,21 0,36 0,38

6 137 0,21 0,36 0,36

8 68 0,18 0,23 0,40

8 68 0,16 0,23 0,38

8 68 0,17 0,22 0,33

8 102 0,19 0,28 0,31

8 102 0,19 0,26 0,34

8 102 0,20 0,29 0,32

8 137 0,24 0,32 0,44

8 137 0,26 0,29 0,46

8 137 0,23 0,24 0,47  
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Os dados da Tabela 20 foram estatisticamente avaliados; para cada 

compósito polimérico estudado são apresentados os valores do coeficiente de 

regressão, assim como os modelos matemáticos e as superfícies de respostas. 

 

Compósito de resina fenólica 
 

Na Tabela 21 são apresentados os coeficiente de regressão do planejamento 

fatorial 32, em termos dos fatores codificados. 

Tabela 21: Coeficiente de regressão para o coeficiente de atrito do compósito 
de resina fenólica (R2 = 0,8320). 

-90% 90%

Média 0,2033 0,0145 0,0000 0,1782 0,2285

Velocidade (L) -0,0383 0,0102 0,0015 -0,0561 -0,0206

Velocidade  (Q) 0,0283 0,0177 0,1277 -0,0024 0,0591

Carga  (L) -0,0150 0,0102 0,1604 -0,0328 0,0028

Carga  (Q) 0,0183 0,0177 0,3152 -0,0124 0,0491

v (L) x W (L) 0,0008 0,0072 0,9097 -0,0117 0,0134

v (L) x W (Q) -0,0058 0,0125 0,6475 -0,0276 0,0159

v (Q) x W (L) 0,0508 0,0125 0,0007 0,0291 0,0726

v (Q) x W (Q) 0,0008 0,0217 0,9698 -0,0368 0,0385

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 

 

Nota-se nos valores apresentados na Tabela 21 a significância estatística 

apenas do fator velocidade de deslizamento (termo linear) e da interação entre o 

termo quadrático da velocidade de deslizamento e o termo linear da carga, pois para 

eles p < 0,10. A influência da velocidade de deslizamento é negativa, isto é, com o 

aumento deste fator, ocorre um decréscimo nos valores de coeficiente de atrito. O 

modelo que descreve o comportamento do coeficiente de atrito para o compósito de 

resina fenólica, em função dos fatores codificados, é representado pela equação 13. 

A diferença entre os coeficientes de regressão apresentados na Tabela 21 e os 

coeficientes da equação 13 deve-se ao fato de que o modelo desconsidera os 

fatores que não tiveram significância estatística. 

µ = 0,23 – 0,04 v + 0,04 v2W  (13)
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A verificação para constatar se havia falta de ajuste da equação 13 foi 

realizada por meio da análise de variância, conforme apresentado na Tabela 22.  

Tabela 22: Análise de variância do modelo do coeficiente de atrito do 
compósito de resina fenólica. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 0,0321 1 0,0321 50,96 0,0000

v (Q) x W (L) 0,0103 1 0,0103 16,42 0,0007

Falta de ajuste 0,0137 6 0,0023 3,63 0,0154

Erro puro 0,0113 18 0,0006

Total 0,0675 26

R2: 0,6288  
 

O modelo representado pela equação 13 não se ajusta aos dados 

experimentais (p<0,10); isto pode ser visualizado quando se relacionam os valores 

experimentais do coeficiente de atrito do compósito de resina fenólica com os 

valores previstos pelo modelo descrito na equação; os valores observados não são 

bem representados por uma reta (Figura 53 A). O gráfico de probabilidade normal 

permite afirmar que os resíduos obedecem à distribuição normal, conforme mostrado 

no gráfico da Figura 53 B. Porém, a distribuição dos resíduos reflete apenas a 

dispersão das respostas repetidas ao redor de suas médias em cada nível e não 

depende do modelo. 

(A) (B) 
Figura 53: Análise gráfica do ajuste do modelo aos valores experimentais do 
coeficiente de atrito do compósito de resina fenólica. Valores previstos pelo 

modelo versus valores observados (A); distribuição aleatória dos resíduos (B). 
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Como a metodologia de superfície de resposta é constituída pela modelagem 

matemática e o modelo quadrático se mostra insatisfatório, o efeito dos fatores não 

poderá ser representado por essa superfície. Na Figura 54 é mostrado o gráfico do 

coeficiente de atrito em função da velocidade de deslizamento em diferentes 

condições de carga normal.  

 
Figura 54: Gráfico das médias marginais para coeficiente de atrito do 

compósito de resina fenólica. 
 

Nota-se no gráfico da Figura 54 que o coeficiente de atrito apresenta uma 

tendência de queda com o aumento da velocidade de deslizamento; porém, esse 

comportamento não é observado na condição de carga de 137 N com o aumento da 

velocidade de deslizamento de 6 para 8 m/s. 
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Compósito de resina PAI 
 

Os coeficientes de regressão para o coeficiente de atrito do compósito de 

resina PAI, em termos dos fatores codificados, são apresentados na Tabela 23. 

Tabela 23: Coeficiente de regressão do coeficiente de atrito do compósito de 
resina PAI (R2 = 0,9111). 

-90% 90%

Média 0,3233 0,0102 0,0000 0,3056 0,3411

Velocidade (L) 0,0000 0,0072 1,0000 -0,0126 0,0126

Velocidade  (Q) -0,0467 0,0125 0,0016 -0,0684 -0,0249

Carga  (L) 0,0567 0,0072 0,0000 0,0441 0,0692

Carga  (Q) -0,0167 0,0125 0,2006 -0,0384 0,0051

v (L) x W (L) -0,0117 0,0051 0,0352 -0,0205 -0,0028

v (L) x W (Q) -0,0317 0,0089 0,0022 -0,0471 -0,0163

v (Q) x W (L) -0,0167 0,0089 0,0766 -0,0321 -0,0013

v (Q) x W (Q) 0,0267 0,0154 0,0997 0,0000 0,0533

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 

 

Para o compósito de resina PAI, somente a velocidade de deslizamento em 

termos lineares, a carga em termos quadráticos e a interação entre os termos 

quadráticos das variáveis estudadas não são estatisticamente significativas. O 

modelo do coeficiente de atrito para o referido compósito, em função dos fatores 

codificados, é representado pela equação 14. 

µ = 0,31 - 0,03 v2 + 0,06 W – 0,01 vW - 0,03 vW2 – 0,02 v2W (14)

 

Verificou-se para esse modelo se havia falta de ajuste por meio da análise de 

variância, cujos resultados são apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24: Tabela ANOVA do modelo do coeficiente de atrito do compósito de 
resina PAI. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade  (Q) 0,0050 1 0,0050 15,91 0,0009

Carga  (L) 0,0374 1 0,0374 118,66 0,0000

v (L) x W (L) 0,0016 1 0,0016 5,19 0,0352

v (L) x W (Q) 0,0040 1 0,0040 12,74 0,0022

v (Q) x W (L) 0,0011 1 0,0011 3,53 0,0766

Falta de ajuste 0,0090 3 0,0030 9,51 0,0006

Erro puro 0,0057 18 0,0003

Total 0,0638 26

R2: 0,7703  
 

Observa-se pelo valor de nível p apresentado na Tabela 24 que não houve 

ajuste dos dados experimentais ao modelo quadrático. Este fato pode ser 

confirmado pela representação gráfica dos valores previstos versus os valores 

observados mostrados na Figura 55 A. Nessa mesma figura é mostrado o gráfico da 

distribuição normal dos resíduos. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 55: Análise gráfica do ajuste do modelo aos valores experimentais do 
coeficiente de atrito do compósito de resina PAI. Valores previstos pelo 

modelo quadrático versus valores observados (A); distribuição aleatória dos 
resíduos (B). 
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Assim como para o coeficiente de atrito do compósito de resina fenólica não 

houve ajuste do modelo quadrático e o efeito dos fatores não pode ser representado 

por uma superfície de resposta. Na Figura 56 é mostrado o gráfico das médias para 

o coeficiente de atrito do compósito de resina PAI.  

 
Figura 56: Gráfico das médias marginais para coeficiente de atrito do 

compósito de resina PAI. 
 

Observa-se no gráfico mostrado na Figura 56 que o coeficiente de atrito 

aumenta com o aumento da carga normal aplicada e que não há uma relação 

definida entre a redução nos valores de coeficiente de atrito com o aumento da 

velocidade de deslizamento, pois na condição de carga normal aplicada de 102 N o 

coeficiente de atrito aumenta com o aumento da velocidade de 4 para 6 m/s e 

diminui com o aumento de 6 para 8 m/s. 

 
Compósito de resina PEEK 

 

Devido ao alto desgaste do compósito de resina PEEK na condição de 

velocidade de deslizamento de 8 m/s e carga normal de 137 N, o braço de 

articulação do equipamento encostou na trava de segurança e o corpo polimérico 

perdeu o contato com a superfície do contra-corpo metálico. Sendo assim, foi 

considerado como coeficiente de atrito médio a faixa de atrito atingida antes da 

interrupção do contato. 
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Na Tabela 25 são apresentados os valores do coeficiente de regressão do 

coeficiente de atrito do compósito de resina PEEK, em termos dos fatores 

codificados. 

Tabela 25: Coeficiente de regressão do coeficiente de atrito do compósito de 
resina PEEK (R2 = 0,8837). 

-90% 90%

Média 0,3000 0,0135 0,0000 0,2766 0,3234

Velocidade (L) -0,0200 0,0095 0,0501 -0,0365 -0,0035

Velocidade  (Q) 0,0433 0,0165 0,0171 0,0147 0,0719

Carga  (L) 0,0117 0,0095 0,2365 -0,0049 0,0282

Carga  (Q) 0,0550 0,0165 0,0037 0,0264 0,0836

v (L) x W (L) 0,0125 0,0067 0,0799 0,0008 0,0242

v (L) x W (Q) 0,0075 0,0117 0,5284 -0,0127 0,0277

v (Q) x W (L) 0,0192 0,0117 0,1178 -0,0011 0,0394

v (Q) x W (Q) 0,0275 0,0202 0,1903 -0,0075 0,0625

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 

 

Nota-se nos valores apresentados na Tabela 25 a significância estatística da 

velocidade de deslizamento linear e quadrática, da carga em termos quadráticos, e 

das interações dos termos lineares da velocidade e da carga. Assim como 

observado para o compósito de resina fenólica, o termo linear da velocidade de 

deslizamento é negativo. O modelo quadrático do coeficiente de atrito para 

compósito de resina PEEK, em função dos fatores codificados, é representado pela 

equação 15. Por desconsiderar os termos sem significância estatística no modelo, 

ocorre uma diferença entre os coeficientes de regressão apresentados na Tabela 25 

e na equação 15. 

µ = 0,29 – 0,01 v + 0,06 v2 + 0,07 W + 0,01 vW (15)

 

Por meio da análise de variância, verificou-se se havia falta de ajuste da 

equação 15. Os resultados dessa análise são apresentados na Tabela 26.  
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Tabela 26: Análise de variância do modelo quadrático do coeficiente de atrito 
do compósito de resina PEEK. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 0,0040 1 0,0040 7,44 0,0138

Velocidade (Q) 0,0228 1 0,0228 41,91 0,0000

Carga (L) 0,0323 1 0,0323 59,27 0,0000

v (L) x W (L) 0,0019 1 0,0019 3,44 0,0799

Falta de ajuste 0,0135 4 0,0034 6,18 0,0026

Erro puro 0,0098 18 0,0005

Total 0,0843 26

R2: 0,7240  
 

O valor de p para a falta de ajuste é inferior ao valor estipulado no presente 

trabalho. Portanto, a equação 15 não representa os valores do experimento do 

coeficiente de atrito para o compósito de resina PEEK. Na Figura 57 são mostrados 

os gráficos do modelo proposto versus o modelo previsto (A) e a distribuição 

aleatória dos resíduos (B). O gráfico da probabilidade normal permite afirmar que os 

resíduos obedecem à distribuição normal, visto que os pontos caem próximos à linha 

reta. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 57: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais do coeficiente de atrito do compósito de resina PEEK. Valores 
previstos pelo modelo quadrático versus valores observados (A); distribuição 

aleatória dos resíduos (B). 
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Como o modelo quadrático não se ajusta aos resultados experimentais 

obtidos a partir do planejamento 32
, a superfície de resposta não pode ser utilizada 

para representar o efeito dos fatores no coeficiente de atrito do compósito de resina 

PEEK. A representação gráfica da variação do coeficiente de atrito em diferentes 

condições de ensaio é mostrada pelo gráfico das médias, na Figura 58. 

 
Figura 58: Gráfico das médias marginais para coeficiente de atrito do 

compósito de resina PEEK. 
 

O coeficiente de atrito atinge um valor mínimo próximo à temperatura de 

transição vítrea da resina pura (velocidade de deslizamento 6 m/s e carga normal 

137 N: temperatura média de ensaio 148ºC e temperatura de transição vítrea da 

resina pura 145ºC); a queda no valor do coeficiente de atrito está relacionada à 

redução da tensão de cisalhamento devido ao aumento de temperatura nas 

superfícies em contato. Acima da Tg da resina ocorre um aumento na área real de 

contato devido ao amolecimento do polímero e pronunciada plasticidade da matriz, 

conseqüentemente um aumento no coeficiente de atrito (FRIEDRICH; KARGER-

KOCSIS; LU, 1991; TANAKA; YAMADA, 1985).  

Na Figura 59 são mostradas as curvas de coeficiente de atrito em função do 

tempo de experimento para os compósitos estudados, nas condições de ensaio 

representadas pelos vértices do planejamento de experimentos. Nota-se nos 

gráficos desta figura que os compósitos apresentam diferentes tendências de 

comportamento em função das variáveis de ensaio. Há situações em que ocorre 

uma elevação do coeficiente de atrito até que o estado estacionário seja atingido 

(velocidade de deslizamento de 8 m/s e carga de 137 N) e outras situações, o 
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coeficiente de atrito apresenta uma queda no início do ensaio, seguido por um 

aumento, até atingir o estado estacionário após certo período de tempo (velocidade 

de deslizamento de 4 m/s e carga de 137 N). Observa-se também que em 

determinadas condições não ocorre variação no comportamento inicial do coeficiente 

de atrito (compósito de resina fenólica e resina PAI em velocidade de deslizamento 

de 8 m/s e carga de 68 N). 
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Figura 59: Coeficiente de atrito dos compósitos de resinas fenólica, PAI e 

PEEK nas diferentes condições de velocidade de deslizamento e carga normal. 
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É normal nos estudos tribológicos correlacionar o comportamento do atrito 

com o comportamento de desgaste. Porém, neste trabalho verificou-se que não há 

correlação entre os valores de coeficiente de atrito e taxa de desgaste, tão pouco 

entre os valores de coeficiente de atrito e temperatura média de ensaio (Apêndice A, 

Tabela A.3).  

Não foi possível identificar um comportamento padrão do coeficiente de atrito 

em função das variáveis de ensaio para os diferentes compósitos poliméricos 

estudados. 
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4.3.3 Temperatura  
 

A análise da temperatura deu-se por meio da temperatura média, após 90 

minutos de ensaio, conforme apresentado na Tabela 27. Estabeleceu-se este tempo 

em função da estabilização da temperatura em todas as condições de ensaio. 

Tabela 27: Temperatura média (ºC) do ensaio tribológico dos compósitos de 
resinas fenólica, PAI e PEEK em diferentes condições de velocidade de 

deslizamento e carga normal. 

Velocidade 
(m/s)

Carga
(N)

Compósito de
resina fenolica

Compósito de
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

4 68 78,3 81,2 106,5

4 68 79,2 80,1 103,8

4 68 76,3 83,3 106,3

4 102 109,1 129,6 139,4

4 102 110,2 117,6 128,4

4 102 96,4 120,4 146,3

4 137 143,5 145,3 168,7

4 137 141,6 148,9 167,0

4 137 126,8 147,8 165,5

6 68 98,4 87,4 119,8

6 68 101,5 90,2 123,6

6 68 95,6 85,9 117,1

6 102 113,0 148,2 148,2

6 102 132,4 156,9 149,8

6 102 135,8 154,2 148,6

6 137 142,5 190,3 205,1

6 137 140,0 193,5 200,0

6 137 138,6 197,7 202,4

8 68 80,9 87,3 118,2

8 68 92,1 91,6 117,7

8 68 80,1 93,9 108,1

8 102 134,2 179,4 173,8

8 102 127,9 183,3 178,7

8 102 130,5 180,0 175,4

8 137 163,1 188,5 230,2

8 137 160,2 198,9 242,0

8 137 148,2 194,2 240,0  
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Compósito de resina fenólica 
 

Os coeficientes de regressão para a temperatura média de ensaio do 

compósito de resina fenólica, em termos dos fatores codificados, são apresentados 

na Tabela 28. 

Tabela 28: Coeficientes de regressão da temperatura de ensaio do compósito 
de resina fenólica (R2 = 0,9543). 

-90% 90%

Média 127,0667 3,9720 0,0000 120,1790 133,9543

Velocidade (L) 12,8167 2,8086 0,0002 7,9464 17,6870

Velocidade  (Q) -9,0167 4,8646 0,0803 -17,4522 -0,5811

Carga  (L) 20,9333 2,8086 0,0000 16,0630 25,8036

Carga  (Q) -7,6333 4,8646 0,1340 -16,0689 0,8022

v (L) x W (L) 3,3583 1,9860 0,1081 -0,0855 6,8021

v (L) x W (Q) -6,2417 3,4398 0,0863 -12,2065 -0,2768

v (Q) x W (L) 12,1083 3,4398 0,0024 6,1435 18,0732

v (Q) x W (Q) 3,7750 5,9579 0,5343 -6,5564 14,1064

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 

 
Pela avaliação dos dados da Tabela 28, verifica-se a influência dos termos 

linear e quadrático da velocidade de deslizamento, do termo linear da carga normal, 

da interação entre o termo linear da velocidade de deslizamento e quadrático da 

carga e do termo quadráticos da velocidade de deslizamento com o termo linear da 

carga. A influência dos termos lineares da velocidade e da carga é positiva, 

indicando um aumento da temperatura média de ensaio, com o aumento dos níveis 

dessas variáveis. O modelo quadrático que descreve o comportamento da 

temperatura média dos ensaios para o compósito de resina fenólica, em função dos 

fatores codificados, é representado pela equação 16. A diferença entre os 

coeficientes apresentados na Tabela 28 e na equação 16 deve-se à exclusão do 

modelo matemático dos termos sem significância estatística. 

 

T = 122 + 13 v – 6 v2 + 21 W – 6 vW2 + 12 v2W (16)
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Para verificar se havia falta de ajuste do modelo apresentado na equação 16, 

foi feita a análise de variância. Os resultados da ANOVA são apresentados na 

Tabela 29. 

Tabela 29: Análise de variância do modelo quadrático do coeficiente de atrito 
do compósito de resina fenólica. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 1349 1 1349 28,49 0,0000

Velocidade (Q) 254 1 254 5,36 0,0327

Carga (L) 15144 1 15144 319,97 0,0000

v (L) x W (Q) 156 1 156 3,29 0,0863

v (Q) x W (L) 586 1 586 12,39 0,0024

Falta de ajuste 311 3 104 2,19 0,1241

Erro puro 852 18 47

Total 18651 26

R2: 0,9376  
 

Os resultados da análise de variância mostram que a falta de ajuste não foi 

estatisticamente significativa (p>0,10). Pode-se dizer, portanto, que o modelo 

quadrático explica 93,76% da variância, conforme valor de R2 apresentado na tabela 

ANOVA. O gráfico de valores previstos versus valores observados (Figura 60 A) 

confirma que o modelo proposto descreve bem os dados experimentais, visto que os 

pontos se encontram próximos à linha reta. O gráfico de probabilidade normal 

permite afirmar que os resíduos obedecem à distribuição normal (Figura 60 B).  
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(A) (B) 

Figura 60: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais da temperatura média de ensaio do compósito de resina 

fenólica. Valores previstos pelo modelo quadrático versus valores observados 
(A); distribuição aleatória dos resíduos (B). 

 

Na Figura 61 é mostrada a superfície de resposta que descreve a temperatura 

em função da velocidade de deslizamento e carga normal. 

 

Figura 61: Superfície de resposta para temperatura média (ºC) durante os 
ensaios tribológicos do compósito de resina fenólica. 
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Compósito de resina PAI 
 

Na Tabela 30 são apresentados os coeficientes do modelo de regressão do 

planejamento fatorial 32 para a temperatura média de ensaio do compósito de resina 

PAI, em termos dos fatores codificados. 

Tabela 30: Coeficientes de regressão da temperatura de ensaio do compósito 
de resina PAI (R2 = 0,9949). 

-90% 90%

Média 153,1000 2,1652 0,0000 149,3453 156,8547

Velocidade (L) 29,1833 1,5311 0,0000 26,5284 31,8383

Velocidade  (Q) -1,3833 2,6519 0,6083 -5,9818 3,2152

Carga  (L) 53,0000 1,5311 0,0000 50,3450 55,6550

Carga  (Q) -12,2667 2,6519 0,0002 -16,8652 -7,6682

v (L) x W (L) 9,2833 1,0826 0,0000 7,4060 11,1607

v (L) x W (Q) -15,2000 1,8752 0,0000 -18,4516 -11,9484

v (Q) x W (L) -10,8167 1,8752 0,0000 -14,0683 -7,5650

v (Q) x W (Q) -11,0333 3,2479 0,0032 -16,6653 -5,4013

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente 
de regressão

Erro 
padrão

 
 

Nota-se, pelo nível p>0,10, que apenas o termo quadrático da variável 

velocidade de deslizamento não apresenta significância estatística. O modelo da 

temperatura média de ensaio do compósito de resina PAI, em função dos fatores 

codificados, é representado pela equação 17. 

 

T = 152 + 29 v + 53 W – 11 W2 + 9 vW – 15 vW2 – 11 v2W – 12 v2W2 (17)

 

A verificação da falta de ajuste do modelo quadrático foi feita por meio da 

análise de variância, cujos resultados são apresentados na Tabela 31. 
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Tabela 31: ANOVA do modelo quadrático da temperatura média de ensaio do 
compósito de resina PAI. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 6532 1 6532 464 0,0000

Carga  (L) 37739 1 37739 2683 0,0000

Carga  (Q) 2310 1 2310 164 0,0000

v (L) x W (L) 1034 1 1034 74 0,0000

v (L) x W (Q) 924 1 924 66 0,0000

v (Q) x W (L) 468 1 468 33 0,0000

v (Q) x W (Q) 162 1 162 12 0,0032

Falta de ajuste 458 1 458 33 0,0000

Erro puro 253 18 14

Total 49882 26

R2: 0,9857  
 

Pelos resultados da Tabela 31 verifica-se que houve falta de ajuste ao modelo 

quadrático apresentado na equação 17. Porém, observa-se no gráfico mostrado na 

Figura 62 A que houve uma boa concordância entre os valores previstos e os 

valores observados, o que caracteriza um modelo bem ajustado.  

Na Figura 62 B também é mostrado o gráfico da distribuição aleatória dos 

resíduos. Nota-se nesse gráfico a distribuição normal dos resíduos. 

(A) 
 

(B) 

Figura 62: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais da temperatura média de ensaio do compósito de resina PAI. 
Valores previstos pelo modelo quadrático versus valores observados (A); 

distribuição aleatória dos resíduos (B). 
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A superfície de resposta gerada em função da velocidade de deslizamento e 

carga normal é mostrada na Figura 63. 

 

Figura 63: Superfície de resposta para temperatura média (ºC) durante os 
ensaios tribológicos do compósito de resina PAI. 

  

Nota-se que a maior temperatura atingida nos ensaios do compósito de resina 

PAI foi de 200ºC, 25% abaixo da temperatura de transição vítrea da matriz 

polimérica (275ºC). 

 

Compósito de resina PEEK 
 

A mesma consideração feita para os valores do coeficiente de atrito foi 

aplicada para a temperatura média de ensaio do compósito de resina PEEK; 

considerou-se como temperatura média do ensaio à velocidade de deslizamento de 

8 m/s e carga normal aplicada de 137 N a temperatura atingida antes do braço de 

articulação encostar na trava de segurança. 

Os valores dos coeficientes de regressão para a temperatura média durante 

os ensaios tribológicos desse compósito são apresentados na Tabela 32. 
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Tabela 32: Coeficientes de regressão da temperatura de ensaio do compósito 
de resina PEEK (R2 = 0,9920). 

-90% 90%

Média 148,8667 2,6118 0,0000 144,3377 153,3956

Velocidade (L) 18,9667 1,8468 0,0000 15,7642 22,1691

Velocidade  (Q) 8,1333 3,1988 0,0204 2,5865 13,6802

Carga  (L) 41,1667 1,8468 0,0000 37,9642 44,3691

Carga  (Q) 12,4667 3,1988 0,0011 6,9198 18,0135

v (L) x W (L) 15,2833 1,3059 0,0000 13,0188 17,5478

v (L) x W (Q) 0,8833 2,2619 0,7007 -3,0389 4,8055

v (Q) x W (L) 4,8833 2,2619 0,0446 0,9611 8,8055

v (Q) x W (Q) -13,3167 3,9177 0,0032 -20,1101 -6,5232

p
Limite de confiança

Fatores Coeficiente de 
regressão

Erro 
padrão

 

 

Todos os fatores estudados, assim como a interação entre eles, 

apresentaram significância estatística, com exceção da interação entre o termo 

linear da velocidade de deslizamento e o termo quadrático da carga normal. Ao 

ignorar o efeito dessas variáveis, o novo cálculo dos coeficientes de regressão 

apontou o termo quadrático da velocidade de deslizamento como uma variável sem 

significância estatística; desta forma, este termo não foi considerado no modelo. A 

equação 18 representa o modelo quadrático da temperatura média para o compósito 

de resina PEEK, em função das variáveis codificadas.  

 

T = 154 + 19 v + 41 W + 7 W2 + 15 vW + 5 v2W – 5 v2W2 (18)

 

Para verificar se havia falta de ajuste do modelo quadrático, foi feita uma 

análise de variância. Os resultados da análise são apresentados na Tabela 33. 
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Tabela 33: Análise de variância do modelo quadrático da temperatura média de 
ensaio do compósito de resina PEEK. 

SQ Graus de 
liberdade MQ F p

Velocidade (L) 6884 1 6884 336 0,0000

Carga (L) 35520 1 35520 1736 0,0000

Carga (Q) 77 1 77 4 0,0678

v (L) x W (L) 2803 1 2803 137 0,0000

v (Q) x W (L) 95 1 95 5 0,0446

v (Q) x W (Q) 236 1 236 12 0,0032

Falta de ajuste 6 2 3 0 0,8554

Erro puro 368 18 20

Total 45990 26

R2: 0,9918  
 

Pelo valor de R2 apresentado na Tabela 33 constata-se que o modelo da 

equação 18 explica 99,18% da variância. O gráfico dos valores previstos versus 

valores observados, mostrado na Figura 64 A confirma que o modelo proposto 

descreve bem os dados experimentais, pois os pontos estão localizados próximos à 

linha reta. Na Figura 64 B é mostrado o gráfico de probabilidade normal. Por esse 

gráfico, pode-se afirmar que os resíduos obedecem à distribuição normal. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 64: Análise gráfica do ajuste do modelo quadrático aos valores 
experimentais da temperatura média de ensaio do compósito de resina PEEK. 

Valores previstos pelo modelo quadrático versus valores observados (A); 
distribuição aleatória dos resíduos (B). 
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Na Figura 65 é mostrada, graficamente, a variação da temperatura média de 

ensaio em função da velocidade de deslizamento e carga normal. 

 

Figura 65: Superfície de resposta para temperatura média (ºC) durante os 
ensaios tribológicos do compósito de resina PEEK. 

 

Na Figura 66 são mostradas as superfícies de resposta da temperatura média 

durante os ensaios tribológicos dos compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK, a 

fim de facilitar a discussão dos resultados. 

Figura 66: Superfícies de resposta da temperatura média de ensaio para os 
compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK (velocidade de deslizamento, em 

m/s, no eixo x, carga, em N, no eixo y e temperatura, em ºC, no eixo z). 
 

Observa-se, pela análise das superfícies de resposta, que a temperatura é 

mais elevada nos ensaios de maior carga aplicada. Ao comparar os valores de taxa 

de desgaste e temperatura média de ensaio, nota-se que o compósito que 
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apresentou menor resistência ao desgaste em determinada condição do 

experimento foi o que atingiu maior temperatura na região de contato (compósito de 

resina PEEK nas condições de ensaio de velocidade de deslizamento 8 m/s e carga 

aplicada de 137 N). 

Na Figura 67 são mostradas as curvas do módulo de elasticidade dos 

compósitos em função da temperatura, na faixa de temperatura em que os ensaios 

tribológicos ocorreram. Vale ressaltar que os três gráficos mostrados nesta figura 

não possuem a mesma escala de módulo de elasticidade. 

(A) (B) 

 
(C) 

Figura 67: Módulo de elasticidade dos compósitos de resina fenólica (A), PAI 
(B) e PEEK (C), na faixa de temperatura dos ensaios tribológicos. 

 

Os compósitos de resinas fenólica e PAI apresentaram valores de perda 

porcentual de módulo de armazenamento semelhantes (19% e 12%, 

respectivamente). Em contrapartida, o compósito de resina PEEK apresentou uma 

perda de propriedade de cerca de 50%, na temperatura de 150ºC. Esta redução 

proeminente da propriedade elástica no compósito de resina PEEK em função do 

aumento da temperatura pode ressaltar a ação danosa do mecanismo de desgaste 

abrasivo. 
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 Na Figura 68 são mostrados os gráficos de temperatura em função do tempo 

de ensaio para as condições representadas pelo vértice da Figura 21. 
 Compósito de resina 

fenólica 
Compósito de resina  

PAI 
Compósito de resina  

PEEK 

V
el

oc
id

ad
e 

= 
4 

m
 /s

 
C

ar
ga

 =
 6

8 
N

 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio  
(A1) 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(B1) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(C1) 

V
el

oc
id

ad
e 

= 
4 

m
 /s

 
C

ar
ga

 =
 1

37
 N

 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio  
(A2) 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(B2) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(C2) 

V
el

oc
id

ad
e 

= 
8 

m
 /s

 
C

ar
ga

 =
 1

37
 N

 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(A4) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(B4) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(C4) 
Figura 68: Temperatura média dos ensaios tribológicos dos compósitos de 

resinas fenólica, PAI e PEEK nas diferentes condições de ensaio estudadas. 
 

As curvas mostradas na Figura 68 indicam que a estabilização da temperatura 

demanda certo tempo e este período varia para cada compósito e cada condição de 

velocidade de deslizamento e carga aplicada. Para os compósitos de resinas 

fenólica e PAI a temperatura máxima atingida foi de cerca de 200ºC; porém os 

corpos-de-prova do compósito de resina PEEK atingiram temperatura superior a 

230ºC, nas condições de alta carga, ultrapassando assim a temperatura de transição 

vítrea da matriz polimérica (Tg da resina PEEK = 145ºC). 

V
el

oc
id

ad
e 

= 
8 

m
 /s

 
C

ar
ga

 =
 6

8 
N

 

0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(A3) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(B3) 
0

50

100

150

200

250

Tempo de ensaio

(C3) 



 

 

119

4.4 Caracterização dos corpos-de-prova após os ensaios 
tribológicos 
 

4.4.1 Rugosidade dos compósitos poliméricos 
  

Na Tabela 34 são apresentados os valores da rugosidade média, Ra, dos 

compósitos poliméricos medidos após os ensaios tribológicos nas diferentes 

condições de velocidade de deslizamento e carga normal. 

Tabela 34: Valores de Ra (µm) dos compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK, 
medidos após os ensaios tribológicos. 

Velocidade 
(m/s)

Carga
 (N)

Compósito de
resina fenólica

Compósito de 
resina PAI

Compósito de 
resina PEEK

4 68 0,708 1,600 0,662
4 68 0,695 1,363 1,119
4 68 0,812 1,348 1,098
4 102 0,451 1,030 0,861
4 102 1,006 0,724 0,809
4 102 0,667 0,725 0,856
4 137 0,399 1,439 1,351
4 137 0,402 1,270 0,957
4 137 0,433 1,224 1,008
6 68 0,851 0,825 0,656
6 68 0,684 0,605 0,766
6 68 0,896 0,683 0,703
6 102 0,900 0,629 0,751
6 102 0,756 0,647 0,719
6 102 0,712 0,559 0,638
6 137 1,020 0,967 0,904
6 137 0,697 0,710 0,817
6 137 0,934 0,845 0,711
8 68 0,534 0,556 1,117
8 68 0,519 0,856 0,956
8 68 0,497 0,691 0,685
8 102 0,737 0,952 0,983
8 102 0,725 0,685 1,224
8 102 0,822 0,878 0,571
8 137 0,573 0,816 0,583
8 137 0,625 0,707 0,614
8 137 0,553 0,825 0,590  
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Não cabe neste contexto avaliar a média e o desvio-padrão da rugosidade 

dos corpos poliméricos desgastados, visto que cada grupo foi submetido a ensaios 

tribológicos em condições específicas de velocidade de deslizamento e carga 

normal. Ao comparar os valores de rugosidade média após ensaios tribológicos 

(Tabela 34) com os valores dos compósitos não desgastados (Tabela 11), 

observam-se menores valores de Ra para os corpos-de-prova dos compósitos 

poliméricos.  

 De acordo com Zum Gahr (1987), o polimento da superfície mais macia 

ocorre devido à deformação por cisalhamento plástico das asperezas desta 

superfície, sendo uma parte destas asperezas fraturada pela ação da carga cíclica. 

 

4.4.2 Análise das superfícies dos compósitos poliméricos 
 

Analisaram-se as superfícies dos compósitos estudados por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (BSE) e os elementos nelas presentes foram 

caracterizados por espectrometria de fluorescência de raios X por energia dispersiva 

(EDX). Avaliaram-se as superfícies apenas nas condições de velocidade de 

deslizamento e carga normal dos vértices do planejamento experimental. 

 

4.4.2.1 Compósito de resina fenólica 
 

Nas Figuras 69 e 70 são mostradas as superfícies desgastadas do compósito 

de resina fenólica após ensaios tribológicos, nas diferentes condições de velocidade 

de deslizamento e carga normal. Nota-se nessas superfícies uma estrutura 

complexa, onde os elementos, provenientes das diferentes cargas da formulação-

base, são distribuídos de maneira aleatória e heterogênea. 
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(A) (B) 
Figura 69: Micrografias das superfícies do compósito de resina fenólica, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 4 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 

 

 

 

(A) (B) 
Figura 70: Micrografias das superfícies do compósito de resina fenólica, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 8 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 
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É possível visualizar nas micrografias das superfícies desgastadas a presença 

de riscos de abrasão provocados pelas asperezas do contra-corpo metálico, a 

ocorrência de deformação plástica (Figura 70) e trincas superficiais (Figura 69 A), 

parte do processo de geração de partículas de desgaste (debris). Não foi possível 

identificar a presença de partículas de desgaste aderidas à superfície, devido à 

heterogeneidade do compósito. 

Na Tabela 35 são apresentados os resultados da análise da composição 

química da superfície dos corpos-de-prova após ensaios tribológicos. Ao comparar 

os resultados da análise dessa tabela com os resultados da análise da superfície do 

compósito de resina fenólica antes dos ensaios tribológicos, Tabela 8, nota-se a 

presença do elemento ferro apenas nas superfícies desgastadas. Provavelmente o 

ferro foi transferido da superfície do contra-corpo metálico (ferro fundido) para a 

superfície do compósito polimérico durante os ensaios tribológicos.  

Tabela 35: Composição química do compósito de resina fenólica após ensaios 
tribológicos. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
 68 N

4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Material 
orgânico* 51,4 51,4 51,4 51,4

Si 3,0 3,9 2,7 3,5

S 2,1 2,2 2,2 2,3

Mn 11,2 12,0 11,3 10,6

Fe 1,5 1,4 1,4 1,3

Ba 12,5 12,1 12,6 12,7

Zn 18,3 17,0 18,5 18,2
* Valor  de material orgânico obtido pela calcinação do material em estufa, a 
800ºC em ar.  

 

4.4.2.2 Compósito de resina PAI 
  

As superfícies desgastadas do compósito de resina PAI após ensaios 

tribológicos, em diferentes condições de velocidade de deslizamento e carga normal, 

são mostradas nas Figuras 71 e 72. 
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(A) (B) 
Figura 71: Micrografias das superfícies do compósito de resina PAI, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 4 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 

 

 

 

(A) (B) 
Figura 72: Micrografias das superfícies do compósito de resina PAI, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 8 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 
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Nota-se nas micrografias a presença de riscos de abrasão provocados pelas 

asperezas do contra-corpo metálico (originados do mecanismo de abrasão de dois 

corpos) e a ocorrência de deformação plástica, com maior intensidade nos corpos-

de-prova desgastados após ensaio em carga normal de 137 N. 

Na Tabela 36 são apresentados os valores das composições químicas do 

compósito de resina PAI após ensaios tribológicos. 

Tabela 36: Composição química do compósito de resina PAI após ensaios 
tribológicos. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
 68 N

4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Material 
orgânico* 54,3 54,3 54,3 54,3

Si 2,6 4,7 3,1 4,2

S 1,9 2,2 2,1 2,3

Mn 9,9 9,1 10,4 10,3

Fe 1,4 1,2 1,3 1,3

Ba 12,1 12,0 11,9 11,6

Zn 17,8 16,6 16,9 16,1
* Valor  de material orgânico obtido pela calcinação do material em estufa, a 
800ºC em ar.  

Verifica-se a presença do elemento ferro apenas na composição química dos 

corpos-de-prova após ensaios tribológicos (ao comparar os resultados da Tabela 36 

com os da Tabela 8). Como este elemento não faz parte da composição química do 

compósito de resina PAI e não foi detectada a sua presença na análise do corpo-de-

prova antes dos ensaios tribológicos, deduz-se que, assim como no compósito de 

resina fenólica, houve transferência de ferro do contra-corpo metálico para o corpo 

polimérico, em todas as condições de velocidade de deslizamento e carga normal 

estudadas. 

 

4.4.2.3 Compósito de resina PEEK 
  

As superfícies desgastadas do compósito de resina PEEK nas diversas 

condições de velocidade de deslizamento e carga estudadas são mostradas nas 

Figuras 73 e 74. 
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(A) (B) 
Figura 73: Micrografias das superfícies do compósito de resina PEEK, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 4 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 

 

 

 

(A) (B) 
Figura 74: Micrografias das superfícies do compósito de resina PEEK, após 

ensaio tribológico em velocidade de deslizamento de 8 m/s: (A) carga de 68 N e 
(B) carga de 137 N. 
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Observam-se nas micrografias riscos de abrasão em todas as superfícies 

desgastadas; nota-se também que independente da condição ensaiada, houve 

deformação plástica das superfícies desgastadas. A deformação plástica 

desempenha um importante papel no processo de formação de partículas de 

desgaste, pois o crescimento e a quebra das junções adesivas dependem 

fortemente do comportamento de deformação dos materiais envolvidos. 

A composição química do compósito após ensaios tribológicos é apresentada 

na Tabela 37. 

Tabela 37: Composição química do compósito de resina PEEK após ensaios 
tribológicos. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
 68 N

4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Material 
orgânico* 52,0 52,0 52,0 52,0

Si 2,2 6,0 4,3 2,6

S 2,4 2,3 2,4 2,1

Mn 10,4 11,2 10,7 10,5

Fe 1,5 1,4 1,4 1,6

Ba 13,2 11,7 12,4 13,0

Zn 18,4 15,5 16,8 18,2
* Valor  de material orgânico obtido pela calcinação do material em estufa, a 
800ºC em ar.  

 Além da presença do elemento ferro, não detectado na análise dos 

compósitos antes do ensaio tribológico, destaca-se o aumento da quantidade de 

silício (Análise de variância no Apêndice B: Tabelas B.3, B.4 e B.5), em relação à 

análise dos componentes químicos apresentada na Tabela 8. Tanto o ferro quanto o 

silício são elementos transferidos do contra-corpo de ferro fundido cinzento para os 

corpos poliméricos durante o deslizamento de suas superfícies. Uma possível 

explicação para esta transferência é a presença da ferrita na microestrutura 

predominante perlítica do ferro fundido cinzento; a ferrita é uma fase mais mole, isto 

é, de menor resistência mecânica em comparação com a matriz perlita e, de acordo 

com Zum Gahr (1987), pouco resistente ao desgaste adesivo. Esta microestrutura 

pode ser facilmente deformada plasticamente e a remoção de partículas de desgaste 

ocorre pelo mecanismo de fadiga. A presença do elemento ferro na superfície 

desgastada do corpo polimérico (compósito de resina PAI, velocidade de 

deslizamento 8 m/s e carga normal de 137 N) é ilustrada pela Figura 75.  
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Figura 75: MEV e EDX da superfície desgastada do compósito de resina PAI. 

 

 Ao comparar as micrografias dos compósitos estudados, observa-se a 

presença dos riscos de abrasão (paralelos à direção de deslizamento) em todas as 

superfícies desgastadas, independe do compósito ou da condição de ensaio. A 

remoção de material da superfície devido à abrasão de dois corpos pode ser dividida 

em quatro micromecanismos, segundo Zum Ghar (1987):  

• Microssulcamento: a passagem de uma partícula abrasiva não provoca a 

remoção do material da superfície do corpo desgastado; porém, a ação 

conjunta de várias partículas abrasivas que atuam de forma simultânea e 

sucessiva sobre a superfície pode deslocar o material das bordas do sulco de 

um lado para outro por repetidas vezes, e desta forma provocar o 

destacamento do material por fadiga de baixo ciclo. 

• Microcorte: perda de material por desgaste é igual ao volume do sulco 

produzido pelo desgaste. 

• Microlascamento ou microfratura: ocorre o desprendimento de partículas de 

desgaste da superfície devido à formação e propagação de trincas. 

• Microfadiga de baixo ciclo.  

Os micromecanismos atuantes durante o ensaio de deslizamento dos 

compósitos poliméricos provavelmente foram o microssulcamento e o microcorte. 

Devido à superfície heterogênea dos compósitos, não foi possível visualizar os 

sulcos de desgaste a fim de comprovar atuação dos mecanismos. O mecanismo de 

microfadiga é um mecanismo de difícil identificação em materiais poliméricos, 

principalmente quando há contato contínuo entre as partículas abrasivas e a 

superfície do corpo em contato.  
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4.4.3 Análise da superfície metálica 
  

Analisaram-se os contra-corpos metálicos quanto à dureza Brinell, 

microestrutura e composição química. As análises de dureza Brinell e metalográfica 

foram realizadas somente nas placas após ensaios tribológicos na condição de 

velocidade de deslizamento 8 m/s e carga aplicada de 137 N. Escolheu-se esta 

condição por ser a condição de ensaio mais crítica dentro do estudo realizado no 

presente trabalho. 

 

4.4.3.1 Dureza Brinell 
 

Na Tabela 39 são apresentados os resultados de dureza Brinell das 

superfícies dos contra-corpos metálicos.  

Tabela 38: Dureza Brinell da superfície dos contra-corpos metálicos antes e 
após ensaios tribológicos. 

compósito de 
resina fenólica

compósito de 
resina PAI

compósito de 
resina PEEK

Diâmetro externo 229 239 229 249

Centro 229 234 234 239

Diâmetro interno 234 234 239 239

Média 231 236 234 242

Desvio Padrão 3 3 5 6

Após deslizamento em
Contra-corpo 

metálico

 
 

O valor especificado para dureza Brinell das placas metálicas é de 190 a 230 

HB. Nota-se que houve aumento na dureza superficial das placas após ensaios 

tribológicos. Para verificar se a variação da dureza é significativa, utilizou-se o 

método de análise de variância (Apêndice B). O resultado desta análise (Tabela B.6) 

mostra que o tipo de compósito polimérico ensaiado influencia no resultado dessa 

propriedade, devido provavelmente às diferentes temperaturas atingidas no decorrer 

dos experimentos. Durante os ensaios tribológicos, as superfícies metálicas sofrem 

deformações plásticas e encruam, depois de repetidos ciclos de deformação.  
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4.4.3.2 Análise metalográfica 

 

Nas Figuras 76 a 79 são mostradas as micrografias óticas da superfície do 

contra-corpo metálico antes dos ensaios tribológicos e após os ensaios tribológicos 

para as superfícies que deslizaram contra os compósitos de resinas fenólica, PAI e 

PEEK, respectivamente. 

Observa-se que as microestruturas dos contra-corpos metálicos utilizados nos 

ensaios tribológicos dos compósitos de resinas fenólica, PAI e PEEK apresentam 

grafita na forma lamelar, em sua maioria do tipo A, com partes finas do tipo E, em 

matriz quase totalmente perlítica, com pequenas áreas de ferrita. Ao comparar as 

micrografias das placas não ensaiadas e das placas após ensaio tribológico, nota-se 

que não houve alteração na microestrutura dos contra-corpos metálicos após 

ensaios tribológicos. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 76: Metalográfica da superfície metálica antes do ensaio tribológico: 
sem ataque químico (A); ataque químico com ácido nítrico 3%(B). 

 

 

 

 
(A) 

  
(B) 

Figura 77: Metalográfica da superfície metálica após ensaio tribológico em 
compósito de resina fenólica: sem ataque químico (A); ataque químico com 

ácido nítrico 3%(B). 
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(A) 

 
(B) 

Figura 78: Metalográfica da superfície metálica após ensaio tribológico em 
compósito de resina PAI: sem ataque químico (A); ataque químico com ácido 

nítrico 3%(B). 
 

 

 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 79: Metalográfica da superfície metálica após ensaio tribológico em 
compósito de resina PEEK: sem ataque químico (A); ataque químico com ácido 

nítrico 3%(B). 
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4.4.3.3 Análise da composição química 

 

É apresentada na Tabela 39 a composição química do contra-corpo metálico 

antes dos ensaios tribológicos, composição esta típica do ferro fundido cinzento. 

Tabela 39: Composição química do contra-corpo metálico antes dos ensaios 
tribológicos. 

Elemento % em peso

Fe 96,6

Si 1,5

Cu 0,8

Mn 0,9

Cr 0,2

S 0,1  
 

Nas Tabelas 40, 41 e 42 são apresentadas as composições químicas dos 

contra-corpos metálicos após ensaios tribológicos em superfícies deslizantes de 

compósitos de resina fenólica, resina PAI e resina PEEK, respectivamente. 

Tabela 40: Composição química das placas metálicas após ensaios 
tribológicos em compósito de resina fenólica. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
68 N

 4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Fe 96,1 96,1 95,1 95,7

Si 1,7 1,7 1,8 1,8

Cu 0,9 0,8 0,9 0,8

Mn 0,8 0,8 0,9 0,8

Cr 0,2 0,2 0,2 0,2

S 0,2 0,2 0,5 0,3

Zn 0,1 0,2 0,6 0,4  
 

 



 

 

133

 

Tabela 41: Composição química das placas metálicas após ensaios 
tribológicos em compósito de resina PAI. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
68 N

 4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Fe 96,2 96,1 95,7 94,6

Si 1,7 1,7 1,7 1,9

Cu 0,9 0,8 0,9 0,8

Mn 0,7 0,8 0,8 1,0

Cr 0,2 0,2 0,2 0,3

S 0,2 0,3 0,3 0,5

Zn 0,2 0,2 0,4 0,8  
 

Tabela 42: Composição química das placas metálicas após ensaios 
tribológicos em compósito de resina PEEK. 

Elementos 4 m/s
68 N

8 m/s
68 N

 4 m/s
137 N

8 m/s
137 N

Fe 96,4 96,0 95,1 94,7

Si 1,6 1,7 1,7 1,7

Cu 0,8 0,8 0,8 0,8

Mn 0,7 0,8 1,2 1,2

Cr 0,2 0,2 0,2 0,2

S 0,1 0,2 0,4 0,4

Zn 0,1 0,3 0,5 0,5

Ba ND ND ND 0,4

ND- Não detectado  
O elemento carbono, embora presente na composição do ferro fundido, não 

foi detectado pela técnica de EDX devido à baixa sensibilidade do equipamento, 

modelo 900 HS, para elementos leves.  

Observa-se nos resultados da composição química dos contra-corpos 

metálicos após deslizamento (Tabelas 41, 42 e 43) a presença do elemento zinco, 

elemento este que não faz parte da composição do ferro fundido (Tabela 40), porém 

está presente na formulação-base de todos os compósitos poliméricos estudados 

(Tabela 8), e o aumento da quantidade de enxofre, como pode ser visualizado nos 

gráficos mostrados nas Figuras 80 e 81. 
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Figura 80: Detecção do elemento enxofre no contra-corpo metálico antes do 
ensaio tribológico e após ensaio em diferentes condições de velocidade de 

deslizamento e carga normal. 
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Figura 81: Detecção do elemento zinco no contra-corpo metálico antes do 
ensaio tribológico e após ensaio em diferentes condições de velocidade de 

deslizamento e carga normal. 
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Portanto, além da observação do fenômeno de abrasão, evidenciado pelos 

riscos provocados pelas asperezas do contra-corpo metálico (visualizado nas 

micrografias das superfícies desgastadas dos compósitos), observou-se também o 

fenômeno de transferência de material. As partículas transferidas dos compósitos 

poliméricos para o contra-corpo metálico após ensaio tribológico podem ser 

provenientes do contato adesivo entre as superfícies deslizantes ou provenientes da 

ação danosa das asperezas da superfície de ferro fundido. 

A transferência das partículas de desgaste que tiveram sua origem no contato 

adesivo entre a superfície do polímero e a superfície do metal pode ter ocorrido por 

meio da transferência de fragmentos, no caso dos compósitos de resina fenólica, 

resina PAI e resina PEEK (este nas condições menos severas de ensaio), e por 

meio da transferência por fusão para o compósito de resina PEEK nas condições de 

ensaio onde a temperatura média atingiu valores superiores à temperatura de 

transição vítrea da resina polimérica. 

A transferência de filme polimérico não foi considerada, pois além de não ser 

possível sua visualização nas micrografias das superfícies desgastadas, considera-

se que o filme polimérico aderido à superfície do metal age como um lubrificante e 

reduz a taxa de desgaste do polímero. Observa-se que para os compósitos de 

termoplásticos de engenharia especiais houve um aumento na quantidade dos 

elementos transferidos com o aumento da velocidade de deslizamento e da carga 

normal. Apesar deste aumento, os materiais que deslizaram em condições de ensaio 

mais severas, dentro do universo estudado, não apresentaram maior resistência ao 

desgaste. Além disto, os polímeros PAI e PEEK estudados, de acordo com 

Ramachandra e Ovaert (1997), contêm em sua cadeia principal grupos laterais que 

impedem a remoção da cadeia principal e a transferência de partículas de desgaste, 

o que dificulta a formação de filmes. 

Em razão da pequena quantidade de partículas de desgaste gerada durante 

os ensaios tribológicos e à dificuldade de coleta, não foi possível analisá-las. Porém, 

de acordo com Zum-Gahr (1987), as partículas de desgaste apresentam a mesma 

estrutura e composição do material transferido, pois estes debris são formados pela 

delaminação deste material. 
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4.5 Caracterização ambiental 
 

A caracterização ambiental dos compósitos de resina fenólica, resina PAI e 

resina PEEK foi realizada por meio da análise do lixiviado, valores apresentados nas 

Tabelas 43 e 44 (inorgânicos e orgânicos), e análise do solubilizado, valores 

apresentados na Tabela 45. O compósito de resina PAS não foi caracterizado, visto 

que os resultados de dureza Gogan e sua correlação com os resultados de taxa de 

desgaste (Apêndice A) mostraram não ser viável a substituição da resina fenólica 

pela resina PAS. 

Tabela 43: Resultado da análise de lixiviação (mg/L) para os compósitos de 
resina fenólica, PAI e PEEK: inorgânicos. 

Parâmetros Limite 
máximo

Compósitos de 
resina Fenólica

Compósitos de
resina PAI

Compósitos de
resina PEEK

Arsênio 1 < 0,010 < 0,018 < 0,018

Bário 70 0,40 0,30 0,20

Cádmio 0,5 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Chumbo 1 < 0,010 < 0,021 < 0,021

Cromo Total 5 0,03 < 0,006 < 0,006

Fluoreto 150 0,80 0,90 0,50

Mercúrio 0,1 < 0,001 < 0,013 < 0,013

Prata 5 < 0,004 < 0,004 < 0,004

Selênio 1 < 0,010 < 0,056 < 0,056  
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Tabela 44: Resultado da análise de lixiviação (mg/L) para os compósitos de 
resina fenólica, PAI e PEEK: orgânicos. 

Parâmetros Limite 
máximo

Compósitos de 
resina Fenólica

Compósitos de
resina PAI

Compósitos de
resina PEEK

1,1-Dicloroetileno 3 ND ND ND

1,2-Dicloroetano 1 ND ND ND

1,4-Diclorobenzeno 7,5 ND ND ND

2,4,5-Triclorofenol 400 ND ND ND

2,4,6-Triclorofenol 20 ND ND ND

2,4-Dinitrotolueno 0,13 ND ND ND

Benzeno 0,5 ND ND ND

Benzo-a-pireno 0,07 ND ND ND

Cloreto de Vinila 0,5 ND ND ND

Clorofórmio 6 ND ND ND

Cresol Total 200 ND ND ND

Hexaclorobenzeno 0,1 ND ND ND

Hexaclorobutadieno 0,5 ND ND ND

Hexacloroetano 3 ND ND ND

m-cresol 200 ND ND ND

Metil Etil Cetona 200 ND ND ND

Monoclorobenzeno 100 ND ND ND

Nitrobenzeno 2 ND ND ND

o-cresol 200 ND ND ND

p-cresol 200 ND ND ND

Piridina 5 ND ND ND

Tetracloreto de Carbono 0,2 ND ND ND

Tetracloroetileno 4 ND ND ND

Tricloroetileno 7 ND ND ND
ND - Não detectado  
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Tabela 45: Resultado da análise de solubilização (mg/L) para os compósitos de 
resina fenólica, PAI e PEEK. 

Alumínio 0,2 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Arsênio 0,01 < 0,010 < 0,018 < 0,018

Bário 0,7 0,01 0,30 0,90

Cádmio 0,005 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Chumbo 0,01 < 0,010 < 0,021 < 0,021

Cianeto 0,07 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Cloreto 250 6,70 < 0,01 < 0,01

Cobre 2 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Cromo Total 0,05 < 0,006 < 0,006 < 0,006

Fenóis 0,01 1,030 < 0,001 < 0,001

Ferro 0,3 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Fluoreto 1,5 0,30 < 0,01 < 0,01

Manganês 0,1  < 0,001 < 0,001 < 0,001

Mercúrio 0,001 < 0,001 < 0,013 < 0,013

Nitrato 10 20,1 1,2 0,2

Prata 0,05 < 0,004 < 0,004 < 0,004

Selênio 0,01 < 0,010 < 0,056 < 0,056

Sódio 200 13,8 22,5 13,9

Sulfato 250 37,1 33,7 11,9

Sufactantes 0,5 0,4 0,4 0,2

Zinco 5 < 0,001 17,400 0,300

Compósitos de
resina PEEKParâmetros Compósitos de 

resina Fenólica
Compósitos de

resina PAI
Limite 

máximo

 

 

Na análise do lixiviado, valores apresentados nas Tabelas 43 e 44, em 

nenhum parâmetro avaliado os compósitos apresentaram valores acima do limite 

máximo permitido pela NBR 10004. Na análise do material solubilizado, porém, o 

compósito de resina fenólica apresentou valores acima do permitido para o fenol e o 

nitrato; o compósito de resina PAI apresentou um valor superior ao limite máximo 

permitido somente para o elemento zinco, e no compósito de resina PEEK destaca-

se apenas o valor superior do elemento bário. De acordo com a norma, o fenol é 

classificado como substância tóxica (listado no Anexo F da referida norma), 

enquanto o bário e o zinco são classificados como substâncias que conferem 

periculosidade aos resíduos (listados no Anexo E da referida norma). Dessa forma, 



 

 

139

os compósitos foram classificados, quanto aos seus resíduos e ao produto após 

consumo, como: 

• Compósito de resina fenólica: Classe I (Perigoso)  

• Compósito de resina PAI: Classe II (A) (Não perigoso e não inerte) 

• Compósito de resina PEEK: Classe II (A) (Não perigoso e não inerte) 

Os elementos que apresentaram valores superiores ao limite máximo 

permitido para classificação como produto inerte fazem parte da formulação-base 

dos compósitos estudados. De acordo com Sisinno (2003), estabeleceram-se os 

limites máximos para cada elemento com base nos padrões brasileiros de 

potabilidade da água.  

Alguns dos principais métodos de disposição final dos resíduos são: aterros 

(aterros classe I e classe II), reciclagem, co-processamento (resíduos são 

termicamente destruídos em fornos de cimento; a destruição do resíduo é total e até 

as cinzas geradas no decorrer do processo são reaproveitadas por meio da 

incorporação à matriz do clínquer), reprocessamento (ocorre o reaproveitamento dos 

subprodutos; os resíduos, transformados em sais e óxidos metálicos, são utilizados 

posteriormente em indústrias de tintas) e incineração (BRASIL; SANTOS, 2004).  

Os métodos de disposição dos resíduos classificados como não perigosos em 

relação aos resíduos perigosos são os mesmos. O diferencial de se gerar um 

resíduo não perigoso, além da redução dos custos envolvidos com o gerenciamento 

do mesmo (redução de cerca de 40% por exemplo, se os resíduos forem destinados 

para aterros industriais) é a segurança dos trabalhadores envolvidos em todo o 

processo, desde a produção até o descarte do produto e minimização dos riscos 

causados ao meio ambiente. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Como pode ser verificado na Diretiva Européia 2000/53/CE e nas listas 

GADSL e VDA 232-101, em anexo (Anexos A, B e C, respectivamente), os 

polímeros poli (amida imida), poli (éter éter cetona) e poli (aril sulfona) não constam 

nos referidos documentos como substâncias restritas ou proibidas para uso em 

componentes automotivos. Em função disto, estes polímeros foram selecionados 

para o presente estudo, visto que, dentro de uma lista de polímeros de engenharia 

especiais, apresentaram maior temperatura de uso contínuo em relação à resina 

fenólica e baixa taxa de desgaste (polímeros puros) se comparados com outros 

polímeros de alto desempenho. 

Os principais resultados deste trabalho, obtidos a partir do planejamento 

fatorial, para o cálculo dos efeitos dos fatores velocidade de deslizamento e carga 

normal na taxa de desgaste e coeficiente de atrito dos compósitos poliméricos foram: 

• a variável de maior influência na taxa de desgaste dos compósitos poliméricos 

foi a carga normal;  

• os compósitos de termoplásticos de engenharia especiais apresentaram 

maior taxa de desgaste em relação ao compósito de resina fenólica em todas 

as condições de ensaio estudadas; 

• a temperatura aumentou principalmente com o aumento da carga normal; a 

taxa de desgaste apresentou uma correlação direta com a temperatura média 

de ensaio (Apêndice A, Tabela A.4); 

• a rugosidade das superfícies diminuiu após os ensaios tribológicos; 

• não foi observado o fenômeno de fading; a perda do atrito do compósito de 

resina PEEK em condições severas de ensaio deveu-se a perda de contato 

entre as superfícies deslizantes em virtude do alto desgaste do corpo 

polimérico; 

• as micrografias das superfícies desgastadas revelaram a presença de trincas, 

deformações plásticas e riscos de abrasão; não foi possível visualizar a 

presença de partículas transferidas devido à heterogeneidade da superfície; 

• a análise qualitativa das superfícies desgastadas detectou a presença dos 

elementos ferro nos compósitos poliméricos e dos elementos zinco e bário na 

placa de ferro fundido. 
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O estudo do comportamento tribológico em deslizamento a seco dos 

compósitos de resina fenólica, resina PAI e resina PEEK, na faixa de velocidade de 

deslizamento de 4 a 8 m/s e carga normal de 68 a 137 N e a classificação ambiental 

destes compósitos permitiram concluir que embora o produto após consumo dos 

compósitos de engenharia especiais não sejam classificados como perigoso (NBR 

10004), eles não atendem ao pré-requisito de desempenho, pois apresentaram 

maior taxa de desgaste em relação ao compósito de resina fenólica; os 

termoplásticos estudados não podem, desta maneira, nas condições de processo do 

presente trabalho, substituir a resina fenólica. 
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APÊNDICE A 

Matrizes de correlação 
 

Tabela A.1: Correlação entre os resultados de módulo de elasticidade a 200ºC 
e dureza Gogan também a 200ºC dos compósitos estudados. 

E' T amb E'  200ºC Dureza T amb Dureza 200ºC

E' T amb 1,00

E'  200ºC 0,89 1,00

Dureza T amb 0,91 0,62 1,00

Dureza 200ºC -0,44 -0,80 -0,03 1,00
 

 
 

Tabela A.2: Correlação entre os resultados de Dureza Gogan a quente e taxa de 
desgaste dos compósitos estudados. 

Dureza 
200ºC

4 m/s
68 N

4 m/s
102 N

4 m/s
137 N

6 m/s
68 N

6 m/s
102 N

6 m/s
137 N

8 m/s
68 N

8 m/s
102 N

8 m/s
137 N

Dureza 
200ºC 1,00

4 m/s
68 N 0,37 1,00

4 m/s
102 N 0,53 0,98 1,00

4 m/s
137 N 0,74 0,90 0,96 1,00

6 m/s
68 N 0,63 0,95 0,99 0,99 1,00

6 m/s
102 N 0,28 1,00 0,96 0,86 0,92 1,00

6 m/s
137 N 0,71 0,92 0,97 1,00 0,99 0,88 1,00

8 m/s
68 N 0,88 0,76 0,86 0,97 0,92 0,70 0,96 1,00

8 m/s
102 N 0,36 1,00 0,98 0,90 0,95 1,00 0,91 0,76 1,00

8 m/s
137 N 0,64 0,95 0,99 0,99 1,00 0,92 1,00 0,93 0,95 1,00
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Tabela A.3: Correlação dos resultados do coeficiente de atrito com os 
resultados de taxa de desgaste e temperatura média de ensaio. 

k 
(fenólica)

k 
(PAI)

k 
(PEEK)

µ 
(fenolica)

µ 
(PAI)

µ
 (PEEK)

T 
(fenólica)

T 
(PAI)

T 
(PEEK)

k (fenólica) 1,00

k (PAI) 0,90 1,00

k (PEEK) 0,90 0,95 1,00

µ (fenolica) 0,22 -0,08 -0,10 1,00

µ (PAI) 0,53 0,40 0,40 0,42 1,00

µ (PEEK) 0,48 0,22 0,34 0,66 0,19 1,00

T (fenólica) 0,94 0,89 0,85 0,13 0,66 0,20 1,00

T (PAI) 0,85 0,94 0,88 -0,08 0,61 0,05 0,94 1,00

T (PEEK) 0,94 0,95 0,95 0,03 0,51 0,31 0,94 0,94 1,00

 

 

Tabela A.4: Correlação entre os resultados da taxa de desgaste e temperatura 
média de ensaio para os compósitos poliméricos estudados. 

k (fenólica) k (PAI) k (PEEK) T (fenólica) T (PAI) T (PEEK)

k (fenólica) 1,00

k (PAI) 0,90 1,00

k (PEEK) 0,90 0,95 1,00

T (fenólica) 0,94 0,89 0,85 1,00

T (PAI) 0,85 0,94 0,88 0,94 1,00

T (PEEK) 0,94 0,95 0,95 0,94 0,94 1,00
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APÊNDICE B  
Análise de variância 

 

 A análise de variância tem por finalidade determinar se há diferença 

significativa entre mais de duas médias populacionais, devido a diversas causas 

atuando simultaneamente sobre os elementos desta população. De acordo com 

Calado e Montgomery (2003), para a realização da análise de variância é preciso 

considerar a tratamentos ou níveis diferentes de um único fator e n réplicas. A 

Tabela B.1 apresenta a forma-padrão de disposição dos dados para realização de 

uma análise de variância. 

Tabela B.1: Forma-padrão de tabela com dados para um experimento com um 
único fator (CALADO; MONTGOMERY, 2003). 

Tratamento
(Nível) Totais Médias

1 y11 y12 ... y1n y1t y1t

2 y21 y22 ... y2n y2t y2t

.

.

.

.

.

.

.

.

.
...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a ya1 ya2 ... yan yat yat

ytt ytt

Observações

 
  

Para verificar se existe alguma diferença entre as médias dos tratamentos, 

consideram-se duas hipóteses: 

H0: µ1=µ2=...µa 

H1: µ1≠ µ2 ≠ ... ≠ µa 

 Com µ sendo a média do i-nésio tratamento. 

 A primeira é a hipótese nula (H0), que parte do princípio que não existe 

diferença significativa entre os fatores analisados de uma população. A hipótese H0 

será aceita se F < F α, a-1, N-a, onde F são os pontos de porcentagem da distribuição F 

(Fischer), a qual relaciona os valores da população com os seus respectivos erros. A 

segunda hipótese (H1) parte da hipótese que será considerada verdadeira se a 

hipótese H0 for considerada falsa. 
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 O princípio básico da análise de variância é “dividir a variabilidade total em 

seus componentes”. A variabilidade total é expressa em termos da soma quadrática 

total ou SQT, expressa pelas equações B.1 e B.2. 

SQT = ∑ ∑ (yij - ytt)2                (B.1) 

  

    SQT = SQ TRATAMENTO + SQ ERRO              (B.2) 
 Na equação D.2, SQ TRATAMENTO representa a soma quadrática dos tratamentos 

(entre os tratamentos) e SQ ERRO representa a soma quadrática do erro (dentro do 

tratamento). Os graus de liberdade destas somas são a-1 e N-a, respectivamente. 

As médias quadráticas do tratamento (MQ TRATAMENTO) e do erro (MQ ERRO) são obtidas 

dividindo-se os valores da soma quadrática pelos seus respectivos graus de 

liberdade. O valor F é obtido por:  

MQ TRATAMENTO 
F = 

MQ ERRO 
        (B.3)

 

 É recomendável disponibilizar os valores obtidos de acordo com o “quadro de 

variância” apresentado na Tabela B.2. 

Tabela B.2: Disposição dos dados para análise de variância. 
Fonte de 
variação SQ Graus de

liberdade MQ F F a, a-1, N-a

Entre as amostras SQTRATAMENTO a-1 SQTRATAMENTO / a-1
SQTRATAMENTO 

  SQERRO

Erro SQERRO N-a SQERRO / N-a

Total SQTOTAL

 

   a     n 
 
 
  i=1   j=1 
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RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA  
 

Presença de Si nos compósitos poliméricos após ensaio tribológico 
 Os resultados da análise de variância da presença do elemento silício nos 

compósitos poliméricos após ensaios tribológicos são apresentados nas Tabelas 

B.3, B.4 e B.5. 

Tabela B.3: Tabela ANOVA para os valores de Si no compósito de resina 
fenólica após ensaio tribológico. 

Fonte de 
variação SQ Graus de

liberdade MQ F F α, a-1, N-a

% em peso de Si 2,54 2 1,27 91,67 3,01 *
Erro 0,12 9 0,01
Total 2,66 11

* Valor tabelado, para α = 0,10  
 

Tabela B.4: Tabela ANOVA para os valores de Si no compósito de resina PAI 
após ensaio tribológico. 

Fonte de 
variação SQ Graus de

liberdade MQ F F α, a-1, N-a

% em peso de Si 8,41 2 4,20 335,36 3,01 *
Erro 0,11 9 0,01
Total 8,52 11

* Valor tabelado, para α = 0,10  
 
Tabela B.5: Tabela ANOVA para os valores de Si no compósito de resina PEEK 

após ensaio tribológico. 
Fonte de 
variação SQ Graus de

liberdade MQ F F α, a-1, N-a

% em peso de Si 26,84 2 13,42 290,77 3,01 *
Erro 0,42 9 0,05
Total 27,25 11

* Valor tabelado, para α = 0,10  
 

Os valores das Tabelas B.3, B.4 e B.5 mostram um valor de F maior do que o 

valor tabelado. Portanto, a hipótese H0 é rejeitada. Isto significa que pode-se 

considerar a variação do teor de silício nos corpos-de-prova poliméricos significativa. 
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Dureza Brinell 
 A análise dos valores de dureza Brinell dos contra-corpos metálicos, 

apresentados na Tabela 39, gerou os resultados apresentados na Tabela B.6. 

 

Tabela B.6: Tabela ANOVA para os valores de dureza Brinell 

Fonte de 
variação SQ Graus de

liberdade MQ F F α, a-1, N-a

Corpo polimérico 366,67 2 183,33 12,22 2,92 *

Erro 216,67 10 15,00

Total 150,00 12
* Valor tabelado, para α = 0,10  

  

Os valores da Tabela B.6 mostram um valor de F maior do que o valor 

tabelado. Portanto, a hipótese H0 é rejeitada. Isto significa que o tipo do corpo 

polimérico deslizante influencia nos valores de dureza Brinell. 
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APÊNDICE C 
 

Valores de Rz e Rmax das superfícies dos compósitos de resina fenólica, resina 
PAI e resina PEEK antes e após os ensaios tribológicos. 

 

Ra Rz Rmax Ra Rz Rmax

4 68 0,813 5,580 7,470 0,708 4,750 5,670

4 68 0,698 5,470 6,830 0,695 4,690 6,130

4 68 0,977 6,200 11,700 0,812 4,420 6,960

4 102 0,680 4,950 6,830 0,451 2,980 4,630

4 102 1,262 6,910 8,530 1,006 5,150 6,250

4 102 0,942 5,258 7,367 0,667 3,951 4,267

4 137 0,644 4,550 5,450 0,399 2,840 3,310

4 137 0,781 5,060 6,210 0,402 2,530 3,570

4 137 0,546 4,880 8,750 0,433 2,760 3,130

6 68 0,637 4,210 5,970 0,851 3,890 5,540

6 68 0,805 5,530 9,090 0,684 3,660 4,820

6 68 1,120 7,549 12,399 0,896 4,625 5,891

6 102 0,789 4,820 6,530 0,900 4,650 5,460

6 102 1,065 8,930 19,000 0,756 4,310 6,030

6 102 0,949 6,957 14,752 0,712 4,062 5,654

6 137 1,235 9,970 17,700 1,020 4,880 6,720

6 137 0,941 6,120 12,800 0,697 3,840 5,790

6 137 1,248 8,215 17,284 0,934 5,046 7,582

8 68 0,829 6,140 6,980 0,534 2,800 2,890

8 68 1,141 7,950 10,800 0,519 3,000 3,130

8 68 1,022 5,540 8,160 0,497 2,840 3,110

8 102 0,855 4,990 5,680 0,737 4,010 5,170

8 102 0,546 4,230 6,330 0,725 3,830 4,780

8 102 0,967 6,294 8,519 0,822 4,423 5,255

8 137 1,022 6,390 8,400 0,573 4,270 4,930

8 137 0,973 6,700 9,170 0,625 4,280 5,390

8 137 0,850 5,850 8,800 0,553 3,991 5,200

Compósito de resina fenólica

v
(m/s)

W
(N)

Antes dos ensaios tribológicos Após ensaios tribológicos
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Ra Rz Rmax Ra Rz Rmax

4 68 1,518 10,900 15,700 1,600 7,120 8,690

4 68 1,067 7,780 9,080 1,363 6,160 9,270

4 68 1,150 8,380 9,780 1,348 6,740 8,830

4 102 1,018 6,330 8,690 1,030 5,320 7,280

4 102 0,796 4,500 6,480 0,724 4,350 5,830

4 102 1,243 7,270 10,649 0,725 4,563 5,895

4 137 1,050 7,640 11,300 1,439 6,310 6,800

4 137 1,060 7,710 9,550 1,270 5,970 6,700

4 137 1,470 9,610 12,900 1,224 5,730 6,070

6 68 1,197 9,630 13,600 0,825 4,120 5,030

6 68 1,232 7,720 14,000 0,605 3,530 4,710

6 68 0,976 6,126 11,091 0,683 3,885 5,319

6 102 1,210 7,940 13,000 0,629 3,610 4,530

6 102 0,784 5,254 8,432 0,647 3,683 4,625

6 102 0,699 4,866 7,512 0,559 3,228 3,986

6 137 1,257 11,600 15,900 0,967 0,987 1,009

6 137 0,621 5,030 9,010 0,710 0,655 0,731

6 137 0,963 7,699 13,875 0,845 0,795 0,870

8 68 0,861 6,510 12,100 0,556 4,020 4,690

8 68 1,008 8,590 17,000 0,856 4,300 4,400

8 68 0,889 5,920 8,540 0,691 4,940 4,450

8 102 0,951 6,990 8,940 0,952 6,470 8,190

8 102 1,068 6,240 7,930 0,685 4,565 5,946

8 102 1,254 7,237 9,318 0,878 5,679 7,533

8 137 1,186 10,000 11,600 0,816 4,510 5,200

8 137 1,119 7,740 9,790 0,707 4,390 5,830

8 137 1,223 8,240 9,900 0,825 4,300 4,940

Compósito de resina PAI

v
(m/s)

W
(N)

Antes dos ensaios tribológicos Após ensaios tribológicos
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Ra Rz Rmax Ra Rz Rmax

4 68 0,954 6,310 9,290 0,662 4,894 5,221

4 68 0,617 4,340 5,700 1,119 5,530 6,280

4 68 0,692 4,470 5,600 1,098 6,370 10,700

4 102 0,682 5,240 8,120 0,861 4,330 6,430

4 102 1,444 8,860 12,600 0,809 4,900 6,520

4 102 1,265 7,564 11,128 0,856 5,206 6,789

4 137 1,322 6,985 10,223 1,351 3,665 3,124

4 137 0,883 4,294 8,948 0,957 2,549 3,795

4 137 1,108 5,239 7,450 1,008 2,684 3,873

6 68 1,232 6,290 11,800 0,656 3,750 4,510

6 68 1,353 7,250 14,100 0,766 4,340 5,130

6 68 0,937 5,024 9,752 0,703 3,988 4,704

6 102 0,719 4,340 5,080 0,751 4,290 5,290

6 102 1,154 7,100 11,600 0,719 3,760 4,700

6 102 0,912 5,624 9,187 0,638 3,463 4,172

6 137 1,280 7,470 9,200 0,904 4,950 6,020

6 137 1,415 11,400 13,500 0,817 4,230 5,440

6 137 0,948 6,954 8,352 0,711 3,791 4,885

8 68 0,958 6,930 11,100 1,117 4,830 5,380

8 68 1,457 9,660 19,500 0,956 4,440 4,810

8 68 0,706 5,020 7,250 0,685 3,580 4,370

8 102 0,995 5,280 7,590 0,983 5,240 8,440

8 102 1,440 7,741 11,038 1,224 6,552 10,501

8 102 0,696 3,679 5,349 0,571 3,043 4,885

8 137 0,955 6,690 9,490 0,583 3,670 4,250

8 137 0,986 8,070 10,500 0,614 3,660 4,680

8 137 0,970 7,300 9,498 0,590 3,310 4,233

Compósito de resina PEEK

v
(m/s)

W
(N)

Antes dos ensaios tribológicos Após ensaios tribológicos
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ANEXO A 
ELV 2000/53 EC 
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ANEXO B 
GADSL 
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ANEXO C 
VDA 232 -101 
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ANEXO D  
Descritivo das características que classificam os resíduos como perigoso, de 

acordo com a NBR 10004. 
 

Inflamabilidade: um resíduo sólido se caracterizado como inflamável, se uma 

amostra representativa dele, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

• Ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60ºC, determinado conforme ABNT 

NBR 14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos 

de 24% de álcool em volume; 

• Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 

25ºC e 0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por atrito, absorção de umidade ou por 

alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e 

persistentemente, dificultando a extinção do fogo; 

• Ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como 

resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro 

material; 

• Ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre 

transporte de produtos perigosos (Portaria nº 204/1997 do Ministério dos 

Transportes). 

 

Corrosividade: um resíduo sólido se caracterizado como corrosivo, se uma amostra 

representativa dele, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

• Ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou, superior ou igual a 12,5, 

ou sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma 

solução que apresente pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; 

• Ser líquida, ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um 

líquido e corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao 

ano, a uma temperatura de 55ºC, de acordo com USEPA SW 846 ou 

equivalente. 

 

Reatividade: um resíduo sólido se caracterizado como reativo, se uma amostra 

representativa dele, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

• Ser normalmente instável e reagir de forma violente e imediata, sem detonar; 
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• Reagir violentamente com a água; 

• Formar misturas potencialmente explosivas com a água; 

• Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para 

provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados 

com a água; 

• Possuir em sua constituição os íons  CN- ou S2- em concentrações que 

ultrapassem os limites de 250 mg de HCN liberável por quilograma de resíduo 

ou 500 mg de H2S liberável por quilograma de resíduo, de acordo com ensaio 

estabelecido no USEPA – SW 846; 

• Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte 

estímulo, ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados; 

• Ser capaz de produzi, prontamente, reação ou decomposição detonante ou 

explosiva a 25ºC e 0,1 MPa (1 atm); 

• Ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um 

resultado prático, por meio de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não 

esta substância contida em dispositivo preparado para este fim. 

 

Toxicidade: um resíduo sólido se caracterizado como tóxico, se uma amostra 

representativa dele, apresentar qualquer uma das seguintes propriedades: 

• Quando o extrato obtido desta amostra contiver qualquer um dos 

contaminantes em concentrações superiores aos valores constantes no anexo 

F da referida norma. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como 

tóxico com base no ensaio de lixiviação, com código de identificação 

constante no anexo F; 

• Possuir uma ou mais substâncias constantes no Anexo C da referida norma e 

apresentar toxicidade. Para avaliação deste toxicidade, devem ser 

considerados os seguintes fatores: 

o Natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo; 

o Concentração do constituinte no resíduo; 

o Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxido de sua 

degradação, tem para migrar do resíduo para o ambiente, sob 

condições impróprias de manuseio; 



 

 

171

o Persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação; 

o Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, tem pra degradar-se em constituintes não perigosos, 

considerando a velocidade em que ocorre a degradação; 

o Extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua 

degradação, é capaz de bioacumulação nos ecossistemas; 

o Efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, 

carcinogênico ou ecotóxico, associdados a substâncias isoladamente 

ou decorrente do sinergistmo entre as substâncias constituintes do 

resíduo; 

• Ser constituída por restos de embalagens contamindas com substâncias 

constantes nos anexos D ou E da referida norma; 

• Resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo 

de validade que contenham quaisquer substâncias constantes nos anexos D 

ou E da referida norma; 

• Ser comprovadamente letal ao homem; 

• Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao home ou 

estudos do resíduo que demosntrem em DL50 oral para ratos menor que 50 

mg/kg ou CL50 inalação para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL50 dérmica 

para coelhos menor que 200 mg/kg. 

 

Patogenicidade: um resíduo sólido se caracterizado como patogênico, se uma 

amostra representativa dele, contiver ou se houver suspeita de conter, 

microorganismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxiribonucléico (ADN) ou 

ácio ribonucléico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, 

plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em 

homens, animais ou vegetais. 
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ANEXO E 
Toxidade dos elementos acima do limite máximo permitido nos ensaios de 

solubilização e lixiviação, de acordo com a NBR 10004, que classifica o resíduo 
como perigoso. 

 
Fenol: É rapidamente absorvido pela pele, estômago e pulmão. A intoxicação pode 

ocorrer pela ingestão da solução, inalação ou absorção cutânea da solução ou 

vapor. Uma sobre-exposição pode provocar edema pulmonar, cianose, tremor, 

convulsão, espasmos, irritação aos olhos, nariz e garganta, queimadura na pele, 

dermatite, acronose e morte devido à falha respiratória. A ingestão pode causar 

ardência na boca e garganta, dores abdominais, lesão necrótica no tecido da boca, 

esôfago e estômago. Exposição crônica pode resultar em vômito, dificuldade de 

ingestão, excesso de salivação, diarréia, anorexia, perda de peso, dor de cabeça, 

desmaios, vertigem, distúrbios mentais, dores musculares, fraqueza e prejuízo ao 

órgão secretor. 

 

 


