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RESUMO 

 

FREITAS A.J.C. Comportamento de desgaste de pares metal / compósit o de 

grau aeronáutico  (2009) São Carlos-SP. 205p. Dissertação de Mestrado - Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Brasil. 

 

Estudou-se o comportamento de desgaste sob deslizamento em múltiplos passes de 

pinos fixos de liga metálica friccionados contra discos rotativos de laminados 

compósitos de matriz polimérica fortalecidos com fibras contínuas de carbono (C), 

para distintas cargas aplicadas e temperaturas de ensaio. Determinou-se a perda de 

volume por desgaste dos diversos pares tribológicos, e avaliaram-se os principais 

aspectos das superfícies e dos produtos gerados durante o processo de desgaste. 

Concluiu-se que o par formado pelo aço inoxidável martensítico PH 15-5 e o 

laminado compósito termoplástico C-PPS (poli-sulfeto de fenileno) apresentou o 

menor desgaste na maioria das circunstâncias avaliadas. A liga Ti6Al4V foi a pior 

opção dentre os pinos metálicos, independentemente do laminado compósito 

empregado, devido à baixa resistência ao cisalhamento e alta rugosidade superficial 

do metal, a qual prejudicou o ancoramento de filmes poliméricos de transferência. O 

ótimo desempenho do aço PH resultou de sua alta dureza e da adequada 

rugosidade superficial para o efetivo ancoramento do filme de transferência. O 

laminado compósito C-PPS se mostrou mais susceptível às variações na carga de 

contato, enquanto que o C-EPX (Epóxi) foi mais sensível à temperatura de ensaio. 

Filmes poliméricos de transferência atuaram como lubrificante do sistema tribológico, 

preservando ambos o pino metálico e o disco compósito de um desgaste excessivo. 

A natureza dos produtos de desgaste, sua geometria, seu tamanho médio e sua 

distribuição de tamanhos dependeram fortemente do disco rotativo de laminado 

compósito e das condições de ensaio de desgaste, e afetaram sobremaneira, como 

terceiro corpo abrasivo, o subseqüente processo de desgaste dos pares de fricção 

metal-compósito. Os resultados obtidos são potencialmente úteis na especificação 

de juntas mecânicas aeronáuticas mais apropriadas de laminados compósitos de 

matriz polimérica unidos por intermédio de prendedores metálicos. 

 

Palavras-chave:  Desgaste. Juntas mecânicas. Ligas metálicas. Laminados 

compósitos. Indústria aeronáutica. 
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ABSTRACT 

 

FREITAS A.J.C. Wear behavior of aeronautical grade metal / composi te pairs  

(2009) São Carlos-SP. 205p. Master Dissertation - Engineering School of São 

Carlos, University of São Paulo, Brazil. 

 

Multipass sliding wear behavior of static metal alloy pins rubbing against rotating 

carbon fiber reinforcing polymer matrix composite laminate disks has been studied 

for different applied loads and test temperatures. The volume loss due wear has 

been determined for several tribological metal / composite systems, and the main 

aspects of wear surfaces and debris have been evaluated. It has been concluded 

that the best performance was achieved in very most cases by the PH15-5 steel pin 

contacting the C-PPS (poly-phenylene sulphide) disk. The Ti6Al4V alloy displayed 

the worst performance among the metal pins, regardless the employed composite 

laminate, as a result of the metal´s low shear strength and high surface roughness, 

which impaired the formation of polymer transfer films. The outstanding performance 

of PH steel pins derived from its high hardness and proper surface roughness that 

favored the transfer film formation. The C-PPS composite laminate was more 

sensitive to contact load variations, whereas the C-EPX laminate was more 

susceptible to the test temperature. Polymer transfer films acted as lubricant in the 

tribological system, preserving both the metallic pin and the composite disk from 

wearing in excess. The nature of wear debris, their geometry, mean size, and size 

distribution strongly depended on the composite laminate disk as well as on testing 

conditions, and affected overwhelmingly, as third body abrasive particles, the 

subsequent wear process of metal / composite friction pairs. The obtained results are 

potentially useful for the specification of more equalized aircraft mechanical joints 

comprising polymer matrix composite laminates and metallic fasteners. 

 

Keywords:  Wear. Mechanical joints. Metal alloys. Composite laminates. 

Aeronautical industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Motivação 

 

 

A Área de Materiais Compósitos (ou Compostos) tem se desenvolvido 

continuamente nestas últimas décadas, motivada principalmente pela crescente 

aplicação em setores que exigem materiais de alto desempenho mecânico aliado a 

uma baixa densidade. 

Por exemplo, os materiais compósitos de matriz polimérica (CMP) fortalecidos 

com fibras contínuas (e.g., carbono, vidro, aramida) satisfazem plenamente os 

requisitos básicos de alta resistência mecânica e alta rigidez específicas (i.e., altas 

relações resistência/densidade e rigidez/densidade) demandados pela indústria 

aeronáutica, em especial a civil (ou comercial), em que os veículos atualmente 

operam somente no regime de velocidades subsônicas. 

Os laminados sólidos de resina epóxi reforçada com fibras de carbono 

dominaram por longo tempo esta indústria da mobilidade, tanto na construção das 

estruturas ditas secundárias (e.g., superfícies de controle, radôme e acabamentos 

aerodinâmicos), como mais atualmente, e também, das chamadas estruturas 

primárias, de altíssima responsabilidade (e.g., asas, empenagens e fuselagens). 

Entretanto, os laminados CMP com resinas termoplásticas vêm conquistando 

cada vez mais espaço na indústria aeronáutica, em especial por apresentarem maior 

tolerância a danos (i.e., capacidade de convivência com danos em serviço) 

causados particularmente por impacto e/ou fadiga, bem como, e tão importante 
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quanto, pelas maiores facilidades de reparo e de união entre as diversas partes que 

compõem uma estrutura. Dentre estes “plásticos” ou polímeros termoformáveis de 

alto desempenho, destaca-se o poli-sulfeto de fenileno (PPS), que exibe, além de 

rigidez superior entre seus concorrentes mais diretos, uma ótima resistência química 

a solventes e fluidos hidráulicos, o que é uma condição altamente desejável para os 

materiais de construção aeronáutica. Ademais, o PPS possui muito boas 

propriedades sob temperatura e umidade elevadas, superando o desempenho da 

imensa maioria dos grades de resinas termorrígidas epoxi. 

De fato, quando da entrada em serviço de um componente ou estrutura 

aeronáutica, estes são expostos a uma variedade de condições ambientais 

associadas a diversos tipos de carregamentos mecânicos. Dentre os principais 

agentes ambientais com os quais convivem as aeronaves, destacam-se: 

temperatura, umidade relativa do ar, radiações ultravioleta e infravermelha, fluidos 

hidráulicos, degelantes, além de atmosferas salinas, básicas e ácidas. No que se 

refere aos esforços mecânicos, fadiga, impacto, cisalhamento, tração, compressão, 

torção e flexão devem ser criteriosamente considerados em projetos de estruturas 

aeronáuticas para fins de seleção de materiais e construção de aeronaves. 

Uma questão nem sempre enfatizada quanto às condições reais de serviço 

em que atuam os materiais de construção aeronáutica, e nem por isso menos 

importante do que as destacadas no parágrafo anterior, é a do íntimo contato físico 

mantido entre materiais de naturezas diversas, como decorrência de questões de 

projeto e de montagem de componentes estruturais. Exemplo típico é a união 

mecânica de dois ou mais componentes (confeccionados em CMP) por meio de 

rebites, parafusos ou pinos (ou seja, prendedores de um modo geral), que é ainda o 

recurso mais freqüentemente empregado neste setor da indústria da mobilidade, 
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haja vista sua maior simplicidade e confiabilidade se comparada a outros modos de 

junção, tais como a co-cura, a co-consolidação e a colagem. 

Nas juntas mecânicas, entram em contato direto e permanente materiais 

possuindo as mais diversas características físicas, químicas e mecânicas. 

A corrosão pela geração de um par galvânico, por exemplo, em juntas de 

laminados sólidos compósitos fortalecidos com fibras de carbono e unidos por 

prendedores de liga de alumínio é um fenômeno já bastante conhecido na literatura, 

e já foi definitivamente abolido das práticas de construção naval e aeronáutica. Ligas 

de titânio, devido à sua maior compatibilidade (ou seja, maior proximidade na série 

de força eletro-motriz em ambiente salino) com as fibras de carbono, são, neste 

sentido, amplamente empregadas em tais circunstâncias, minimizando, retardando, 

ou mesmo impedindo a degradação eletro-química de um e de outro elemento da 

junta. 

Entretanto, com relação ao aspecto mecânico de desgaste em juntas 

mecânicas compósitas, visto haver, em maior ou menor grau um movimento relativo 

entre as diversas superfícies em contato, poucos trabalhos têm se dedicado ao 

tema, e o presente projeto de pesquisa busca contribuir para um melhor 

entendimento do comportamento tribológico entre os possíveis pares de fricção 

envolvendo materiais metálicos e laminados compósitos poliméricos empregados na 

indústria de construção aeronáutica. 
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1.2 Objetivo 

 

 

Objetiva-se na presente Dissertação de Mestrado avaliar o comportamento de 

desgaste de laminados CMPs termorrígido e termoplástico (na forma de discos) 

deslizando contra ligas metálicas estruturais (na forma de pinos), ou seja, através de 

ensaios de deslizamento pino-sobre-disco (PSD).  

Pretende-se, desta forma, gerar subsídios para um estudo mais amplo no futuro 

acerca do fenômeno de desgaste em juntas mecânicas híbridas unindo laminados 

CMPs e placas de ligas metálicas estruturais, empregando-se prendedores destas 

duas classes de materiais de grau aeronáutico. 

 

 

1.3 Organização e Conteúdo do Trabalho 

 

 

No Capitulo 1 destacam-se a importância e a motivação proporcionada pelo 

tema da presente Dissertação, além dos principais objetivos da pesquisa. 

No Capítulo 2 realiza-se a revisão da literatura sobre os principais requisitos 

de projeto mecânico de aeronaves, o uso de laminados CMPs e de ligas metálicas 

nesta indústria de construção, enfatizando-se, de maneira sucinta, as suas 

vantagens e desvantagens, os principais processos de manufatura dos CMPs, e 

relatando-se os mecanismos de desgaste a que estes materiais estão 

potencialmente sujeitos em serviço. 

No Capítulo 3 detalham-se os materiais avaliados no estudo. 
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No Capítulo 4 descreve-se a geometria dos corpos de prova empregados nos 

ensaios de deslizamento PSD. 

No Capítulo 5 descrevem-se os procedimentos experimentais e analíticos 

empregados na determinação da perda de volume por desgaste dos pares de 

materiais durante os ensaios PSD, bem como na caracterização dos materiais após 

os ensaios mecânicos. 

No Capítulo 6 apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na 

pesquisa, utilizando-se os princípios e conceitos abordados no Capítulo 2 de revisão 

bibliográfica. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões finais do estudo, enquanto que no 

Capítulo 8 são sugeridos possíveis trabalhos futuros no tema em questão. 

Finalmente, são citadas as fontes e as referências consultadas para a 

confecção desta Dissertação de Mestrado, bem como fornecidos apêndices 

contendo material de suporte para o texto principal. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1. Materiais de Construção Aeronáutica 

 

 

2.1.1 Considerações Iniciais 

 

 

A Figura 2.1 ilustra os principais requisitos de propriedades mecânicas 

demandados pelos elementos estruturais mais importantes de uma aeronave 

comercial de grande porte. 

As classes de materiais mais indicadas para a confecção destes elementos 

são as ligas metálicas monolíticas, materiais mais tradicionais da indústria 

aeronáutica, e os chamados materiais compósitos (em especial os de matriz 

polimérica), tecnologicamente mais avançados que os primeiros, e que são também 

detalhados na seqüência do texto. 

 

 

Continua 
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Continuação 

 
Figura 2.1 - Principais critérios de projeto e de seleção relativamente às propriedades 
mecânicas de materiais de construção aeronáutica, conforme o componente estrutural de 
interesse (Adaptado de Niu, 1988 & 1992). FAT = fadiga de baixo e alto ciclos, FCG = 
crescimento de trinca por fadiga, FT = tenacidade à fratura, TS = resistência máxima à 
tração (ou limite de escoamento em tração), CYS = limite de escoamento em compressão, E 
= módulo de elasticidade, SS = resistência ao cisalhamento. 
 

 

2.1.2 Ligas Metálicas 

 

 

2.1.2.1 Ligas de Alumínio 

 

 

Ligas de alumínio de alta resistência são os materiais mais tradicionalmente 

utilizados na fabricação de aeronaves de pequeno, médio e grande portes. Além de 

boa resistência à fadiga, estas ligas leves exibem atrativas razões de resistência 

mecânica/densidade e rigidez/densidade. Nunca é demais mencionar que elevadas 

propriedades específicas constituem uma condição primordial para uma adequada 

eficiência em vôo das aeronaves comerciais, especialmente sob o ponto de vista 

econômico (leia-se margem de lucro das empresas aéreas). 

Um balanço de vantagens e desvantagens das ligas de Al é fornecido na 

Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 - Vantagens e desvantagens do uso de ligas-Al na indústria aeronáutica (Martin 
& Evans, 2000). 
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Vantagens  Desvantagens  

Altas resistência 
e rigidez específicas 

Relativamente baixo 
limite de escoamento 

Limite de resistência e módulo 
de elasticidade aceitáveis 

Relativamente baixas dureza 
e resistência ao desgaste  

Tratáveis termo-mecanicamente 
(i.e., trabalháveis e envelhecíveis) 

 
Baixa temperatura de fusão 

Ampla gama de variedade de 
propriedades mecânicas 

Baixa temperatura de uso 
(sob risco de superenvelhecimento) 

Custo relativamente baixo por 
unidade de massa 

 
– 

 

Ligas de alumínio são utilizadas na fabricação de vários componentes 

estruturais aeronáuticos, conforme mostra a Figura 2.2, incluindo asas, fuselagens e 

trens de pouso. 

    

 

Figura 2.2 - Componentes estruturais aeronáuticos tipicamente confeccionados em ligas-Al. 
Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=10>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
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As duas famílias de ligas de alumínio mais utilizadas no campo aeronáutico 

são as das séries 2XXX (caracterizada por boas propriedades de resistência à fadiga 

e de tolerância a danos), em que o principal elemento de liga é o Cu, e 7XXX 

(notabilizada pelas elevadas resistências mecânicas à tração e à compressão, ou 

seja, resistência a danos), em que o Zn é o principal responsável pelos mecanismos 

de fortalecimento com base na precipitação de segundas fases. 

A estrutura cristalina CFC (cúbica de face centrada) destas ligas garante um 

desempenho sob impacto relativamente pouco dependente da temperatura, além de 

proporcionar boas conformabilidade e ductilidade, mesmo após a etapa de 

envelhecimento (ageing) em que o material desenvolve resistência mecânica. 

As ligas-Al mais recentemente desenvolvidas são variantes das antigas séries 

2024 e 7075, respectivamente, porém com um controle mais apurado dos 

parâmetros de composição química e de processamento, tentando compensar 

algumas deficiências apresentadas por suas predecessoras (i.e., resistência 

mecânica das 2XXX, e tenacidade à fratura das 7XXX). 

 

 

2.1.2.2 Ligas de Titânio 

 

 

A excelente resistência específica das ligas de titânio, muito superior à das 

ligas-Al, em especial em temperaturas bem acima da ambiente (Figura 2.3), é o 

principal fator que conduziu, ao final da 2ª GGM, à sua ampla e crescente aplicação 

na indústria aeroespacial. Isto, apesar dos custos elevados para a extração e a 

redução dos seus minérios, bem como dos custos de processamento mecânico, 
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notadamente com relação à etapa de usinagem, haja vista sua baixa condutividade 

térmica, alta afinidade química com os materiais utilizados em ferramentas de corte 

e elevada reatividade com oxigênio em temperaturas acima de 400°C. 

 

 

 

Figura 2.3 - Grande superioridade das ligas-Ti no quesito de limite de resistência específica 
ao escoamento, frente a outras ligas aeronáuticas (Adaptado de Niu, 1988 & 1992). 
 

As aplicações das ligas-Ti são as mais diversas nas aeronaves, sendo 

geralmente empregadas sob altas temperaturas de serviço, em solicitações 

extremas e em ambientes severos, visto sua elevada resistência à corrosão sob 

tensão em ambientes salinos, notável vida em fadiga, ótima conformabilidade 

plástica e relativamente elevada rigidez. Entretanto, seu uso é fortemente limitado 

por seu alto custo relativamente aos materiais metálicos concorrentes, quais sejam, 

as ligas de alumínio e os aços especiais. 

A economia de peso resultante do uso de ligas-Ti em várias aplicações são 

limitadas pelo volume ocupado pelo componente estrutural, ao invés dos mais 

resistentes, porém mais pesados aços, e das mais leves, porém menos resistentes 

ligas-Al, pode ser bastante significativa. Tipicamente, contudo, as ligas-Ti substituem 
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ligas processadas de alumínio onde o espaço é muito limitado (e.g., vigas do trem de 

pouso e conchas de reversores). 

Sua boa compatibilidade com os materiais compósitos em ambientes salinos, 

em virtude de seu potencial galvânico e de seu coeficiente de expansão térmica 

muito próximos aos das fibras de carbono, fazem das ligas-Ti materiais ideais para a 

confecção de prendedores de laminados CMP fortalecidos com filamentos de 

carbono. 

Três tipos de ligas de titânio, com base na composição da liga e da fase 

resultante predominante à temperatura ambiente, são usadas no meio aeronáutico: 

(i) ligas α e quase-α, que são não-envelhecíveis, soldáveis, com boa 

conformabilidade, e apresentam resistências mecânica e à fadiga relativamente 

elevadas; (ii) ligas β, que exibem elevada conformabilidade, são endurecíveis por 

precipitação, possuem alta resistência mecânica, são soldáveis e desenvolvem uma 

ampla gama de propriedades via tratamento térmico, permitindo a escolha de uma 

combinação mais desejada de resistência mecânica e tenacidade à fratura, além de 

manterem elevada resistência à corrosão; e (iii) ligas α-β, apresentando máxima 

associação entre resistência mecânica, conformabilidade e baixa densidade, sendo 

versáteis e tratáveis termicamente, além de perfeitamente soldáveis, com alta 

resistência à fluência, exibindo uniformidade de propriedades, ótima resistência à 

propagação de trincas de fadiga, assim como uma boa tenacidade à fratura. 

A manipulação do conteúdo e da forma microestrutural das fases α e β, 

através de elementos de liga e processamento termo-mecânico, constitui a base 

fundamental para a otimização das ligas-Ti (Martin & Evans, 2000; New Materials, 

1996; Materials Research, 1993; Aeronautical Tecnnologies, 1992). 

 



 

 

A Figura 2.4 mostra algumas das principais aplicações de ligas de titânio na 

indústria aeronáutica civil. 

 

 

Figura 2.4 - Uso de ligas-Ti em componentes de turbina a jato, trens de pouso, superfícies 
de controle, dutos hidráulicos, prendedores e nacela. Disponível em: 
<http://w1.rob.com/pix/oops?page=
 

 

 

 

 

 

A Figura 2.4 mostra algumas das principais aplicações de ligas de titânio na 

   

 

Ti em componentes de turbina a jato, trens de pouso, superfícies 
de controle, dutos hidráulicos, prendedores e nacela. Disponível em: 

http://w1.rob.com/pix/oops?page=15>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
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A Figura 2.4 mostra algumas das principais aplicações de ligas de titânio na 

 

Ti em componentes de turbina a jato, trens de pouso, superfícies 
de controle, dutos hidráulicos, prendedores e nacela. Disponível em: 
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2.1.2.3 Aços PH 

 

 

Os aços PH (precipitation hardened steel) são inoxidáveis e passíveis de 

fortalecimento da matriz ferrosa por meio dos mecanismos de solução sólida, reação 

martensítica e envelhecimento alcançados por tratamentos térmicos, e/ou via 

processamento mecânico (por encruamento), desenvolvendo ótimas propriedades 

específicas, a despeito do seu baixo teor de carbono. 

De forma geral, em decorrência da presença de Ni os aços PH combinam 

uma resistência à corrosão equivalente à dos aços austeníticos AISI 304 e 316, com 

propriedades mecânicas elevadas, comparáveis, devido ao Ni, àquelas dos aços 

inoxidáveis martensíticos AISI 420 e 440. 

Na condição de solubilizados, estes aços são de fácil usinagem. Como o 

envelhecimento é subseqüentemente realizado em temperaturas relativamente 

baixas, garante-se uma variação dimensional modesta, livre de distorções, trincas e 

descarbonetação. 

Em termos microestruturais, os PHs são caracterizados em 3 grupos (Martin & 

Evans, 2000; New Materials, 1996; Materials Research, 1993; Aeronautical 

Tecnnologies, 1992), a saber: (i) martensíticos, que exibem elevada estabilidade 

dimensional, possuem excelente resistência à corrosão e à oxidação, podem ser 

tratados em temperaturas relativamente baixas, e apresentam alta resistência 

mecânica e outras propriedades atraentes a elevadas temperaturas, tal como alta 

tenacidade à fratura; (ii) austeníticos, com alta resistência mecânica, moderada 

resistência à corrosão e boa conformabilidade; e (iii) semi-austeníticos, com alta 



 

 

resistência mecânica e dureza, excelentes propriedades de fadiga, boa resistência à 

corrosão, boa maleabilidade, e distorção mínima no tratamento térmico.

Em geral, o processo de fortalecimento dos PH

⇒ têmpera ⇒ envelhecimento, analogamente ao que se realiza nas ligas

anteriormente mencionadas. 

Devido à alta resistência dos aços inoxidáveis PH, a maioria das aplicações 

aeroespaciais inclui engrenagens, fixadore

rotores e compressores, além de outros componentes de motor a jato, blindagens 

térmicas e elementos estruturais de trens de pouso (Figura 2.5).

 

 

Figura 2.5 - Emprego de aços PH em componentes turbinas a jato
pouso. Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=22
 

 

2.1.3 Materiais Compósitos de Matriz Polimérica (CMP)

 

 

Muitas estruturas atuais 

propriedades não usualmente satisfeitas pelas ligas metálicas, pelos materiais 

cerâmicos e poliméricos convencionais, os 

resistência mecânica e dureza, excelentes propriedades de fadiga, boa resistência à 

corrosão, boa maleabilidade, e distorção mínima no tratamento térmico.

Em geral, o processo de fortalecimento dos PHs segue o roteiro solubilização 

envelhecimento, analogamente ao que se realiza nas ligas

 

Devido à alta resistência dos aços inoxidáveis PH, a maioria das aplicações 

aeroespaciais inclui engrenagens, fixadores, válvulas, eixos de alta resistência de 

rotores e compressores, além de outros componentes de motor a jato, blindagens 

térmicas e elementos estruturais de trens de pouso (Figura 2.5). 

   

Emprego de aços PH em componentes turbinas a jato e em partes de trens de 
http://w1.rob.com/pix/oops?page=22>. Acesso em: 10 jan. 2009.

2.1.3 Materiais Compósitos de Matriz Polimérica (CMP) 

atuais requerem materiais com combinações de 

propriedades não usualmente satisfeitas pelas ligas metálicas, pelos materiais 

cerâmicos e poliméricos convencionais, os quais são genericamente denominados 
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resistência mecânica e dureza, excelentes propriedades de fadiga, boa resistência à 

corrosão, boa maleabilidade, e distorção mínima no tratamento térmico. 

segue o roteiro solubilização 

envelhecimento, analogamente ao que se realiza nas ligas-Al e de Ti 

Devido à alta resistência dos aços inoxidáveis PH, a maioria das aplicações 

s, válvulas, eixos de alta resistência de 

rotores e compressores, além de outros componentes de motor a jato, blindagens 

 

e em partes de trens de 
>. Acesso em: 10 jan. 2009. 

combinações de 

propriedades não usualmente satisfeitas pelas ligas metálicas, pelos materiais 

quais são genericamente denominados 
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materiais monolíticos. Várias estruturas da construção aeronáutica necessitam exibir 

baixo peso, alta resistência, elevada rigidez, além de resistência à abrasão e ao 

impacto. O acelerado desenvolvimento de materiais compósitos, associado à sua 

disponibilização em relativamente larga escala comercial, em especial nestas duas 

últimas décadas, tem propiciado aos projetistas novas alternativas para satisfazer as 

demandas supracitadas, fornecendo-lhes um novo e vasto leque de possibilidades 

(Soutis, 2005). No campo aeronáutico, tem havido uma grande expansão do uso 

destes materiais, em especial os de matriz polimérica (CMP), e uma projeção de 

utilização continuamente acelerada dos mesmos é mostrada (Figura 2.6). 

 

 

 

Figura 2.6 - Uso de materiais compósitos (% em massa estrutural) no passado, no presente 
e projeção futura na indústria aeronáutica. Adaptado de fonte na internet. Acesso em: 05 
nov. 2008. 
 
 

Callister (2003) define “compósito” como um material multifásico, elaborado 

artificialmente , cujas fases constituintes são quimicamente diferentes entre si, 

insolúveis umas nas outras e separadas por uma interface distinta e bem definida, 

exibindo propriedades otimizadas frente àquelas apresentadas pelas fases 
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individuais. Em termos mecânicos, essas fases são basicamente denominadas 

matriz e reforço. 

Compósitos para aplicações estruturais geralmente utilizam fibras como 

agentes de fortalecimento e tenacificação. As fibras podem ser contínuas ou 

descontínuas (estas últimas sendo curtas ou longas), alinhadas em uma, duas ou 

mais orientações no componente, ou aleatoriamente dispostas no mesmo, podendo 

ser industrialmente obtidas em uma variedade de formas, tais como fitas, mantas e 

pré-formas têxteis de diferentes arquiteturas ou arranjos 1D, 2D e 3D. Como 

componente matricial, os polímeros são, de longe, os materiais mais utilizados, em 

especial na indústria aeronáutica, devido à sua leveza e relativamente fácil 

manufatura na forma de componentes estruturais. Em relação ao peso, os materiais 

compósitos poliméricos apresentam propriedades mecânicas específicas, ou seja, 

com relação à densidade (i.e., numa base de massa unitária), que podem exceder 

substancialmente às dos metais. 

 

As funções básicas da matriz em um material compósito fibroso são: 

(i) Posicionar e manter as fibras numa disposição adequada. 

(ii) Garantir o arranjo e o grau de estiramento e alinhamento apropriados das 

fibras de reforço. 

(iii) Transferir a carga externamente aplicada para as fibras internalizadas. 

(iv) Determinar as propriedades elétricas, comportamento químico e 

desempenho sob elevadas temperaturas do compósito. 

(v) Proteger as fibras contra danos superficiais resultantes da abrasão 

mecânica ou de reações químicas com o ambiente (corrosão/oxidação), 
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seja durante a fabricação ou mesmo ao longo da vida em serviço do 

material compósito. 

 

Os compósitos reforçados com fibras contínuas são os que apresentam o 

melhor desempenho mecânico, muito superior aos de fibras longas, e mais ainda 

relativamente aos de fibras curtas, estes últimos se aproximando dos compósitos 

ditos particulados. Tal fato está intrinsecamente relacionado à capacidade de 

transferência de carga da matriz às fibras, e que cresce exponencialmente com o 

comprimento destas últimas (Callister, 2003; Fu et al, 1999). Além disso, postula-se 

que o maior número de extremidades de fibras presentes no material atue como 

concentrador de tensão, inserindo tensões cisalhantes na interface, sendo potenciais 

iniciadores de trincas (Silva & Spinelli, 2003). 

Desta forma, para aplicações estruturais de alta responsabilidade, tal como na 

indústria de construção aeronáutica, materiais compósitos reforçados por fibras 

contínuas são invariavelmente empregados, embora na indústria automotiva ocorra 

ampla aplicação das fibras curtas e longas. 

A Tabela 2.2 compara as principais vantagens e desvantagens dos CMPs 

quando empregados na confecção de estruturas aeronáuticas. A Tabela 2.3 

compara as características das classes de materiais estruturais metálicos e 

compósitos, que estão intimamente vinculadas ao desempenho mecânico dos 

mesmos em serviço. 

 

 

Tabela 2.2 - Comparação entre materiais compósitos poliméricos avançados e ligas 
metálicas convencionais de aplicação aeronáutica (Niu, 1988 & 1992). 
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Vantagens dos CMPs Desvantagens 

Menos densos Mais caros 
 

Resistência à corrosão 
Restrita quantidade de dados 
estabelecidos e confiáveis de 

projeto (allowables) e em serviço 
Resistência à fadiga Corrosão dos prendedores metálicos 

 
Mínima usinagem requerida 

Degradação em ambientes 
suficientemente úmidos e quentes 

Seções e contornos complexos 
facilmente fabricados 

Relativamente baixa resistência a 
impactos 

Orientação preferencial da resistência 
e rigidez na(s) direção(ões) 

necessária(s)  

 
Requer proteção contra descargas 

elétricas 
Número reduzido de montagens 

e de prendedores 
Métodos de inspeção complexos e 

caros 
Absorvem microondas de radar 

(efeito stealth) 
Imprecisão na detecção 
de defeitos de colagem 

Expansão/contração térmicas 
próximas de zero 

 
Imprecisão na localização de defeitos 

 

Tabela 2.3 - Confronto entre as características típicas de laminados CMPs e de ligas 
metálicas relativamente ao seu desempenho mecânico e após a introdução de danos (Niu, 
1988 & 1992). 
 

Característica Metal CMP 

Comportamento tensão -
deformação 

Alta deformação 
para a fratura 

 
Baixa 

Sensibilidade ao entalhe  Relativamente baixa Relativamente alta 
 
Susceptibilidade ao 
ambiente 

 
Relativamente 

insensível 

Afetado pela 
temperatura e 

umidade 
 
Principais causas 
de danos 

Fadiga, corrosão, 
corrosão sob tensão, 

corrosão-fadiga 

 
Impacto em serviço e 
defeitos de fabricação 

Condição crítica de 
carregamento quanto à 
tolerância a danos 

 
Tração 

 
Compressão 

 
Detectabilidade do dano 
anteriormente à falha 

 
Geralmente visual 

Requer END 
(freqüentemente não-

visível) 
Previsibilidade da 
integridade estrutural 

 
Boa 

 
De má a inexistente 

Experiência em serviço  Extensiva Ainda limitada 
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Para resistir aos carregamentos bi-, tri- ou multiaxiais no plano, são 

geralmente utilizados compósitos laminados, formados pela união de várias lâminas 

individuais com diferentes orientações preferenciais, em geral 0°, ±45° e 90°, onde 

0° corresponde, em princípio, à direção de carregamento mais crítico do 

componente em serviço. A Figura 2.7 mostra um exemplo de componente primário 

(asa) de aeronave militar quase que integralmente construído em material compósito 

reforçado com fibras contínuas. Observa-se que, pela manipulação da disposição 

das fibras de reforço, é possível contrapor os principais esforços mecânicos atuando 

no componente estrutural sob condições normais de operação em serviço. 

 

 

 

 

Figura 2.7 - (a) Diferentes tipos de esforços mecânicos atuando numa asa de aeronave; (b) 
Disposições preferenciais das fibras de maneira a resistir mais adequadamente (a chamada 
otimização da resistência global) aos esforços aplicados em serviço (Adaptado de Hoskin & 
Baker, 1986). 
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2.1.3.1 Compósitos Poliméricos de Matriz Termorrígida 

 

 

De acordo com Lucato & Fernandes (1991), as resinas epoxi apresentam 

várias vantagens para o desenvolvimento de projetos estruturais de alto 

desempenho, tais como, por exemplo: ampla faixa de viscosidades, o que facilita a 

moldagem; baixa contração, evitando o desenvolvimento de tensões residuais; 

possibilidade de cura à temperatura ambiente, o que reduz os custos da produção; 

alto módulo de elasticidade, possibilitando a confecção de componentes de elevada 

rigidez, além de uma boa compatibilidade térmica, química e mecânica com fibras de 

carbono. Entretanto, estas resinas termofixas não são re-consolidáveis (reparáveis) 

nem, a rigor, recicláveis. 

Com o intuito de sanar, ou minimizar uma das limitações típicas dos 

laminados compostos carbono-epoxi, que é a sua resistência a impactos 

transversais relativamente baixa (Shin & Wang, 2002; Wang & Shin, 2002; Azouaoui 

et al, 2001; Revuelta et al, 2000; Whitworth, 2000, Kang & Kim 2000), grandes 

avanços tecnológicos vêm sendo obtidos no desenvolvimento de resinas epoxi 

tenacificadas pela mistura química ou física de um segundo elemento,como por 

exemplo, adicionando-se elastômeros no estado líquido, que, inicialmente, se 

mantém completamente miscíveis com a matriz epoxi, e, durante a cura, originam 

uma segunda fase na microestrutura. Outra possibilidade de tenacificação é através 

da mistura direta da borracha já pré-formada à resina epoxi, no momento em que 

esta última está sendo polimerizada a partir de seus precursores (Ratna & Banthia, 

2004). 
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Os polímeros termorrígidos são mais utilizados para uso estrutural em 

materiais compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos 

termoplásticos, tais como alta estabilidade térmica, elevada rigidez, elevada 

estabilidade dimensional, boas propriedades de isolamento térmico e elétrico, 

resistência à fluência, dentre outras.  

As resinas epóxi são mais caras que os poliésteres, poliuretanos, vinil-éster e 

resinas fenólicas, também muito utilizadas em aplicações aeroespaciais, porém, em 

contrapartida, elas possuem melhores propriedades mecânicas e maior resistência à 

umidade e à temperatura. 

Exemplo nobre do ainda amplo potencial de uso estrutural dos laminados 

compósitos do sistema carbono-epoxi é a novíssima aeronave comercial B787, 

esquematizada na Figura 2.8, que entrará em serviço no próximo ano. Basicamente 

todo seu revestimento externo (skin) é confeccionado com este material, o que inclui 

estruturas primárias tais como fuselagem, asas e empenagens. 

 

 

 

Figura 2.8 - Materiais de construção aeronáutica empregados na fabricação do novo Boeing 
787 (Boeing Co.). São indicados os percentuais em massa de utilização dos materiais na 
aeronave. Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=25>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
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2.1.3.2 Compósitos Poliméricos de Matriz Termoplástica 

 

 

Mais recentemente, tem havido um crescente interesse em materiais 

compósitos de matriz termoplástica reforçados com fibras contínuas. Polímeros 

termoplásticos de alto desempenho provêm combinações de tenacidade e 

resistência à temperatura que não podem ser atingidas pela maioria das resinas 

termorrígidas. Entretanto, não obstante a tenacidade tipicamente elevadas dos 

termoplásticos melhore substancialmente a resistência dos seus compósitos 

laminares às falhas por delaminação, as extraordinárias propriedades dos 

termoplásticos de alto desempenho ainda não tem sido traduzidas em melhores 

desempenhos do material compósito resultante. Por exemplo, dependendo da 

configuração do laminado e do carregamento mecânico e ele imposto, um compósito 

termorrígido contendo um furo pode sustentar uma carga máxima substancialmente 

superior àquela suportada pelo laminado termoplástico similar concorrente, devido 

basicamente à capacidade dos primeiros em melhor redistribuir tensões através da 

geração de danos localizados em torno do furo. Isto pode ser particularmente 

importante em furos mecanicamente carregados (juntas mecânicas). Por outro lado, 

os termoplásticos podem ser processados pelo simples aquecimento acima do ponto 

de fusão/amolecimento e aplicando-se pressão de moldagem. Eles também podem 

ser repetidamente aquecidos e re-consolidados (reparados) sem significativa 

degradação das propriedades. Basicamente, as propriedades e características de 

processamento de termoplásticos de alto desempenho são resultantes de seu alto 

peso molecular e da estrutura molecular aromática (anel benzênico). Tais materiais 

oferecem potenciais vantagens de manufatura sobre os concorrentes termofixos, 
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incluindo rápidos tempos de ciclo, armazenagem prolongada da matéria-prima e a 

habilidade de ser reparado e re-consolidado. No entanto, sistemas termoplásticos 

são rígidos à temperatura ambiente, não possuem aderência (tack), tem baixa 

capacidade de serem dobrados e corrugados (limited drapeability) para se adequar 

aos contornos e relevos do ferramental, dificultando assim a orientação múltipla das 

diversas lâminas (plies) que constituem o laminado final. Também, as altas 

temperaturas de fusão associadas à alta viscosidade do fundido impõem 

temperaturas de processamento por vezes superiores a 400°C, e pressões de 

moldagem significativamente maiores que as requeridas para os termorrígidos, 

limitando a configuração e o tamanho dos componentes às dimensões e potência do 

equipamento (e do ferramental) utilizado. Grandes componentes têm sido 

produzidos principalmente em autoclaves, porém as vantagens de tempos mais 

curtos dos ciclos de fabricação dos termoplásticos são perdidas, devido às 

limitações de transferência de calor em processos conduzidos no interior de 

autoclaves. 

 

 

2.1.3.3 Processos de Fabricação de Laminados Sólidos 

 

 

Na indústria aeronáutica nacional ainda se destaca a moldagem em autoclave 

com bolsa de vácuo (vacuum bag), processo ilustrado na Figura 2.9 e que 

proporciona um grau elevado de consolidação de componentes planos e com 

pequena curvatura, garantindo a ausência de bolhas, porosidades ou vazios, falhas 
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de preenchimento e bolsões de excesso de resina pura, tanto em laminados de 

matrizes termorrígidas quanto de termoplásticas. 

Idealmente, camadas de fibras previamente impregnadas com resina 

termorrígida pré-curada (oligomérica), ou semi-impregnadas com polímero 

termoplástico, denominadas prepregs e semipregs, respectivamente, são cortadas e 

empilhadas na geometria e disposição desejada no plano, gerando uma estrutura 

laminar. Em seguida, elas são revestidas por uma embalagem plástica, permitindo a 

aplicação de vácuo, que remove o ar retido entre as camadas, e então o laminado é 

submetido simultaneamente a calor e pressão no interior da autoclave, num ciclo 

típico apresentado na Figura 2.10. 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

Continua 

Laminado  
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Continuação 

(b) 

 

Figura 2.9 - (a) Esquemático de uma autoclave, e (b) Processo de bolsa plástica sob vácuo 
(Adaptado de Niu, 1988 & 1992). 
 

A transmissão de calor é realizada por convecção e radiação, num ambiente 

de trabalho pressurizado. Os pré- ou semi-impregnados permitem a produção de 

laminados com espessura e proporção controlada de resina, com poucos vazios, já 

que não é necessária a adição de polímero. O processo é capaz inclusive de 

produzir componentes mais complexos, que requerem a conjugação de duas ou 

mais partes simultaneamente, e que deve ser realizada numa única operação, a qual 

é denominada co-cura no caso dos termorrígidos e co-consolidacão em se tratando 

de termoplásticos (Callister, 2003; Niu, 1988 & 1992). 



 

 

 

Figura 2.10 - Exemplificação de ciclo de processamento termo
compósitos sólidos em autoclave com bolsa de vácuo (Adaptado de 
 

A simples compressão a quente 

de laminados compósitos termop

aramida, polipropileno, dentre outras, ou mesmo uma mistura destas, 

originar um componente plano (Figura 2.11a), ou mesmo 

curvatura (Figura 2.11b). Este é 

atualmente na confecção de componentes aeronáuticos e automotivos mais simples 

e de tamanho mediano, com espessuras 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplificação de ciclo de processamento termo-mecânico de laminados 
compósitos sólidos em autoclave com bolsa de vácuo (Adaptado de Niu, 1988 & 1992

A simples compressão a quente (hot compression) das camadas empilhadas 

termoplásticos fortalecidos com fibras de carbono, vidro, 

aramida, polipropileno, dentre outras, ou mesmo uma mistura destas, 

originar um componente plano (Figura 2.11a), ou mesmo possuindo 

Este é um processo rápido e bastante empregado 

atualmente na confecção de componentes aeronáuticos e automotivos mais simples 

e de tamanho mediano, com espessuras variando entre 2 e 5 mm. 
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mecânico de laminados 
Niu, 1988 & 1992). 

das camadas empilhadas 

fortalecidos com fibras de carbono, vidro, 

aramida, polipropileno, dentre outras, ou mesmo uma mistura destas, pode também 

possuindo certo grau de 

ápido e bastante empregado 

atualmente na confecção de componentes aeronáuticos e automotivos mais simples 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura 2.11 - Processo de consolidação por compressão a quente (hot press): (a) Painel 
plano; (b) Curvo. Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=39>. Acesso em: 10 jan. 
2009. 
 

Processos mais avançados e produtivos de fabricação de estruturas 

laminares compósitas têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados em especial na 

indústria aeronáutica. Dentre eles destacam-se a colocação de fita (tape placement) 

e deposição de fibras (fiber laying), que são técnicas cujo principio se aproxima 

bastante ao do chamado enrolamento de filamento (filament winding) quando 

aplicadas à fabricação de superfícies de revolução. Na Figura 2.12 é mostrado um 

exemplo em que a fuselagem da nova aeronave Boeing 787 é confeccionada por 
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meio do processo de colocação de fita de fibras contínuas de carbono impregnadas 

com resina epóxi, para posterior cura em autoclave. 

 

 

 

Figura 2.12 - Fabricação de fuselagem de aeronave pelo processo de colocação de fita. 
Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=45>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
 

 

2.1.3.4 Aplicações na Indústria Aeronáutica 

 

 

Na Figura 2.13 é possível visualizar o relativamente grande número de 

aplicações dos materiais compósitos na indústria aeronáutica nacional (Embraer 

S/A) em um projeto já bem estabelecido (EMB145), de fato até antigo, onde se 

destaca a ampla aplicação de laminados carbono-epoxi em superfícies de controle 

tais como flapes, ailerons e freios aerodinâmicos. 
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Figura 2.13 - Componentes da aeronave Embraer EMB145 tipicamente confeccionados com 
materiais compósitos (cortesia da Embraer S/A). 
 

Já a Figura 2.14 mostra uma vista explodida de uma aeronave mais moderna 

(superjumbo Airbus A380), já em operação, destacando-se componentes estruturais 

confeccionados em compósitos de matriz termoplástica. 

 

 

 

 

 

Continua 
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Continuação 

 

 

Figura 2.14 - Componentes da aeronave A380 potencialmente confeccionáveis com resina 
termoplástica fortalecida com fibras contínuas de alta resistência mecânica. Disponível em: 
<http://w1.rob.com/pix/oops?page=51>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
 

 

2.2 Desgaste e Tribologia 

 

 

2.2.1 Definições 

 

 

No contexto deste trabalho, desgaste é considerado como a perda 

progressiva, em termos de massa ou volume, de substância da superfície de um 

corpo sólido em decorrência do movimento relativo contra outra superfície sólida (a 

qual inclusive pode também sofrer desgaste no processo), afetado ou não pela 

presença do resíduo sólido gerado pelo evento. De modo mais generalizado, 

desgaste pode ser definido como a perda progressiva de matéria da superfície de 
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um corpo sólido devido ao contato e movimento relativo com outro corpo sólido, 

líquido, ou mesmo gasoso (Gahr, 1987). 

Tribologia é, portanto, definida como a ciência e tecnologia da interação entre 

superfícies em movimento relativo e das práticas relacionadas. A palavra tribologia é 

derivada da palavra grega tribos significado de fricção. Tribologia envolve, portanto, 

a investigação científica de todos os tipos de fenômenos de fricção, de lubrificação e 

de desgaste, e também as aplicações técnicas do conhecimento tribológico (Gahr, 

1987). 

Um sistema tribológico consiste basicamente nas superfícies de dois materiais 

que estão em íntimo contato e sob movimento relativo entre si, e pela sua 

circunvizinhança. O tipo, o progresso e a extensão do desgaste são essencialmente 

determinados pelos materiais em contato, pelo acabamento dos componentes, por 

qualquer subproduto gerado no processo, por influências ambientais e por condições 

operacionais. 

A Figura 2.15 ilustra os elementos básicos que constituem um sistema 

tribológico: 

 

 

 

Figura 2.15 - Esquemático ilustrativo dos elementos que compõem um sistema tribológico. 
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onde: 

1. Material base. 

2. Material oponente ou contraface. 

3. Influências externas, tais como temperatura, pressão, umidade relativa e 

ambiente. 

4. Material intermediário, tal como lubrificante, contaminante, resíduo oriundo 

do desgaste. 

5. Carga mecânica. 

6. Movimento relativo. 

 

 

2.2.2 Desgastes Abrasivo e Adesivo 

 

 

Desgaste abrasivo ocorre sempre que um objeto sólido é mecanicamente 

carregado (friccionado) contra partículas de um material que tenha uma dureza igual 

ou superior à sua. De fato, a base da resistência ao desgaste abrasivo dos materiais 

é a sua dureza, e, geralmente, é aceito que materiais mais duros experimentam 

menores taxas de desgaste abrasivo do que os materiais mais macios para uma 

dada condição de ensaio ou uma mesma circunstância de operação em serviço. 

Desgaste adesivo pode ocorrer quando as superfícies em contato deslizam 

uma contra a outra. A alta pressão local entre as asperezas superficiais em forte 

contato resulta em deformação plástica das mesmas, na sua adesão e, 

conseqüentemente, na formação de junções (soldagem) altamente localizadas. O 

deslizamento relativo entre as superfícies em contato causa a ruptura destas junções 
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e, freqüentemente, transfere parte de material de uma superfície para a outra. No 

caso dos polímeros, é muito freqüente o emprego do termo “filme polimérico de 

transferência”, tradução literal de polymer transfer film (Lhymn, 1987; Böhm et al, 

1990; Friedrich et al, 1993 & 1995; Harsha & Tewari, 2003; Kawakame, 2003; Lhymn 

& Bozolla, 2003; Hou & Ye, 2004; Kim et al, 2005 & 2007; Suresha et al, 2007 & 

2008). Os polímeros, dada a sua natural plasticidade (em especial os termoplásticos) 

e sua relativamente baixa temperatura de fusão (termoplásticos), são bastante 

propensos em serviço ao desgaste adesivo. Isto pode aumentar o risco de 

sobrecarga do componente devido à tensão, à velocidade ou à temperatura, sendo 

este risco diretamente relacionado a um grande aumento do coeficiente de fricção e 

desgaste. Em casos extremos, é possível ocorrer até mesmo o impedimento do 

movimento relativo entre as partes em contato. Por outro lado, alguns autores se 

reportam ao efeito do filme de transferência polimérico como um moderador da força 

de fricção atuando na interface de contato. Estes pontos serão detalhados ao longo 

do texto. 

A tendência para formar juntas aderidas depende das propriedades físicas e 

químicas dos materiais em contato, do modo e da intensidade do carregamento, 

bem como da presença de contaminantes e rugosidades superficiais. 

Uma vez que a adesão depende da área real de contato, ela é influenciada 

pela resistência mecânica dos materiais, pela sua deformação plástica ou 

permanente, sua estrutura cristalina e pelo número de sistemas (planos e direções) 

de escorregamento. 

Dentre os componentes de equipamentos que tipicamente envolvem desgaste 

adesivo destacam-se as cavidades para extrusão, os cames e guias, as 
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engrenagens, os mancais, as ferramentas de corte e as juntas mecânicas (Gahr, 

1987). 

Entretanto, cabe ressaltar que, em geral, e particularmente dos compósitos 

poliméricos, ocorre uma transição entre os mecanismos de desgaste operantes e/ou 

predominantes na medida em que prossegue o contato com movimento relativo 

entre as partes. Por exemplo, no caso das juntas mecânicas, embora de início o 

desgaste adesivo possa vigorar, com o passar do tempo alguns produtos de 

desgaste vão sendo criados, e o mecanismo controlador do processo passa a ser o 

desgaste abrasivo. 

 

 

2.2.3 Desgaste de Pares de Fricção Metal / CMP 

 

 

2.2.3.1 Considerações Iniciais 

 

 

A questão do desgaste por fricção entre materiais de diferentes classes ou 

naturezas tem atraído cada vez mais a atenção da comunidade científica 

especialista na área (Galea et al, 1993; Qu et al, 2005; Klett et al, 2005; Ciornei et al, 

2006; Caccese et al, 2007; Kabche et al, 2007). O contato entre dois materiais 

dissimilares entre si, e que se movimentam um relativamente ao outro, sob baixa ou 

alta freqüência, em pequena ou grande amplitude, e sob cargas baixas ou elevadas, 

fatalmente conduzirá, mais cedo ou mais tarde, ao processo de desgaste, de um, de 

outro, ou mesmo de ambos os componentes envolvidos. Um caso particular deste 
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fenômeno é freqüentemente observado em juntas mecânicas de laminados 

compósitos de matriz polimérica unidos por prendedores metálicos1, as quais são 

empregadas particularmente na indústria da mobilidade (aeronáutica, aeroespacial, 

automotiva, naval e ferroviária). 

 

 

2.2.3.2 Juntas Mecânicas de Laminados CMP 

 

 

O projeto de sistemas estruturais freqüentemente envolve elementos que são 

conectados por meios de adesivos, parafusos, rebites, pinos, ou várias combinações 

destas conexões. Nas estruturas e componentes confeccionados em laminados 

compósitos de matriz polimérica (CMP), diversos tipos de juntas são comumente 

empregadas, quais sejam: (i) as mecanicamente acopladas, (ii) as co-curadas 

(matrizes termorrígidas), (iii) as co-consolidadas (termoplásticas), (iv) as coladas 

(termorrígidas), (v) as soldadas (termoplásticas), além das (iv) híbridas (Mallick, 

1986; Agarwal & Broutmann, 1990; Galea et al, 1993; Hart-Smith, 1993; Yoshiki, 

1999; Starikov, 2001; Starikov & Schön, 2002; Schön & Starikov, 2003; Kelly & 

Hallström, 2004; Klett et al, 2005; Nichols et al, 2007; Kabche et al, 2007; Thoppul et 

al, 2008 & 2009). 

Juntas co-curadas, co-consolidadas, coladas e soldadas são muito 

dependentes do tamanho das partes a serem unidas e da quantidade de 

sobreposição requerida para suportar o carregamento aplicado em serviço. 

                                                 
1 Quase que invariavelmente os prendedores são de natureza metálica (em especial ligas de 
alumínio, de titânio e aços), não obstante, mais atualmente, haver um grande esforço para o 
desenvolvimento de prendedores confeccionados em CMP, especialmente na indústria de construção 
aeronáutica. 
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Atualmente, elas são aceitas, quase sem exceção, apenas nos componentes 

estruturais ditos secundários de uma aeronave, sendo, em geral, evitadas em 

estruturas primárias devido aos elevados níveis de resistência mecânica 

necessários, às altas temperaturas de operação, aos efeitos nocivos da umidade e, 

particularmente, a questões de confiabilidade no uso e de reprodutibilidade e 

repetibilidade na confecção, na inspeção e nos ensaios mecânicos de certificação e 

controle de qualidade das mesmas (Niu, 1988 & 1992). 

Desta forma, as juntas mecânicas e as juntas híbridas (o termo é aqui 

aplicado para designar o emprego simultâneo de união mecânica e por adesão) são 

ainda predominantes nas estruturas feitas em laminados compósitos avançados de 

matriz polimérica. 

Em princípio, tanto prendedores confeccionados em ligas de titânio, de 

alumínio, quanto em aços inoxidáveis são aplicáveis em estruturas de laminados 

compósitos. Entretanto, vários fatores devem ser considerados na especificação de 

prendedores para materiais compósitos: 

(i) A expansão/contração térmica diferencial do prendedor relativamente ao 

compósito. 

(ii) O efeito da usinagem da furação na integridade estrutural do material, 

assim como a ocorrência de delaminação causada pelo prisioneiro sob 

carga. 

(iii) A entrada de água entre o prendedor e o laminado. 

(iv) A continuidade elétrica do compósito e corrosão galvânica da junta 

compósita. 

(v) O peso do sistema de prisioneiros. 
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(vi)  A vedação proporcionada pelo prisioneiro (ex: em um reservatório de 

combustível líquido ou gasoso). 

 

Neste sentido, prendedores confeccionados em liga de alumínio e em aços 

inoxidáveis se expandem e se contraem acentuadamente quando expostos a 

temperaturas extremas do envelope de operação de aeronaves (tipicamente -70°C a 

+100°C em aeronaves comerciais). Em laminados fortalecidos com fibras de 

carbono, a grande variação dimensional exibida por estes prendedores pode causar 

afrouxamento da carga de aperto (torque) aplicado durante a montagem do sistema. 

Além disso, a corrosão por par galvânico em juntas de laminados sólidos compósitos 

fortalecidos com fibras de carbono e unidos por prendedores de liga-Al ou aço é um 

fenômeno já bastante conhecido e freqüentemente evitado nas práticas de 

construção naval e aeronáutica. 

De fato, as juntas representam uma descontinuidade na estrutura e resultam 

naturalmente em elevadas tensões localmente concentradas (Figura 2.16 e 2.17), as 

quais podem iniciar a falha do conjunto, geralmente por mecanismos de fratura. Por 

exemplo, é amplamente reconhecido que concentrações de tensão em cantos de 

furações em laminados compósitos avançados são altas o suficiente para reduzir a 

eficiência destas conexões por um fator de até 50% (Thoppul et al, 2008 & 2009; 

Hart-Smith, 1993). Além disso, o processo de desgaste por contato ente furo e 

prendedor acelera significativamente, por diferentes vias, o processo de fratura da 

junta, podendo culminar no colapso de todo o sistema. 
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Figura 2.16 - Modelo de uma junta mecânica simples, em que um laminado plano é 
carregado em tração por um prendedor inserido em furo passante circular (Adaptado de 
Agarwal & Broutmann, 1990). 
 

 

(a)      (b)           (c) 

 

Figura 2.17 - Distribuição de tensões no plano do laminado ao redor do pino de 
tracionamento da junta: (a) Tensão compressiva no lado de carregamento do prendedor 
(pino); (b) Tensão trativa através da seção do material; (c) Tensão de cisalhamento fora do 
plano de máxima tração (Agarwal & Broutmann, 1990). As setas vermelhas indicam a 
intensidade, direção e sentido dos máximos esforços desenvolvidos na furação pinada 
tracionada. 
 

Para juntas mecânicas perfeitamente acopladas e ajustadas (se é que 

existentes), ou seja, para tolerâncias mínimas entre as partes furadas e unidas, 

pequenos movimentos relativos (da ordem de mícrons) entre as partes hão de 

ocorrer devido à solicitação dinâmica (cíclica) da estrutura, dando origem ao 
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fenômeno do fretting, o qual é amplamente estudado e estabelecido na comunidade 

científica no caso de ligas metálicas, mas que ainda carece de maior atenção no 

caso dos laminados CMPs. 

Entretanto, o fenômeno de desgaste pode adquirir uma conotação ainda mais 

grave em termos de perda de material e de rapidez para o estabelecimento da falha 

da junta mecânica quando movimentos relativos mais amplos entre as diversas 

partes da junta são permitidos (Mallick, 1986; Yoshiki, 1999). Isto é especialmente 

verificado em juntas mecânicas com folga proposital entre prendedores e furações 

(as chamadas clearance joints) que são, por vezes, empregadas especialmente em 

estruturas aeronáuticas confeccionadas em CMPs. O artifício da folga intencional 

entre furo e prendedor visa basicamente possibilitar a livre expansão/contração 

diferencial dos materiais dissimilares, como decorrência de flutuações térmicas (o 

amplo envelope de temperaturas de operação em aeronaves comerciais subsônicas 

modernas foi anteriormente especificado no texto) e/ou de umidade em serviço. O 

artefato da folga objetiva, assim, evitar tensões de origem termo-mecânica que 

possam se somar àquelas de origem puramente mecânicas previstas em projeto 

(Thoppul et al, 2008 & 2009; Nichols et al, 2007; Kelly & Hallström, 2004). 

A facilitação do movimento relativo entre as partes que constituem uma junta 

mecânica intensifica naturalmente seu desgaste, mensurado em termos da perda de 

massa ou, preferencialmente, de volume das partes (visto que é uma questão de 

caráter essencialmente dimensional), a partir das respectivas superfícies de contato 

(Mallick, 1986; Yoshiki, 1999). Isto pode ocorrer entre as faces dos laminados em 

contato entre si, bem como entre as bordas de suas furações e o perímetro dos 

respectivos prendedores, num processo moto-contínuo e acelerado. Preconiza-se 

que o processo transite do mecanismo de desgaste por fretting puro para aqueles 
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envolvendo adesão e, mais tarde, abrasão devido à geração de fragmentos (3° 

corpo). 

O resultado do processo de desgaste é o aumento da folga da junta e, 

conseqüentemente, a redução da sua resistência residual aos esforços mecânicos 

aplicados, como decorrência, dentre outros efeitos, da distribuição não-uniforme do 

campo de tensões no interior do laminado e da redução progressiva das seções 

líquidas efetivamente suportando o carregamento mecânico aplicado. A rigor, para 

juntas sobrepostas (lap shear joint) e situações em que o modo de falha é o 

desejável, qual seja, por esmagamento da furação (bearing failure), a deformação do 

furo é levemente maior no caso de juntas com folga comparativamente a juntas 

muito ajustadas (i.e., sem folga), para um dado nível ou intensidade de 

carregamento mecânico, em função da menor área efetiva de contato entre furo e 

prendedor nas primeiras. Além disso, a rigidez da junta é menor quanto maior a 

folga, devido tanto à reduzida área de contato, como às maiores deformações do 

furo. Ademais, o efeito da folga, provocada e/ou intensificada pelo desgaste entre as 

partes em contato, é também substancial quanto à resistência ao esmagamento para 

uma deformação da furação da ordem de 4% (critério extensivamente empregado no 

projeto de juntas mecânicas compósitas). Nestes casos, invariavelmente observa-se 

uma significativa redução da resistência mecânica das juntas folgadas (Kelly & 

Hallström, 2004). 

Durante o carregamento em fadiga trativa de juntas unidas mecanicamente, 

foi experimentalmente determinado que, inicialmente, o coeficiente de fricção entre 

as faces em contato dos laminados unidos por prendedores aumenta devido à 

redução do espaço disponível para estes se moverem no interior da furação, 

redução esta promovida por resíduos gerados durante os primeiros estágios do 
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processo de desgaste. Enquanto o carregamento cíclico perdura, a quantidade de 

danos na furação tende a aumentar, e, quando as partículas compactadas de pó 

residual são transportadas para fora da furação, mais espaço disponível é criado 

para o movimento, ocorrendo então a relaxação dos prendedores. Com o incremento 

do número de ciclos, o pré-torque nos prendedores é reduzido na medida em que 

aumenta a folga entre o prendedor e os laminados, assim como entres estes últimos. 

A degradação dos furos, o desgaste entre as faces em contato dos laminados, e o 

desgaste entre as superfícies interna e da borda dos furos e os prendedores, 

permitem um maior deslocamento entre os laminados, e assim sucessivamente, até 

que a integridade estrutural do conjunto esteja totalmente comprometida (Starikov, 

2001; Starikov & Schön, 2002; Schön & Starikov, 2003). 

Alguns estudos tem se dedicado à determinação do número de ciclos 

necessários para a observação visual dos produtos de desgaste, os quais tendem a 

ser expulsos da região em que foram gerados, criando e/ou incrementando assim a 

folga entre furo e prendedor, além de, obviamente, constituírem um 3° corpo que 

determina a prevalência do mecanismo de desgaste por abrasão a três corpos sobre 

o fretting e/ou o desgaste por adesão vigorando inicialmente na junta. Thoppul et al 

(2008 & 2009), Kelly & Hallström (2004) observaram que este tempo varia de 

sistema para sistema mecânico avaliado. 

A Figura 2.18 apresenta exemplos de união mecânica de peças aeronáuticas 

confeccionadas, respectivamente, em material compósito e em liga metálica, 

originando juntas aqui denominadas híbridas. 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura 2.18 - (a) Componente estrutural aeronáutico da Airbus (viga em I) obtido pela junção 
mecânica de dois materiais dissimilares entre si (metal à esquerda, e CMP à direita); (b) 
Faces reforçadas e plana, respectivamente, de um painel híbrido metal / CMP de aeronave 
Airbus. Disponível em: <http://w1.rob.com/pix/oops?page=37>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
 

 

A Figura 2.19 apresenta um esquema da junta mecânica híbrida entre um 

material compósito (na forma de painel) e uma subestrutura metálica tipo longarina, 

potencialmente utilizada nas indústrias aeronáutica e naval. 
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Figura 2.19 - Esquematização do conceito de junta mecânica híbrida impermeável a 
líquidos. Adaptado de fonte na internet Acesso em: 10 jan. 2009.  
 

 

A Figura 2.20 ilustra o modelamento, por meio de malha de elementos finitos, 

de uma junta mecânica entre dois materiais estruturais dissimilares entre si, unidos 

por um terceiro e também diferente material (prendedor). 

 

 

 

Figura 2.20 - Modelo em elementos finitos de uma junta mecânica totalmente híbrida. Fonte: 
internet Acesso em: 10 jan. 2009.  
 

A Figura 2.21 apresenta o caso real da união mecânica, por meio de rebites e 

parafusos, entre enrijecedores (stiffners) estruturais confeccionados em laminados 

CMPs (PPS fortalecido com fibras de carbono) e longarinas de liga-Ti que compõem 
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a estrutura interna de flapes e estabilizadores horizontais em aeronaves comerciais 

de grande porte. 

 

 

Figura 2.21 - Componente estrutural primário aeronáutico (aeronaves Airbus A330 e A340) 
formado pela junção mecânica de laminado CMP e liga metálica. Disponível em: 
<http://w1.rob.com/pix/oops?page=67>. Acesso em: 10 jan. 2009. 
 

A Figura 2.22a ilustra o projeto estrutural da aeronave Phenom da Embraer 

S/A, que emprega uma montagem similar àquela observada na Figura 2.21, porém 

desta feita aplicada na deriva (ou estabilizador vertical) localizada na empenagem da 

aeronave (indicada por seta). Na Figura 2.22b é mostrada uma aeronave em pleno 

vôo ainda em estágio de teste e certificação. 

 

    

(a)        (b) 

Figura 2.22 - (a) Projeto estrutural do mini-jato Phenom 300 da Embraer; (b) Aeronave em 
vôo. Acesso em: 10 jan. 2009. 
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Considerado o elevado gradiente de durezas existente entre laminados CMPs 

e as ligas metálicas estruturais aeronáuticas, e a grande pressão de contato atuante 

no contato entre prendedor / furação, pode se inferir que as máximas taxas de 

desgaste hão de se desenvolverem no contato de um prendedor metálico com a 

furação de um laminado CMP. Daí a importância de se considerarem pares de 

fricção metal / CMP tal como presentemente avaliados neste estudo. 

 

 

2.2.3.3 Mecanismos de Desgaste em CMPs Fibrosos 

 

 

Vários estudos têm sido disponibilizados na literatura acerca do 

comportamento de desgaste de polímeros e seus compósitos. Boa parte destas 

pesquisas fornece apenas resultados quantitativos, enquanto que o restante dos 

trabalhos prima por informações relativamente aos micromecanismos envolvidos no 

processo mecânico de perda e/ou de transferência de material para a contraface 

correspondente. 

Por exemplo, segundo Tsukizoe & Ohmae (1983), o desgaste dos compósitos 

de matriz polimérica fortalecidos com fibras de alto desempenho procede via a 

seguinte seqüência cronológica de eventos, os quais são afetados por dois ou mais 

fatores essenciais que são abaixo descriminados: 

1. Redução da seção transversal das fibras de reforço por desgaste, que é 

afetada pela carga normal aplicada e pela distância de escorregamento 

entre as partes. 
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2. Subseqüente quebra das fibras, que é afetada pela deformação do 

laminado causada pela força de fricção, pela carga normal aplicada e 

também pela distância de deslizamento. 

3. Arrancamento e descascamento das fibras de reforço da matriz polimérica, 

que são determinados pela resistência ao cisalhamento interlaminar do 

CMP, pela sua deformação, pela carga normal, além da distância 

percorrida no deslizamento. 

 

Mecanismos mais detalhados de desgaste de CMPs foram propostos por Lee 

et al (2005). De acordo com os pesquisadores, visto que o eixo das fibras e a 

superfície em contato com o CMP não são perfeitamente paralelos, é possível que a 

extremidade das fibras quebradas pelo atrito com a superfície oposta (contraface), e 

as áreas ricas em resina localizadas naquela região sejam desgastados mais 

rapidamente, criando espaços onde os fragmentos micrométricos de desgaste são 

embutidos. Além disso, a rugosidade da contraface de contato induz carga cíclica 

(na forma de pequenas cargas de impacto repetido) nas fibras, facilitando o 

descolamento destas com relação à matriz polimérica e criando novos espaços para 

a alocação dos fragmentos de desgaste (Figura 2.23a). O movimento relativo entre 

as superfícies transfere assim os produtos de desgaste para aqueles locais, 

compactando os resíduos gradualmente por esforço cisalhante. Quanto maior a 

compactação dos fragmentos, maior a intrusão destes nos vazios criados por 

descolamento entre fibra e matriz, causando a flexão progressiva das fibras de 

reforço e levando em ultima instância à fratura destas (Figura 2.23b). Como a 

dificuldade do movimento das partículas micrométricas cresce com a densidade de 

empacotamento das mesmas, ao final do processo de densificação elas começam a 
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se comportar como um sólido massivo. Desta forma, as partículas altamente 

compactadas podem trincar em uma região mais fraca, de mais baixa compactação, 

e fragmentos desta massa compactada, incluindo partes de fibras quebradas, podem 

ser destacados e deslocados para outras posições de compactação situadas atrás 

daquela inicialmente estabelecida (Figura 2.23c), e assim sucessivamente, num ciclo 

contínuo de compactação e fratura de fragmentos de desgaste, até estes se 

desgarrarem das superfícies sob deslizamento. 

 

 

 

Figura 2.23 - Mecanismos propostos de desgaste de compósitos poliméricos fibrosos: (a) 
Fragmentos de desgaste e descolamento de fibras; (b) Compactação dos fragmentos e 
quebra de fibras; (c) Destacamento de fragmento da massa compactada contendo porções 
de fibras quebradas. Adaptado de Lee et al (2005). 
 

Na Figura 2.24 é mostrado o efeito do tamanho dos fragmentos de desgaste 

no processo de desgaste abrasivo. Quando os detritos são maiores que a 
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rugosidade superficial na contraface do laminado CMP (Figura 2.24a), o seu 

desgaste abrasivo ocorre basicamente devido aos detritos de desgaste, que 

aumentam a força de atrito entre as partes em contato. Porém, quando os detritos 

são menores que a rugosidade superficial de deslizamento (Figura 2.24b), o 

rolamento dos detritos acontece naturalmente, porque este movimento rotativo não é 

estancado pelas duas superfícies em contato, de forma que a fricção do sistema é 

minimizada. Neste sentido, os fragmentos de escala micrométrica produzidos pelas 

asperezas de contato em movimento relativo entre os dois corpos não aumenta a 

fricção entre os mesmos, porém fibras quebradas da ordem de 10 mícrons já podem 

incrementar a fricção, visto suas extremidades serem fácil e freqüentemente 

engastadas nas rugosidades das superfícies em contato, impedindo seu movimento 

de rotação ou rolamento livre. 

 

 

Figura 2.24 - Efeito de tamanho dos detritos, ou fragmentos no desgaste abrasivo: (a) 
Quando o detrito é maior que a rugosidade superficial; (b) Quando é menor que a 
rugosidade superficial. Adaptado de Lee et al (2005). 
 

A Figura 2.25 ilustra o efeito da compactação de fragmentos de desgaste, 

incluindo porções de fibras quebradas, no coeficiente de fricção do sistema. Quando 
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estes elementos não são compactados, os fragmentos de fibras com tamanhos 

(comprimentos) tipicamente inferiores a 10 mícrons são facilmente rolados sob o 

efeito da tensão cisalhante, incrementando pouco o coeficiente de fricção do 

sistema. Entretanto, uma vez que elas tenham sido compactadas juntamente aos 

demais fragmentos de desgaste, o coeficiente de atrito aumenta significativamente, 

pois mesmo os pequenos fragmentos de fibras são impedidos de rolarem livremente, 

e são favoravelmente engastados nas asperezas da superfície de contraface do 

CMP. De fato, o efeito é tão intenso que ele é sugerido até mesmo como um 

mecanismo de criação, ou de incremento da rugosidade na superfície deslizante 

contra o CMP. 

 

 

 

Figura 2.25 - Nova rugosidade criada na contraface do laminado CMP devida à 
compactação de detritos incluindo fibras quebradas. Adaptado de Lee et al (2005). 
 

Conclui-se que os detritos de desgaste produzidos e compactados são o fator 

determinante aos comportamentos de fricção e de desgaste dos laminados 

compósitos de matriz polimérica. 

 

Desta forma, visando-se reduzidos efeitos de fricção e desgaste, o 

mecanismo de compactação deve ser retardado tanto quanto possível. Tem sido 
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proposto, por exemplo, que isso seja conseguido por meio do micro-sulcamento da 

superfície do CMP. 

 

 

2.2.3.4 Ensaio de Desgaste Via Deslizamento Pino-Sobre-Disco 

 

 

Segundo Qu et al (2005), o ensaio PSD (esquematizado na Figura 2.26) é 

geralmente realizado com a intenção de se avaliar o desgaste do par tribológico sob 

condições predominantes de deslizamento. Porém, na prática, a história de 

carregamento entre os dois corpos sólido mantidos em íntimo contato entre si 

consiste, simultaneamente, em deslizamento e choque mecânico, desde que 

vibrações podem ocorrer caso a superfície do disco não seja perfeitamente normal 

ao eixo do pino de desgaste, bem como em decorrência da rugosidade superficial 

dos dois sólidos em contato. A tendência ao impacto é, portanto, proporcional a 

ambas a velocidade escalar de deslocamento entre as superfícies e à distância entre 

a pista de desgaste (no caso do ensaio sob condições de múltiplo passe – “multi-

pass condition”: Bijwe et al, 2002 & 2007a,b) e o centro do disco (elemento rotativo no 

presente estudo), além de ser uma função combinada da rugosidade superficial do 

pino e do disco. 
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Figura 2.26 - Diagrama esquemático de um aparato de ensaio de desgaste por atrito entre 
pino e disco segundo a norma ASTM G 99-95. 
 

Ainda segundo Qu et al (2005), diferentemente do deslizamento que 

normalmente causa deformação plástica nos materiais, o choque mecânico repetido, 

mesmo de baixa intensidade, pode introduzir rupturas catastróficas, tais como 

trincamento e esmagamento superficial e sub-superficial de ambos os corpos em 

contato, levando à remoção mais rápida de material e à produção de detritos ou 

fragmentos afiados (particularmente nos materiais de natureza frágil) que, por sua 

vez, causarão abrasão à três corpos. É amplamente reconhecido que materiais 

frágeis são muito mais susceptíveis e sensíveis a estes efeitos que os tenazes. 

Relações lineares inversas têm sido freqüentemente determinadas entre a taxa de 

desgaste de materiais essencialmente frágeis (ex. cerâmicos, polímeros 

termorrígidos, metais tratados termicamente e/ou fragilizados pelo meio: ex. Ti 

fragilizado por oxigênio: Molinari et al, 1997) e sua tenacidade à fratura como 

decorrência da quase inevitabilidade dos choques mecânicos (fadiga por impacto) 

em experimentos destinados a obtenção da resistência ao desgaste. Nestas 
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circunstâncias, o ranking de resistência ao desgaste se estabelece em ordem 

inversa a dureza, mas, como supracitado, em ordem idêntica à sua tenacidade à 

fratura. A literatura registra, por exemplo, no caso dos laminados CMP, que a resina 

epoxi possui uma superfície com características frágeis, produzindo, em ensaios de 

desgaste, grandes detritos (Cirino et al, 1998). 

A rigor, o desgaste por deslizamento é caracterizado pelo movimento relativo 

entre duas superfícies sólidas lisas em contato sob carregamento normal, onde os 

danos superficiais durante o movimento não ocorrem por sulcamentos devido à 

penetração de asperezas ou por partículas externas (Gahr, 1987). 

Entretanto, há de se mencionar que a própria evolução do processo de 

desgaste propicia condições para que diferentes mecanismos de desgaste se 

sucedam e vigorem uns com relação aos outros, sem que haja qualquer interferência 

externa ao ambiente em que o fenômeno se desenvolve. Por exemplo, caso as 

partículas, fragmentos ou produtos de desgaste naturalmente gerados durante o 

processo convencional de deslizamento PSD não sejam extraídos do ambiente por 

alguma intervenção externa ou intencional, desgaste por abrasão (caracterizado por 

sulcamentos das superfícies) há de ocorrer, da mesma forma que reações 

triboquímicas (discutidas na seqüência do texto) podem ocorrer, e mesmo 

eventualmente sobrepujar o mecanismo outrora predominante de abrasão. Desta 

forma, assume-se que, em contatos por deslizamento, desgaste pode ocorrer por 

adesão, abrasão, fadiga e oxidação, atuando singularmente ou nas mais variadas 

combinações, dependendo do sistema tribológico inicialmente formado, o qual é 

freqüentemente transformado, por si só, ao longo do tempo de processo (Schuitek, 

2007). 
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De acordo com Qu et al (2005), camadas superficiais mecanicamente 

deformadas exibem reatividade química bastante distinta da massa interna do sólido. 

As chamadas reações triboquimicas (geralmente definidas como oxidação) podem 

acelerar significativamente o processo de desgaste, pois deterioraram as 

propriedades mecânicas do material, resultando em micro-fraturas causando 

elevada taxa de desgaste. O processo de desgaste desenvolve continuamente 

“superfícies novas” e pré-dispostas às reações triboquímicas, num círculo vicioso. 

Técnicas de caracterização química micro-constitucionais (EDS e XRD) são 

geralmente empregadas na determinação de filmes de transferência para as 

correspondentes contrafaces de modo a conformar, ou não, possíveis reações 

triboquimicas entre os pares de desgaste por fricção. 

Neto & Kiminami enfatizam que os resultados mais reprodutíveis encontrados 

quanto à taxa de desgaste utilizaram equipamentos do tipo pino-contra-disco. 

 

 

2.2.3.5 Efeitos de Algumas Variáveis no Desgaste de Laminados CMPs 

 

 

2.2.3.5.1 Considerações Iniciais 

 

 

Lee et al (2005) reiteram que CMPs fortalecidos com fibra de carbono têm, em 

princípio, uma ampla gama de aplicabilidade em sistemas deslizantes sem 

lubrificante líquido. Isto, porque a fibra de carbono é composta por planos 

concêntricos (estrutura tipo-cebola, ilustrada na Figura 2.27) de grafita. 
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Figura 2.27 - Representação esquemática da estrutura tri-dimensional da fibra de carbono. 
Adaptado de Lee, 2005. 
 

O deslizamento entre as camadas da grafita, e entre estas e a contraface de 

desgaste pela aplicação de esforços cisalhantes ocorre facilmente, o que dá à fibra 

de carbono características auto-lubrificantes. 

Em geral, assume-se para os laminados CMP que as características 

tribológicas das matrizes poliméricas termoplásticas são melhores que matrizes 

termofixas, porém as propriedades mecânicas de compósitos termoplásticos são, 

segundo a literatura, geralmente mais baixas que compósitos termorrígidos. 

 

 

2.2.3.5.2 Teor de Fibras de Reforço 

 

 

Segundo Cirino et al (1988), Bijwe et al (2002 & 2007a,b), a incorporação de 

fibras na resina polimérica do CMP geralmente reduz a taxa de desgaste do 

compósito final submetido a deslizamento contra outro corpo sólido, devido a um 
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aumento na capacidade do compósito resistir cargas mecânicas. Conforme 

mencionado no item 2.2.2, o mecanismo de desgaste por adesão, típico de baixos 

volumes de reforço fibroso e altas concentrações do polímero matricial, tende a ser 

suplantado pelo de abrasão na medida em que aumenta a percentagem volumétrica 

da fase de reforço e resíduos abrasivos tendem a ser gerados no processo (Hanmin 

et al, 1987a,b). O desgaste produzido pelos detritos formados na superfície de 

deslizamento é desgaste abrasivo, que aumenta a fricção e o desgaste na superfície 

compósita (Lee et al, 2005). Em geral, a análise das superfícies poliméricas 

desgastadas em ensaios contra ligas metálicas mostra que o mecanismo de 

desgaste da fase orgânica é uma combinação de desgaste adesivo e desgaste 

abrasivo (Mimaroglu et al, 2007). 

Dados da literatura (Hanmin et al, 1987a,b) mencionam, entretanto, que, uma 

vez excedido o teor ótimo de fibras no CMP, incrementa-se a geração de defeitos 

estruturais entre fibra e resina como decorrência da não-uniformidade da adesão 

entre estas fases (reforço e matriz). Quanto maior o teor de fibra, mais fácil se torna 

a ocorrência de falha por descolamento interfacial entre as mesmas, assim como o 

descascamento da camada de resina entre as lâminas individuais do laminado. 

Como resultado, muitas partículas com formas e tamanhos irregulares, ou mesmo 

grande fragmentos são formados durante o contato entre pino de CMP / disco 

metálico2. 

Resultados obtidos em estudos científicos sobre desgaste por fricção têm 

demonstrado que dentre todas as possíveis composições testadas, o melhor 

desempenho global dos CMPs (i.e., otimização da performance em termos da 

                                                 
2 Segundo Quintelier et al (2006), nos estudos de desgaste por deslizamento PSD entre CMPs e ligas 
metálicas, quase que invariavelmente o CMP é empregado na forma de pino como elemento rotativo 
e a liga na forma de disco fixo, contrariamente ao que foi realizado na presente Dissertação de 
Mestrado. 
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maioria das propriedades mecânicas, resistência ao desgaste e coeficiente de 

fricção), foi determinado para compósitos reforçados com 65% em volume de fibra 

de carbono (FC). Com o aumento adicional de FC, o desempenho piorou como 

decorrência da maior abrasão exercida pelos detritos formados a partir da fratura 

das fibras de reforço (Bijwe et al, 2002 & 2007a,b). 

 

 

2.2.3.5.3 Carga Mecânica Aplicada 

 

 

O aumento de carga mecânica aplicada ao pino de desgaste no ensaio de 

deslizamento PSD favorece o dano das fibras de reforço, em especial segundo o 

mecanismo de trincamento das mesmas (Bijwe et al, 2002 & 2007a,b; Qu et al, 2005). 

Este fato, associado à pulverização das fibras e à subseqüente transferência destas 

na forma de detritos formando um “terceiro corpo” na interface entre os corpos em 

contato leva ao incremento da taxa de desgaste do compósito. Além disso, maiores 

cargas normais aplicadas à superfície do disco geram aumentos locais e 

instantâneos da temperatura (hot spots ou flash temperatures) devido ao aumento 

da fricção, deteriorando a adesão fibra-matriz e facilitando conseqüentemente o 

arrancamento ou a descamação das fibras pulverizadas que formarão o terceiro 

corpo abrasivo. Em casos extremos, foram detectadas em alguns experimentos 

conduzidos em condições ambiente (Hanmin et al, 1987a,b), temperaturas de até 

260°C no desgaste de compósitos PPS-C friccionados contra superfícies metálicas, 

portanto muito próximas à fusão do polímero termoplástico. Segundo os autores, o 

aumento da taxa de desgaste se deveu, nestas condições, especialmente ao 
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amolecimento da matriz de PPS e à conseqüente perda de sua resistência mecânica 

a altas temperaturas, não obstante a fricção entre as partes tenha sido reduzida pelo 

efeito moderador do polímero quase-fundido (o PPS funde tipicamente a 290°C). 

 

 

2.2.3.6 Medidas de Taxa de Desgaste 

 

 

O desgaste de materiais pode ser quantificado, além da perda de massa (∆m) 

ou de volume (∆V), pela taxa específica de desgaste (Equação de Archard & Hirst, 

1953-1956), Ks, em que a distância de deslizamento (L), assim como a carga normal 

aplicada (P), são computadas nos cálculos: 

 

Ks = ∆V / L*P      (2.1) 

 

 

2.2.3.7 Algumas Considerações com Relação aos Metais3 

 

 

O titânio é um material extremamente reativo e tem uma reputação de 

propriedades tribológicas bastante pobres. O titânio puro tende a se transferir para a 

contraface, além de se deformar de modo pouco conveniente em sistemas não 

lubrificado (Budinski, 1991). Assume-se, em geral, que o uso do Ti deve ser evitado 

                                                 
3 Em todos os casos referenciados, bem como naqueles avaliados no presente estudo, considerar-se-
ão somente as ligas metálicas no estado de como-fabricadas, sem a aplicação, portanto, de 
quaisquer revestimentos visando aumento da resistência ao desgaste. 
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em qualquer tribosistema. As sofríveis propriedades tribológicas do Ti e de suas 

ligas se devem principalmente aos seguintes fatores (Molinari et al, 1997): (i) Baixa 

resistência ao cisalhamento plástico; (ii) Reduzida capacidade de encruamento; (iii) 

Pequena proteção exercida pela camada superficial de óxido que se forma em altas 

temperaturas induzidas pela fricção durante o deslizamento, a qual é facilmente 

arrancada e fragmentada, não protegendo assim a camada sub-superficial metálica 

contra desgaste; (iv) Ação fragilizante do oxigênio ambiente no metal. 

Os aços inoxidáveis martensíticos fortalecidos por precipitação (aços PH) são 

indicados para aplicações onde a combinação de resistência mecânica e à corrosão 

são requeridas. Entretanto, sua aplicação é restringida pela sua baixa resistência ao 

desgaste (Bernardelli et al, 2006). Bajguirani (2002) mostrou que a máxima dureza 

para este material é alcançada quando a precipitação da segunda fase ocorre no 

intervalo de temperatura entre 400 e 500°C, em duas  horas de tratamento. 

Temperaturas e tempos inadequados de tratamento podem inibir a precipitação, ou 

mesmo induzir ao coalescimento dos precipitados, conseqüentemente diminuindo a 

dureza e a resistência mecânica do aço. Embora o aço 15-5 PH possua elevada 

dureza quando comparado aos aços inoxidáveis austeníticos, Bernardelli et al (2006) 

considera desejável melhorar as suas propriedades superficiais tais como : 

resistência ao desgaste, à corrosão e à fadiga, ampliando assim seu leque de 

aplicabilidade. O tratamento de nitretação a plasma tem sido uma opção para a 

otimização das propriedades superficiais, por possibilitar a utilização de baixa 

temperatura de tratamento e apresentar outras vantagens como: alta eficiência, 

baixa distorção, processo limpo, aporte térmico direto à peça, dentre outros fatores. 

Por sua vez, as ligas de alumínio têm alcançado uma posição de destaque 

como material estrutural por apresentarem uma combinação adequada de 
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resistência ao desgaste, resistência a quente e rigidez, em especial quando 

consideradas sua baixa densidade, além da boa resistência à corrosão, ampliando 

sua utilização no campo da engenharia, principalmente nas aplicações da indústria 

automobilística e aeronáutica (Navas, 1999). Algumas propriedades como a dureza, 

e, conseqüentemente, a resistência ao desgaste desta classe de materiais podem 

ser aprimoradas como, por exemplo, dispersando-se partículas duras, como é o 

caso da adição de partículas de silício, resultando num acréscimo da resistência ao 

desgaste (Hekermann, 2002). 

 

 

2.2.3.8 Filmes de Transferência entre Pares de Desgaste por Fricção Metal / 

CMP 

 

 

Os comportamentos de fricção e de desgaste de um polímero em 

deslizamento contra um material metálico são fortemente influenciados por sua 

habilidade de formar um filme de transferência na contraface. Em se tratando de 

CMP, Chen et al (2007) consideram que as fibras de carbono pulverizadas e 

misturadas a material extraído da matriz polimérica, dando assim origem a um filme 

de transferência que se deposita na contraface, melhoram as propriedades 

mecânicas e tribológicas do sistema através da redução do coeficiente de fricção, o 

que, em teoria, reduziria o desgaste de ambos os elementos do par pino-disco. 

Desta maneira, a formação de filmes de transferência, constituído 

basicamente de fragmentos de desgaste do compósito, poderia em certas 

circunstâncias mascarar asperezas e rugosidades na contraface metálica de 
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desgaste, reduzindo assim a ação abrasiva do metal. Para rugosidades muito 

pequenas na contraface metálica, a formação de filmes de transferência pode até 

mesmo ser prejudicada, pois não haverá condições para um ancoramento mecânico 

entre o filme e a superfície de desgaste do metal. Quintelier et al (2006) afirmam que 

o filme pode ser descontínuo também no caso duma rugosidade acentuada da 

contraface, dada a dificuldade do mesmo se acomodar por entre todas as 

reentrâncias da superfície metálica. Desta forma, parece haver uma rugosidade 

especifica do metal para um mínimo desgaste do par metal / CMP. 

Cabe observar que, embora a taxa de desgaste seja inicialmente 

relativamente pequena no ensaio PSD, a fricção entre as partes tende a aumentar 

sensivelmente como decorrência da geometria hemisférica da ponta do pino de 

desgaste, a qual vai se desgastando e dando origem a cada vez maior área de 

contato com o CMP. Além disso, a interação que ocorre entre o polímero presente 

nas duas faces que estão em íntimo contato pode contribuir adicionalmente (por 

exemplo, sob baixas temperaturas) para um eventual acréscimo adicional da fricção. 

O efeito da velocidade de escorregamento na capacidade de geração do filme 

parece também ser prejudicial sob ambas baixa e alta velocidade de rotação, 

indicando a existência de uma velocidade relativa de contato ideal para a 

minimização da taxa de desgaste. 

Sob baixas cargas, um filme uniforme de transferência tende a ser formado 

devido aos pequenos fragmentos gerados e aos efeitos térmicos desprezíveis. Sob 

cargas maiores, o desenvolvimento significativo de filme de transferência não se 

efetiva devido à ação mais abrasiva do metal (Zhao & Bahadur, 1998 & 2002). 

Os termoplásticos têm, em geral, uma baixa energia de superfície, suas 

propriedades de adesão a outros materiais estruturais são geralmente pobres, e, 
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portanto, a formação de filmes de transferência para uma contraparte metálica é 

geralmente inibida (Lee et al, 2005). Entretanto, o PPS possui boa habilidade de 

transferir filmes em contra-superfícies de aço, devido à formação de uma interface 

de FeS resultante da reação do metal como enxofre do PPS, que obviamente 

promove a adesão do filme termoplástico ao aço (Yamamoto & Hashimoto, 2002 & 

2004). 

Silva et al (2008) observaram que o termoplástico PEEK na forma pura se 

desgasta no deslizamento contra o aço por um mecanismo de abrasão (em oposição 

ao mecanismo de adesão, frequentemente observado nos sistemas tribológicos 

metal/polímero puro). Eles confirmaram, via análises por MEV-EDX, a presença de 

várias partículas de FeO2 na zona de contato, indicando o desgaste também do 

contra-corpo metálico. A elevação na temperatura de contato entre os corpos 

facilitou a oxidação de ferro e tendeu a formar um filme denso de óxidos de ferro 

(material duro e antiaderente). Hanmin et al (1987a,b) verificaram em condições 

semelhantes, porém empregando CMP de C-PPS, a existência de um filme polido e 

reflexivo azul escuro é visível a olho nu na superfície metálica desgastada, 

conduzindo, eventualmente, a uma redução na taxa de desgaste. 

Todos estes efeitos fornecem uma clara noção do elevado grau de 

complexidade da analise do comportamento de desgaste de sistemas tribológicos 

constituídos de dois materiais com naturezas tão diversas entre si, tal como o caso 

dos metais e laminados CMPs. 
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3. MATERIAIS 

 

 

3.1 Ligas Metálicas Monolíticas Estruturais 

 

 

3.1.1 Considerações Iniciais 

 

 

Os materiais metálicos avaliados neste estudo foram empregados na forma 

de pinos de desgaste, os quais foram fixados em um dispositivo imóvel e 

friccionados contra discos de laminados compósitos rotativos. Três diferentes ligas 

metálicas foram estudadas: (i) Al7475-T7351, (ii) Ti6Al4V, e (iii) Aço PH 15-5, todas 

fornecidas pela Embraer S/A na forma pronta para aplicação em serviço. 

 

 

3.1.2 Liga de Alumínio 

 

 

Foi investigada uma liga de alumínio de alta resistência SAE-AMS 7475, 

tratada para a condição T7351, produzida na forma de placa laminada a frio com 

espessura nominal de 60 mm. 

A composição química da liga, listada na Tabela 3.1, foi determinada pela 

técnica de espectrometria de emissão óptica, sendo confrontada com a 
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especificação fornecida pela norma SAE-AMS 2355 (2002), a qual é também suprida 

na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 - Composições químicas, determinada para a liga-Al 7475-T7351 ensaiada e 

requerida pela especificação SAE-AMS 2355 (2002). Porcentagens em massa. 
 

Elemento  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti P Al  

Amostra  0.047 0.065 1.251 0.003 1.949 0.239 5.793 0.052 0.010 Bal. 

SAE-AMS 

2355 
<0,1 <0,12 

1,2-

1,9 
<0,06 

1,9-

2,6 

0,18-

0,25 

5,2-

6,2 
<0,06 <0,05 Bal. 

 

Conclui-se da tabela acima que a composição química do material ensaiado 

encontra-se dentro das faixas de valores normatizados. 

As propriedades mecânicas em tração da liga-Al, ensaiada na forma de 

corpos de prova com seção transversal circular com diâmetro de 12,5 mm, são 

apresentadas na Tabela 3.2, juntamente à dureza e densidade do material, 

enquanto que a sua microestrutura típica é mostrada na Figura 3.1. 

 

Tabela 3.2 - Propriedades mecânicas em tração monotônica quase-estática (velocidade 
aproximada de alongamento de 2 mm/min) da liga-Al segundo a orientação longitudinal (de 
laminação) da placa (L). Média aritmética de três espécimes ensaiados. Dureza e densidade 
da liga são também reportadas. 
 

Temperatura 

(°°°°C) 

E 

(GPa) 

SE 

(MPa) 

SR 

(MPa) 

RA 

(%) 

AL 

(%)* 

 

HV** 

ρρρρ 

(g/cm 3) 

25 71 395 470 19 17 140 2,8 

100 69 341 391 21 19 – – 

* L0=8 mm 

** Valor convertido a partir de dureza Rockwell superficial, na escala 15 T (esfera com diâmetro 

de 1,6 mm e carga de 150 N), por meio da norma SAE J 417 
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Figura 3.1 - Microestrutura fortemente texturizada da liga de alumínio 7475-T7351 (Toti & 
Spinelli, 2004). 
 

Segundo a norma SAE-AMS 4202C (2002), o tratamento termomecânico 

T7351 imposto à liga de alumínio 7475, cujos elementos de liga principais são Zn e 

Mg, é realizado em 4 passos seqüenciais, os quais são descritos abaixo: 

1. Aquecimento no intervalo de 460-500°C para completa solubilização e 

homogeneização dos elementos de liga, seguido de resfriamento em água 

a uma temperatura ≤ 40°C. 

2. Deformação controlada por laminação, entre 1,5 e 3%. 

3. Novo aquecimento no intervalo de 100-135°C, por um período de 3 a 24 h. 

4. Envelhecimento entre 155-175°C, sob uma taxa de aquecimento que não 

exceda 20°C/h, por um tempo entre 8 e 30 h. 
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3.1.3 Liga de Titânio 

 

 

Avaliou-se uma liga aeronáutica Ti6Al4V, fornecida na forma de placa 

laminada a quente com 12,5 mm de espessura, tratada para a condição recozida 

conforme norma SAE-AMS 4911 (2002). Segundo esta norma, o tratamento 

termomecânico imposto a liga obedece a seguinte seqüência: 

1. Um tarugo resultante de fusão e re-fusão sob pressão e vácuo para a 

eliminação de gases oxigênio e hidrogênio é laminado na temperatura de 

900ºC. 

2. A placa obtida é recozida por uma hora em temperatura de 720ºC, e 

resfriada ao ar. 

3. A placa é descamada e aplainada para a espessura final. 

 

A composição química da liga-Ti, listada na Tabela 3.3, foi determinada pela 

técnica de espectrometria de emissão óptica e confrontada com a especificação 

estabelecida na norma SAE-AMS 4911 (2002), a qual é também apresentada Tabela 

3.3. 

Conclui-se da tabela abaixo que a composição química do material ensaiado 

encontra-se dentro das faixas de valores normatizados. 

As propriedades mecânicas da liga Ti, obtidas de ensaios de espécimes com 

seção transversal circular com diâmetro de 12,5 mm, são apresentadas na Tabela 

3.4, juntamente à dureza e densidade da liga, enquanto que a sua microestrutura 

típica é mostrada na Figura 3.2. 
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Tabela 3.3 - Composições químicas, determinada para a liga-Ti6Al4V ensaiada e requerida 
pela especificação SAE-AMS 4911 (2002). Porcentagens em massa. 
 

Elemento  Al  V Fe O C N H Ti 

Amostra 6,189 4,213 0,081 0,023 – – – Bal. 

SAE-AMS 

4911 
5,5-6,7 3,5-4,5 <0,30 <0,20 <0,10 <0,05 <0,01 Bal. 

 

Tabela 3.4 - Propriedades mecânicas em tração monotônica quase-estática (2 mm/min) da 
liga-Ti segundo a orientação longitudinal (de laminação) da placa (L). Média aritmética de 
três espécimes ensaiados. Dureza e densidade da liga são também reportadas. 
 

Temperatura 

(°°°°C) 

E 

(GPa) 

SE 

(MPa) 

SR 

(MPa) 

RA 

(%) 

AL 

(%)* 

 

HV** 

ρρρρ 

(g/cm3) 

25 114 830 900 30 14 275 4,6 

400 80 595 642 23 10 – – 

* L0=8 mm 

** Valor convertido a partir de dureza Rockwell superficial, na escala 15 T (esfera com diâmetro 

de 1,6 mm e carga de 150 N), por meio da norma SAE J 417 

 

 

 

Figura 3.2 - Microestrutura texturizada da liga de titânio Ti6Al4V (Gregui & Bose, 2005). 
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3.1.4 Aço PH 

 

 

Ensaiou-se um aço inoxidável martensítico PH 15-5 (versão livre de ferrita do 

aço PH 17-4) laminado a quente e endurecido por precipitação e tratado 

termicamente conforme a norma SAE-AMS 5659 (2002). Segundo esta norma, o 

tratamento termomecânico imposto ao aço obedece tipicamente o roteiro: 

1. Laminação entre 900-1100ºC. 

2. Solubilização, ou homogeneização, entre 1025-1050°C e resfriamento em 

óleo ou ar para obtenção de martensita. 

3. Usinagem de desbaste. 

4. Envelhecimento a 538ºC durante 4 horas para revenimento da martensita 

e reações de precipitação causando fortalecimento da liga. 

5. Usinagem para a espessura final. 

Placas de aço PH 15-5 (cuja composição química é fornecida na Tabela 3.5) 

com 12,5 mm de espessura foram fornecidas pela Embraer S/A. A empresa tem 

grande interesse em empregá-lo em substituição às de ligas-Ti devido ao 

relativamente alto custo e freqüente escassez no mercado internacional destas 

últimas, como resultado de sua grande demanda pela aviação e equipamentos 

militares, particularmente em épocas belicistas. 

A composição química do aço, listada na Tabela 3.5, foi determinada pela 

técnica de espectrometria de emissão óptica, e confrontada com a especificação 

estabelecida na norma SAE-AMS 5862 (2002), esta também suprida na Tabela 3.5. 

Comparando-se com a referida norma, verifica-se que o material encontra-se dentro 

da faixa de valores por ela estabelecidos. 
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As propriedades mecânicas do aço inoxidável PH 15-5 fortalecido por 

precipitação, determinadas a partir do ensaio de corpos de prova (cdps) com seção 

transversal circular com diâmetro de 12,5 mm, são apresentadas na Tabela 3.6, 

juntamente à dureza e densidade do material, enquanto que a sua microestrutura 

típica está na Figura 3.3. 

 
Tabela 3.5 - Composições químicas, determinada para o aço PH 15-5 ensaiado e requerida 
pela especificação SAE-AMS 5862 (2002). Porcentagens em massa. 
 

Elemento  Si Al  C Co Cr Cu Mn Mo 

Amostra 0,463 0,011 0,039 0,045 14,812 3,165 0,741 0,192 

SAE-AMS 

5862 
<1,0 - <0,07 - 

14,0-

15,5 
2,5-4,5 <1,0 - 

Elemento Nb Ni P S Ti V W Fe 

Amostra 0,283 4,691 0,021 0,001 0,021 0,048 0,042 Bal. 

 

SAE-AMS 

5862 

0,15-

0,45 

(+Ta) 

3,5-5,5 <0,03 <0,015 – – – Bal. 

 

Tabela 3.6 - Propriedades mecânicas em tração monotônica quase-estática (2 mm/min) do 
aço PH 15-5 segundo a orientação longitudinal (de laminação) da placa (L). Média aritmética 
de três espécimes ensaiados. Dureza e densidade da liga são também reportadas. 
 

Temperatura 

(°°°°C) 

E 

(GPa) 

SE 

(MPa) 

SR 

(MPa) 

RA 

(%) 

AL 

(%)* 

 

HV** 

ρρρρ 

(g/cm3) 

25 186 1035 1110 41 11 265 7,9 

400 166 878 943 33 09 – – 

* L0=8 mm 

** Valor convertido a partir de dureza Rockwell superficial, na escala 15 T (esfera com diâmetro 

de 1,6 mm e carga de 150 N), por meio da norma SAE J 417 
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Figura 3.3 - Microestrutura texturizada do aço PH 15-5 tratado para a condição H1000 
(Gregui & Bose, 2005). 

 

 

Assim como para todas as ligas metálicas anteriormente descritas, a face de 

desgaste nos ensaios de deslizamento PSD é a ST (ou L). 

 

 

3.2 Laminados Compósitos Poliméricos 

 

 

3.2.1 Considerações Iniciais 

 

 

Laminados CMP foram empregados neste estudo na forma de discos 

rotativos friccionados contra os pinos metálicos fixos. Foram eles (laminados): (i) 

Carbono-Epoxi (C-EPX), e (ii) Carbono-Poli(Sulfeto de Fenileno) (C-PPS), ambos 
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fornecidos pela Embraer S/A. A estrutura básica, repetida ao longo da espessura 

dos laminados CMP é ilustrada na Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4 - Esquemático da arquitetura básica de camadas dos laminados CMP, cuja 
seqüência de empilhamento é [(0/90),(+45/-45)2,(0/90)]. 
 

 

3.2.2 Carbono-Epoxi 

 

 

O laminado Carbono-Epoxi (C-EPX) é constituído por resina termorrígida 

epóxi, tenacificada com partículas de elastômero termoplástico e fortalecida com 

fibras contínuas de carbono numa fração volumétrica de aproximadamente 60%. Ele 

é confeccionado por meio da justaposição de 24 lâminas de tecido bidirecional 0/90° 

com trancamento 5HS (harness satin) pré-impregnado com oligômero epoxídico, 

reproduzindo-se 6 vezes o arranjo básico [(0/90),(+45/-45)2,(0/90)] mostrado na 

Figura 3.4, e perfazendo desta forma uma espessura total do laminado de 5 mm. Os 

laminados foram consolidados em autoclave, por meio de bolsa de vácuo, em 
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temperatura próxima a 180°C, A microestrutura do CMP C-EPX é mostrada na 

Figura 3.5. 

 

   

 

Figura 3.5 - Microestrutura da seção longitudinal do laminado termorrígido C-EPX com 
distribuição quase-isotrópica de fibras no plano.  
 

As propriedades mecânicas básicas do laminado C-EPX foram determinadas 

sob carregamento em flexão a três pontos (F3P) a partir de placas nas dimensões 

no plano de (150x100) mm2 (Figura 3.6). A Tabela 3.7 lista as propriedades de 

flexão do material, juntamente aos seus valores de dureza e de densidade mássica. 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura 3.6 - (a) Placa de laminado termorrígido C-EPX ensaiadas em flexão. Os espécimes 
para ensaios de desgaste foram extraídos de placas similares a esta; (b) Estrutura química 
da resina termofixa EPX. 
 

 

Tabela 3.7 - Propriedades mecânicas básicas em flexão lenta sob três pontos do laminado 
C-EPX à temperatura ambiente. Média aritmética de três espécimes ensaiados. Dureza e 
densidade do laminado são também reportadas. 
 

E 

(GPa) 

RF 

(MPa) 

 

εεεεCM (%) 

TCM 

(MJ/m 3) 

 

HV* 

ρρρρ 

(g/cm 3) 

42,3 727 1,9 7,6 120 1,6 

* Valor convertido a partir de dureza Rockwell superficial, na escala 15 T (esfera 

com diâmetro de 1,6 mm e carga de 150 N), por meio da norma SAE J 417 
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3.2.3 Carbono-Poli(Sulfeto de Fenileno) 

 

O laminado Carbono-Poli-Sulfeto de Fenileno (C-PPS) é formado por resina 

termoplástica PPS também reforçada com fibras contínuas de carbono numa fração 

volumétrica de aproximadamente 60%. Ele é confeccionado por meio da 

justaposição de 16 lâminas de tecido bidirecional 0/90° com trançamento 5HS 

(harness satin) semi-impregnado com o polímero PPS, reproduzindo-se 4 vezes o 

arranjo básico [(0/90),(+45/-45)2,(0/90)] mostrado na Figura 3.4, e perfazendo 

também uma espessura total do laminado próxima de 5 mm. Os laminados foram 

consolidados por compressão a quente sob uma temperatura do forno de 

aproximadamente 320°C e do molde de 170°C (Costa, 2006). 

A microestrutura do CMP C-PPS é mostrada na Figura 3.7. 

 

   

 

Figura 3.7 - Microestrutura da seção longitudinal do laminado termorrígido C-PPS com 
distribuição quase-isotrópica de fibras no plano.  
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As propriedades mecânicas básicas do laminado C-PPS foram determinadas 

sob carregamento em flexão a três pontos de placas nas dimensões no plano de 

(150x100) mm2 (Figura 3.8). A Tabela 3.8 lista as propriedades de flexão do 

material, juntamente aos seus valores de dureza e de densidade mássica. 

 (a) 

 (b) 

Figura 3.8 - (a) Placa de laminado termorrígido C-PPS ensaiadas em flexão. Os espécimes 
para ensaios de desgaste foram extraídos de placas similares a esta; (b) Estrutura química 
da resina termoplástica p(para)-PPS. No laminado, a fase branca corresponde ao polímero 
PPS puro semicristalino, e a preta as fibras de carbono. 
 

Tabela 3.8 - Propriedades mecânicas básicas em flexão lenta sob três pontos do laminado 
C-PPS à temperatura ambiente. Média aritmética de três espécimes ensaiados. Dureza e 
densidade do laminado são também reportadas. 
 

E 

(GPa) 

RF 

(MPa) 

 

εεεεCM (%) 

TCM 

(MJ/m 3) 

 

HV* 

ρρρρ 

(g/cm 3) 

46,2 767,0 1,7 6,6 85 1,6 

* Valor convertido a partir de dureza Rockwell superficial, na escala 15 T (esfera 

com diâmetro de 1,6 mm e carga de 150 N), por meio da norma SAE J 417 
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4. CORPOS DE PROVA 

 

 

4.1 Ligas Metálicas (Pinos) 

 

 

Pinos de desgaste, confeccionados com as ligas metálicas Al7475-T7351, 

Ti6Al4V e aço PH 15-5 foram usinados segundo o croqui mostrado na Figura 4.1a. 

Um exemplo da peça pronta e acabada, após lixamento da calota de desgaste com 

lixa metalográfica de granulometria 600 é mostrado na Figura 4.1b. 

A rugosidade média (Ra) da ponta de desgaste dos pinos na condição como-

usinada foi, assim como no caso as outras duas ligas metálicas avaliadas, próxima 

de 0,65µm, o que satisfaz plenamente as exigências da norma ASTM G-99 neste 

quesito, que especifica uma rugosidade máxima tolerável para o início do ensaio de 

0,8 µm. 

 

 (a)   (b) 

 

Figura 4.1 - (a) Geometria e dimensionais dos pinos metálicos de desgaste; (b) Exemplo de 
pino após acabamento final por lixamento fino. 
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4.2 Laminados CMP (Discos) 

 

 

Discos de desgaste, confeccionados com as os laminados compósitos de 

matriz polimérica EPX e PPS fortalecidos com fibras contínuas de carbono foram 

usinados segundo o croqui mostrado na Figura 4.2a. Os espécimes foram extraídos 

das placas de laminados compósitos (Figura 4.2b) por meio de disco de corte 

diamantado, empregando-se na tarefa uma ferramenta esmeril utilizada na indústria 

da construção civil, sob abundante refrigeração aquosa para evitar o aquecimento e 

emplastro das resinas poliméricas, particularmente a termoplástica (PPS). 

 

(a) 

 

6 pçs

(b) 

Continua 



109 
 

 

Continuação 

 

 (c) 

 

Figura 4.2 - (a) Geometria e dimensionais do corpo de prova tipo disco de desgaste; (b) 
Estratégia de extração dos Cdps de desgaste a partir das placas de laminado CMP similares 
àquelas ilustradas respectivamente nas Figuras 3.6 e 3.8. 
 

A rugosidade média (Ra) da superfície de desgaste dos laminados CMP na 

condição de como fabricados foi de aproximadamente 1,15µm no caso do C-EPX e 

de 1,34µm para o C-PPS, portanto algo superior ao valor limite requerido pela norma 

ASTM G-99, que especifica uma rugosidade máxima tolerável para o início do 

ensaio de 0,8 µm. Decidiu-se, entretanto, conduzir-se os ensaios de desgaste dos 

discos na condição de como-recebidos, a se realizarem qualquer procedimento de 

acabamento superficial para reduzir a rugosidade até níveis que satisfizessem a 

referida norma técnica. 
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5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAL E ANALÍTICO  

 

 

5.1 Ensaio de Desgaste por Deslizamento Pino-Sobre- Disco 

 

 

Os ensaios de deslizamento PSD foram conduzidos em condições 

controladas de laboratório, em que se objetivou primordialmente a determinação do 

desgaste (em termos de perda de volume) do par de materiais dissimilares mantidos 

em permanente contato dinâmico durante todo o teste. 

Nestas condições, o pino metálico foi submetido a uma carga constante e 

mantido em uma posição fixa contra uma das faces do disco, com seu eixo principal 

(do pino) ortogonal à superfície do disco que rotacionou a uma determinada 

velocidade também constante. 

Durante todo o processo de deslizamento entre pino e disco, realizado sob 

condições fixas de temperatura e umidade (monitoradas por instrumento de medição 

ilustrado no Apêndice A ao texto - Figura A1), admitiu-se a ação simultânea exercida 

pelos resíduos assim formados, ou seja, permitiu-se a ação abrasiva dos produtos 

de desgaste em ambos os elementos pino e disco. 

O sistema de ensaio de desgaste PSD empregado neste estudo pertence à 

Empresa MIB S.A. (Materials Institute of Brazil), localizada na cidade de São Carlos, 

e segue as diretrizes básicas estabelecidas pela norma ASTM G 99-95. A Figura 

5.1a mostra uma vista lateral geral do sistema de ensaios PSD, enquanto a Figura 

5.1b apresenta um maior detalhamento do par pino-disco em pleno contato durante 

o transcorrer de um ensaio realizado à temperatura ambiente. 
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Os suportes de pino e de disco de desgaste foram manufaturados em aço 

AISI 1050, de acordo com as geometrias e dimensões providas no Apêndice B a 

este texto (Figuras B1 e B2, respectivamente). 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Figura 5.1 - (a) Sistema de ensaio PSD empregado neste estudo; (b) Detalhe do par pino-
disco de desgaste por fricção (ensaio à temperatura ambiente). 
 

 

Dispositivo de aplicação da 
carga ao pino de desgaste 

Sistema de fixação do pino 
e do disco de desgaste 
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Utilizaram-se nos ensaios cargas de, respectivamente, 10 kgf e 20 kgf 

(anilhas de ferro fundido foram pesadas e aferidas em dispositivo mostrado no 

Apêndice A do texto - Figura A2), e empregaram-se temperaturas de, 

respectivamente, 25°C e 100°C. Todas as possíveis combinações entre ligas 

metálicas (na forma de pinos) e CMPs (discos), num total de seis (06), foram 

avaliadas. A velocidade de rotação do disco CMP foi mantida em 155 RPM (rotações 

por minuto), dando origem a uma pista circular de desgaste no disco, com 

aproximadamente 36 mm de diâmetro, o que resultou, após cerca de 5400 ciclos, 

em uma distância percorrida no deslizamento de 610 m, para um tempo de 

aproximadamente 45 min. de desgaste contínuo. 

A Figura 5.2 mostra o sistema de ensaio equipado com forno acoplado a um 

controlador PID para a realização dos ensaios na temperatura de 100°C. O tempo 

de residência do par pino-disco no interior do forno, antes do início do ensaio 

propriamente dito, foi apenas o suficiente para o completo equilíbrio da temperatura 

almejada em todos os componentes. 

 

 (a) 

Continua 
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Continuação 

 

 (b) 

 

Figura 5.2 - (a) Vista geral do sistema de ensaio equipado com um forno; (b) Detalhe do 
forno com a montagem do sistema pino-disco em seu interior. 
 

 

Após o término dos ensaios, todos os fragmentos oriundos do desgaste entre 

pino e disco foram cuidadosamente coletados por meio da completa varrição do par 

de desgaste e dos dispositivos de suporte, empregando-se um pincel, sendo 

posteriormente armazenados em sacos plásticos individualizados e lacrados para 

subseqüente análise ao microscópio de varredura (MEV) e, quiçá, em uma 

microsonda analítica (EDX) e em difratômetro de raios-X. 

Da mesma forma, os pares pino/disco foram também cuidadosamente 

embalados em recipientes individualizados e estanques, de modo a evitarem-se 

quaisquer danos e contaminações que pudessem prejudicar as futuras análises 

ópticas, metrológicas, fratográficas e químicas das partes desgastadas. 
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5.2 Cálculo da Perda de Volume por Desgaste 

 

 

Basicamente, a perda de volume por desgaste dos pinos e dos discos foi 

obtida pela conversão da perda de massa de cada peça, considerando-se a 

densidade dos materiais correspondentes (que é tabelada no Capítulo 3). As 

massas iniciais dos pinos e dos discos (ou seja, antes do ensaio de desgaste) e 

finais (após o término destes) foram obtidas em balança de precisão mostrada no 

Apêndice A deste texto (Figura A3). 

 

 

5.3 Cálculo da Taxa de Desgaste 

 

 

As taxas de desgaste dos pinos e dos discos foram obtidas por meio da 

Eq.(1) desenvolvida por Archard & Hirst (item 2.2.3.6), que leva em conta, 

respectivamente, a perda de volume por desgaste, a distância percorrida no 

correspondente deslizamento, e o peso aplicado ao pino incidindo normalmente na 

superfície de desgaste do disco sob a ação de uma força. 

 

 

5.4 Condições e Variáveis do Ensaio de Desgaste e C ódigos de 

Identificação dos Pares de Fricção 
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A Figura 5.3 resume todas as combinações de pares de fricção, cargas de 

contato pino-disco e temperaturas de ensaio de deslizamento PSD empregadas no 

presente estudo. 
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Figura 5.3 - Todas possíveis combinações entre pares de fricção e variáveis de ensaio de 
desgaste PSD realizadas nesta dissertação de mestrado. 
 

 

A Figura 5.4 mostra os códigos empregados na identificação dos ensaios de 

desgaste PSD, considerando-se, respectivamente, o par de fricção (pino metálico e 

disco compósito, respectivamente), a temperatura de ensaio, e a carga de contato 

entre os elementos de desgaste. 
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CÓDIGO DO ENSAIO 

PH-EPX-25-10 

AL-EPX-25-10 

TI-EPX-25-10 

PH-PPS-25-10 

AL-PPS-25-10 

TI-PPS-25-10 

PH-EPX-25-20 

AL-EPX-25-20 

TI-EPX-25-20 

PH-PPS-25-20 

AL-PPS-25-20 

TI-PPS-25-20 

PH-EPX-100-10 

AL-EPX-100-10 

TI-EPXT-100-10 

PH-PPS-100-10 

AL-PPS-100-10 

TI-PPS-100-10 

PH-EPX-100-20 

AL-EPX-100-20 

TI-EPX-100-20 

PH-PPS-100-20 

AL-PPS-100-20 

TI-PPS-100-20 

 

Figura 5.4 - Códigos de identificação dos ensaios de desgaste PSD. Material do Disco = 
EPX: Carbono-Epóxi, PPS: Carbono-PPS; Material do Pino = PH: Aço PH 15-5, AL: Liga-Al 
7475-T7351, TI: Liga-Ti6Al4V; Carga Aplicada = 10: 10 kg, 20: 20 kg; Temperatura de 
Ensaio = 25: 25ºC, 100: 100ºC. 
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5.5 Medidas de Rugosidade Superficial 

 

 

Nas medidas de rugosidade média das superfícies metálica e compósita no 

início do ensaio de desgaste por deslizamento PSD foi empregado um rugosímetro 

eletro-mecânico Talysurf 10 da Taylor Hobson®, com resolução vertical de 1,2 nm e 

pertencente ao Laboratório de Metrologia do Laboratório de Máquinas e 

Ferramentas (LAMAFE) da EESC-USP. 

Após os ensaios, a mensuração da rugosidade superficial das superfícies de 

desgaste dos pinos metálicos e dos discos compósitos foi realizada em um 

rugosímetro eletro-mecânico Form Talysurf PGI 820 da Taylor Hobson® (Figura 5.5), 

com resolução vertical de 3,2 nm e pertencente ao Grupo Schaeffler de Sorocaba. 

 

 

 

Figura 5.5 - Vista geral do rugosímetro Form Talysurf PGI 820 da Taylor Hobson® 
empregado neste estudo. 
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Foram realizadas medidas de rugosidade média Ra, que consiste na média 

aritmética dos valores absolutos das ordenadas dos afastamentos dos pontos de 

perfil de rugosidade, em relação ao perfil médio. Este último corresponde a uma 

linha horizontal tal que, no comprimento L (Figura 5.6), a soma das áreas cheias 

acima da linha é igual à soma das áreas vazias abaixo, considerando a superfície 

sem ondulação. 

 

 

 

Figura 5.6 - Esquemático de um perfil genérico de rugosidade em que são mostrados os 
elementos básicos para a determinação do índice de rugosidade média Ra.  
 

As Figuras 5.7a e 5.7b mostram o procedimento de avaliação da textura 

superficial das superfícies desgastada de, respectivamente, um pino metálico e do 

correspondente disco compósito após os ensaios de desgaste PSD. 
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 (a)  (b) 

 

Figura 5.7 - (a) Processo de medição de rugosidade realizada na superfície de desgaste de 
um pino metálico; (b) Em um disco compósito. 
 

 

A Figura 5.8 ilustra as trajetórias de medição, sobre as superfícies de 

desgaste dos pinos e dos discos, respectivamente, seguida pela agulha do 

perfilômetro durante a determinação dos correspondentes perfis de rugosidade dos 

pares de desgaste PSD. 

  

(a)      (b) 

 

Figura 5.8 Trajetória de medição do perfil de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) No 
pino metálico; (b) No disco compósito. 
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5.6 Microscopia Eletrônica de Varredura e Micro-Aná lise Química 

 

 

Após os ensaios de desgaste, alguns corpos-de-prova na forma de pinos 

metálicos, assim como alguns produtos de desgaste na forma de pó, foram 

submetidos à inspeção fratográfica em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). Nestas análises, foi utilizado um equipamento marca LEO - Carl Zeiss®, 

série 440, acoplado a um detector de EDX da marca Oxford® modelo 7060, 

operando no modo de imagens através de elétrons secundários acelerados sob 

uma diferença de potencial de 20 kV, pertencente ao Instituto de Química de São 

Carlos. Ampliações de imagem de 50 a 3000 X foram empregadas de modo à 

melhor visualizar os aspectos da superfície de desgaste da ponta dos pinos, 

enquanto que ampliações máximas de 1500 X foram tipicamente empregadas na 

inspeção dos pós residuais de desgaste. 

A análise das superfícies (trilhas) de desgaste dos discos compósitos foi 

realizada apenas por meio de um microscópio estereoscópico Leica® para trabalhos 

de rotina em campo claro com ampliações de imagem entre 6,3 a 40 X. 

Na preparação das amostras na forma de pós, estes foram dispersos em 

uma fita de carbono, realizando-se posteriormente a deposição de um filme fino de 

ouro sobre as amostras de modo a incrementar a sua condutividade elétrica e 

possibilitar a aquisição de imagens com melhor definição. 

Análises químicas por microsonda EDX foram realizadas nas pontas 

desgastadas dos pinos metálicos, bem como nas trilhas de desgaste dos discos 

compósitos. Infelizmente não foi possível a verificação composicional dos pós de 

desgaste por meio desta técnica, em virtude do pouco tempo existente para as 
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análises, da pequena quantidade de material disponível, bem como pela 

necessidade da aspersão de ouro sobre as amostras particuladas de modo à melhor 

visualizá-las, o que inviabilizaria, ou comprometeria futuras análises das mesmas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

6.1 Desgaste dos Pares de Fricção Pino-Disco 

 

 

6.1.1 Comportamento Geral 

 

 

Neste estudo, foi exclusivamente determinado o desgaste em termos de 

perda global de volume do par de deslizamento pino-disco. Isto porque o interesse 

maior é no desempenho geral do sistema tribológico, e não no resultado de seus 

componentes individuais. De fato, a rigor, desgaste é uma propriedade característica 

de cada sistema tribológico, não cabendo quaisquer extrapolações quanto ao 

desempenho de seus componentes em circunstâncias distintas daquela 

originalmente avaliada. Ademais, considerado o caso de uma junta mecânica entre 

laminados compósitos unidos por prendedores metálicos, a folga gerada pelo 

desgaste decorrente da fricção entre pino e furação é mensurada em unidades de 

volume (e não de massa), e ambos os materiais em contato contribuem 

decisivamente para o alargamento da folga com o passar do tempo, sob o esforço 

aplicado e nas condições vigentes. 

De qualquer modo, merece ser destacado que os resultados obtidos neste 

estudo revelaram que o melhor, ou o pior desempenho (ou seja, respectivamente o 

menor, ou o maior desgaste) dos pares de fricção pino-disco sempre coincidiu com o 

melhor, ou pior desempenho, respectivamente, dos discos confeccionados em 
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laminados CMPs. Em outras palavras, o ranqueamento do desempenho em 

desgaste dos pares pino-disco sempre correspondeu exatamente ao ranqueamento 

dos discos CMPs. Entretanto, nem sempre estes ranqueamentos corresponderam 

àquele dos pinos metálicos, embora tenha freqüentemente havido uma boa 

correspondência entre estes dados experimentais. 

Estes fatos são mais claramente entendidos através da análise da Figura 

6.1a, em que se verifica a absoluta coincidência entre os picos e vales da perda de 

volume por desgaste dos pares pino-disco (traço em amarelo) e dos discos CMPs 

(em azul). Nota-se também que os dados relativos ao desgaste dos pinos metálicos 

(traçados em magenta) guardam uma boa correlação com aqueles pares de dados 

(pino-disco e disco, respectivamente), especialmente no caso dos desgastes mais 

severos. 

 

 (a) 
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Continuação 

 (b) 

 

Figura 6.1 - (a) Perda de volume por desgaste dos pinos metálicos, dos discos CMPs, e dos 
conjuntos pino-disco, respectivamente; (b) Correlações entre perda de volume por desgaste 
dos pinos e discos, individualmente, relativamente aos conjuntos pino-disco. A nomenclatura 
dos pares de fricção e das condições de ensaio segue aquela previamente estabelecida no 
Capítulo 5 deste texto. 

 

 

A Figura 6.1b demonstra perfeita coincidência dos ranqueamentos de 

desgaste dos discos e dos pares pino-disco, quando uma excelente correlação linear 

de dados é obtida (curva tracejada em azul), enquanto que uma correlação linear 

mais pobre é estabelecida entre os dados de desgaste dos pinos plotados contra os 

dos pares pino-disco (tracejado em vermelho). 

A Figura 6.2 reproduz os dados experimentais de desgaste dos pares pino-

disco anteriormente fornecidos na Figura 6.1a, porém agora re-ordenados em ordem 

crescente de desgaste em volume no eixo das abscissas. 

Os círculos tracejados em vermelho e verde identificam, respectivamente, os 

pares de desgaste pino-disco que apresentaram os piores e os melhores 

y = -0,0001x 3  + 0,0104x 2  + 0,9243x + 0,6952
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desempenhos nas diversas condições de ensaio em termos de temperatura e de 

carga normal empregadas. 

A Tabela 6.1 lista estes pares pino-disco e as respectivas condições de 

ensaio de desgaste PSD. 

Numa primeira apreciação dos dados da tabela abaixo, poder-se-ia inferir que 

os discos de laminado C-PPS (simplesmente identificados como PPS na tabela) 

apresentam muito melhor desempenho em desgaste (i.e., menor desgaste) que os 

confeccionados em C-EPX, e que os pinos de aço (PH) são significativamente 

superiores (desgastam menos) aos de liga de titânio (TI). Entretanto, como são os 

pares pino-disco que devem ser prioritariamente avaliados neste estudo, e não seus 

componentes metálicos e compósitos individuais, o par PH / PPS aparenta ser o 

mais indicado para uso na maioria das circunstâncias avaliadas (i.e., menor 

desgaste), enquanto que nenhum par, a priori, parece ser o mais indesejável na 

maioria das circunstâncias. Entretanto, os dados da Figura 6.2 indicam que, 

independentemente do laminado compósito empregado, a liga-Ti não é uma boa 

escolha nos casos em que resistência ao desgaste é um critério determinante de 

projeto, tal como pode vir a ser o caso, por exemplo, de juntas mecânicas de 

compósitos unidos por prendedores metálicos. 
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Figura 6.2 Ordenamento crescente quanto à perda de volume dos pares de fricção nas 
diversas condições de ensaio de desgaste por deslizamento PSD. A nomenclatura dos 
pares de fricção e das condições de ensaio consta no item 5.4 desta Dissertação. 
 
 
Tabela 6.1 - Pares de fricção apresentando, respectivamente, os melhores e os piores 
desempenhos em desgaste nas várias condições de ensaio de deslizamento PSD. 
 

ENSAIO 25°C&10kgf  100°C&10kgf  25°C&20kgf  100°C&20kgf  

MELHOR PAR PH / PPS AL / PPS PH / PPS PH / PPS 

PIOR PAR PH / EPX TI / EPX AL / EPX TI / PPS 

 

6.1.2 Efeito da Carga Aplicada ao Pino 

 

 

A Figura 6.3 mostra o efeito da carga aplicada ao pino de liga-Al, no desgaste 

dos pares pino-Al / disco CMP ensaiados sob duas diferentes temperaturas. 

Observa-se claramente que o aumento por um fator de 2 na carga aplicada 

causa, no mínimo, um acréscimo por um fator de 3 no volume desgastado do par de 
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fricção (caso do compósito EPX ensaiado a 100°C), podendo este incremento no 

desgaste alcançar até a um fator de 8 (caso do compósito EPX ensaiado a 25°C). É 

interessante observar que o efeito da carga normal no desgaste dos pares de fricção 

é maior nos ensaios realizados à temperatura ambiente, relativamente àqueles 

conduzidos a 100°C. De fato, sob a carga de 10 kgf, os resultados são, em principio, 

tais como esperados, ou seja, maior desgaste dos pares na temperatura mais 

elevada; porém, sob o esforço aplicado de 20 kgf, surpreendentemente tende a 

ocorrer uma inversão deste comportamento. Entretanto, visto que somente um 

ensaio foi realizado para condição, vale realçar que os dados mostram apenas uma 

tendência de comportamento. 

 

 

Figura 6.3 - Efeito da carga aplicada ao pino de liga-Al, no desgaste dos pares de fricção 
pino-disco CMP para as duas temperaturas de ensaio. 
 

A Figura 6.4 mostra o efeito da carga aplicada no pino de liga-Ti, no desgaste 

dos pares pino-Ti / disco CMP ensaiados sob duas diferentes temperaturas. 

Observa-se neste caso uma diferenciação muito maior do comportamento de 

desgaste dos pares tribológicos se comparado ao verificado para o pino 
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confeccionado em liga-Al (Figura 6.3). Nota-se que o efeito do incremento na carga 

aplicada é muito maior para o conjunto formado pelo disco de compósito 

termoplástico C-PPS (particularmente a 100°C), se confrontado ao ocorrido com o 

disco de compósito termorrígido C-EPX. É interessante observar que o efeito do 

esforço aplicado ao pino é excepcionalmente pequeno no desgaste do par TI / EPX 

ensaiado a 100°C, não obstante as grandes perdas de volume deste par de fricção 

em ambas as cargas de ensaio. De fato, o desgaste do par TI / EPX à temperatura 

de 100°C e sob carga de 10 kgf é surpreendentemente elevado frente às condições 

concorrentes. Poder-se-ia concluir daí a grande susceptibilidade da resina 

termoplástica PPS a variações na pressão nominal de contato com a liga-Ti, em 

especial na temperatura mais elevada, enquanto que a resina termofixa EPX parece 

ser menos afetada por variações da carga aplicada ao pino de liga-Ti e mais 

influenciada pela temperatura do ensaio. 

 

 

Figura 6.4 - Efeito da carga aplicada ao pino de liga-Ti, no desgaste dos pares de fricção 
pino-disco CMP para as duas temperaturas de ensaio. 
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A Figura 6.5 mostra o efeito da carga aplicada no pino de aço PH 15-5, no 

desgaste dos pares pino-PH / disco CMP ensaiados sob duas diferentes 

temperaturas. 

Verifica-se, em geral, um desempenho muito melhor (i.e., menor desgaste) 

dos pares tribológicos contendo o pino de aço PH, comparativamente ao emprego 

de, respectivamente, pinos de liga-Al (Figura 6.3) e de liga-Ti (6.4), especialmente 

sob a temperatura de 100°C. Pode-se concluir, portanto, pela relativamente alta 

estabilidade térmica exibida pelos sistemas de desgaste formados por pino de aço 

inoxidável martensítico deslizando contra os laminados compósitos em questão. 

Numa primeira análise, este comportamento atrativo dos pares de fricção contendo o 

aço PH poderia se creditado à natureza antioxidante da liga. 

 

 

 

Figura 6.5 - Efeito da carga aplicada no pino de aço inox PH 15-5, no desgaste dos pares de 
fricção pino-disco CMP para duas temperaturas de ensaio. 
 

Entretanto, um sensível diferencial de comportamentos de desgaste ainda 

existe com relação aos diversos pares tribológicos formados com o aço PH. Assim, 
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embora o par PH / PPS ensaiado a 25°C seja o mais afetado pelo incremento na 

carga aplicada ao conjunto (variação próxima a uma ordem de magnitude), ele 

sempre apresenta o melhor desempenho (ou seja, o menor desgaste). Ao contrário, 

embora o par PH / EPX ensaiado a 100°C seja talvez o menos afetado, em termos 

percentuais, pela variação da carga de contato entre pino e disco, ele 

invariavelmente apresenta os máximos valores de desgaste (ou seja, os piores 

desempenhos). 

A Figura 6.6 apresenta alguns dos resultados de desgaste por deslizamento 

PSD, em termos de perda de volume, anteriormente apresentados nas Figuras 6.3 a 

6.5, considerando-se agora apenas os resultados relativos aos discos C-PPS 

rotativos atuando contra, respectivamente, os três tipos de pinos metálicos, nas duas 

temperaturas de ensaio e sob as duas cargas aplicadas. 

Nota-se o desgaste causado pelo emprego do pino de liga-Ti, para ambas as 

cargas aplicadas e sob a temperatura de 100°C, é o mais crítico dentre todas as 

combinações de pares de fricção envolvendo o laminado C-PPS. No extremo 

oposto, o uso do pino de aço PH à temperatura ambiente gera o mínimo desgaste 

do par de fricção, sob ambas as cargas impostas ao pino metálico. Já a utilização do 

pino de liga-Al conduz, grosso modo, a desgastes intermediários dos pares formados 

com os laminados CMPs. 
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Figura 6.6 - Efeito da carga aplicada ao pino de desgaste, na perda de volume dos pares 
pino metálico-disco de C-PPS para as duas temperaturas de ensaio. 
 

A Figura 6.7 apresenta alguns dos resultados de desgaste por deslizamento 

PSD, em termos de perda de volume, anteriormente apresentados nas Figuras 6.3 a 

6.5, considerando-se apenas os resultados relativos aos discos C-EPX rotativos 

atuando contra, respectivamente, os três tipos de pinos metálicos, nas duas 

temperaturas de ensaio e sob as duas cargas aplicadas. 

Observa-se que o pior caso (i.e., máximo desgaste) é, assim como no caso do 

laminado C-PPS (Figura 6.6), alcançado pelo compósito C-EPX quando friccionado 

contra o pino de liga-Ti a 100°C, para ambas as cargas normais empregadas. 

Observa-se, neste caso, o pequeno efeito desta variável nos resultados. Destaca-se, 

novamente, o elevado desgaste exibido pelo par TI / EPX a 100°C e 10 kgf. 

À semelhança do C-PPS (Figura 6.6), pode-se também assumir que, em 

geral, o laminado C-EPX desempenha melhor (i.e., ambos o disco e o par pino-disco 

desgastam menos) quando operando contra o pino de aço PH. O máximo efeito da 
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carga normal aplicada é verificado para o pino de liga-Al, especialmente nos ensaios 

realizados à temperatura ambiente. 

 

 

 

Figura 6.7 - Efeito da carga aplicada ao pino de desgaste, na perda de volume dos pares 
pino metálico-disco de C-EPX para as duas temperaturas de ensaio. 
 

Na Figura 6.8 são plotados os dados de desgaste dos pares pino-disco 

anteriormente apresentados nas Figuras 6.3 a 6.5, considerando-se apenas a 

temperatura de ensaio de 25°C, nas duas cargas aplicadas. 

Nota-se que os piores desempenhos sob um carregamento de 20 kgf são 

obtidos para ambos os tipos de disco compósito, respectivamente confeccionados 

com matrizes termoplástica PPS e termorrígida EPX, friccionados contra pinos de 

liga-Al. De fato, os pares de fricção com liga-Al são os mais afetados pela variação 

na carga normal aplicada aos discos, exibindo grandes aumentos no volume 

desgastado com o incremento da carga mecânica. O par liga-Ti / C-PPS apresenta 

comportamento de desgaste similar aos acima referidos, enquanto que os desgastes 
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menos pronunciados são, em geral, obtidos para os pares contendo o pino de aço 

PH, sob ambas as cargas aplicadas. 

 

 

 
Figura 6.8 - Efeito da carga aplicada ao pino de desgaste na perda de volume do par pino-
disco à temperatura ambiente. 
 

 

A Figura 6.9 apresenta os dados de desgaste dos pares pino-disco 

anteriormente apresentados nas Figuras 6.3 a 6.5, considerando-se apenas a 

temperatura de ensaio de 100°C, nas duas cargas aplicadas. 
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Figura 6.9 - Efeito da carga aplicada no pino de desgaste na perda de volume do par pino-
disco a 100°C. 
 

Verifica-se o excepcional acréscimo no volume desgastado do par TI / PPS 

devido ao incremento da carga normal. Um comportamento intermediário aos pares 

com pinos de liga-Ti (máximo desgaste) e com pinos de aço PH (mínimo desgaste) é 

observado para os pares de fricção com pino de liga-Al. 

 

6.1.3 Efeito da Temperatura de Ensaio 

 

 

A Figura 6.10 ilustra o efeito da temperatura de ensaio no comportamento de 

desgaste dos laminados C-PPS e C-EPX deslizando contra o pino de liga-Al, sob a 

ação de duas distintas cargas normais aplicadas no ensaio. 

Observam-se comportamentos de desgaste pouco afetados pela temperatura 

de ensaio para dois dos quatro casos avaliados. Um leve e inesperado decréscimo 

do desgaste com o aumento da temperatura é notado para o par AL / PPS sob a 
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carga de 20 kgf, o que pode ser creditado a efeitos estatísticos, visto que apenas um 

conjunto (ou par) de desgaste foi ensaiado para cada condição avaliada. Portanto, 

mais ensaios devem ser conduzidos para esclarecer esta pretensa tendência ora 

observada. Por outro lado, o acréscimo no desgaste obtido para os pares de fricção 

liga-Al / C-EPX e liga-Al / C-PPS a 10 kgf, decorrente do aumento da temperatura, 

pode ser interpretado como natural e já esperado. 

 

 

 

Figura 6.10 - Efeito da temperatura de ensaio no desgaste dos pares de fricção pino-Al / 
disco CMP, sob as duas cargas aplicadas nos ensaios. 

 

 

A Figura 6.11 demonstra o efeito da temperatura de ensaio no 

comportamento de desgaste dos laminados C-PPS e C-EPX deslizando contra o 

pino de liga-Ti, sob duas diferentes cargas aplicadas no ensaio. 

Nota-se que o efeito temperatura é brutal no comportamento de desgaste dos 

pares de fricção TI / PPS e TI / EPX sob uma carga de 20 kgf, com supremacia 

absoluta do desgaste do primeiro par sobre o segundo em ambas as temperaturas 
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de ensaio. Sob a ação da carga mais baixa, de 10 kgf, os efeitos da temperatura 

são, no caso do par TI / PPS, tal como esperados, ou seja, de menor monta, embora 

para o par TI / EPX isto não seja verdadeiro em absoluto. Outra vez, destaca-se o 

ponto de dados referente ao par TI / EPX a 100°C e 10 kgf, que é deveras elevado 

por razões a serem propostas e discutidas na continuidade do texto. 

A Figura 6.12 revela o efeito da temperatura de ensaio no comportamento de 

desgaste dos laminados C-PPS e C-EPX deslizando contra o pino de aço PH 

martensítico, nas duas distintas cargas aplicadas no ensaio PSD. 

Nota-se apenas o discreto efeito da temperatura nos resultados de desgaste. 

Pares opostos, de PH / PPS a 10 kgf e de PH / EPX a 20 kgf, exibem 

comportamentos limítrofes mínimo e máximo, respectivamente. 

 

 

 

Figura 6.11 - Efeito da temperatura de ensaio no desgaste dos pares de fricção pino-Ti / 
disco CMP, sob as duas cargas aplicadas nos ensaios. 
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Figura 6.12 - Efeito da temperatura de ensaio no desgaste dos pares de fricção pino de aço-
PH / disco CMP, sob as duas cargas aplicadas nos ensaios. 
 

 

Na Figura 6.13 estão plotados alguns dos dados de desgaste dos pares pino-

disco anteriormente apresentados nas Figuras 6.10 a 6.12, considerando-se apenas 

os resultados relativos aos discos de laminado C-PPS atuando contra, 

respectivamente, os três tipos de pinos metálicos, nas duas temperaturas de ensaio 

de desgaste PSD. 

O pior desempenho do par TI / PPS sob a carga de contato de 20 kgf é 

notório, assim como o grande efeito do acréscimo da temperatura no incremento da 

taxa de desgaste. O comportamento inverso ao esperado, de redução do desgaste 

com o aumento da temperatura de ensaio, é novamente observado para o par de 

fricção AL / PPS sob carga normal de 20 kgf. Nos casos restantes, à exceção do par 

PH / PPS sob 10 kgf, todos os outro pares de fricção apresentam pouco ou mesmo 

nenhum efeito da temperatura em seu comportamento tribológico de desgaste, com 
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especial destaque neste último caso àquele par contendo o pino de aço inox sob 

carga de 20 kgf. 

 

 

 

Figura 6.13 - Efeito da temperatura de ensaio na perda de volume dos pares de fricção pino 
metálico-disco de C-PPS, para as duas cargas normais aplicadas. 
 

 

A Figura 6.14 apresenta alguns dos dados de desgaste dos pares pino-disco 

anteriormente apresentados nas Figuras 6.10 a 6.12, considerando-se apenas os 

resultados relativos aos discos de laminado C-EPX atuando contra, respectivamente, 

os três tipos de pinos metálicos, nas duas temperaturas e duas cargas aplicadas nos 

ensaios de desgaste por deslizamento PSD. 

Os pares TI / EPX sofrem um forte efeito da temperatura de ensaio, 

especialmente sob a carga de 10 kgf, que acelera sobremaneira o desgaste dos 

conjuntos pino-disco. Chama também a atenção o reduzido desgaste sofrido pelo 

par AL / EPX sob a carga aplicada de 10 kgf, que surpreende pelo fato de a maioria 
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dos resultados indicarem o aço PH como o material mais adequado na confecção do 

pino para garantir pequenos desgastes quando friccionado aos laminados CMPs. 

A Figura 6.15 mostra os dados de desgaste dos pares pino-disco 

anteriormente apresentados nas Figuras 6.10 a 6.12, considerando-se apenas a 

carga normal de 10 kgf e duas temperaturas de ensaio. 

Exceção feita aos pontos de dados relativos aos pares TI / EPX e PH / PPS, 

que indicam aumentos no volume desgastado da ordem de 4 vezes devido ao 

acréscimo da temperatura, os resultados restantes revelam um efeito 

consideravelmente pequeno da variável térmica no desempenho tribológico dos 

pares de fricção avaliados sob a carga de 10 kgf. 

 

 

 

Figura 6.14 - Efeito da temperatura de ensaio na perda de volume dos pares de fricção pino 
metálico-disco de C-EPX, para as duas cargas aplicadas. 
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Figura 6.15 - Efeito da temperatura de ensaio na perda de volume do par pino-disco sob 
carga de 10 kgf. 
 

 

Na Figura 6.16 são plotados os dados de desgaste dos pares pino-disco 

anteriormente apresentados nas Figuras 6.10 a 6.12, considerando-se apenas a 

carga normal de 20 kgf e duas temperaturas de ensaio. 

Observa-se a clara distinção de comportamentos de desgaste dos pares de 

fricção avaliados, em que o emprego do pino de aço PH conduz aos melhores 

resultados (pequenos desgastes), enquanto os mais altos valores de perda 

volumétrica de material são relacionados ao pino de liga-Ti, permanecendo os 

resultados relativos ao pino de liga-Al numa posição intermediária. 
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Figura 6.16 - Efeito da temperatura de ensaio na perda de volume do par pino-disco sob 
carga de 20 kgf. 
 

 

6.2 Taxas de Desgaste 

 

 

De modo a verificar a consistência dos resultados experimentais obtidos 

durante os ensaios de desgaste dos pares pino (P) metálico + disco (D) compósito, 

foram calculados os valores da taxa de desgaste conforme a Equação (2.1) proposta 

originalmente por Archard. 

Os resultados são apresentados no gráfico da Figura 6.17 conjuntamente com 

os valores de perda de volume por desgaste de todos os pares de fricção avaliados 

neste estudo, os quais haviam já sido anteriormente apresentados na Figura 6.2. 

Na Figura 6.17 são identificados por círculos tracejados roxos os pares de 

fricção TI / EPX ensaiado a 100°C e 10 kgf, TI / EPX ensaiado a 100°C e 20 kgf, e TI 
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/ PPS ensaiado a 100°C e 20 kgf, os quais exibiram máximas perdas de volume por 

desgaste dentre todos aqueles ensaiados neste estudo. 

 

 

 

Figura 6.17 - Ordenamento crescente da perda de volume dos pares de fricção nas diversas 
condições de ensaio de desgaste por deslizamento PSD (linha amarela, conforme Figura 6.2 
anterior) e da taxa de desgaste conforme Archard (linha verde). 
 

 

Observa-se, em geral, uma boa correlação entre os dados de desgaste 

absoluto dos pares (em termos de perda de volume de pino+disco) e da taxa de 

desgaste do conjunto. Esta última variável intenciona basicamente normalizar o 

desgaste volumétrico dos materiais em termos da distância de deslizamento (que foi 

mantida constante durante todo este estudo) e da carga mecânica aplicada ao pino 

metálico que é friccionado ortogonalmente ao disco compósito (que variou por um 

fator de 2 neste trabalho). 
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Conclui-se, desta forma, que a desejável normalização do desgaste por meio  

da proposta de Archard não é bem sucedida nos casos em questão, pois os valores 

de taxa de desgaste para um determinado par de fricção pino-disco, ensaiado a 

determinada temperatura, nunca coincidem entre si para as duas cargas aplicadas, 

de respectivamente 10 e 20 kgf. Em outras palavras, não existe uma 

proporcionalidade do desgaste do par relativamente à carga mecânica aplicada ao 

pino, o que de certa forma reflete a grande complexidade dos fenômenos 

tribológicos. 

Nota-se que o gráfico de Archard apresentado na Figura 6.17 contém um 

ponto de dados claramente discrepante da curva de taxa de desgaste, 

correspondente ao par de fricção TI / EPX ensaiado a 100°C sob carga de 10 kgf. 

A Figura 6.18 mostra o disco compósito em questão, assim como seu 

correspondente pino metálico, após o término do experimento de deslizamento PSD. 

Na mesma figura é apresentado o par TI / EPX ensaiado a 100°C sob carga de 20 

kgf, outro conjunto que também atingiu excepcional desgaste por atrito, sendo 

ambos assinalados na Figura 6.17. 

 

 (a)  (b) 

 

Continua 
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Continuação 

 (c)  (d) 

 
Figura 6.18 - (a) Pino, e (b) Disco correspondentes ao par de desgaste TI / EPX ensaiado a 
100°C sob carga de 10 kgf; (c) Pino, e (d) Disco correspondentes ao par de desgaste TI / 
EPX ensaiado a 100°C sob carga de 20 kgf. 
 

 

Verifica-se uma grande similaridade entre os dois pares de desgaste, o que 

corrobora os volumes de desgaste muito próximos entre os dois conjuntos, como 

mostra a curva em amarelo da Figura 6.17. Visto que a expressão de Archard 

computa a carga aplicada no experimento, a taxa de desgaste assim calculada para 

o par pino-disco menos carregado mecanicamente foi praticamente o dobro daquela 

do par submetido a uma carga de metade daquele valor, conforme mostra a curva 

verde na Figura 6.17. 

Nota-se que a trilha de desgaste nos discos compósitos acima são bem 

heterogêneas quanto à sua largura, que varia de um valor mínimo de 2,54 a um 

máximo de 4,29 mm no caso do par TI / EPX ensaiado a 100°C sob carga de 10 kgf 

(Figura 6.18a,b), e de um mínimo de 2,75 a um máximo de 4,65 mm no caso do par 

TI / EPX ensaiado a 100°C sob carga de 20 kgf (Figura 6.18c,d), enquanto que o 

diâmetro médio dos pinos desgastados é de, respectivamente, 4,37 e 4,78 mm, 

valores que compatibilizam muito bem com a máxima largura atingida pelas 
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respectivas trilhas criadas nos discos CMPs. Uma possível explicação para estas 

pistas irregulares (porém ainda perfeitamente circulares) de desgaste dos discos 

CMPs seria a do desalinhamento entre a direção normal ao plano do disco CMP e o 

eixo axial do pino metálico. A Figura 6.19 ilustra um evento plausível que pode ter 

levado a este não alinhamento (seta vermelha tracejada), qual seja, o mau 

assentamento do disco na base ou suporte de aço, conduzindo a um excesso de 

desgaste (alargamento da pista) durante a passagem da região mais elevada do 

disco CMP junto ao pino metálico (devido ao maior esforço de levantamento do 

peso), comparativamente ao contato do pino com a região do disco situada mais 

abaixo, ou seja, que está em contato mais íntimo com o suporte metálico giratório 

(pois nesse caso ocorre o abaixamento do peso). 

Chama a atenção o fato de o fenômeno só ter sido observado nos pares 

contendo pino metálico de liga-Ti e em ensaios realizados a 100°C, indicando um 

possível efeito da natureza do metal que constitui o pino, bem como da temperatura 

de ensaio. 

Quintelier et al (2006) destaca que, no início do ensaio PSD, o contato entre 

pino e disco é pontual, resultando em pressões muito elevadas de contato. Isto pode 

causar deformações bastante elevadas localmente no polímero que constitui o CMP, 

especialmente sob temperaturas mais elevadas. Também, tem sido 

experimentalmente demonstrado que, naturalmente, o rompimento da primeira 

camada polimérica do disco giratório CMP em contato com o pino metálico fixo, 

expondo a primeira camada de fibras de reforço do compósito, não ocorre ao mesmo 

tempo ao longo de toda a trilha de desgaste. Além disso, destacam Quintelier et al 

(2006), dada a complexidade do empilhamento das lâminas individuais formadoras 

do laminado compósito, as quais são fortalecidas com fibras de carbono também 
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dispostas segundo as mais variadas orientações no plano, a sua resistência ao 

desgaste pelo pino metálico depende fortemente do ângulo de ataque deste último 

sobre o tecido de reforço fibroso, e esta dependência perdura durante toda a 

execução do ensaio PSD à medida que novas camadas compósitas vão sendo 

desgastadas ao longo da espessura do disco CMP. Todos estes fatos afetam, em 

maior ou menor extensão, a cronologia e mecânica da geração da trilha de desgaste 

no disco compósito, seja nos estágios iniciais do processo de deslizamento PSD, e 

mesmo naqueles mais avançados. 

   

(a)         (b) 

 (c) 

Figura 6.19 - Possível modo de desalinhamento entre pino metálico e disco compósito 
durante os ensaios de deslizamento PSD. Note que um círculo perfeito (linha tracejada 
amarela) se insere exatamente no centro da trilha de espessura heterogênea de desgaste 
do disco CMP, demonstrando não haver qualquer movimento de descentralização do disco 
rotativo, nem mesmo deslocamento e/ou inclinação do pino a partir de sua posição original 
no sistema de ensaio. 
 

Vista superior 
do disco  CMP 
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Um terceiro e último exemplo que corrobora os questionamentos quanto aos 

efeitos tanto do material que constitui o pino de desgaste, quanto à temperatura de 

ensaio na geração de trilhas não-homogêneas nos discos CMPs é mostrado na 

Figura 6.20 (o correspondente ponto de dados é também indicado por um circulo 

tracejado roxo na Figura 6.17), e refere-se ao par de fricção TI / PPS ensaiado a 

100°C sob carga de 20 kgf. Nota-se, em menor escala que os dois casos anteriores, 

mas ainda assim sendo perceptível, uma variação da largura da trilha de desgaste 

no disco compósito, que atinge os valores mínimo de 3,45 mm e máximo de 4,61 

mm, contra o diâmetro médio do pino desgastado de 4,77 mm, que é absolutamente 

compatível à máxima largura atingida pela trilha de desgaste. 

 

 (a)  (b) 

 
Figura 6.20 - (a) Pino, e (b) Disco correspondentes ao par de desgaste TI / PPS ensaiado a 
100°C sob carga de 20 kgf. 
 

Cabe mencionar que, segundo Kato & Adachi (2002), que trabalharam com 

materiais cerâmicos, basicamente três regimes distintos de desgaste podem ser 

estabelecidos em ensaios de deslizamento PSD: suave, quando a taxa de desgaste 

está abaixo de 10-6 mm3/N.m, severo, cuja taxa de desgaste supera os 10-4 

mm3/N.m, e intermediário. Caso este critério seja aplicável ao caso ora em estudo, 
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em que as taxas de desgaste variaram entre aproximadamente 1,4*10-5 a 7,3*10-4 

mm3/N.m, pode-se concluir que regimes de desgaste de intermediário a severo 

foram desenvolvidos nos pares de fricção metal-compósito presentemente avaliados. 

A Figura 6.21 reproduz o ordenamento crescente da perda de volume dos 

pares de fricção nas diversas condições de ensaio de desgaste por deslizamento 

PSD anteriormente fornecido nas Figuras 6.2 e 6.17. Entretanto, desta feita são 

indicados apenas os pares pino-disco selecionados para uma análise mais 

detalhada quanto às suas características de desgaste. São eles: (1) PH-EPX-25-10; 

(4) PH-PPS-25-10; (8) AL-EPX-25-20; (11) AL-PPS-25-20; (21) TI-EPX-100-20; (24) 

TI-PPS-100-20. 

 

 

 

Figura 6.21 - Ordenamento crescente da perda de volume dos pares de fricção nas diversas 
condições de ensaio de desgaste por deslizamento PSD. São indicados apenas os seis 
pares pino-disco escolhidos para a continuidade do estudo. Indicação de cores: verde = 
relativamente pequeno desgaste; azul = médio desgaste; vermelho = grande desgaste; 
magenta = Disco PPS; marrom = EPX. 
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Basicamente os critérios empregados para a seleção destes pares de fricção 

foram: 

(i) Avaliar os regimes mais e menos severos de desgaste, assim como uma 

condição intermediária (respectivamente denotados pelos quadrados nas 

cores vermelho, verde e azul na Figura 6.21). 

(ii) Analisar todos os possíveis pares formados entre pinos metálicos (AL, TI 

e PH) e discos compósitos (PPS e EPX) para determinadas condições 

de ensaio. 

 

 

6.3 Análise da Superfície de Desgaste dos Pinos 

 

 

A Figura 6.22 fornece várias imagens da superfície de desgaste do pino de 

aço PH após ensaio de deslizamento sobre o disco de C-EPX à temperatura 

ambiente e sob uma carga normal de 10 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (1) PH-EPX-25-10 na Figura 6.21. 

Observa-se um desgaste relativamente pequeno do metal, que apresenta 

uma superfície com um padrão regularmente espaçado e bem definido de 

sulcamentos. Uma vista mais ampliada desta superfície mostra que algumas das 

trilhas contêm um subproduto de cor escura, o qual foi gerado, ou depositado 

durante o processo de desgaste contra o disco compósito. 

A Figura 6.23 fornece os espectros de absorção de energia dispersiva de 

raios-X obtidos por meio de microsonda analítica durante a avaliação química de 

duas regiões na superfície de desgaste mostrada na Figura 6.22. A Figura 6.23a 
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corresponde a uma área limpa da superfície, delineada pelo quadrado verde da 

Figura 6.22d, e revela, como já esperado, a presença de uma boa parcela dos 

elementos de liga do aço PH. Já a Figura 6.23b, correspondente à região mais 

escura observada na superfície do metal desgastado, contornada pelo quadro 

amarelo na Figura 6.22d, destaca a presença do elemento carbono (29,8% em 

massa, ou 61,8% atômico), o qual podem ser origem das fibras de reforço e da 

matriz epoxídica. 

Os elementos sódio, enxofre e cloro aparecem como elementos residuais, e, 

muito provavelmente, sua presença decorra de contaminação da amostra por 

manuseio incorreto (Na e Cl), bem como devido a ensaios prévios do laminado C-

PPS (rico em S) no mesmo sistema de carregamento para desgaste. Além disso, 

enxofre é também um elemento residual no aço PH 15-5. 

Na Figura 6.23c é realizado o mapeamento dos elementos químicos 

presentes na superfície que contém a área delimitada pelo quadrado amarelo na 

Figura 6.22d, quando se observa que o local mais rico em carbono coincide 

exatamente com uma alta concentração do elemento cromo. 
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(b) 

(d) 

 

Figura 6.22 - Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (1) PH
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (M
 

 (a) 

  

         (c) 

  

         (e)

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (1) PH-EPX-25-10: (a) Foto macro; (b
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).

 

 

 

(e) 

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
10: (a) Foto macro; (b-e) Diversas 

EV). 
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(a)         (b) 

 

(c) 

 

Figura 6.23 - (a) e (b) Espectros de absorção da micro-análise química da superfície do pino 
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.22, respectivamente nas regiões compreendidas 
pelos quadrados verde (matriz) e amarelo (mancha escura): (c) Mapeamento de elementos 
químicos na região que abrange toda aquela compreendida pelo quadrado amarelo. 
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A Figura 6.24 fornece diversas imagens da superfície de desgaste do pino de 

aço PH após ensaio de deslizamento sobre o disco de C-PPS à temperatura 

ambiente e sob uma carga normal de 10 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (4) PH-PPS-25-10 na Figura 6.21. 

Observa-se uma perda de volume do metal mais modesta que no caso 

anterior (quando este foi friccionado contra o compósito C-EPX), com a superfície 

apresentando um padrão de desgaste deveras mais refinado que o caso 

anteriormente avaliado, a menos do profundo sulco gerado diametralmente na face 

de desgaste do pino. Uma ampliação da imagem permite visualizar manchas 

escuras e maiores que no caso anteriormente avaliado, sugerindo a presença de 

filmes de transferência a partir da contraface de compósito polimérico termoplástico. 

De fato, o desgaste do par PH-PPS-25-10 foi bem inferior ao do par concorrente PH-

EPX-25-10 avaliado anteriormente, o que está de acordo com a presença de um 

filme de transferência mais bem distribuído de PPS do que de EPX na superfície 

metálica. Esta presença mais extensiva do filme polimérico misturado a fragmentos 

de fibra de carbono, tende, segundo Chen et al (2007), a reduzir o coeficiente de 

fricção através do mascaramento de asperezas e rugosidades na contraface de aço, 

reduzindo assim a ação abrasiva do metal sobre o compósito. 

Aparentemente, a relativamente pequena rugosidade da superfície de aço 

deslizando sobre o laminado C-PPS (Figura 6.24), se comparada àquela gerada 

contra o C-EPX (Figura 6.22), favoreceu em certa extensão o ancoramento 

mecânico do filme de PPS, visto que, de acordo com Quintelier et al (2006), 

rugosidades muito acentuadas dificultam a acomodação do filme por entre todas as 

reentrâncias da superfície metálica. Esta rugosidade adequada da superfície de 

desgaste do metal, atingida durante o deslizamento contra o compósito C-PPS, foi 
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suficiente para até mesmo compensar a tipicamente baixa energia de superfície dos 

termoplásticos, os quais têm propriedades antiaderentes e, portanto, grande 

dificuldade em se acoplarem a outros materiais (Lee et al, 2005). 

Entretanto, conforme reportam Yamamoto & Hashimoto (2002 & 2004), há de 

se ressaltar que o PPS possui uma particularmente boa habilidade de transferir 

filmes em contra-superfícies de aço, devido à formação de uma interface de FeS 

formada a partir da reação do metal com o enxofre do polímero. 

A Figura 6.25 fornece os espectros de absorção de energia dispersiva de 

raios-X obtidos por meio de microsonda analítica durante a avaliação química de 

duas regiões na superfície de desgaste mostrada na Figura 6.24. A Figura 6.25a 

corresponde a uma área limpa da superfície, definida pelo quadrado verde da Figura 

6.24d, e revela, novamente e como já esperado, a presença de substancial parcela 

dos elementos de liga do aço PH, além de uma quantidade expressiva de enxofre 

(2,26% em massa, ou 3,83% atômico), que certamente advém do compósito C-PPS. 

Este elemento pode estar na forma de sulfeto de ferro (FeS), como decorrência de 

reações tribológicas do PPS com o aço PH (Yamamoto & Hashimoto, 2002 & 2004), 

e/ou simplesmente como filme polimérico depositado de poli-sulfeto de fenileno 

impregnado com fragmentos de carbono. A Figura 6.25b, correspondente à região 

mais escura na superfície metálica de desgaste do aço PH, e destacada pelo quadro 

amarelo na Figura 6.24d, praticamente reproduz os resultados obtidos na Figura 

6.25a, porém indica a presença mais massiva do elemento enxofre na região 

analisada (3,89% em massa, ou 3,97% atômico), assim como a grande quantidade 

de carbono (18,4% em massa, ou 50,0% atômico), com este último elemento 

originado das fibras de reforço e da matriz polimérica termoplástica do laminado 

compósito. 
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Na Figura 6.25c é realizado o mapeamento dos elementos químicos 

presentes em uma região que envolve a área delimitada pelo quadrado amarelo na 

Figura 6.22d, quando se pode observar que os c

ajustam perfeitamente ao perfil de concentração do elemento enxofre (elipses de 

contorno tracejado amarelo), demonstrando a grande possibilidade da transferência, 

para a superfície de desgaste do pino, de filmes a partir da con

durante o ensaio de deslizamento PSD.

 

(b) 

 

Continua 

Na Figura 6.25c é realizado o mapeamento dos elementos químicos 

presentes em uma região que envolve a área delimitada pelo quadrado amarelo na 

Figura 6.22d, quando se pode observar que os contornos da mancha escura se 

ajustam perfeitamente ao perfil de concentração do elemento enxofre (elipses de 

contorno tracejado amarelo), demonstrando a grande possibilidade da transferência, 

para a superfície de desgaste do pino, de filmes a partir da con

durante o ensaio de deslizamento PSD. 

 (a) 

  

         (c) 

Na Figura 6.25c é realizado o mapeamento dos elementos químicos 

presentes em uma região que envolve a área delimitada pelo quadrado amarelo na 

ontornos da mancha escura se 

ajustam perfeitamente ao perfil de concentração do elemento enxofre (elipses de 

contorno tracejado amarelo), demonstrando a grande possibilidade da transferência, 

para a superfície de desgaste do pino, de filmes a partir da contraface compósita 

 

 



 

 

Continuação 

(d)  

Figura 6.24 - Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código 
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
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       (e) 

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (4) PH-PPS-25-10: (a) Foto macro; (b
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
10: (a) Foto macro; (b-e) Diversas 
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Continuação 

(c) 

Figura 6.25 - (a) e (b) Espectros de absorção da micro-análise química da superfície do pino 
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.24, respectivamente nas regiões compreendidas 
pelos quadrados verde (matriz) e amarelo (mancha escura): (c) Mapeamento de elementos 
químicos na região que abrange toda aquela compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

A Figura 6.26 fornece múltiplas vistas da superfície de desgaste do pino de 

liga-Al após ensaio de deslizamento sobre o disco de C-EPX à temperatura 

ambiente e sob uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (8) AL-EPX-25-20 na Figura 6.21. 

Chama a atenção nas Figuras 6.26 a & b a grande deformação plástica 

experimentada pela ponta desgastada do pino de liga-Al, que passa de uma seção 

circular para quase-elipsoidal. 

Um padrão regularmente espaçado e bem definido de riscos na superfície de 

desgaste é também verificado. Imagens mais ampliadas revelam a presença de um 

subproduto de desgaste escuro, localizado no fundo de algumas poucas trilhas de 

sulcamento geradas no processo de desgaste contra o disco compósito. 
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A Figura 6.27 fornece os espectros de absorção de energia dispersiva de 

raios-X obtidos por meio de microsonda analítica durante a avaliação química de 

duas regiões na superfície de desgaste mostrada na Figura 6.26. A Figura 6.27a 

corresponde a uma área limpa da superfície, delimitadas pelo quadrado verde da 

Figura 6.26d, e revela, como já esperado, os elementos químicos típicos da liga leve 

em questão, além da presença de oxigênio, provavelmente na forma de óxido de 

alumínio (alumina, Al2O3) gerado periodicamente logo após a exposição da liga 

metálica fresca, devido ao processo cíclico de abrasão, ao ambiente naturalmente 

oxidante. Já a Figura 6.27b, que corresponde à região mais escura observada na 

superfície metálica desgastada, e que é destacada pelo quadro amarelo na Figura 

6.26d, realça a presença do elemento carbono, que pode estar tanto na forma de 

substância pura advinda laminado CMP. 

 

 

 (a) 

 

 

 

Continua 
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Continuação 

(b) 

(d) 

 

Figura 6.26 - Diversas imagens 
ao ensaio de deslizamento PSD código (8) AL
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
 

 

 

  

         (c) 

  

         (e)

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (8) AL-EPX-25-20: (a) Foto macro; (b
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).

 

 

 

(e) 

da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
20: (a) Foto macro; (b-e) Diversas 

ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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(a)         (b) 

 

Figura 6.27 - (a) e (b) Espectros de absorção obtidos da micro-análise química da superfície 
do pino metálico de desgaste mostrado na Figura 6.26, respectivamente nas regiões 
compreendidas pelos quadrados verde (matriz) e amarelo (região escura). 
 

 

A Figura 6.28 fornece cinco vistas da superfície de desgaste do pino de liga-Al 

após ensaio de deslizamento sobre o disco de C-PPS à temperatura ambiente e sob 

carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste codificado como (11) 

AL-PPS-25-20 na Figura 6.21. 

Observa-se nas Figuras 6.28 a & b novamente a grande deformação plástica 

experimentada pela ponta desgastada do pino de liga-Al, embora desta vez a perda 

de volume do pino de metal leve seja o dobro daquela verificada na fricção da liga 

com o CMP C-EPX. 

Um padrão regularmente espaçado e bem definido de riscos na superfície 

metálica de desgaste é novamente verificado, indicando o pequeno efeito da 

natureza da matriz polimérica do compósito de contraface nas características 

morfológicas da superfície de desgaste do pino metálico. Entretanto, imagens mais 

ampliadas revelam a presença de um subproduto de desgaste escuro muito mais 

disseminado, ou difundido que no caso anterior, o que poderia, em principio, sugerir 
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uma maior capacidade do polímero termoplástico (PPS) em transferir filmes durante 

a fricção com o metal, relativamente à resina termorrígida (EPX). 

A Figura 6.29 fornece os espectros de absorção de energia dispersiva de 

raios-X por microsonda analítica durante a avaliação química de duas regiões na 

superfície de desgaste mostrada na Figura 6.28. A Figura 6.29a corresponde a uma 

área limpa da superfície (quadrado verde da Figura 6.28d), e revela os constituintes 

da liga leve de alumínio, além da presença de oxigênio, provavelmente formando 

óxido de alumínio ao longo dos ciclos de fricção do pino contra o disco. Já a Figura 

6.29b, correspondente à região mais escura observada na superfície metálica de 

desgaste, e destacada pelo quadro amarelo na Figura 6.26d, denuncia a presença 

do elemento carbono (48,9% em massa, ou 66,4% atômico), o qual advém do 

desgaste do laminado CMP. 

Os resultados mostram que a presença de enxofre é relativamente pequena, 

se existente, sobre a superfície de desgaste do pino metálico, pois em ambos os 

casos, ou seja, na área da mancha e fora dela, o teor deste elemento foi 

praticamente o mesmo, da ordem de 0,85% massa. Tal fato indica que ele 

eventualmente forme um filme fino sobre a superfície metálica, e/ou dê origem a 

compostos químicos estequiométricos do tipo sulfeto de alumínio (Al2S3). Entretanto, 

o grande desgaste sofrido pelo pino de liga-Al friccionado contra o laminado C-PPS 

(Figura 6.28), se comparado ao ocorrido no deslizamento contra o C-EPX (Figura 

6.26), dá margens a questionamentos de se realmente as manchas negras na 

superfície do pino de liga-Al (Figura 6.28) correspondem a um filme termoplástico de 

transferência para o metal, conforme acima sugerido. De fato, elas podem ser 

manchas de carbono puro, e mesmo incluir carbetos de elementos metálicos da liga-

Al, conforme anteriormente aventado para o par Al-EPX e destacado na Figura 



 

 

6.26d (quadrado amarelo), os quais possuem forte poder abrasivo, desgastando 

rapidamente o pino metálico. Merece ser destacado que este filme de carbono puro, 

contendo eventualmente carbetos (os quais certa

metálico), pode inclusive preservar o disco compósito de desgaste. Por exemplo, 

Quintelier et al (2006) observou estes fenômenos durante ensaios PSD de aço 

contra compósito C-PPS. Outras indicações do mesmo efeito são disponíveis 

literatura citada no Capítulo 2 desta Dissertação.

 

(b) 

Continua 

6.26d (quadrado amarelo), os quais possuem forte poder abrasivo, desgastando 

rapidamente o pino metálico. Merece ser destacado que este filme de carbono puro, 

contendo eventualmente carbetos (os quais certamente desgastariam o pino 

metálico), pode inclusive preservar o disco compósito de desgaste. Por exemplo, 

Quintelier et al (2006) observou estes fenômenos durante ensaios PSD de aço 

PPS. Outras indicações do mesmo efeito são disponíveis 

literatura citada no Capítulo 2 desta Dissertação. 

 (a) 

  

(c) 
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6.26d (quadrado amarelo), os quais possuem forte poder abrasivo, desgastando 

rapidamente o pino metálico. Merece ser destacado que este filme de carbono puro, 

mente desgastariam o pino 

metálico), pode inclusive preservar o disco compósito de desgaste. Por exemplo, 

Quintelier et al (2006) observou estes fenômenos durante ensaios PSD de aço 

PPS. Outras indicações do mesmo efeito são disponíveis na 
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Continuação 

(d) 

 

Figura 6.28 - Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (11) 
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
 

(a) 
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         (e)

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (11) AL-PPS-25-20: (a) Foto macro; (b
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).

  

         (b)
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(e) 

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
20: (a) Foto macro; (b-e) Diversas 

ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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Continuação 

(c) 

 

Figura 6.29 - (a) e (b) Espectros de absorção da micro-análise química da superfície do pino 
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.28, respectivamente nas regiões compreendidas 
pelos quadrados verde (matriz) e amarelo (mancha escura): (c) Mapeamento de elementos 
químicos na região que envolve a área compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

A Figura 6.30 fornece diversa imagens da superfície de desgaste do pino de 

liga-Ti após ensaio de deslizamento sobre o disco de C-EPX à temperatura de 

100°C e sob uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (21) TI-EPX-100-20 na Figura 6.21. 

Nota-se uma superfície originada por expressiva perda de material, com um 

aspecto de que poderia ser classificado como emplastrado, em que forças 

cisalhantes aplicadas diretamente ao metal durante a fricção contra o disco de 

desgaste CMP geraram extensivas deformações plásticas no primeiro. Isto é 

tipicamente observado nos mecanismos de desgaste por adesão, bastante comuns 

nesta classe de ligas metálicas (Souza et al, 2007). Imagens mais ampliadas 
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revelam a presença de pequenas cra

aparentemente sem que se observem

A Figura 6.31 fornece o 

X por microsonda analítica durante a avaliação química

desgaste, delimitada pelo quadrado verde da Figura 6.30d. Destaca

presença de oxigênio (28,9% em massa, ou 53,4% atômico), dada 

elevada reatividade do titânio com este 

temperaturas mais acentuadas, que podem ser atingidas localmente 

independentemente da temperatura nominal do ensaio de desgaste PSD

(b) 

Continua 

revelam a presença de pequenas crateras na superfície do metal, porém 

que se observem subprodutos originados pelo 

A Figura 6.31 fornece o espectro de absorção de energia dispersiva de raios

X por microsonda analítica durante a avaliação química da região

delimitada pelo quadrado verde da Figura 6.30d. Destaca

presença de oxigênio (28,9% em massa, ou 53,4% atômico), dada 

elevada reatividade do titânio com este gás, gerando TiO2

mais acentuadas, que podem ser atingidas localmente 

independentemente da temperatura nominal do ensaio de desgaste PSD

 (a) 

  

         (c) 

teras na superfície do metal, porém 

originados pelo desgaste. 

espectro de absorção de energia dispersiva de raios-

da região, na superfície de 

delimitada pelo quadrado verde da Figura 6.30d. Destaca-se a expressiva 

presença de oxigênio (28,9% em massa, ou 53,4% atômico), dada provavelmente à 

2, em especial sob 

mais acentuadas, que podem ser atingidas localmente 

independentemente da temperatura nominal do ensaio de desgaste PSD. 

 

 



 

 

Continuação 

(d)  

 

Figura 6.30 - Diversas imagens da superfície de desgaste do 
ao ensaio de deslizamento PSD código (21) TI
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
 

 

 

Figura 6.31 - Espectro de absorção obtido da micro
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.30, na região delimitada pelo quadrado verde.
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       (e) 

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD código (21) TI-EPX-100-20: (a) Foto macro; (b
ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

Espectro de absorção obtido da micro-análise química da superfície do pino 
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.30, na região delimitada pelo quadrado verde.
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pino metálico correspondente 
20: (a) Foto macro; (b-e) Diversas 

da superfície do pino 
metálico de desgaste mostrado na Figura 6.30, na região delimitada pelo quadrado verde. 
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A Figura 6.32 fornece várias imagens da superfície de desgaste do pino de 

liga-Ti após o ensaio de deslizamento sobre o disco de C-PPS à temperatura de 

100°C e sob uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (24) TI-PPS-100-20 na Figura 6.21. 

Nota-se uma perda muito expressiva de material, com a superfície de 

desgaste exibindo um padrão regularmente espaçado e bem definido de sulcos 

relativamente profundos, cuja aparência relembra, em princípio, aquela 

anteriormente exibida na Figura 6.22 e correspondente ao par de desgaste PH-EPX-

25-10. Entretanto, ainda persiste o aspecto de emplastramento da fratura (tal como 

verificado para a liga-Ti deslizando contra o compósito de EPX), o qual está 

intimamente associado ao mecanismo de desgaste por adesão (que deve operar, 

nos casos em questão, concomitantemente ao de abrasão), que é típico das ligas de 

titânio como decorrência de sua baixa resistência ao cisalhamento plástico e sua 

reduzida capacidade de encruamento, conforme enfatiza Budinski (1991). 

A Figura 6.32e, aplicando-se máxima ampliação de imagem, revela a 

presença de múltiplas trincas superficiais (indicadas por setas azuis) propagando-se 

ortogonalmente à direção de esforço circunferencial desenvolvido entre o pino 

metálico e o disco rotativo de CMP. 

A Figura 6.33 fornece os espectros de absorção de energia dispersiva de 

raios-X por microsonda analítica durante a avaliação química de duas regiões na 

superfície de desgaste mostrada na Figura 6.32. A Figura 6.33a corresponde a uma 

área limpa da superfície (quadrado verde da Figura 6.32d), e revela os constituintes 

da liga de titânio. Já a Figura 6.33b, correspondente ao material formado ou 

depositado no fundo do entalhe gerado pelo desgaste, o qual é destacado pelo 

quadro amarelo na Figura 6.32d, permite conclui pela presença, apesar de 
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relativamente restrita, de carbono (5,4% em massa, ou 18,1% atômico). Este 

provavelmente advenha do laminado CMP, os quais são elementos 

reconhecidamente ávidos por carbono. Tal fato poderá ser confirmado, ou 

descartado, apenas após a execução de análises difratográficas de raios-X. 

Praticamente não se detecta, como seria de se esperar, o elemento S, que poderia 

estar na forma de filmes poliméricos de transferência, ou mesmo formando sulfeto 

de titânio (TiS) sobre a superfície de desgaste do pino. De fato, a ausência de um 

filme de transferência poderia mesmo ser a responsável pelo grande desgaste do 

pino metálico de titânio deslizando contra o CMP C-PPS, uma vez que o filme 

atuaria como um poderoso redutor da fricção entre pino e disco, isolando o metal do 

efeito abrasivo / tribológico reativo das fibras fortalecedoras de carbono do laminado 

CMP. Esta ausência do filme pode estar vinculada em algum grau à relativamente 

elevada rugosidade desenvolvida na superfície de contato do pino metálico, o que 

dificulta a o acoplamento efetivo do filme às reentrâncias mais severas da superfície 

do pino, conforme anteriormente já aventado neste texto. 
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(b) 

(d) 

 

Figura 6.32 - Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD 
Diversas ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
 

 (a) 

  

         (c) 

  

         (e)

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
ao ensaio de deslizamento PSD denominado (24) TI-PPS-100-20: (a) Foto macro; (b
Diversas ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV).

 

 

 

(e) 

Diversas imagens da superfície de desgaste do pino metálico correspondente 
20: (a) Foto macro; (b-e) 

Diversas ampliações de imagem em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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(a)         (b) 

 

Figura 6.33 - (a) e (b) Espectros de absorção obtidos da micro-análise química da superfície 
do pino metálico de desgaste mostrado na Figura 6.32, respectivamente nas regiões 
compreendidas pelos quadrados verde (matriz) e amarelo (mancha escura na raiz do 
chanfro gerado por desgaste abrasivo). 
 

 

A Tabela 6.2 lista os valores de rugosidade Ra e de desgaste (em perda de 

volume) experimentados pelos pinos metálicos acima avaliados. 

 

Tabela 6.2 - Valores de rugosidade Ra mensurados nas superfícies de desgaste dos pinos 
metálicos (destaque em vermelho) friccionados contra discos CMP em ensaios de 
deslizamento PSD. Os valores de desgaste volumétrico dos pinos são também fornecidos. 
 

Pinos Metálicos  Rugosidade R a (µm) Desgaste (10 -3 ml)*  

01 PH-EPX-25-10 1,8310 0,227 

04 PH-PPS-25-10 0,7388 0,126 

08 AL-EPX-25-20 0,4559 3,109 

11 AL-PPS-25-20 0,4686 6,545 

21 TI-EPX-100-20 0,3652 5,769 

24 TI-PPS-100-20 1,1802 7,105 

* Dados extraídos da Figura 6.1a 
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Da Tabela 6.2 pode-se concluir que, se os dados são independentemente 

avaliados quanto à natureza do pino metálico, existe certa proporcionalidade entre a 

rugosidade da superfície metálica e o nível de desgaste sofrido pela mesma. Este 

ponto será retornado em maiores detalhes no item 6.4. 

A Figura 6.34 mostra um exemplo de perfil de rugosidade Ra mensurado 

sobre a superfície de desgaste de um pino metálico de aço PH. Dados similares 

levantados para outros pinos de desgaste presentemente avaliados são fornecidos 

no Apêndice C deste trabalho. 

 

 

Figura 6.34 - Perfil de rugosidade da superfície de desgaste do pino de aço PH quando 
friccionado contra o disco rotativo de compósito C-EPX, o que corresponde ao par de 
desgaste codificado como (1) PH-EPX-25-10, em ensaio realizado à temperatura ambiente e 
sob uma carga de 10 kgf. 
 

 

6.4 Análise das Trilhas de Desgate dos Discos  

 

 

A Figura 6.35 fornece várias imagens da superfície de desgaste do disco C-

EPX atuando contra um pino de aço PH, após o ensaio de deslizamento em 
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temperatura ambiente e sob uma carga normal aplicada de 10 kgf, o que 

corresponde ao par de desgaste codificado como (1) PH-EPX-25-10 da Figura 6.21. 

Observam-se sulcos especialmente regulares e muito bem distribuídos ao 

longo da espessura da banda de desgaste, aparentando terem também uma 

profundidade bastante uniforme. Este padrão combina perfeitamente, como não 

haveria deixar de ser, com aquele da contraface metálica observada na Figura 6.22. 

 

   

(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

 
Figura 6.35 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (1) PH-EPX-25-10: (a) Macro; (b-d) Diversas magnificações 
de imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
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A Figura 6.36 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de microsonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.35d (quadrado 

amarelo). Identificam-se os elementos constituintes do aço PH, quais sejam, Ni 

(0,62% em massa ou 0,15% atômico), Nb (respectivamente 1,43% ou 0,25%), Cr 

(respectivamente 1,82% ou 0,50%), Fe (respectivamente 10,4% ou 2.67%), 

indicando a possibilidade de transferência metálica para o disco compósito 

acompanhada, muito provavelmente, da formação de alguns tipos de carbetos, de 

natureza abrasiva, dadas suas elevadas durezas, em suas trilhas de desgaste. 

Verifica-se, como esperado, grandes quantidades dos elementos carbono e 

oxigênio, ambos presentes em grandes proporções na resina epoxi. 

 

 

Figura 6.36 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrada na Figura 6.35d e 
compreendida pelo quadrado amarelo. 
 
 

A Figura 6.37 fornece várias imagens da superfície de desgaste do disco C-

PPS atuando contra um pino de aço PH, após o ensaio de deslizamento em 

temperatura ambiente e sob uma carga normal aplicada de 10 kgf, o que 

corresponde ao par de desgaste codificado como (4) PH-PPS-25-10 na Figura 6.21. 
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Observam-se um padrão muito mais refinado de riscos na pista de desgaste, 

se comparado ao caso concorrente anterior, se destacando um grande sulco 

exatamente no centro da pista, gerado provavelmente por um fragmento mais 

massivo de desgaste liberado durante a fricção entre pino e disco. Novamente, e 

sem qualquer surpresa, o padrão combina exatamente com a contraface metálica 

vista na Figura 6.24. 

Conforme as análises anteriormente realizadas no item 6.3, verificou-se um 

desgaste do par PH-PPS-25-10 muito inferior ao do par PH-EPX-25-10, justificando-

se a menor perda de material metálico no primeiro caso devido à presença de um 

filme de transferência mais bem distribuído de PPS do que de EPX na superfície do 

pino de aço. Pode-se inferir, portanto, que as taxas 7 vezes menores de desgaste do 

correspondente disco de C-PPS, relativamente ao do concorrente C-EPX, também 

se deva à preservação, quanto ao desgaste, proporcionada ao primeiro disco pela 

presença do filme termoplástico mascarando asperezas e rugosidades na contraface 

de aço, reduzindo desta forma a ação abrasiva do metal sobre o laminado compósito 

(Chen et al, 2007). 
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(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

Figura 6.37 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (4) PH-PPS-25-10: (a) Macro; (b-d) Diversas ampliações de 
imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
 

 

A Figura 6.38 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de micro-sonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.35d (quadrado 

amarelo). Identificam-se os elementos constituintes do aço PH, quais sejam, Nb 

(1,81% em massa ou 0,09% atômico), Cr (respectivamente 2,21% ou 0,66%), Fe 

(respectivamente 11,3% ou 3,14%), indicando a probabilidade da transferência de 

elementos metálicos para o disco compósito. São também revelados os elementos S 
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(15,5% em massa ou 7,55% atômico), carbono e oxigênio, originados da matriz 

polimérica, de suas fibras de reforço e de possíveis efeitos oxidativos. 

 

 

Figura 6.38 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrada na Figura 6.37d, na 
região compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

A Figura 6.39 fornece várias imagens da superfície de desgaste do disco C-

EPX atuando contra um pino de liga-Al, após ensaio de deslizamento à temperatura 

ambiente sob uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (8) AL-EPX-25-20 na Figura 6.21. 

Observa-se uma pista de desgaste levemente irregular quanto à sua largura 

ao longo da trajetória circular de contato com o pino metálico. Tal fato foi 

anteriormente identificado como causado por possível desalinhamento entre o eixo 

do pino metálico de desgaste e a direção normal ao plano do disco CMP devido ao 

mau assentamento deste último no suporte metálico rotativo do sistema de ensaio, 

ou, mais provavelmente, como devido a efeitos de desgaste diferencial do disco 

dependendo do ângulo de contato entre o pino de metal e as fibras de reforço da 

matriz polimérica que compõem o disco. 
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As marcas deixadas na trilha de desgaste do disco, confinada pela elipse 

tracejada amarela na Figura 6.39b, indicam muito provavelmente o movimento local 

de expulsão de fragmentos abrasivos formados na fricção metal/compósito. 

O padrão de riscamento circular de desgaste no disco é consistente com 

aquele observado na superfície de contraface do pino metálico visto na Figura 6.26, 

embora naquele caso não se observem estes riscamentos identificados no interior 

da elipse amarela sobre a trilha de desgaste do disco CMP. 

 

   

(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

Figura 6.39 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (8) AL-EPX-25-20: (a) Macro; (b-d) Diversas magnitudes de 
imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
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A Figura 6.40 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de microsonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.39d (quadrado 

amarelo). Identificam-se poucos dos elementos constituintes da liga-Al, quais sejam, 

Al (21,0% em massa ou 11,8% atômico), Zn (respectivamente 1,67% ou 0,39%), e 

alguma quantidade de Mg. O elemento S deve ser provavelmente decorrente de 

contaminação da amostra, visto que ensaios anteriores de laminado CMP C-PPS 

foram realizados no mesmo sistema de ensaios. O carbono e o oxigênio detectados 

em grande quantidade provêm da matriz polimérica, de suas fibras de reforço e, 

eventualmente, de processo oxidativos metálicos e não-metálicos. 

 

 

 

Figura 6.40 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrada na Figura 6.39d, na 
região compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

A Figura 6.41 fornece várias imagens da superfície de desgaste do disco C-

PPS atuando contra um pino de liga-Al, após ensaio de deslizamento à temperatura 
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ambiente sob uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste 

codificado como (11) AL-PPS-25-20 na Figura 6.21. 

 

Assim como no caso anterior do disco CMP C-EPX, são observadas, no 

interior das elipses tracejadas amarelas na Figura 6.41b, marcas que divergem da 

trajetória circular bem estabelecida pelo movimento relativo entre o pino e o disco. 

Conforme mencionado, estes riscos devem resultar da expulsão de produtos 

abrasivos de desgaste durante o forte contato entre a ponta do pino e a trilha de 

desgaste do disco. 

 

O padrão de riscos de desgaste no disco é consistente com aquele observado 

na superfície de contraface do pino metálico visto na Figura 6.28, embora naquele 

caso não se observem riscamentos superficiais compatíveis àquelas marcas no 

interior das elipses tracejadas na Figura 6.41b do disco CMP. 
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(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

 

Figura 6.41 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (11) AL-PPS-25-20: (a) Macro; (b-d) Diversas magnitudes 
de imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
 

A Figura 6.42 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de micro-sonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.41d (quadrado 

amarelo). Identificam-se apenas dois dos elementos constituintes da liga-Al, quais 

sejam, Al (10,6% em massa ou 5,7% atômico) e Zn (respectivamente 1,27% ou 

0,29%). O elemento S é detectado em grande quantidade (9,92% em massa ou 
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4,5% atômico) por compor, junto ao carbono e hidrogênio a estrutura molecular da 

matriz polimérica termoplástica. O alto carbono advém originalmente da própria 

matriz polimérica e de suas fibras de reforço, enquanto que o oxigênio detectado 

esteja muito provavelmente associado a processos oxidativos metálicos e mesmo a 

reações deste com o enxofre do PPS. 

 

 

Figura 6.42 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrada na Figura 6.41d, na 
região compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

Um aspecto interessante quanto ao carbono detectado em grandes 

quantidades na pista de desgaste do compósito C-PPS atuando contra a liga-Al é o 

de que ele pode estar disponível na forma de carbono puro, eventualmente contendo 

carbetos de elementos metálicos da liga-Al. Nestas circunstâncias, o filme de 

carbono atua como um lubrificante, preservando o disco de laminado compósito de 

desgastes por adesão e abrasão, tal como verificado no presente caso, se 

comparado com o par AL / EPX anteriormente avaliado. Em se formando carbetos 

e/ou outros compostos estequiométricos com dureza superior à liga-Al, esta será 

desgastada simultaneamente à preservação do disco. De fato, os resultados 
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encontrados no item 6.3 reforçam esta possibilidade, quando filmes mais bem 

distribuídos e densos foram detectados no caso do disco-rotor de laminado C-PPS. 

A Figura 6.43 fornece várias imagens da superfície de desgaste do disco C-

EPX atuando contra um pino de liga-Ti, após ensaio de deslizamento a 100°C sob 

uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste codificado como 

(21) TI-EPX-100-20 na Figura 6.21. 

Observam-se uma pista de desgaste irregular quanto a sua largura ao longo 

da circunferência. Tal fato foi identificado no item 6.2 como associado a possíveis 

desalinhamentos entre pino metálico e disco CMP, e/ou, mais provavelmente, ao 

gradiente de desgaste das camadas do compósito em função da orientação de suas 

fibras de reforço com a trajetória circular de contato pino-disco. 

As marcas na superfície do disco confinadas pelos círculos tracejados 

amarelos na Figura 6.43b aparentam ter sido geradas pelo contato circunferencial 

intermitente entre pino e disco, levando à trepidação ou vibração do sistema, e, por 

conseguinte, a cargas locais de impacto repetido que podem ter inclusive 

incrementado localmente a taxa de desgaste do sistema tribológico, haja vista a 

natureza frágil da matriz epoxídica (Cirino et al, 1998). 

O padrão de riscos de desgaste é consistente com aquele observado na 

contraface metálica, na Figura 6.30, embora novamente a superfície do pino não 

revele quaisquer evidências ou sinais que possam ser correlacionados às marcas de 

sulcamento radial observadas no disco CMP. 

 



183 
 

 

   

(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

 
Figura 6.43 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (21) TI-EPX-100-20: (a) Macro; (b-d) Diversas magnitudes 
de imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
 

A Figura 6.44 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de microsonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.43d (quadrado 

amarelo). Identificam-se apenas dois dos elementos constituintes da liga-Ti, quais 

sejam, Ti (19,7% em massa ou 6,31% atômico) e Al (respectivamente 1,23% ou 

0,99%), não obstante o pico de absorção do V seja praticamente coincidente ao do 

Ti. O alto teor do elemento S encontrado nesta amostra (3,42% em massa ou 1,43% 
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atômico) não tem a priori qualquer explicação plausível, visto estar bem acima de um 

valor considerado de contaminação.  

O altíssimo teor de carbono advém da matriz polimérica e de suas fibras de 

reforço, enquanto que a pequena proporção de oxigênio deva estar associada a 

oxidação do titânio, especialmente se temperaturas elevadas, decorrentes das 

condições impostas no ensaio e do calor gerado localmente pela fricção entre pino e 

disco, foram alcançadas no experimento. 

 

 

Figura 6.44 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrada na Figura 6.43d, na 
região compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

A Figura 6.45 fornece diversas imagens da superfície de desgaste do disco de 

C-PPS atuando contra um pino de liga-Ti, após ensaio de deslizamento a 100°C sob 

uma carga normal de 20 kgf, o que corresponde ao par de desgaste codificado como 

(24) TI-PPS-100-20 na Figura 6.21. 

Observam-se uma pista de desgaste levemente irregular quanto à sua largura 

ao longo da trajetória circunferencial do contato pino-disco, gerada pelos motivos 

anteriormente discutidos no texto. O padrão de desgaste apresenta sulcos bastante 

profundos e regularmente espaçados ao longo da largura da trilha. Observa-se na 
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região circunscrita pela elipse tracejada amarela na Figura 6.45b uma grande 

quantidade acumulada de subprodutos de desgaste, os quais, dada a natureza 

termoplástica da resina polimérica, tende a se emplastrar na superfície do disco pela 

alta pressão de contato exercida do pino metálico. 

O padrão de riscos de desgaste reproduz fielmente aquele observado na 

contraface metálica mostrada na Figura 6.32. 

 

   

(a) (b) 

   

(c)      (d) 

 

Figura 6.45 - Diversas imagens do disco compósito correspondente ao ensaio de 
deslizamento PSD denominado (24) TI-PPS-100-20: (a) Macro; (b-d) Diversas magnitudes 
de imagem em microscópio estereoscópico de baixa ampliação de imagem. 
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Nas análises dos pinos metálicos conduzidas no item 6.3, praticamente não 

se detectou enxofre sobre a superfície da liga-Ti deslizando contra o laminado C-

PPS, o qual (enxofre) deveria necessariamente estar contido em eventuais filmes 

poliméricos de transferência, ou mesmo formando sulfeto de titânio (TiS) sobre a 

superfície de desgaste do pino. A ausência de um filme de transferência foi naquela 

ocasião sugerida como o fator mais provável pelo grande desgaste do pino metálico, 

uma vez que o filme atuaria como um poderoso redutor da fricção entre pino e disco, 

isolando o metal do efeito abrasivo / tribológico reativo das fibras fortalecedoras de 

carbono do laminado CMP. 

 

Da mesma forma, pode-se agora inferir que a ausência deste filme 

termoplástico favoreceu o maior desgaste do laminado C-PPS frente ao seu 

concorrente C-EPX (ilustrado na Figura 6.43), visto que a rugosidade (e, 

conseqüentemente, o poder de corte destas asperezas superficiais) do pino metálico 

atuando contra o laminado termoplástico foi cerca de 3 vezes maior que no caso 

daquela gerada durante seu contato (do pino de liga-Ti) contra o laminado 

termorrígido. 

A Figura 6.46 fornece o espectro de absorção de raios-X obtido durante a 

avaliação química por meio de microsonda analítica de uma pequena porção da 

superfície de desgaste relativamente limpa mostrada na Figura 6.45d (quadrado 

amarelo). Identificam-se os três principais elementos constituintes da liga-Ti, quais 

sejam, Ti (31.4% em massa ou 12,1% atômico), Al (respectivamente 1,69% ou 

1,15%) e vanádio (respectivamente 1,67% ou 0,60%), não obstante o pico de 

absorção do V seja praticamente coincidente ao do Ti. O alto teor do elemento S 

(4,72% em massa ou 2,71% atômico) decorre da natureza da matriz polimérica. O 
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alto teor de carbono advém da matriz polimérica e de suas fibras de reforço, 

enquanto que a relativamente pequena proporção de oxigênio advenha 

provavelmente da formação de óxido de titânio nas relativamente elevadas 

temperaturas alcançadas localmente e instantaneamente no contato pino-disco. 

 

Figura 6.46 - Espectro de absorção da micro-análise química de uma porção da superfície 
do disco CMP, livre de resíduos visualmente detectáveis, mostrado na Figura 6.45d, na 
região compreendida pelo quadrado amarelo. 
 

 

A Tabela 6.3 lista os valores de rugosidade Ra mensurada nas superfícies de 

desgaste dos discos CMP, assim como fornece os resultados de desgaste 

volumétrico destes elementos rotativos do sistema de desgaste por deslizamento 

PSD. 

Assim como anteriormente observado para os pinos metálicos (Tabela 6.2), 

nota-se que, na maioria dos casos avaliados mais profundamente neste estudo (06 

pares de desgaste, designados na Tabela 6.3), existe certa proporcionalidade entre 

os valores de rugosidade e os de desgaste superficial dos laminados compósitos. 

 

Tabela 6.3 - Valores de rugosidade Ra mensurados nas superfícies de desgaste dos discos 
CMP (destaque em azul) friccionados contra pinos metálicos em ensaios de deslizamento 
PSD. Os valores de desgaste dos discos são também fornecidos. 
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Discos Compósitos  Rugosidade R a (µm) Desgaste (10 -3 ml)*  

01 PH-EPX-25-10 2,0704 7,115 

04 PH-PPS-25-10 1,4145 1,465 

08 AL-EPX-25-20 1,0346 31,186 

11 AL-PPS-25-20 1,8325 26,175 

21 TI-EPX-100-20 0,7271 43,205 

24 TI-PPS-100-20 2,0937 54,650 

* Dados extraídos da Figura 6.1a 

 

A Figura 6.47 confronta graficamente os dados da Tabela 6.3 relativos aos 

discos CMP, assim como plota os dados de rugosidade versus desgaste dos 

correspondentes pinos metálicos (listados previamente na Tabela 6.2). Não obstante 

o número de espécimes avaliados por gráfico seja pequeno, as tendências 

observadas podem ser consideradas como, no mínimo, curiosas, mesmo porque há 

uma boa consistência entre os resultados para múltiplas condições de ensaio (i.e., 

várias combinações de pares de desgaste, temperatura e carga normal), e para 

desgastes considerados de pequena, intermediária e grande montas (vide critérios 

de seleção de dados para análise na Fig.6.21). Desta forma, tais resultados 

merecem ser analisados mais rigorosamente no futuro, considerando-se todo o 

amplo conjunto de pares metal/compósito avaliado neste estudo. 

A Figura 6.48 mostra que existe uma relação visualmente muito bem definida 

(e com índices significativos de correlação de dados) entre os desgastes 

volumétricos dos elementos que compõem os pares de fricção pino metálico / disco 

compósito. São plotadas duas séries de dados, em que ora os pinos ou os discos 

referem-se ao eixo das abscissas ou das ordenadas, e vice-e-versa, à escolha do 
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leitor. Conforme destacado inicialmente no item 6.1.1 deste texto, fica claro que o 

desgaste do disco é invariavelmente superior, e, na maioria dos casos, muito 

superior, ao do respectivo pino. 

Havendo, portanto, uma correlação clara e bem definida entre os desgastes 

dos pinos e dos correspondentes discos para todos os pares de fricção ora 

avaliados, conforme demonstra a Figura 6.48, assim como a demonstrada a 

viabilidade de se relacionar a rugosidade superficial ao desgaste volumétrico para 

ambos o pino e o disco, conforme sinalizam os resultados obtidos para alguns pares 

de fricção selecionados na Figura 6.47, parece aceitável admitir que exista, como 

decorrência destas observações empíricas, uma correlação bem estabelecida entre 

as rugosidades dos elementos pino e disco para os pares de fricção ensaiados em 

deslizamento PSD. 

A Figura 6.49 fornece pistas de que esta é uma possibilidade real, e, 

similarmente ao observado no quesito de desgaste volumétrico, a rugosidade 

superficial do disco CMP sempre supera à do pino metálico correspondente. 
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Continuação  

 (b) 

 (c) 

 

Figura 6.47 - Potenciais correlações de dados de desgaste versus rugosidade para pinos e 
discos pertencentes a pares de fricção selecionados conforme critério estabelecido na 
Fig.6.21. A identificação do pino e do correspondente disco de fricção é fornecida nas 
figuras, juntamente com o código numérico (entre parênteses) do ensaio a que se referem 
os pontos de dados plotados. 
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Figura 6.48 - Correlações de desgaste volumétrico entre pinos e correspondentes discos 
para todos os pares de fricção deste estudo. Dados extraídos da Fig.6.1a. 
 

 

 

Figura 6.49 - Correlação de dados de rugosidade superficial de pares de fricção pino-disco 
para alguns dos ensaios realizados neste estudo. 
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A Figura 6.50 mostra um exemplo de perfil de rugosidade Ra mensurado 

sobre a superfície de desgaste de um disco compósito de matriz termorrígida EPX 

fortalecida com fibras continuas de carbono. Dados similares levantados para outros 

discos de desgaste presentemente avaliados são fornecidos no Apêndice C deste 

trabalho. 

 

 

 

Figura 6.50 - Perfil de rugosidade das superfícies de desgaste do disco de compósito C-EPX 
contra o pino de aço PH, o que corresponde ao par de desgaste classificado como código 
(1) PH-EPX-25-10, em ensaio realizado à temperatura ambiente sob uma carga de 10 kgf. 
 

 

6.5 Análise dos Produtos de Desgaste  

 

 

A Figura 6.51 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (1) PH-EPX-25-

10. 

Observam-se partículas de formatos irregulares e bastante diversos, como 

uma ampla distribuição de tamanhos, oscilando entre 5 e 220 µm. 
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A grande maioria, senão a totalidade dos fragmentos corresponde à matriz 

epoxídica, aparentemente 

6.51b são nítidas as marcas originadas no polímero pelo descolamento entre fibra e 

matriz, caracterizando falha por adesão e indicando, em princípio, uma interface 

relativamente fraca entre estas duas fases do compósit

Cabe observar que o fundo preto das amostras, contendo trincas em profusão 

corresponde à fita de carbono empregada para o aterramento da amostra o 

microscópio eletrônico de varredura.

 

 

Continua 

A grande maioria, senão a totalidade dos fragmentos corresponde à matriz 

aparentemente sem a presença das fibras de fortalecimento. Na figura 

6.51b são nítidas as marcas originadas no polímero pelo descolamento entre fibra e 

matriz, caracterizando falha por adesão e indicando, em princípio, uma interface 

relativamente fraca entre estas duas fases do compósito. 

Cabe observar que o fundo preto das amostras, contendo trincas em profusão 

corresponde à fita de carbono empregada para o aterramento da amostra o 

microscópio eletrônico de varredura. 

 (a)

 (b)

A grande maioria, senão a totalidade dos fragmentos corresponde à matriz 

s fibras de fortalecimento. Na figura 

6.51b são nítidas as marcas originadas no polímero pelo descolamento entre fibra e 

matriz, caracterizando falha por adesão e indicando, em princípio, uma interface 

Cabe observar que o fundo preto das amostras, contendo trincas em profusão 

corresponde à fita de carbono empregada para o aterramento da amostra o 

(a) 

(b) 
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Figura 6.51 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (1) PH
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV).

 

A Figura 6.52 mostra cinco vistas com ampliações dist

ou produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (4) PH

25-10. 

A Figura 6.52a mostra os dois tipos de produtos de desgaste originados no 

processo, os quais diferem enormemente entre si no aspecto físico, sendo 

virtualmente impossível decifrar as dimensões características de ambos. O primeiro, 

circunscrito na elipse tracejada verde apresenta uma aparência esponjosa, vista 

mais detalhadamente nas Figuras 6.52b,c, enquanto o segundo, contido na elipse 

tracejada amarela, exibe um aspecto laminar, impregnado com pequenos pedaços 

de fibra e contendo alguma massa observada anteriormente na elipse verde, 

conforme pode ser visto nas Figuras 6.52d,e.

O primeiro produto, Figuras 6.52b,c, aparenta ter sido formado pela fusão

matriz termoplástica de PPS, como resultado de altas temperaturas localmente 

alcançadas em função do elevado atrito entre pino e disco.

 (c) 

vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (1) PH-EPX-25-10 na Figura 6.21. Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

A Figura 6.52 mostra cinco vistas com ampliações distintas dos fragmentos, 

ou produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (4) PH

A Figura 6.52a mostra os dois tipos de produtos de desgaste originados no 

processo, os quais diferem enormemente entre si no aspecto físico, sendo 

virtualmente impossível decifrar as dimensões características de ambos. O primeiro, 

circunscrito na elipse tracejada verde apresenta uma aparência esponjosa, vista 

mais detalhadamente nas Figuras 6.52b,c, enquanto o segundo, contido na elipse 

rela, exibe um aspecto laminar, impregnado com pequenos pedaços 

de fibra e contendo alguma massa observada anteriormente na elipse verde, 

conforme pode ser visto nas Figuras 6.52d,e. 

O primeiro produto, Figuras 6.52b,c, aparenta ter sido formado pela fusão

matriz termoplástica de PPS, como resultado de altas temperaturas localmente 

alcançadas em função do elevado atrito entre pino e disco. 
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vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
10 na Figura 6.21. Imagens 

intas dos fragmentos, 

ou produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (4) PH-PPS-

A Figura 6.52a mostra os dois tipos de produtos de desgaste originados no 

processo, os quais diferem enormemente entre si no aspecto físico, sendo 

virtualmente impossível decifrar as dimensões características de ambos. O primeiro, 

circunscrito na elipse tracejada verde apresenta uma aparência esponjosa, vista 

mais detalhadamente nas Figuras 6.52b,c, enquanto o segundo, contido na elipse 

rela, exibe um aspecto laminar, impregnado com pequenos pedaços 

de fibra e contendo alguma massa observada anteriormente na elipse verde, 

O primeiro produto, Figuras 6.52b,c, aparenta ter sido formado pela fusão da 

matriz termoplástica de PPS, como resultado de altas temperaturas localmente 
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O segundo produto, Figuras 6.52d,e, por outro lado, dá mostras de que tenha 

sido gerado pelo arrancamento, por esforços cisalhantes do pino no disco, de finas 

camadas de polímero dúctil puro, que se deforma substancialmente, com espessura 

em torno de 5 µm. Cabe mencionar que estes valores são apenas uma pequena 

fração da espessura das lâminas ou camadas individuais do compósito C-PPS 

(tipicamente com cerca de 150-200 µm), as quais foram empilhadas e prensadas a 

quente, originando o laminado final com espessura da ordem de 5 mm. 

Pode-se inferir, portanto, que o produto contido na elipse amarela tenha sido 

gerado quando as temperaturas atingidas no sistema não eram suficientemente 

elevadas para a fusão do polímero, num período, portanto, anterior àquele em que a 

massa da elipse verde se originou. 

Interessante notar que o desgaste verificado no ensaio (1) PH-EPX-25-10 foi, 

considerados respectivamente o pino, o disco, e o par pino-disco, muito superior ao 

do (4) PH-PPS-25-10, conforme mostram as Tabelas 6.2 e 6.3, assim como a Figura 

6.21. Cabe lembrar que a única diferença entre as condições (1) e (4) está no 

polímero que impregna as fibras de reforço: (1) EPX, que é uma resina termorrígida 

dura e frágil (a despeito de ter sido tenacificada com elastômero), e (4) PPS, que é 

um polímero termoplástico semicristalino relativamente macio, tenaz e dúctil. 
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 (b) 

 (c) 
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Continuação 

 

 
Figura 6.52 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (4) PH
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV
imagem contida na elipse tracejada verde; (d,e) À elipse amarela.
 

A natureza do polímero parece, portanto, ter afetado decisivamente a geração 

dos produtos de desgaste, e estes devem, em última instância, ter estabele

intensidade com a qual se verificou o fenômeno. Pode

polímero duro e frágil (EPX) deu origem a fragmentos (Figura 6.51) com estas 

mesmas características, e que, portanto, atuam mais efetivamente como terceiro 

corpos no processo de desgaste abrasivo do sistema tribológico formado com o aço 

 (d)

 (e)

Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (4) PH-PPS-25-10 na Figura 6.21. Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). (b,c) Correspondem a ampliações da 
imagem contida na elipse tracejada verde; (d,e) À elipse amarela. 

A natureza do polímero parece, portanto, ter afetado decisivamente a geração 

dos produtos de desgaste, e estes devem, em última instância, ter estabele

intensidade com a qual se verificou o fenômeno. Pode-se, assim, postular que o 

polímero duro e frágil (EPX) deu origem a fragmentos (Figura 6.51) com estas 

mesmas características, e que, portanto, atuam mais efetivamente como terceiro 

esso de desgaste abrasivo do sistema tribológico formado com o aço 

(d) 

(e) 

Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
10 na Figura 6.21. Imagens 

). (b,c) Correspondem a ampliações da 

A natureza do polímero parece, portanto, ter afetado decisivamente a geração 

dos produtos de desgaste, e estes devem, em última instância, ter estabelecido a 

se, assim, postular que o 

polímero duro e frágil (EPX) deu origem a fragmentos (Figura 6.51) com estas 

mesmas características, e que, portanto, atuam mais efetivamente como terceiro 

esso de desgaste abrasivo do sistema tribológico formado com o aço 
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PH. Contrariamente, o polímero mais macio e dúctil (PPS) gerou produtos que 

atuaram mais como lubrificantes do sistema, especialmente se ocorreu fusão 

polimérica, o que parece ser o caso conforme visto nas Figuras 6.52b,c, 

preservando, desta forma, ambos o pino metálico PH e o disco compósito C-PPS de 

um desgaste mais severo. 

A Figura 6.53 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (8) AL-EPX-25-

20. 

Observam-se partículas de formato irregular, e com uma variedade incrível de 

geometrias. O tamanho das mesmas varia de poucos mícrons, talvez 3 µm, até um 

máximo de, digamos, 120 µm, com a predominância clara e inequívoca dos menores 

fragmentos oriundos do compósito C-EPX. O tamanho médio das partículas é, sem 

sombra de dúvida, muito inferior ao observado anteriormente na Figura 6.51, quando 

o mesmo compósito foi friccionado contra um pino de aço PH, porém sob uma carga 

aplicada duas vezes menor. 

As Figuras 6.53b,c permitem identificar claramente partes de fibras fraturadas, 

exibindo um comprimento típico de 20 µm, diferentemente do que foi observado na 

Figura 6.51, correspondente ao mesmo compósito C-EPX deslizando contra o pino 

de aço. Naquela ocasião, praticamente nenhuma fibra foi visualizada, indicando que 

a trituração das mesmas deva ter ocorrido de modo bastante eficiente, 

diferentemente do caso presentemente avaliado, em que se empregou um pino de 

liga-Al. Esta diferença de comportamento esta muito provavelmente associada a 

grande diferença de dureza entre os dois pinos metálicos. A do aço é praticamente o 

dobro da liga-Al. 
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Um mapeamento por micro

eventualmente, uma análise por difratografia de raios

localizar e identificar a natureza dos fragmentos observados em todas as 

microfratografias ora apresentadas.

A Figura 6.54 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (11) AL

25-20, o qual difere do par identificado como (8) AL

na matriz polimérica empregada na confecção do disco compósito.

Chama a atenção o fato de as partículas ma

que as observadas na Figura 6.53, relativa ao par concorrente de desgaste, código 

(8). Talvez a explicação para este fato esteja exatamente na diferença de 

comportamento mecânico entre as matrizes poliméricas em questão, e, 

conseqüentemente, na dos respectivos laminados compósitos. Sendo o C

muito mais tenaz que o C

a fragmentação do primeiro seja, também, muito superior a do segundo.

 

 

Continua 

Um mapeamento por micro-sonda de energia dispersiva (EDX) e, 

análise por difratografia de raios-X são necessários para 

localizar e identificar a natureza dos fragmentos observados em todas as 

microfratografias ora apresentadas. 

A Figura 6.54 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

ados no processo de desgaste do par de fricção código (11) AL

20, o qual difere do par identificado como (8) AL-EPX-25-20 (Figura 6.53) apenas 

na matriz polimérica empregada na confecção do disco compósito.

Chama a atenção o fato de as partículas maiores serem muito mais robustas 

que as observadas na Figura 6.53, relativa ao par concorrente de desgaste, código 

(8). Talvez a explicação para este fato esteja exatamente na diferença de 

comportamento mecânico entre as matrizes poliméricas em questão, e, 

conseqüentemente, na dos respectivos laminados compósitos. Sendo o C

muito mais tenaz que o C-EPX (8), pode-se argüir que a dificuldade encontrada para 

a fragmentação do primeiro seja, também, muito superior a do segundo.

 (a)

sonda de energia dispersiva (EDX) e, 

X são necessários para 

localizar e identificar a natureza dos fragmentos observados em todas as 

A Figura 6.54 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

ados no processo de desgaste do par de fricção código (11) AL-PPS-

20 (Figura 6.53) apenas 

na matriz polimérica empregada na confecção do disco compósito. 

iores serem muito mais robustas 

que as observadas na Figura 6.53, relativa ao par concorrente de desgaste, código 

(8). Talvez a explicação para este fato esteja exatamente na diferença de 

comportamento mecânico entre as matrizes poliméricas em questão, e, 

conseqüentemente, na dos respectivos laminados compósitos. Sendo o C-PPS (11) 

se argüir que a dificuldade encontrada para 

a fragmentação do primeiro seja, também, muito superior a do segundo. 

(a) 
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Figura 6.53 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (8) AL
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV).
 

 (b) 

 (c) 

Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (8) AL-EPX-25-20 na Figura 6.21. Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
20 na Figura 6.21. Imagens 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

 
Figura 6.54 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (11) AL-PPS-25-20 na Figura 6.21: Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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Uma apreciação geral das Figuras 6.53 (EPX, código 8) e 6.54 (PPS, código 

11) mostra que, enquanto os maiores fragmentos obtidos em (8) são muito menores 

que os verificados em (11), a presença de fibras fraturadas no primeiro caso é muito 

mais evidente que no segundo. Pode-se imaginar, neste último caso, que as fibras 

permaneçam aderidas à matriz termoplástica (denotando forte interface entre as 

duas fases) e integradas aos grandes fragmentos do compósito (vide Fig.6.54b), 

sendo a possibilidade de trituramento das fibras descartada em virtude da baixa 

dureza da liga-Al. 

Além destes fatos, nota-se que o aspecto de lascamento do disco C-PPS é 

muito mais pronunciado do que no caso do laminado C-EPX, dando origem a 

fragmentos muito mais pontiagudos que no último caso. Desta forma, fragmentos 

maiores e mais afiados podem ter contribuído para o maior desgaste observado no 

pino de liga-Al, além da possível formação de carbetos na trilha de desgaste do 

disco, conforme amplamente discutido nos itens 6.3 e 6.4. 

 

Interessante notar que o desgaste verificado no ensaio (8) AL-EPX-25-20 foi, 

caso seja considerado somente o par pino-disco, apenas levemente superior ao do 

(11) AL-PPS-25-20, conforme mostra a Figura 6.21. Entretanto, conforme acima 

observado, e de acordo com a Tabela 6.2, o desgaste do pino liga-Al friccionado 

contra o disco C-EPX (8) foi substancialmente inferior ao do mesmo pino deslizando 

sobre o disco C-PPS (11). A compensação se deu no desgaste dos discos 

compósitos, conforme listado na Tabela 6.3, em que se verifica que o disco C-EPX 

(8) foi mais desgastado no ensaio PSD se comparado ao C-PPS (11), para idênticas 

condições aplicadas. 
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Conforme também destacado nos itens 6.3 e 6.4, a formação de um filme 

mais denso e contínuo de carbono (eventualmente contendo carbetos) no disco 

CMP formando o par código (11) AL-PPS-25-20C-PPS atuou no sentido de 

preservar o correspondente disco de um desgaste mais expressivo. 

A rigor, um mapeamento por micro-sonda (EDX) seria fundamental nas 

tarefas de identificação dos tamanhos de partículas metálicas presentes nos 

resíduos de desgaste, e de determinação dos modos de interação entre as fases 

polimérica, metálica e cerâmica nos produtos gerados no deslizamento PSD. Além 

disso, difratografia de raios-X seria imperativa para a identificação dos compostos 

formados nas reações triboquímicas, de modo a se poderem inferir, com base na 

dureza destes, seus possíveis efeitos como elementos de terceiro corpo abrasivo. 

A Figura 6.55 mostra três vistas com ampliações distintas dos fragmentos, ou 

produtos gerados no processo de desgaste do par de fricção código (21) TI-EPX-

100-20, enquanto a Figura 6.56 faz o mesmo relativamente ao par concorrente 

codificado como (24) TI-PPS-100-20. 

Observam-se, na Figura 6.55, partículas de formato bastante irregular e com 

tamanho excepcionalmente variado, indo de alguns mícrons até poucas centenas de 

mícrons, formando verdadeiros escombros de laminado compósito. É ainda 

claramente verificada a massiva presença de fibras de carbono, nos mais variados 

comprimentos, algumas delas chegando até cerca de 150 µm. São nítidas também, 

e novamente, as marcas originadas no polímero pelo descolamento entre as fibras 

de carbono e a matriz epoxídica, caracterizando falha por adesão e indicando, em 

princípio, um acoplamento relativamente fraco entre estas duas fases do compósito. 

Tal fato é corroborado pelos extensos fragmentos lisos de fibras arrancados do 

laminado CMP. 
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Na Figura 6.56, observam-se fragmentos de compósito termoplástico, 

chegando a casa dos 400 µm. Notam-se também muito poucas fibras soltas, além 

de sinais mais evidentes do lascamento experimentado pelo disco C-PPS, 

comparativamente ao de C-EPX da Figura anterior. Tais características foram 

anteriormente apontadas nas Figuras 6.53 e 6.54, quando eram comparados os dois 

laminados compósitos friccionados contra a liga-Al. Desta forma, valem todas as 

implicações lá referidas, especialmente no que diz respeito ao maior desgaste do 

pino metálico (agora de liga-Ti) friccionado contra o disco CMP C-PPS. 

De fato, o desgaste verificado no ensaio (24) TI-PPS-100-20 foi superior ao 

do (21) TI-EPX-100-20 não só em termos da perda de volume do pino de liga-Ti, 

mas também do desgaste do disco confeccionado em C-PPS, que superou 

substancialmente a perda de material do C-EPX. 

Nestas condições de ensaios mais críticos, realizados em alta temperatura 

(100°C) e sob a ação de um carregamento mais severo (20 kgf), o efeito de 

lubrificação proporcionado pelo termoplástico localmente fundido através da ação 

simultânea da elevada temperatura do ensaio e do forte atrito no contato entre o 

pino e o disco (fusão local do PPS ocorreu mesmo na temperatura ambiente: vide 

Figs 6.52a-c), pode ter sido superado pelo enfraquecimento mecânico global da 

resina termoplástica, e, conseqüentemente do compósito, em função da elevada 

temperatura, favorecendo assim a fratura do laminado e altas perdas de volume. 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

 

Figura 6.55 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (21) TI-EPX-100-20 na Figura 6.21. Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

 

Figura 6.56 - Diversas vistas e ampliações de imagem dos produtos originados durante o 
ensaio de deslizamento PSD codificado como (24) TI-PPS-100-20 na Figura 6.21. Imagens 
obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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6.6 Comparação com Resultados da Literatura  

 

 

O único trabalho publicado na literatura aberta e que se assemelha ao 

realizado nesta Dissertação de Mestrado, é o de Quintelier et al (2006), que 

empregaram um pino de aço (cuja composição química e especificação técnica 

estranhamente não foram fornecidas pelos autores) deslizando sobre um disco 

rotativo de laminado compósito C-PPS à temperatura ambiente, este último 

elemento apresentando alguma similaridade a um dos materiais CMPs avaliados no 

presente estudo. 

Os pesquisadores empregaram um laminado fortalecido com fibras de 

carbono com arranjo bidirecional 5HS (tal como realizado no presente trabalho), 

porém com as lâminas individuais empilhadas segundo uma arquitetura bem mais 

simples [0/90]2S que a ora empregada (que foi quase-isotrópica), gerando um 

laminado bem menos espesso, com 2,5 mm de espessura (contra aproximadamente 

5 mm desta Dissertação). Além disso, o laminado CMP termoplástico empregado no 

estudo de Quintelier et al (2006) possuía uma fração volumétrica razoavelmente 

inferior àquela utilizada neste estudo, de aproximadamente 50% contra cerca de 

60% neste último. 

As condições de ensaio foram também algo distinta entre os dois trabalhos, 

conforme mostra a comparação realizada na Tabela 6.4. 

A Figura 6.57 fornece os resultados experimentais mais relevantes obtidos 

pelos pesquisadores. Nela, são traçados os comportamentos da força (FN) aplicada 

ao pino de desgaste, o qual atua ortogonalmente à superfície do disco de desgaste 

rotativo, que se mantém constante durante todo o experimento. 
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As curvas de variação da força de fricção (FF) e do coeficiente de fricção (CF, 

multiplicado por 100), obtidas também por meio de células de carga montadas no 

dispositivo de ensaio PSD de Quintelier et al (2006), são mostradas. 

A curva de desgaste (DG), fornecida em termos da profundidade da trilha 

formada no disco CMP, somada à redução do comprimento do pino metálico 

correspondente, foi monitorada por um dispositivo óptico-eletrônico que mensurava 

continuamente a distância entre um ponto na base do pino e a superfície não-

desgastada do disco, e possibilita acompanhar toda a evolução cronológica do 

processo de desgaste do par de fricção, tal como plotada no gráfico correspondente. 

 

Tabela 6.4 - Condições de ensaio de desgaste por deslizamento entre pino (fixo e de aço) e 
disco (rotativo e de C-PPS) de Quintelier et al (2006) e do presente trabalho. 

 

Parâmetro de ensaio PSD  Quintelier et al (2006)  Este trabalho  

Diâmetro da trilha de 

desgaste no disco CMP (mm)  

 

127 

 

36 

Rotações do disco por 

minuto (RPM) 

 

03 

 

155 

Velocidade escalar de 

rotação (mm/s) 

 

20 

 

295 

Distância de deslizamento 

por revolução (mm) 

 

400 

 

113 

Carga normal aplicada ao 

conjunto pino-disco (kgf) 

 

12,5-25 

 

10-20 

Número total de ciclos ou 

revoluções 

 

105 

 

5,4.103 

Distância total de 

deslizamento (m) 

 

4.103 

 

610 

Tempo de ensaio (min.) 3,3.103 45 
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Figura 6.57 - Curvas de carga ou força normal (FN) aplicada ao disco CMP (leitura no eixo 
esquerdo), de força de fricção (FF) entre pino e disco (leitura no eixo esquerdo), de 
coeficiente de fricção (CF*100) entre as superfícies em contato (leitura no eixo esquerdo), e 
de desgaste (DG) do conjunto pino-disco (leitura no eixo direito). Velocidade escalar de 
deslizamento de 20 mm/s. Adaptado de Quintelier et al (2006). 

 

 

O gráfico acima mostra que, após um relativamente curto espaço de tempo, o 

par pino-disco se desgastou muito lentamente (a rigor, foi essencialmente o disco 

CMP o elemento de desgaste nesta fase do processo), para, em um determinado 

instante, iniciar-se o que os autores classificaram como um terrível processo de 

desgaste do pino metálico, em que altíssimas taxas de perda de massa ou volume 

foram alcançadas e mensuradas. 

Logo antes da ocorrência desta transição entre os regimes lento e rápido de 

desgaste do par, a força de fricção decresceu, e então ela subiu juntamente ao 

incremento da taxa de desgaste, para depois cair novamente, desta feita de maneira 

continua e linear com o tempo até o final do experimento. 

A explicação dos pesquisadores para estes efeitos foi a de que, tal como 

anteriormente mencionado neste texto, a ruptura da primeira, assim como das 
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sucessivas camadas dos discos CMPs fortalecidos com fibras contínuas de carbono, 

e em contato contínuo de fricção com pinos metálicos ao longo do processo de 

desgaste, é fortemente influenciada pelo ângulo de ataque do pino nas fibras. Visto 

que cada camada, ou lâmina individual do laminado possui fibras de reforço 

dispostas em orientações especificas (tipicamente 0, ±45, ±60 e 90°), que em geral 

diferem grandemente do posicionamento adotados nas camadas logo acima e logo 

abaixo da mesma, pode-se antever a complexidade do processo global de desgaste 

do compósito, tendo em vista que os locais preferenciais de desgaste se alternam 

camada a camada. Isto sem considerarem-se os possíveis efeitos advindos dos 

gradientes de espessura das camadas formadoras do laminado, haja vista que o 

processo de fabricação deste último foi (e em geral é, no caso dos laminados 

compósitos termoplásticos) por compressão a quente (hot press), que é um 

processo pródigo em gerar estas descontinuidades, tal como exulta o trabalho de 

Quintelier et al (2006). 

A Figura 6.58 exemplifica bem a questão do diferencial de desgaste da 

superfície dos laminados CMP, em que se observa que a camada superficial do 

laminado avaliado por Quintelier et al (2006) apresenta sinais de desgaste bastante 

distintos entre si nas diversas posições angulares ao longo da trilha circunferencial 

gerada descontinuamente no disco CMP. Observa-se neste caso especifico que as 

direções preferenciais de desgaste são as identificadas pelos ângulos 0° e 180°, 

enquanto que um desgaste de menor intensidade e extensão é observado a 90° e 

270°, sendo que as demais regiões praticamente não exibem quaisquer sinais de 

desgaste. 

Conforme já comentado, a camada sub-superficial exibe em geral as fibras 

com disposição distinta daquela adotada superficialmente, de modo que o 
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comportamento será também distinto em termos da localização das regiões mais e 

menos susceptíveis ao desgaste, e assim sucessivamente, ao longo da espessura 

do laminado. Como resultado, um padrão de desgaste irregular do disco CMP, tal 

como aqueles observados nas Figuras 6.18 e 6.19 do presente estudo, tende a se 

desenvolver e se estabelecer definitivamente no laminado. 

 

 

 

Figura 6.58 - Estados iniciais de desgaste na superfície do disco compósito após cerca de 
450 revoluções. Adaptado de Quintelier et al (2006). 
 

 

A Figura 6.59 mostra que, tal como haveria de se esperar, os 

comportamentos de desgaste dependentes dos ângulos de ataque do pino às fibras 

de reforço das camadas do laminado CMP são acompanhados por distintas forças 

de atrito ou fricção entre as superfícies de contato, as quais são também 

dependentes das orientações das fibras de reforço e sua interação dinâmica e 

repetida com o pino metálico. 
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Figura 6.59 - Resultados da evolução da força de fricção (FF) no tempo para diversas 
posições angulares ao longo da trilha circunferencial de desgaste do disco CMP. Ensaio 
com força normal (FN) de 12,5 N e velocidade de contato pino-disco de 10 mm/s. Adaptado 
de Quintelier et al (2006). 
 

 

De volta à Figura 6.57, dois pontos são lá designados, e identificados por: 

(i) t = Equivalente em tempo dos ensaios conduzidos no presente 

trabalho (45 min. = 2700 s). 

(i) R = Equivalente em revoluções do disco dos ensaios conduzidos no 

presente trabalho (5400 ciclos). 

 

Desprezando-se efeitos de velocidade escalar de desgaste, visto que os 

ensaios de Quintelier et al (2006) foram muito mais lentos que os realizados neste 

trabalho, o critério R (que define o número de contatos repetidos entre o pino 

metálico e um determinado ponto na trilha de desgaste do disco compósito) é 

certamente o que melhor se adéqua aos propósitos de se compararem os resultados 



213 
 

 

dos dois trabalhos (de fato, o ensaio codificado nesta Dissertação como PH-PPS-25-

20 seria o que melhor se compararia ao divulgado por Quintelier et al, 2006). 

Neste sentido, visto que o ponto R na Figura 6.57 encontra-se ainda no 

regime de transição de desgaste preferencial do disco CMP para o de desgaste 

prioritário e acelerado do pino de aço, pode-se concluir que os ensaios apresentados 

nesta Dissertação não atingiram os estágios de altíssimos desgastes alcançados por 

Quintelier et al (2006). Isto é corroborado pelos pequenos desgastes observados 

nos pinos de aço PH, sejam atuando contra o disco de C-EPX (Fig.6.22) ou de C-

PPS (Fig.6.23), este último caso sendo o que mais se aproxima das condições 

empregadas nos ensaios de Quintelier et al (2006). 

Interessante observar que a conclusão acima concorda em certa extensão 

com aquela afirmação realizada anteriormente (item 6.2), com base nos achados de 

Kato & Adachi (2002) em materiais cerâmicos, de que regimes de desgaste de 

intermediário a severo foram desenvolvidos nos pares de fricção metal-compósito 

presentemente avaliados. 

De volta ao trabalho de Quintelier et al (2006), a transição entre dois regimes 

bastante distintos de desgaste do par pino de aço-disco C-PPS foi justificada por 

eles da seguinte forma: uma vez que a trilha de desgaste é completamente formada 

por toda a circunferência da superfície do disco (um estágio além, portanto, daquele 

mostrado na Figura 6.58), o filme de carbono gerado pelo arrancamento e trituração 

das fibras de reforço do laminado CMP começa a desempenhar um papel 

fundamental no processo de desgaste. Embora esta camada de carbono reduza a 

força de fricção FF, conforme mostra por duas ocasiões a Figura 6.59, o que tende a 

preservar a trilha já estabelecida no disco CMP de um desgaste mais acentuado, a 

geração de carbetos de ferro e de eventuais elementos de liga já num estágio mais 
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avançado do processo (algo como tempos acima de 105 segundos no caso de 

Quintelier et al, 2006) irá intensificar sobremaneira o desgaste metálico e criará 

fragmentos que ativarão ainda mais o processo de desgaste abrasivo a três corpos, 

num processo moto-contínuo e auto-acelerante. 

Se considerados os grandes desgastes metálicos observados nas Figuras 

6.30 e, principalmente, 6.32 para a liga-Ti operando neste último caso contra o 

compósito C-PPS, cujos valores estão listados na Tabela 6.2, pode-se argüir que, 

nestes casos específicos, o processo desgaste já tenha atingido o estágio de perda 

significativa de metal e de preservação da trilha de desgaste do disco CMP. Nestes 

casos, seria plausível admitir a geração de carbetos de titânio e de vanádio que, 

pela sua alta elevadíssima dureza, desgastariam a liga metálica, gerando assim 

fragmentos que atuariam como terceiro corpo num processo de abrasão, e assim 

sucessiva e continuadamente. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Ensaios de deslizamento pino-sobre-disco (PSD) em múltiplos passes foram 

realizados em diversos pares de fricção metal / compósito polimérico de grau 

aeronáutico sob duas diferentes cargas e duas distintas temperaturas. Ao final do 

processo de desgaste, foi mensurada a perda de volume do par pino metálico / disco 

compósito. 

As principais conclusões que podem ser extraídas deste trabalho são: 

 

1. O par formado pelo aço PH 15-5 / compósito de termoplástico PPS (poli-

sulfeto de fenileno) fortalecido com fibras contínuas de carbono 

apresentou o melhor desempenho (i.e., menor desgaste) na maioria das 

circunstâncias avaliadas. 

2. Nenhum par de fricção se destacou como a pior opção (i.e., apresentou 

o maior desgaste) na maioria dos condições de ensaio estudadas. 

3. Em geral, cargas e temperaturas mais elevadas levaram a um maior 

desgaste do pino, do disco e do par pino-disco. 

4. As perdas de volume do disco compósito sempre superaram as do 

correspondente pino metálico, havendo, entretanto, uma 

proporcionalidade bem definida entre estas duas variáveis. 

5. A liga Ti6Al4V foi a pior opção dentre os pinos metálicos, 

independentemente do laminado compósito empregado, devido à sua 

baixa resistência ao cisalhamento e à conseqüente alta rugosidade da 
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superfície, que desfavoreceu o ancoramento de filmes poliméricos de 

transferência. 

6. O aço PH se apresentou como a melhor escolha dentre os pinos 

metálicos, fruto de sua alta dureza relativamente aos metais 

concorrentes e da rugosidade superficial para o efetivo ancoramento do 

filme de transferência. 

7. O laminado compósito C-PPS se mostrou mais susceptível às variações 

na carga de contato, enquanto que o C-EPX (epóxi) foi mais afetado pela 

temperatura de ensaio. 

8. Discos de laminados compósitos exibindo desgaste extremamente 

elevado apresentaram expressivos gradientes de largura da trilha de 

desgaste, fruto da dependência da sua resistência ao desgaste com a 

orientação das fibras de reforço, a qual se intensificou pelo uso do pino 

de liga-Ti e de uma temperatura mais elevada de ensaio. 

 

Uma das várias implicações interessantes desta Dissertação de Mestrado é a 

de que seus resultados se contrapõem frontalmente, por exemplo, ao extensivo 

emprego de prendedores de liga-Ti (que, na maioria das vezes, não é utilizada na 

condição revestida, dado o alto custo do processo, mesmo para a indústria 

aeronáutica) em juntas estruturais de laminados compósitos poliméricos, visto que 

esta liga metálica possui um coeficiente de variação dimensional térmica e um 

potencial de eletrodo compatíveis aos dos laminados fortalecidos com fibras de 

carbono, especialmente em ambientes salinos. 
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8. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

 

 

i. Reprodução dos ensaios de deslizamento PSD em ambiente agressivo 

(salino, ácido, básico). 

ii. Reprodução dos ensaios PSD em temperaturas da ordem de -50°C, ou 

mesmo criogênicas. 

iii. Avaliação dos perfis de profundidade e de largura das trilhas de desgaste 

dos discos CMP, bem como da topografia dos pinos metálicos, para fins 

de modelamento do processo de desgaste do par de fricção. 

iv. Verificação do efeito da arquitetura de empilhamento das camadas 

individuais dos laminados compósitos na geração dos gradientes de 

profundidade e de largura das trilhas de desgaste. 

v. Realização de micro-análise EDX e de difração por raios-X dos produtos 

de desgaste que formaram o terceiro corpo para desgaste abrasivo, 

acompanhados de uma caracterização completa quanto à geometria e ao 

tamanho das partículas. 

vi. Análise de todos os pinos, discos e produtos de desgaste obtidos neste 

estudo, de modo a confirmar as tendências apontadas por um grupo seleto 

de condições de ensaio avaliadas mais profundamente nesta Dissertação. 
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APÊNDICE A 

 

 

Demais equipamentos utilizados neste estudo: 

 

• Paquímetro digital Mitutoyo® 

• Micrômetro digital Mitutoyo® 

• Cronômetro digital Mitutoyo® 

• Relógio termo-higrômetro marca Minipa® (modelo MT-242, faixa de 

temperaturas de trabalho de 0°C a 50°C, e de umidad e relativa de 20% a 

90%, precisão de ± 1°C e ± 5%, respectivamente, e r esolução de 0,1°C e 1%, 

respectivamente), mostrada na Figura A1 

• Balança comum marca Tríplice® (modelo ELC 6/15/30, capacidade máxima 6 

kg, 15 kg e 30 kg, mínima 40 g, precisão 2 g, 5 g e 10 g, respectivamente), 

mostrada na Figura A2 

• Balança de precisão marca Balancin® (modelo AY220, capacidade máxima 

220 g, mínimo 0,01 g, precisão 0,001 g), mostrada na Figura A3 

• Pinça 

• Lupa 

• Lanterna 

• Saco plástico 

• Mascara protetora 

• Câmera fotográfica digital 

• Pincel 
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Figura A.1 - Relógio termo-higrômetro usado para a aferição da temperatura ambiente e da 
umidade relativa do ar. 
 

 

 

Figura A.2 - Balança comum empregada para a medição de massa dos pesos utilizados nas 
aplicações das cargas de desgaste. 
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Figura A.3 Balança de precisão utilizada para a medição de massa dos discos e pino, antes 
e após os ensaios de desgaste. 
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APÊNDICE B 

Quebrar os cantos

Ponta da broca

 

 

Figura B.1 Suporte de fixação do pino metálico de desgaste. 
 

 

 

Figura B.2 Suporte de fixação do disco compósito de desgaste. 
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APÊNDICE C 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

Figura C.1 Perfis de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) Do pino de aço PH; (b) Do 
disco de compósito C-PPS, em ensaio realizado à temperatura ambiente sob uma carga de 
10 kgf. 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura C.2 Perfis de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) Do pino de liga-Al; (b) Do 
disco de compósito C-EPX, em ensaio realizado à temperatura ambiente sob uma carga de 
20 kgf. 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura C.3 Perfis de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) Do pino de liga-Al; (b) Do 
disco de compósito C-PPS, em ensaio realizado à temperatura ambiente sob uma carga de 
20 kgf. 
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 (a) 

 

 (b) 

 
Figura C.4 Perfis de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) Do pino de liga-Ti; (b) Do 
disco de compósito C-EPX, em ensaio realizado a 100°C sob uma carga de 20 kgf. 
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 (a) 

 

 (b) 

 

Figura C.5 Perfis de rugosidade das superfícies de desgaste: (a) Do pino de liga-Ti; (b) Do 
disco de compósito C-PPS, em ensaio realizado a 100°C sob uma carga de 20 kgf. 
 

 

 

 

 

 

 


