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RESUMO 

Os mecanismos do desgaste e atrito que ocorrem durante o desgaste por 

deslizamento, bem como, a transição do regime do desgaste moderado para o 

desgaste severo, são influenciados pela força aplicada, rugosidade, temperatura e 

umidade, sendo estas variáveis frequentemente estudadas. Entretanto, a avaliação 

da remoção de debris durante o deslizamento e a influência do aditivo lubrificante, 

em regime limítrofe/quase seco (e.g. Ácido Esteárico C18H32O2) ainda são 

necessários maiores entendimentos sobre os mecanismos de desgaste e também a 

força na qual ocorre a transição do regime do desgaste moderado para o desgaste 

severo durante o deslizamento. Para os testes a seco, com e sem a remoção dos 

debris, foram realizados ensaios tribológicos convencionais com as duas durezas de 

disco, 435 e 530 HV30. Os resultados mostraram que a transição do regime de 

desgaste é influenciada pela dureza e pela remoção dos debris. A influência da 

dureza é observada apenas quando os ensaios convencionais são realizados, nos 

quais foi observado que o aumento da dureza do contra corpo estende a transição 

do desgaste moderado para o severo em forças maiores. A remoção dos debris 

aumenta a extensão da força para ocorrer a transição moderado/severo. Para os 

testes lubrificados, foram realizados ensaios com a dureza de disco de 530 HV, 

variando a concentração do ácido esteárico. Os resultados mostram que o aumento 

da concentração do aditivo e da força normal aplicada são varáveis determinantes 

para a redução do coeficiente de atrito. A ação do aditivo lubrificante é fundamental 

nas forças baixas, sendo que nas forças elevadas apenas o aumento da força 

normal é suficiente para manter o baixo coeficiente de atrito. Adicionalmente, para 

as elevadas forças aplicadas, o filme lubrificante falha em função do tempo de 

deslizamento, e maiores concentrações de aditivo são necessárias para manter o 

coeficiente de atrito constante. 

�

Palavras-chave: desgaste moderado e severo, debris, óleo, aditivo 

lubrificante, força normal. 



ABSTRACT

The wear and friction mechanisms that occur during the sliding wear, as well as the 

transition from mild to severe wear regimes are influenced by the normal load 

applied, roughness, temperature and humidity, the variables more frequently studied. 

However, the assessment of debris removal during the sliding wear and oil influence 

with lubricant additive (e.g. Stearic Acid C18H32O2) in the boundary/dry lubrication 

needs further understanding of the mechanisms and the load that occur a wear 

transition from mild to severe wear. The aim in this work is the characterization and 

evaluation the contact surface without debris in sliding surface (cleaning of the wear 

track) and the wear surface in boundary lubrication tests. The materials studied are: 

the pin AISI 4140 - 435 HV30 steel and the disc AISI H13 - 435 e 530 HV30 steel. 

Firstly were made conventional tribological tests with two disc hardness. Then, tests 

with the cleaning of the wear track were made. The results showed that the hardness 

and the absence of debris influence in the wear transition regime. The hardness 

influence is observed only when the conventional tests were made. When the 

counter body hardness increased, the transition from mild to severe wear extends to 

greater loads. The debris influence was evidenced in tests with the cleaning of the 

wear track, and showed that greater loads are needed from mild to severe wear 

transition. For the lubricated tests, the hardness of the disk was 530 HV. The results 

shown that the concentration of the lubricant additive and the normal load applied are 

determinant variables to decreasing the friction coefficient. The lubricant additive 

action is critical in low loads, and in high loads only the increasing of the load is 

needed to maintain the low friction. In addition, in the high load applied, the failure of 

the lubricant film occurs with the increase of the sliding time, and higher additive 

concentrations are needed to maintain constant the friction coefficient.  

Key words: mild and severe wear, debris, oil, lubricant additive, normal load.�
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução 

O termo tribologia que vem do grego (tribo – esfregar) e (logos – estudo) foi utilizado, 

oficialmente, pela primeira vez em 1966 em um relatório feito por Jost em 1966 (Jost, 1990) 

para o comitê do departamento inglês de educação e ciência. Neste relatório, o termo foi 

definido como a ciência e tecnologia de superfícies que interagem em movimento relativo e 

de práticas relativas. No mesmo relatório, as perdas por desgaste e atrito foram estimadas em 

0,5% do PNB da Inglaterra. Segundo estudos mais recentes, podem-se evitar perdas entre 1,0 

e 1,4% do PNB de países industrializados mediante o emprego de tecnologias já existentes 

(Holmberg, Andersson and Erdemir, 2012). 

Ganhos consideráveis de energia podem ser obtidos pelo controle do atrito nos 

sistemas automotivos. Estima-se que um terço (33%) da energia decorrente da queima do 

combustível são necessários para superar o atrito nos motores automotivos (Holmberg, 

Andersson and Erdemir, 2012). A lubrificação é um meio eficaz de controlar o desgaste e 

reduzir o atrito entre peças que realizam movimento entre si, em particular entre componentes 

metálicos, que são a maioria nos sistemas mecânicos atualmente.  

Durante o desgaste por deslizamento a seco de aços, dois mecanismos atuam 

fortemente: o desgaste oxidativo e o desgaste adesivo (Archard and Hirst, 1956; Burwell and 

Strang, 1952). As taxas de desgaste dos dois mecanismos diferem substancialmente, e o 

regime de desgaste nos quais eles atuam predominantemente são designados por desgaste 

moderado e desgaste severo (Archard and Hirst, 1957). A operação destes regimes de 

desgaste depende fortemente das condições do sistema tribológico, tais como, carga normal, 

velocidade de deslizamento, dureza dos materiais, meio atmosférico, etc. Estudos mostraram 

que uma pequena variação de um destes fatores pode resultar em uma grande variação na taxa 

de desgaste, ocasionando uma transição do regime de desgaste, de moderado para severo, 

denominada transição T1 (Welsh, 1965). O desgaste moderado foi caracterizado pelas baixas 

perdas de massa, com a presença de debris óxidos e finos, enquanto que o desgaste severo foi 

caracterizado pelas altas taxas de desgaste, debris metálicos com diâmetros maiores. 
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Entretanto, poucos estudos foram realizados no sentido de associar a presença de partículas de 

desgaste (debris) com os mecanismos e com as perdas de massa (Goto and Amamoto, 2003; 

Hiratsuka and Goto, 2000; Hiratsuka and Muramoto, 2005; Iwabuchi, Hori and Kubosawa, 

1988; Jiang, Stott and Stack, 1998; Kato, 2003, 2008). 

Estudos realizados por Viáfara e Sinatora (Viáfara and Sinatora, 2011) com a remoção 

parcial das partículas de desgaste durante os ensaios mostraram que quando as partículas 

foram removidas, o coeficiente de atrito diminuiu de aproximadamente 50% ou mais (Leite et 

al., 2010). Entretanto, a extensão do regime do desgaste moderado em função da força normal 

aplicada, com a remoção dos debris desgaste não foi estudada. 

Em regime de lubrificação limítrofe, no qual as camadas do lubrificante têm espessura 

de ordem de grandeza das moléculas, a carga é suportada pelas asperezas ao invés de ser 

suportada pelo lubrificante. Nesse regime, deve, também, ocorrer a transição do regime do 

desgaste moderado para o desgaste severo, dependendo do aditivo lubrificante.  

Dentre os aditivos redutores de atrito encontram-se os ácidos graxos saturados, como o 

ácido esteárico, que se adsorvem na superfície metálica, formando um filme molecular 

protetor, reduzindo a resistência ao atrito (Bowden, F. P., and Tabor, 1950; Jahanmir, 1985). 

Tanto no desgaste por deslizamento a seco, como no desgaste lubrificado, a 

determinação dos regimes e mecanismos de desgaste e o conhecimento dos fatores que 

influenciam na transição do regime moderado para severo são de extrema importância para a 

previsão da vida útil dos componentes de engenharia, de acordo com a sua aplicação.  

O objetivo acadêmico deste trabalho é entender a ação do ácido esteárico como aditivo 

modelo de lubrificante e da remoção dos debris de desgaste na força de transição do regime 

moderado para o regime severo, a transição T1.  

Os objetivos específicos para o desenvolvimento deste trabalho foram: 

� Estudo da transição do regime moderado para o regime severo a seco por meio da 

variação da dureza do contra corpo; 

� Estudo da transição do regime moderado para o regime severo a seco pela 

variação de dureza do contra corpo com remoção de debris da pista de desgaste; 

� Estudo da transição do regime moderado para o regime severo em regime de 

lubrificação limítrofe/quase seco, com a adição do ácido esteárico como aditivo 

lubrificante. 
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1.2. Estrutura da tese 

No capítulo 2 desta tese é apresentada a revisão da literatura sobre a evolução dos 

estudos de atrito e desgaste, com foco principalmente no desgaste por deslizamento a seco, 

seus mecanismos, características e desafios para novas aplicações de componentes mecânicos 

mais eficazes para aplicações no mercado consumidor.  

O capítulo 3 apresenta uma revisão sobre o desgaste e atrito em sistemas lubrificados, 

destacando principalmente o regime de lubrificação limítrofe. Nesse regime de lubrificação, 

apenas uma fina camada de óleo lubrificante (camada por vezes em nível molecular), protege 

as duas superfícies em contato e, por esse motivo, as características e as propriedades dos 

aditivos lubrificantes são o fator principal para obter maior durabilidade dos componentes 

mecânicos.  

No capítulo 4 são apresentados os materiais e métodos utilizados para a realização dos 

ensaios, os resultados e discussões do estudo da transição do regime de desgaste moderado 

para severo no deslizamento a seco, na presença e ausência dos debris no meio interfacial, 

para os materiais metálicos, o aço AISI 4140 contra o aço H13 em duas condições de dureza, 

435 e 530 HV. O capítulo 5 apresenta os materiais e métodos e os resultados e discussões dos 

ensaios lubrificados, em decorrência da variação da concentração do aditivo no lubrificante e 

da força normal aplicada, em regime de lubrificação limítrofe. Ao final de cada capítulo são 

apresentadas as referências. 

Uma comparação geral dos resultados foi feita no capítulo 6. Ainda neste capítulo 

foram discutidos os mecanismos de desgaste em cada condição de deslizamento. A conclusão 

geral é encontrada no capítulo 7. 
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CAPÍTULO 2 

Atrito e desgaste no deslizamento a seco 

2.1. Atrito no deslizamento a seco 

 A palavra atrito é aplicada na literatura sobre tribologia de muitas formas diferentes, 

para descrever o movimento, confundindo-se com as palavras esfregamento ou deslizamento, 

como força ou energia e ainda para se referir ao coeficiente de atrito ou aos mecanismos que 

ocorrem e dissipam energia na interface real entre sólidos em deslizamento. Esses sentidos 

estão resumidos por Sinatora (Sinatora, 2005) e por Viáfara (Viáfara, 2010). 

 Quando a literatura aponta que o atrito é responsável pela dissipação e perda de 

energia na maioria dos componentes industriais e nos motores automotivos, nesses 

representando cerca um terço do consumo total de combustível (Holmberg, Andersson and 

Erdemir, 2012) ela associa a palavra atrito à dissipação de energia.  

(Bowden, F. P., and Tabor, 1950) estudaram os fenômenos de atrito no deslizamento 

entre superfícies, estabelecendo as bases da tribologia contemporânea. Eles destacaram o 

papel da área real de contato no estudo da tribologia e propuseram que as dissipações de 

energia ocorrem principalmente pelos mecanismos de adesão e deformação plástica. 

2.1.1 Mecanismos de atrito 

 O mecanismo de atrito é definido por Blau (BLAU, 2009) como um fenômeno físico 

que pode ser modelado ou quantificado com base nos princípios fundamentais. Os principais 

mecanismos responsáveis no fenômeno de atrito são: adesão, sulcamento e deformação 

plástica local devida a um terceiro corpo (Kim and Suh, 1991). 

 A adesão dos materiais consiste na formação de junções nos pontos de contato devido 

a interação física ou química entre as asperezas. O trabalho de Bowden e Tabor (Bowden, F. 

P., and Tabor, 1950) apresenta fortes evidências da influência da adesão no atrito. O termo de 
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adesão foi modelado como a força associada ao cisalhamento das junções criadas pela adesão, 

e assim, a força de adesão ou cisalhamento Fa é modelada por Bowden e Tabor (Bowden, F. 

P., and Tabor, 1950) como sendo o produto da área real de contato Ar e a resistência ao 

cisalhamento do material �: 

Fa = Ar.�                (Equação 2.1)

Devido ao fato de as superfícies de engenharia não serem perfeitamente lisas, o 

contato entre elas ocorre em apenas uma fração pequena da área aparente de contato. Para 

Bowden e Tabor (Bowden and Tabor, 1942; Bowden, F. P., and Tabor, 1950) a área real de 

contato pode ser estimada considerando-se apenas a deformação plástica do material mais 

mole e pode ser calculada como:  

Ar = FN/Hm                  (Equação 2.2)

Onde Ar é a área real de contato, FN é a força normal e Hm é a dureza do material mais 

mole. 

A formação de junções ocorre nas áreas reais de contato e a energia dissipada decorre 

da necessidade de se realizar um trabalho para romper as ligações formadas nas junções. Em 

decorrência, ocorreria ruptura no material mais mole com transferência para ao material mais 

duro. 

A parcela referente à adesão é responsável pela força de atrito, se encontra a 

determinação para o coeficiente de atrito, como sendo:  

� = (Ff/FN) = (Ar.� /Ar.Hm) = (�/Hm)                 (Equação 2.3)

A partir desta equação conclui-se que uma forma de diminuir o coeficiente de atrito é 

a diminuição da área real de contato, podendo ser feito pelo aumento da dureza do material 

mais mole. Outra forma é reduzir o coeficiente de atrito é diminuir a resistência ao 

cisalhamento na interface. 

Ainda no trabalho de Bowden e Tabor (Bowden, F. P., and Tabor, 1950) a força de 

atrito também foi atribuída à dissipação de energia devido à deformação plástica das 

asperezas. O termo de deformação plástica foi associado ao sulcamento das asperezas do 

material mais duro através da superfície do material mais mole. Esse termo pode ser assumido 
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a partir de um modelo simplificado de uma aspereza 

ocorreria a deformação plástica de uma superfície pelas asperezas da 

energia dissipada decorre da necessidade de se real

mole). Para uma aspereza cônica de semi ângulo 

mostra a Fig. 2.1 a força de deformação plástica é 

1950), como sendo:  

Figura 2.1 - Modelo para o componente de deformação,

semiângulo �. 

Fonte: (Hutchings, 1992). 

A força de atrito modelada por

considera a soma dos termos associados à ades

coeficiente de atrito obtido com base nos modelos a

coeficientes de atrito experimentais. 

diferença às forças horizontais durante o deslizamento dos corpos que faz com

de contato aumente (crescimento de junção) e, assim

A abordagem de Bowden e Tabor 

amplamente aceita e difundida em livros texto

Batchelor, 1993) apresenta limit

�

a partir de um modelo simplificado de uma aspereza rígida do material mais duro. 

ação plástica de uma superfície pelas asperezas da 

energia dissipada decorre da necessidade de se realizar trabalho para encruar o material (mais 

Para uma aspereza cônica de semi ângulo � e profundidade de penetração 

mostra a Fig. 2.1 a força de deformação plástica é modelada por (Bowden, F. P., and Tabor, 

Fd = Hm�x                   (Equação 2.4)

Modelo para o componente de deformação, para uma aspereza cônica de 

A força de atrito modelada por Bowden e Tabor, (Bowden, F. P., and Tabor, 1950)

considera a soma dos termos associados à adesão e a deformação plástica. Entretanto, 

coeficiente de atrito obtido com base nos modelos apresentados não está de acordo com os 

de atrito experimentais. (Bowden, F. P., and Tabor, 1950)

ntais durante o deslizamento dos corpos que faz com

de contato aumente (crescimento de junção) e, assim, aumente também o coeficiente de atrito.

A abordagem de Bowden e Tabor (Bowden, F. P., and Tabor, 1950)

eita e difundida em livros texto (Hutchings, 1992; Stachowiak, G.W. and 

apresenta limitações como as listadas a seguir: 
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rígida do material mais duro. Assim, 

ação plástica de uma superfície pelas asperezas da outra (mais dura) e a 

izar trabalho para encruar o material (mais 

e profundidade de penetração x, conforme 

(Bowden, F. P., and Tabor, 

uma aspereza cônica de 

(Bowden, F. P., and Tabor, 1950)

ão e a deformação plástica. Entretanto, o 

presentados não está de acordo com os 

(Bowden, F. P., and Tabor, 1950) atribuíram essa 

ntais durante o deslizamento dos corpos que faz com que a área real 

, aumente também o coeficiente de atrito.

(Bowden, F. P., and Tabor, 1950) embora 

(Hutchings, 1992; Stachowiak, G.W. and 
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� Não considera o encruamento dos metais  (Rigney and Hirth, 1979; Viáfara 

and Sinatora, 2009); 

� Não considera que as superfícies reais não são limpas (Rabinowicz, 1965); 

� Desconsidera a deformação elástica (Schnurmann, 1961); 

� Desconsidera a deformação abaixo das superfícies (Rigney and Glaeser, 1978); 

� Desconsidera o papel das partículas de desgaste (Blau, 2009; Suh, N.P., 1973); 

� Desconsidera a transferência de material entre as superfícies de contato (Blau, 

1981) 

Estes pesquisadores propuseram novos mecanismos de atrito considerando os aspectos 

mencionados, mas ainda não existe uma teoria definitiva que explica de forma abrangente o 

fenômeno. Em que pese essas limitações, a abordagem de Bowden e Tabor (Bowden, F. P., 

and Tabor, 1950) serve como primeira explicação nos estudos de desgaste por deslizamento. 

Nos ensaios tribológicos o coeficiente de atrito varia com o tempo e classicamente 

pode ser tratado em dois períodos ou regimes básicos. O período de running-in e um período 

de regime permanente. 

2.1.2. Período de running-in no desgaste por deslizamento

O período de running-in é o primeiro regime de atrito observado durante o 

deslizamento. É neste regime que ocorre o início da interação entre as asperezas e 

acomodação das superfícies em contato. O conceito de running-in está associado com o 

estabelecimento de uma área real de contato que é aproximadamente constante ao atingir uma 

força de atrito constante  (McFarlane, 1950). A transição que ocorre entre o período de 

running-in e o regime permanente de atrito se refere às mudanças no comportamento do 

deslizamento, que são influenciadas pelas mudanças das variáveis do sistema, dos materiais 

empregados, da geometria de contato, da temperatura e da velocidade de deslizamento (Blau, 

1981). Na Fig. 2.2 observa-se uma curva esquemática de coeficiente de atrito no deslizamento 

a seco de metais. 
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No período de running

um máximo e declina para um valor constante que se 

tracejada II indica o tempo de fim do 

dos fenômenos que ocorrem no 

valor de equilíbrio (McFarlane, JS., Tabor, 1950)

coeficiente de atrito está relacionado com a máxima adesão, deformação da

crescimento do número de partículas de desgaste, re

decorrente das asperezas maiores

contato elástico (Kapoor, Williams and Johnson, 1994)

mecânicas como o encruamento da superfície

Figura 2.2 – Curva típica do coeficiente de 

Fonte: (Blau, 1992). 

Após o running-in

decréscimo do coeficiente de atrito, 

triboquímica protetora na superfície, ou por um dec

asperezas. Este período transiente muitas vezes pode ser consi

�

running-in, região I e II da Fig. 2.2 o coeficiente de atrito cres

um máximo e declina para um valor constante que se manterá até o fim do ensaio. A linha 

indica o tempo de fim do running-in. Neste estágio existem descrições distintas 

dos fenômenos que ocorrem no running-in, como a evolução da área real de contato para um 

(McFarlane, JS., Tabor, 1950). Segundo Blau (Blau, 1981)

está relacionado com a máxima adesão, deformação da

crescimento do número de partículas de desgaste, relacionado com a alta taxa de de

decorrente das asperezas maiores. Pode ocorrer também a evolução do contato plástico 

(Kapoor, Williams and Johnson, 1994) e a evolução das propriedades 

como o encruamento da superfície (Rigney and Hirth, 1979).

Curva típica do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento.

in inicia-se o regime permanente de atrito

decréscimo do coeficiente de atrito, que ocorre devido à formação de uma camada 

triboquímica protetora na superfície, ou por um decréscimo do processo de deformação das 

Este período transiente muitas vezes pode ser considerado crítico para algumas 
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o coeficiente de atrito cresce, atinge 

manterá até o fim do ensaio. A linha 

Neste estágio existem descrições distintas 

, como a evolução da área real de contato para um 

(Blau, 1981) o máximo do 

está relacionado com a máxima adesão, deformação das asperezas e 

lacionado com a alta taxa de desgaste 

Pode ocorrer também a evolução do contato plástico para o 

lução das propriedades 

.

atrito em função do tempo de deslizamento.

caracterizado por um 

à formação de uma camada 

réscimo do processo de deformação das 

derado crítico para algumas 
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aplicações, podendo influenciar no desempenho dos c

é caracterizado pelo estado estacionário interfacia

coeficiente de atrito, à medida que a superfície e 

constantes (Mahdavian, Mai and Cotterel
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2.1.3. Regime permanente de atrito
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Na região da esquerda, em baixas pressões de contato, o coeficiente de atrito é 

determinado pelo contato entre óxidos e o coeficiente de atrito é baixo. Na região 

intermediária da curva, com maiores cargas ocorre a quebra do filme de óxido, e a superfície 

se deforma plasticamente o que causa maior interação entre as asperezas produzindo o 

segundo regime de atrito. Na terceira região o coeficiente de atrito tende a diminui

aos efeitos de plasticidade produzida nas superfícies (Blau, 1992).  
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(ponto médio de transição pelo tempo), leva à adesão e neste caso a 

coeficiente de atrito em um curto período de tempo.

Curva ilustrando a transição do coeficiente de atrito em superfícies com a 

presença de um filme de óxido. O �0 representa o coeficiente de atrito inicial, 

tm, o ponto médio de transição e �f o coeficiente de atr

(Czichos, 1978).�
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ou ação de óxidos.  Em paralelo ocorre o desgaste, fenômeno que também está associado aos 

mecanismos, muitas vezes coincidentes com os responsáveis pelos valores do coeficiente de 

atrito. Uma breve análise do desgaste no deslizamento é feita a seguir. 

2.2. Desgaste por deslizamento

O desgaste pode ser definido como o dano sofrido pelo material, muitas vezes 

envolvendo perda progressiva de massa ou de volume, devido ao movimento relativo de 

superfícies que se encontram em contato (Hutchings, 1992). O desgaste das superfícies dos 

materiais resulta em elevados custos associados não apenas a perda de material, mas também 

a perda de energia e tempo (Holmberg, 2001). 

Cabe transcrever uma observação feita por (Viáfara, 2010) em sua tese de doutorado.�

Serão evitadas neste texto as expressões: desgaste por atrito ou desgaste por 

fricção, uma vez que ambas parecem atribuir uma relação conhecida de causa e 

efeito entre os fenômenos de atrito e desgaste. A segunda tem ainda a agravante 

de importar a mesma confusão da língua inglesa, uma vez que naquela há uma 

distinção clara possível entre a descrição do movimento (sliding, rubbing) e o 

fenômeno de atrito (friction). Em português e espanhol cabe a mesma distinção. 

O movimento pode ser descrito pelas expressões, deslizamento alternado, 

esfregamento, entre outras, enquanto que a palavra atrito fica reservada, não sem 

problemas como se verá adiante para tratar dos processos de interação possíveis 

entre dois corpos. (Viáfara, 2010) 

Uma forma de caracterizar o desgaste no deslizamento, bem como o seu 

desenvolvimento, é a variação do volume ou da massa em função do tempo de deslizamento. 

A Figura 2.5 mostra esquematicamente a variação da massa em função do tempo de 

deslizamento. A região I é considerada como o período de running-in de desgaste. A taxa de 

desgaste é variável no tempo. O período II é conhecido como regime permanente ou regime 

estacionário de desgaste. Nesse, a da taxa de desgaste não varia significativamente com o 

tempo, ou com a distância de deslizamento e ela é, em geral, menor que no running-in. É por 
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meio deste período que é avaliada a aplicação do ma

tempo (ou distância) aparece na equação 

Onde: Q é o volume de desgaste por unidade de distância de 

coeficiente de desgaste, W

dureza. A constante de desgaste 

adimensional. O coeficiente 

de desgaste em diferentes sistemas. 

O último período III é conhecido como 

material. 

Figura 2.5 – Curva esquemática da variação do volume de desgaste

deslizamento.�

Fonte: (Czichos, 1976).

Nos regimes de desgaste, da mesma forma que nos regimes do coef

ocorrem distintos fenômenos e operam distintos meca

mostram-se na Fig. 2.6 alguns dos possíveis mecanismos de desgaste.
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meio deste período que é avaliada a aplicação do material. A relação entre perda de massa e 

ou distância) aparece na equação 2.5.  

Q = k *W/H                         (Equação 2.5) 

é o volume de desgaste por unidade de distância de 

W é a força normal aplicada e H é a dureza do material de menor 

dureza. A constante de desgaste k usualmente é denominada como o coeficiente de desga

adimensional. O coeficiente k tem sua importância pois determina a severidade do processo 

de desgaste em diferentes sistemas. 

o período III é conhecido como run-out, período este em que ocorre a falha do 

Curva esquemática da variação do volume de desgaste
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Os mecanismos são:

� Abrasão: remoção de material por sulcamento e corte ocasiona

desgaste;

� Adesão: formação e posterior rompimento de junções;

� Fadiga: formação e propagação de trincas na superfície devi

� Reação triboquímica

óxidos no caso dos metais)

tribossistema e o meio ambiente.

Figura 2.6 - Mecanismos de desgaste por deslizamento: (a) desgas

superficial devido à deformação plástica repetitiva

trincamento (d) desgaste abrasivo.

Fonte: (Zun Ghar, 1987). 

2.2.1. Transição nos regimes de desgaste

A atuação dos mecanis

aplicada e a velocidade dos corpos tê

determinação da intensidade com que o desgaste ocor

�

Os mecanismos são:

remoção de material por sulcamento e corte ocasiona

formação e posterior rompimento de junções;

formação e propagação de trincas na superfície devi

Reação triboquímica: formação de produtos de reações químicas

óxidos no caso dos metais) como resultado da interação entre os elementos do 

tribossistema e o meio ambiente.

Mecanismos de desgaste por deslizamento: (a) desgaste adesivo, (b) fadiga 

superficial devido à deformação plástica repetitiva (c) fadiga superficial que resulta em 

trincamento (d) desgaste abrasivo.�

2.2.1. Transição nos regimes de desgaste�

dos mecanismos de desgaste está associada às condições do ensaio. A força 

cada e a velocidade dos corpos têm papel importante na operação de mecanismos e na 

determinação da intensidade com que o desgaste ocorre (Bowden, F. P., and Tabor, 1950)

���

�

remoção de material por sulcamento e corte ocasionado por partículas 

formação e propagação de trincas na superfície devido a tensões cíclicas; 

de reações químicas (frequentemente 

da interação entre os elementos do 

Mecanismos de desgaste por deslizamento: (a) desgaste adesivo, (b) fadiga 

 (c) fadiga superficial que resulta em 

s condições do ensaio. A força 

m papel importante na operação de mecanismos e na 

(Bowden, F. P., and Tabor, 1950).  
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Alguns dos fatores controlam os mecanismos de desgaste por deslizamento como a 

temperatura, o fenômeno de oxidação e de deformação plástica. A complexidade do 

entendimento do desgaste por deslizamento surge do fato de que estes três fatores estão 

interligados e todos eles podem ser influenciados pela força e velocidade de deslizamento. O 

aumento da força provoca elevadas pressões de contato resultando em danos mecânicos 

severos. Tanto a força quanto a velocidade influenciam na temperatura da interface, e no calor 

dissipado por atrito. (Hutchings, 1992).  

O trabalho realizado por (Burwell and Strang, 1952; Rabinowicz, 1951) determinou a 

proporcionalidade entre o desgaste e a força aplicada. Estes resultados foram obtidos em 

ensaios de desgaste por deslizamento, com o pino (SAE 1095 - 230 e 458 HV) de dureza de 

menor do que o disco. Os autores determinaram que com o aumento da carga na presença ou 

não de lubrificante, a quantidade de material transferido foi proporcional à força aplicada. 

Com o aumento da força foram identificadas mudanças nas características do desgaste, sendo 

que maiores durezas do pino obtiveram menor desgaste em forças mais elevadas. Os autores 

sugeriram que a diferença do comportamento do desgaste em função da força aplicada em 

baixas forças forma deformação plástica, mas as asperezas que suportam a força são isoladas, 

enquanto que para forças mais elevadas mais asperezas surgem no contato, o que causa um 

aumento da deformação plástica e do desgaste.  

O estudo realizado por (Hirst and Lancaster, 1956), mostra como o desgaste é 

influenciado pela interação entre as asperezas da superfície e a natureza dos filmes de óxido 

na superfície. Neste estudo os autores verificaram que a presença do filme de óxido formado 

durante o deslizamento é muito importante na redução do desgaste. Durante o desgaste, os 

autores constataram que nos primeiros instantes o contato é totalmente metálico e ao longo do 

deslizamento ocorreram reações químicas e a formação de filmes óxidos próximos às 

asperezas de contato, onde a temperatura é maior devido ao aquecimento por atrito, 

favorecendo a oxidação. A magnitude destas temperaturas depende da velocidade relativa das 

superfícies de deslizamento e dos materiais envolvidos (Quinn, 2002; Zun Ghar, 1987). A 

temperatura é importante na determinação da estrutura do filme de óxido presente, que por 

sua vez, afeta as propriedades do desgaste nas interfaces de deslizamento (Quinn, 1983).  

Adicionalmente, (Hirst and Lancaster, 1956) mostraram que para as regiões em que 

ocorre a formação do óxido e a área real de contato muda constantemente, e que a taxa de 
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formação do filme de óxido pode exceder a taxa de desgaste, dependendo do tipo de material 

e das variáveis do processo. A transição entre os regimes de desgaste esta associada com a 

quebra do filme de proteção da superfície promovendo a formação de junções e adesão nas 

superfícies em deslizamento (Hirst and Lancaster, 1956).   

A influência da força normal aplicada na transição do regime de desgaste também foi 

estudada por (Archard and Hirst, 1956). Os testes experimentais foram realizados na 

configuração pino contra cilindro, com vários tipos de materiais. Os autores definiram o 

regime moderado como o que ocorre em baixas cargas e o regime severo, o que ocorre em 

cargas mais elevadas, conforme ilustra a Fig. 2.7. A transição foi explicada por meio da 

natureza da deformação elástica e plástica no contato entre as asperezas. Os regimes 

moderado e severo foram caracterizados pela deformação elástica e plástica respectivamente. 

Dados de perfilometria mostraram que os danos sofridos pela superfície aumentam com a 

força aplicada. Estudos recentes (Wang et al., 2012) sobre a transição do desgaste moderado 

para desgaste severo, no regime de desgaste oxidativo, mostraram que com o aumento da 

força, velocidade e temperatura, o óxido de ferro formado passa por variações no contato 

entre as superfícies de total elástica para elástica e plástica e em seguida para total plástica. Na 

região parcialmente elástica e plástica ocorrem as transições (Wang et al., 2012). 

Segundo Blau, (Blau, 1981), a ocorrência da transferência metálica envolve mudanças 

que ocorrem durante o deslizamento, onde o material de uma superfície pode ser 

mecanicamente misturado com o material da outra superfície. Outra variação pode envolver a 

mistura do material transferido com o óxido formado na superfície. A transferência de 

material pode afetar o período transiente do desgaste, incluindo a alteração da área de contato, 

a mudança da dureza relativa e a composição dos materiais na superfície de deslizamento, se 

os pares são de materiais distintos (Blau, 1981).  
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Figura 2.7 – Taxa de desgaste em função da força aplicada, para 

aço inoxidável ferrítico contra aço ferramenta com 

Fonte: Traduzida de (Archard and Hirst, 1956)

Observações importantes sobre a transição do regime de desgaste 

(Lim, Ashby and Brunton, 1987)

dependente da força, da velocidade e do tempo de desliz

transição do desgaste moderado para o desgaste seve

ruptura do filme de óxido. Já para 
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desgaste moderado ocorre por meio de reações de oxidação, denominando o desgaste 

oxidativo (Quinn, 1983, 1983). 

Entretanto, trabalhos recentes sobre a transição do regime de desgaste severo para o 

desgaste moderado, variando a dureza do contra corpo, determinaram que a temperatura 

gerada na superfície não explica a presença ou ausência do filme de óxido sobre as superfícies 

de deslizamento, sugerindo que o efeito térmico não influencia nas reações triboquímicas. A 

presença do óxido foi explicada como uma consequência do trabalho mecânico sobre as 

superfícies de contato. Esse efeito foi observado em função da distância de deslizamento, uma 

vez que antes da distância crítica para ocorrer a transição do desgaste, a presença de óxido não 

foi observada, e após a transição, a presença do óxido foi observada (Viáfara and Sinatora, 

2011). Evidências sobre a energia mecânica na formação de óxidos também foram 

encontrados por (Fischer, 1988; Kalin, 2004), e alguns mecanismos foram propostos pelos 

quais as reações químicas são aceleradas sem a influência da elevação da temperatura na 

superfície. Da mesma forma, os autores afirmaram que as reações triboquímicas que ocorrem 

em baixas forças e velocidades de deslizamento devem ser uma consequência dos fatores 

mecânicos.  

O desgaste oxidativo é o mecanismo de desgaste moderado em que um filme de óxido 

protetor é formado na área real de contato. Estes óxidos são formados preferencialmente nas 

regiões suportadas pela força, e quando alcançam uma espessura crítica são removidos como 

partículas de desgaste (Quinn, Rowson and Sullivan, 1980; Quinn, 1983). O filme de óxido 

que é formado na superfície metálica age como lubrificante, devido as suas baixas tensões de 

cisalhamento, reduzindo significativamente as perdas do material por desgaste (Zhang et al., 

2013).  

Além do desgaste oxidativo, o mecanismo do desgaste adesivo evidenciado no 

desgaste por deslizamento é observado em condições mais extremas, onde ocorre a forte 

interação entre as asperezas das superfícies em contato e a deformação plástica que resulta na 

formação e rompimento de junção por adesão. Como a área de contato entre as asperezas é 

muito pequena, desenvolvem-se localmente altas pressões de contato que provocam 

deformação plástica, adesão e consequentemente a formação de junções localizadas. O 

deslizamento relativo entre duas superfícies em contato provoca a ruptura dessas junções 

acompanhada, normalmente, pela transferência de material de uma superfície para outra, e 




��

�

�

�

que posteriormente, este material transferido pode se destacar formando partículas de desgaste 

e causando a perda de material por desgaste. Devido à formação destas partículas de desgaste, 

a superfície do material torna-se mais rugosa em relação à rugosidade inicial. Quando na 

ocorrência deste mecanismo de desgaste, as partículas geradas geralmente possuem aspecto 

metálico (Hutchings, 1992).  

2.2.2. Transição do regime do desgaste moderado para o desgaste severo no trabalho de 

Welsh 

Um dos primeiros resultados, e o mais importante, encontrado por Welsh é a curva 

modelo da transição do desgaste moderado para o desgaste severo no deslizamento a seco. O 

trabalho realizado por (Welsh, 1965) será evidenciado neste texto devido à sua importância 

sobre a transição do regime do desgaste por deslizamento. Os ensaios foram realizados, na 

configuração pino sobre anel, estudando a força aplicada, velocidade de deslizamento e a 

concentração de carbono (%C) na composição química do material. Os materiais foram de 

aço carbono, com diferentes tratamentos térmicos, sendo que o par dos materiais para todos os 

ensaios foi do mesmo aço. Todas estas variáveis foram estudadas de modo a causar efeito na 

transição no regime de desgaste.  

A transição é observada pela taxa de desgaste do pino e do anel em função da força 

normal aplicada. A Figura 2.8 mostra os dois regimes de transição. A primeira, chamada de 

transição T1 é a passagem do regime moderado para o regime severo de desgaste, e a segunda 

T2 é a passagem do regime severo para o regime moderado novamente.  

Abaixo da T1 e acima da T2 operam o regime moderado de desgaste, e entre estas 

transições ocorre o regime severo de desgaste. No regime moderado foram identificadas 

partículas de óxido escuras e finas, formadas junto à superfície de deslizamento com uma 

aparência superficial mais lisa do que na condição inicial. Já no desgaste severo, considerado 

como desgaste adesivo, foram identificadas partículas metálicas e maiores, e a superfície 

apresentou uma rugosidade final maior do que a inicial. É importante notar que abaixo de T1 o 

pino e o anel seguem em uma taxa de desgaste similar, sendo proporcional com o aumento da 

força. O mesmo ocorre para o desgaste severo entre T1 e T2. Para forças maiores de T2 a taxa 

de desgaste apresentou um comportamento diferente, sendo que isto representa um terceiro 
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regime de desgaste, a transição T

diferença da dinâmica dos corpos com o pino em cont

às elevadas forças que representa o segu

aumenta divergindo assim o comportamento dos corpos

durante o contato por deslizamento.

Figura 2.8 - Taxa de desgaste em função da força aplicada. Aço 0

deslizamento constante de 100 cm/s.

Fonte: Traduzido de (Welsh, 1965)

Outra variável estudada 

diretamente a dureza. Neste caso, foi observado que

no material desloca a transição T

aplicadas. Aumentando a dureza do aço, as transiçõe

a faixa do regime severo de desgaste. A figura 
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regime de desgaste, a transição T3. Esta diferença na taxa de desgaste foi explicada 

diferença da dinâmica dos corpos com o pino em contato constante no deslizamento. Devido 

às elevadas forças que representa o segundo regime moderado, a dissipação de calor por atri

aumenta divergindo assim o comportamento dos corpos do ponto de vista da temperatura 

durante o contato por deslizamento.

Taxa de desgaste em função da força aplicada. Aço 0,52%C com velocidade de 

deslizamento constante de 100 cm/s.

(Welsh, 1965). 

Outra variável estudada foi a concentração de carbono no material, estudando

diretamente a dureza. Neste caso, foi observado que o aumento da concentração do carbono 

no material desloca a transição T1 para maiores forças e a transição T

aplicadas. Aumentando a dureza do aço, as transições T1 e T2 tendem a se aproximar, inibindo 

a faixa do regime severo de desgaste. A figura 2.9 ilustra o mapa da transição da força com a 
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porcentagem de carbono para as velocidades de deslizamento de 3

possível identificar que para a maior velocidade de

no aço entre 0,63 e 0,78 inibe o regime severo de d

Figura 2.9 – Variação da faix
velocidade de deslizamento.

Fonte: Traduzido de (Welsh, 1965)

�

Em baixa velocidade de deslizamento, 33 cm/s, entre

estende para concentrações de carbono que excedem 0

material a partir de um valor crítico inibe com

para o desgaste severo.  

Com os resultados obtidos no trabalho, foi confirma

dureza relativamente alta para a sustentação do fil

ainda mais elevada do substrato sem a intervenção d

através do encruamento das superfícies de contato. 

tornou-se referência em trabalhos que se seguiram. 
�

de carbono para as velocidades de deslizamento de 33 cm/s e 100 cm/s. É 

possível identificar que para a maior velocidade de deslizamento, a concentração de carbono 

no aço entre 0,63 e 0,78 inibe o regime severo de desgaste. 

Variação da faixa do regime severo do desgaste com a quantidade de 
velocidade de deslizamento.

(Welsh, 1965). 

Em baixa velocidade de deslizamento, 33 cm/s, entretanto, a faixa do desgaste severo se 

estende para concentrações de carbono que excedem 0,98 %. Isto mostra que a dureza do 

material a partir de um valor crítico inibe completamente a transição do desgaste moderado 

Com os resultados obtidos no trabalho, foi confirmada a hipótese de que é necessária uma 

dureza relativamente alta para a sustentação do filme de óxido, e também de uma dureza 

ainda mais elevada do substrato sem a intervenção do filme de óxido. A dureza é 

através do encruamento das superfícies de contato. Devido a estas hipóteses este estudo 

se referência em trabalhos que se seguiram. 
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2.2.3. Influência das partículas de desgaste (debris) no desgaste sob deslizamento

Durante o desgaste no deslizamento ocorre a formação das partículas de desgaste. 

Quando os debris estão presentes entre as superfícies de deslizamento aumentam a taxa de 

desgaste e o coeficiente de atrito, podendo causar a transição do regime do desgaste moderado 

para o desgaste severo (Blau, 1981). Segundo Blau (Blau 1981) dois tipos de debris são 

formados durante o desgaste por deslizamento: (1) debris passivos que são removidos da 

região de contato imediatamente após se formarem e (2) debris ativos que participam do 

processo de desgaste, como um abrasivo interfacial ou como um lubrificante (Halliday and 

Hirst, 1956). Debris passivos geralmente são compostos por partículas relativamente grandes 

que podem conter características da superfície de deslizamento inicial, enquanto que os debris 

ativos podem ser mais finos misturados com óxidos e outros componentes da interface (Blau, 

1981). 

A força, velocidade de deslizamento, temperatura, umidade, e também a geometria das 

superfícies de deslizamento afetam a formação das partículas de desgaste. As partículas 

afetariam o comportamento do coeficiente de atrito com o tempo. Nos anos 1980, alguns 

autores (Mahdavian, Mai and Cotterel, 1982; Suh and Sin, 1981) propuseram que o 

comportamento do coeficiente de atrito fosse afetado pelo desenvolvimento do desgaste em 

função de três componentes, sendo eles, deformação das asperezas, ploughing por partículas 

duras e o mecanismo de adesão.  

O trabalho de Sherrington e Hayhurst� (Sherrington and Hayhurst, 2001) estudou a 

evolução e o tamanho dos debris em função do tempo de deslizamento para diferentes durezas 

de materiais. Os autores mostraram que para a combinação (pino/disco) de aços duros (com 

dureza próxima de 400 HV) a formação de debris ocorre em menores quantidades, enquanto 

que com aços mais moles (150 a 250 HV), a formação de debris com o tempo de 

deslizamento é muito maior, o que sugere o desgaste abrasivo é mais efetivo em componentes 

mais moles. 

A adição de partículas de óxido de ferro (�-Fe2O3) durante o deslizamento também foi 

estudada por Kato (Kato, 2003). No seu primeiro trabalho o autor estudou quatro tamanhos de 

partículas, de 30 nm a 1�m  para identificar a transição do regime severo para o regime 

moderado da passagem do running-in até o regime permanente, e mostrou que o diâmetro de 
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partículas entre 0,5 e 1 �m  aceleram a transição do desgaste severo para o desgaste 

moderado. Além da taxa de desgaste ser menor após a transição, o coeficiente de atrito 

também apresentou uma queda (Kato, 2003). Foi identificado em seu segundo trabalho (Kato, 

2008)que área relativa do filme de óxido aumenta com a força aplicada. Isto sugere que a 

transição ocorre quando uma área relativa do filme de óxido atinge um valor específico 

proporcional à área real de contato, e o aumento do tamanho das partículas de óxido até 1000 

nm inibe o contato metal contra metal entre as superfícies durante o deslizamento (Kato, 

2008).  

O estudo da influência dos debris na transição do regime de desgaste severo para o 

desgaste moderado em função do tempo de deslizamento foi realizado por Hiratsuka e 

Muramoto (Hiratsuka and Muramoto, 2005). Esse estudo avaliou os debris antes e após a 

transição do desgaste severo para o moderado, para uma força constante de 5,9 N, em função 

da distância de deslizamento, e identificou que as partículas de desgaste antes da transição 

(regime severo) eram partículas grandes, metálicas e com um diâmetro maior do que 1 �m. 

Após a transição (regime moderado) as partículas eram finas e de coloração escura. Quando 

as partículas de desgaste são formadas, elas se oxidam facilmente, e se transformam em 

partículas oxidas. Assim, os autores determinaram que no desgaste severo ambas as partículas 

óxidas e metálicas eram formadas. Quando partículas do desgaste moderado são acumuladas e 

se aderem à superfície, o desgaste volta a ser moderado. Se as partículas de desgaste são 

removidas da superfície o desgaste severo continua. Dessa forma, os autores afirmam que a 

fixação das partículas óxidas na superfície de deslizamento forma um filme de óxido levando 

à transição do desgaste severo para o moderado com o tempo de deslizamento.  

Outro experimento realizado por (Hiratsuka and Muramoto, 2005) foi a mudança da 

configuração do ensaio. Três posições de disco foram empregadas, a posição vertical, posição 

inversa e posição horizontal com a remoção dos debris com ar e sem a remoção. Estes testes 

mostraram que com a remoção dos debris, a transição do desgaste severo para o desgaste 

moderado não ocorreu, enquanto que sem a remoção o desgaste moderado foi acelerado 

devido às partículas de desgaste se acumularem na superfície (Hiratsuka and Muramoto, 

2005). 

O estudo realizado por (Kato and Komai, 2007) mostra o efeito da adição de diferentes 

tipos de óxidos e do tamanho das partículas de óxido de ferro na transição do desgaste severo 
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Figura 2.10 – Efeito da adição
desgaste e a distância de deslizamento sob a força 

Fonte: Traduzido de (Kato and Komai, 2007)
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para o desgaste moderado. A Figura 2.10 mostra o efeito das diferentes partículas de óxido 

indicando o volume de desgaste pela distância de deslizamento. De acordo com a figura, nota

se que para alguns tipos de óxidos ocorreu a transição do regime de desgaste severo para o 

desgaste moderado, como por ex. para o óxido de Fe2O3. Nos ensaios realizados com esse 

óxido (e com óxidos de estanho, bismuto e cobre) a perda de massa foi mais de uma ordem de 

grandeza menor que nos ensaios para os óxidos de alumino, silício, manganês

apenas o regime severo foi evidenciado. Isto ocorreu por que os óxidos que promovem a 

se aderem mais facilmente à superfície formando um filme protetor 

2007; Kato and Komai, 2007).  

a adição de partículas de diferentes tipos de óxido na relaç
desgaste e a distância de deslizamento sob a força de 35N. �

(Kato and Komai, 2007).

A partir desses estudos realizados avaliando a interação das partículas de desgaste, 

esmas foram investigadas apenas da forma em proporc

desgaste severo para o moderado com o tempo de deslizamento, mas não se encontram 

trabalhos que estudem a transição do desgaste moderado para o desgaste severo evidenciando 

em função da força normal, com a limpeza total da pista, isto é, sem a presença 

dos debris de desgaste durante todo o deslizamento, na configuração pino contra disco. 
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De acordo com a revisão citada acima a formação e posterior oxidação dos debris ou a 

adição de partículas óxidas podem agir de forma a acelerar o desgaste oxidativo pelo tempo, 

ou pela distância de deslizamento. Mas pesquisas de problemas de desgastes industriais 

muitas vezes destacam problemas de abrasão como sendo a principal preocupação. Este 

mecanismo ocorre quando o dano é causado por partículas provenientes do desgaste por 

deslizamento ou rolamento, sendo que estas partículas proporcionam um desgaste elevado do 

material, devido à deformação plástica causada na superfície (Williams, 2005). Estas ainda 

exercem o papel de sulcamento, conhecido como ploughing, nas superfícies em contato 

caracterizando o desgaste severo durante o deslizamento (Blau, 1981). Assim, a remoção das 

partículas de desgaste sugere ser uma forma de redução do desgaste e atrito em condições 

severas de elevadas forças aplicadas e de baixas velocidades de deslizamento. 
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Capítulo 3 

Desgaste Lubrificado - Lubrificantes e Lubrificação�

�

3.1. Tribologia e lubrificação

O estudo da tribologia inclui o estudo de lubrificantes além do estudo de desgaste e atrito 

das superfícies em movimento que interagem entre si, tanto em estado estático ou cinemático. O 

objeto desta ciência inter e multidisciplinar é o estudo do atrito que envolve conhecimentos da 

física e mecânica (tribophysics), bem como da química (tribochemistry), metalurgia e ciência 

dos materiais em geral e, mesmo, de vez em quando, da geologia (tribogeology) e biotecnologia 

(biotribology) (Stepina and Vesely, 1992).  

A lubrificação pode ser entendida como uma forma de distribuição das cargas que atuam 

sobre o tribossistema, de modo que a força não seja suportada exclusivamente pelas asperezas 

das superfícies em contato. Também pode ser definida como uma forma de redução das tensões 

de cisalhamento que atuam na superfície (Blencoe and Williams, 1997; Hutchings, 1992)

3.2. Lubrificantes

Lubrificantes são produtos formulados a partir de um óleo base e vários aditivos especiais 

desenvolvidos para necessidades específicas de desempenho. Os níveis de aditivo variam entre 

zero e 40 % (em massa) dependendo da aplicação (Trindade, 2014). As funções de um 

lubrificante incluem a redução da força de atrito e do desgaste e também no resfriamento dos 

componentes e a remoção dos debris de desgaste (Suarez, 2011).  

Os óleos utilizados em sistemas automotivos são compostos por uma mistura de óleos 

básicos e aditivos. Os óleos básicos podem ser parafínicos, naftalênicos ou aromáticos e a 

concentração do aditivo lubrificante são dependentes do nível de desempenho desejado. Uma 

revisão sobre óleos bases e aditivos foi feita por Trindade. (Trindade, 2014).  



�

�

3.2.1. Classificação dos óleos básicos

Os óleos básicos podem ser classificados em dois gr

petróleo e óleos sintéticos 

são obtidos pelos processos de destilação e do refi

derivados.  

Os óleos minerais são classificados pela sua compos

parafínicos de cadeia linear ou de cadeia ramificad

figura 3.1 mostra as estruturas moleculares para os

Figura 3.1 – Óleos minerais: (a) parafínico de cadeia linear, (b
(c), naftalênico e (d) aromático.
�
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polialfaolefinas e as isoparafinas (alcanos ramific

3.2.1. Classificação dos óleos básicos

Os óleos básicos podem ser classificados em dois grupos: óleos minerais derivados do 

petróleo e óleos sintéticos (Stachowiak, G.W. and Batchelor, 1993). Os óleos básicos minerais 

são obtidos pelos processos de destilação e do refino do petróleo, representando

Os óleos minerais são classificados pela sua composição química, como: óleos 

parafínicos de cadeia linear ou de cadeia ramificada, óleos naftalêncos e óleos aromáticos. A 

figura 3.1 mostra as estruturas moleculares para os diferentes tipos de óleos minerais.

Óleos minerais: (a) parafínico de cadeia linear, (b), parafínico de cadeia ramificada, 
(c), naftalênico e (d) aromático.

(Stachowiak, G.W. and Batchelor, 1993).

Conforme mostrado na figura 3.1, os óleos parafínicos contém uma cadeia linear, com ou 

sem ramificação apresentando apenas moléculas de carbono e hidrogênio. Os óleos naftalênicos 

contêm moléculas de carbono cíclicas, sem ligações insaturadas, e os óleos a

compostos do tipo benzeno com ligações insaturadas. A oxidação do óleo base resulta na 

formação de compostos polares, tais como, lodo e resina, que prejudicam o funcionamento 

adequado do equipamento, além de serem insolúveis em óleo (Singh and Gulati, 1991)

Os óleos básicos sintéticos são produzidos para obter produtos com propriedades 

dos lubrificantes. Dentre os óleos básicos sintéticos, os mais usados são as 

polialfaolefinas e as isoparafinas (alcanos ramificados) obtidos a partir da oligomerização 

���

�

upos: óleos minerais derivados do 

. Os óleos básicos minerais 

no do petróleo, representando 2% do total de 

ição química, como: óleos 

a, óleos naftalêncos e óleos aromáticos. A 

entes tipos de óleos minerais.

), parafínico de cadeia ramificada, 

os contém uma cadeia linear, com ou 

rbono e hidrogênio. Os óleos naftalênicos 

insaturadas, e os óleos aromáticos contêm 

 A oxidação do óleo base resulta na 

sina, que prejudicam o funcionamento 

(Singh and Gulati, 1991).  

obter produtos com propriedades 

dos lubrificantes. Dentre os óleos básicos sintéticos, os mais usados são as 

ados) obtidos a partir da oligomerização 



���

�

�

�

(formação de unidades de monômeros finitos) de hidrocarbonetos de cadeias curtas (Trindade, 

2014).   

3.2.2. Aditivos lubrificantes

 O emprego de aditivos é fundamental na formulação de lubrificantes conferindo o 

desempenho necessário, como baixo coeficiente de atrito, baixa taxa de desgaste, resistência à 

oxidação, etc. O grande uso de aditivos de lubrificantes ocorre na indústria automotiva, como em 

óleo de motores a diesel e a gasolina, óleos para engrenagens e graxas. Os aditivos para óleos 

lubrificantes empregados na indústria automobilística geralmente são fornecidos como pacote de 

desempenho, no qual é feita uma formulação de mistura de óleo base e aditivos (Singh and 

Gulati, 1991).  

Existem diversas classificações de aditivos de lubrificantes, categorizados de acordo com 

suas aplicações: 

- Detergentes e dispersantes: estes aditivos apresentam duas funções principais, tais como, 

neutralizar os produtos ácidos, que são subprodutos de combustão e da oxidação do lubrificante, 

e evitar a precipitação de contaminantes minimizando a formação de depósitos nas peças do 

motor.  Sais metálicos de ácidos orgânicos (formados a partir da substituição do H da carboxila 

por um cátion metálico) são comumente empregados como detergentes, e os derivados de 

poliisobutileno, como por ex. a poliamina, está entre os aditivos empregados como dispersantes 

(Rizvi, 2010). 

- Inibidores de oxidação: Estes aditivos controlam a degradação oxidativa do óleo. A oxidação 

do óleo pode levar a degradação de propriedades como a viscosidade, a demulsibilidade 

(capacidade que o lubrificante tem para se separar da água) e a formação de produtos ácidos, de 

compostos polares e de depósitos, limitando assim o desempenho do lubrificante quanto ao 

tempo de uso e a capacidade de suportar as condições de trabalho. Os inibidores de oxidação são 

classificados em três grupos, de acordo com o mecanismo de atuação: decompositores de 

hidróxidos, como os compostos organossulforados, capturadores de radicais livres, como o 

dialquil ditiofosfato de zinco (ZDDPs) e os apassivadores de metais, como 

etilenodiaminotetraacético (EDTA) que age na complexação (a reação de complexação envolve 

um íon metálico reagindo com o ligante) de espécies metálicas que poderiam atuar como 

catalisadores de oxidação (Rizvi, 2010).  
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- Inibidores de corrosão: Estes aditivos protegem a superfície dos materiais contra o ataque do 

oxigênio, água, ácidos, etc. Eles agem através do mecanismo de adsorção física, uma vez tendo o 

grupo funcional polar com suficiente afinidade pelo óleo básico que se adsorve na superfície e 

uma cadeia apolar, formando uma barreira física entre o material e o meio ambiente.  

- Aditivos antidesgaste e de extrema pressão: Estes aditivos formam filmes protetores duráveis 

por meio de reações termoquímicas reagindo com a superfície metálica. Esses filmes podem 

resistir a extremas pressões e temperaturas minimizando o contato direto entre as superfícies. 

Tipicamente, os aditivos antidesgaste e de extrema pressão comumente usados são compostos 

orgânicos de enxofre e organofosforados, como polissulfetos, fosfatos, ditiofosfatos e 

ditiocarbamatos. 

- Aditivos modificadores de atrito: Estes aditivos normalmente reduzem o atrito. Da mesma 

forma que nos aditivos antidesgaste e inibidores de corrosão, o seu mecanismo de atuação está 

relacionado com a formação de um filme protetor na superfície do material.  Os aditivos 

modificadores de atrito atuam principalmente nas condições de lubrificação em regime limítrofe 

(Rizvi, 2010). 

É importante destacar que Rudnick (Rudnick, 2010) descreve mecanismos diferentes 

para a formação de um filme/camada protetor na superfície e filmes adsorvidos de aditivos 

lubrificantes, conforme descritas abaixo: 

Filmes/Camadas protetoras: as camadas protetoras são formadas por reações químicas do 

aditivo com a superfície do metal. No entanto a principal diferença é que a reação deva 

ocorrer em condições relativamente baixas de temperatura e carga no regime de lubrificação 

mista. Estas condições requer um nível elevado de atividade química, como por exemplo, o 

fósforo e o enxofre. Adicionalmente o autor cita uma exceção para o ácido esteárico. 

Teoricamente, o efeito de redução do atrito do ácido esteárico deve aumentar com o aumento 

da temperatura devido à dessorção da molécula a partir da superfície do metal. Portanto, o 

ácido esteárico mostra uma queda notável do coeficiente de atrito com o aumento da 

temperatura, o que apenas pode ser explicado pela formação de camadas protetoras que 

reagem com a superfície e não pelo mecanismo de adsorção.  

Filmes adsorvidos: a formação de filmes adsorvidos ocorre devido à natureza polar das 

moléculas. As moléculas dos modificadores de atrito dissolvidos em óleo são atraídas para as 

superfícies metálicas por forças de adsorção, como as forças de van der Waals, ligações de 

hidrogênio, etc. Durante a adsorção a cabeça polar é ancorada à superfície do metal, e a cauda 
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do hidrocarboneto fica perpendicular à superfície do metal. Neste caso, a adsorção pode 

ocorrer em temperaturas relativamente baixas. Em temperatura mais elevadas pode ocorrer a 

adsorção química. Se a temperatura aumentar ainda mais, ocorre a dessorção das moléculas da 

superfície (Rudnick, 2010).  

 Dessa forma, a expressão tribofilme/filmes tribológicos em tribologia está relacionada 

a formação de uma camada/filme protetor, formado como produto de reação entre o aditivo e 

a superfície (reação química), enquanto que a expressão adsorção deriva das forças de atração 

das moléculas do aditivo sobre a superfície. Esta definição será seguida para a apresentação 

dos resultados neste trabalho. A definição química para a camada/filme protetora também está 

relacionada ao produto de reação e o mecanismo de adsorção ocorre quando a molécula é 

atraída sobre a superfície, mas não há a formação de uma camada, apenas a presença de 

moléculas adsorvidas ou de um filme adsorvido. 

Os ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos de cadeia normal que apresentam o 

grupo carboxila (-COOH) ligado a uma longa cadeia alquila, saturada ou insaturada. Dentre 

os ácidos graxos saturados, estudos mostraram que o ácido esteárico (C18H32O2), apresenta 

boas propriedades como aditivo de lubrificante no óleo mineral (Vinogradov, GV., Lyan, GL., 

Pavlovskaya, 1962). Essas propriedades são atribuídas ao comprimento da cadeia carbônica 

da molécula, que proporciona baixo coeficiente de atrito em condições de lubrificação limite, 

pela formação de um filme protetor entre as superfícies em contato. Devido à presença do 

grupo polar em sua estrutura, este ácido graxo tem a capacidade de se adsorver quimicamente 

sobre as superfícies dos materiais, formando um complexo metálico, apresentando boas 

propriedades de lubrificação (Bowden, Gregory and Tabor, 1945; Studt, 1989).  

Evidencias sobre a influência do número de átomos de carbono presentes no aditivo 

lubrificante no comportamento do coeficiente de atrito foram fortemente investigadas por 

(Bowden, Gregory and Tabor, 1945). Esse trabalho teve fundamental importância, uma vez 

que a base dos estudos dos ácidos graxos utilizados como aditivos de lubrificante é aplicada 

ainda hoje. A figura 3.2 mostra a variação do coeficiente de atrito com o aumento do número 

de átomos de carbono na molécula do ácido graxo. Pode-se notar que com cerca de seis 

átomos de carbono, é possível obter um baixo coeficiente de atrito. Entretanto, com 18 átomos 

de carbono o coeficiente de atrito apresenta um valor aproximado de 0,1 (Jahanmir, 1985; 

Studt, 1981, 1987, 1989).  
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Figura 3.2 – Valores de coeficiente de atrito em função do número

ácido graxo. �

Fonte: Adaptado de (Studt, 1989)
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as forças exercidas pela superfície sobre essas moléculas e as forças das moléculas vizinhas. 

O processo de adsorção é, muitas vezes, reversível, de modo que a mudança da temperatura 

e/ou pressão, pode provocar a remoção do soluto adsorvido no sólido. Essas diferenças que 

podem ocorrer no processo de adsorção irão definir se esse fenômeno é químico ou físico 

(Masel, 1996). 

3.3.1. Adsorção física

A adsorção física é um processo reversível. O adsorbato encontra-se ligado à 

superfície somente por forças de van der Waals e forças eletrostáticas (forças dipolo-dipolo e 

forças de polarização, envolvendo dipolos induzidos).  

A interação adsorbato/adsorvente na adsorção física é uma função da polaridade da 

superfície do sólido e do composto a ser adsorvido. Como o processo é reversível, a 

substância adsorvida pode ser recuperada por dessorção e o adsorvente pode ser reutilizado. 

(Suzuk, 1990). 

3.3.2. Adsorção química

A quimissorção, ou adsorção química, ocorre por interações químicas entre o substrato 

e a substância adsorvida. A força das ligações químicas varia consideravelmente de acordo 

com os compostos químicos envolvidos no processo, mas essa força de ligação é muito maior 

do que a encontrada na adsorção física. Este processo é frequentemente irreversível, e na 

dessorção a substância original frequentemente é encontrada com algumas alterações 

químicas (Suzuk, 1990). Na adsorção química ocorre a transferência de elétrons entre o sólido 

e a molécula adsorvida, resultando na formação de pelo menos um novo composto químico 

(Brandão, 2006). 

3.3.3. Equilíbrio de adsorção

O equilíbrio de adsorção ocorre quando a quantidade de solução adsorvida pelo 

adsorvente é igual à quantidade dessorvida. Neste ponto a concentração da solução mantém-se 

em equilíbrio. As isotermas de adsorção são modelos de equações que mostram a relação de 
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equilíbrio entre a concentração na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes em 

uma determinada temperatura. A partir de uma isoterma, pode-se, por exemplo, prever a 

eficiência do aditivo de lubrificante sobre uma determinada superfície. Em operações práticas, 

a capacidade máxima do adsorvente não pode ser completamente utilizada devido aos efeitos 

da transferência de massa envolvidos no processo de contato adsorvente/adsorbato. A 

isoterma de adsorção determina como o adsorvato interage com o adsorvente, e como a 

adsorção varia com a concentração do adsorbato em um dado valor de temperatura (Liu et al., 

2006; Suzuk, 1990). 

Para examinar os dados de equilíbrio existem vários modelos de isotermas de adsorção 

e quatro delas foram selecionados para testar neste estudo, que foram: isotermas de adsorção 

de Langmuir, Temkin, Frumkin e Flory-Huggins. 

 Isoterma de Langmuir: A isoterma de Langmuir é um dos modelos mais simples para 

representação das isotermas de adsorção, e corresponde a um tipo de adsorção altamente 

idealizada. Em 1918, Langmuir foi o primeiro a propor uma teoria coerente de adsorção em 

superfície plana, do ponto de vista cinético. Para esse modelo devem ser feitas algumas 

considerações, como: a superfície de um sólido é constituída por um número finito de sítios 

de adsorção nos quais as moléculas se adsorvem; cada sítio tem a capacidade de adsorver 

apenas uma molécula; todos os sítios possuem a mesma energia de adsorção e não existem 

interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos (Langmuir, 1918). O modelo 

proposto por Langmuir tem forma geral de acordo com a Eq. 3.1: 

�/(1-�) = Kads.C                   (3.1) 

Onde C é a concentração do adsorvato expressa em termos de fração molar, � é o grau de 

cobertura do adsorvato na superfície e Kads é a constante de equilíbrio de adsorção.  

Isoterma de Temkin: A isoterma de Temkin pressupõe a existência de mais de uma camada e 

considera que o calor de adsorção de todas as moléculas contidas na camada diminui 

linearmente com a sua cobertura devido às interações adsorvente/adsorbato, e que os sítios 

ativos cobertos não influenciam no processo de adsorção de novas moléculas  (Jahanmir and 
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Beltzer, 1986). A equação desta isoterma, para valores intermediários de grau de cobertura, 

entre 0,2 e 0,8 é dada pela Eq. 3.2: 

ln (�/C) = ln Kads + ga.�          (3.2) 

Isoterma de Frumkin: A isoterma de Frumkin assume as hipóteses de que existe interação 

lateral entre as moléculas adsorvidas e de que, em consequência disso, a energia livre de 

adsorção é função do grau de cobertura. A isoterma de Frumkin pode ser modelada de acordo 

com a Eq. 3.3: 

ln [�/(1-�).C] = ln Kads + ga.�      (3.3) 

Nas equações 3.2 e 3.3, ga é o coeficiente de interação lateral: se o valor de ga for maior do 

que zero, isto indica que a interação lateral entre as moléculas é atrativa; por outro lado, se ga

for menor do que zero indica que a interação lateral entre as moléculas é repulsiva; no 

entanto, se ga for igual a zero a obediência é da isoterma de adsorção de Langmuir (Guedes, 

I., 1996).  

Isoterma de Flory-Huggins: O modelo da isoterma de adsorção de Flory-Huggins pressupõe o 

fenômeno de adsorção substitucional, em que cada sítio, uma molécula do adsorvente pode 

substituir determinado número de moléculas do solvente (Guedes, I., 1996). A equação 

matemática para este modelo é dada por:  

ln (�/C) = ln (x*Kads) + x*ln(1 - �)        (3.4) 

Onde, nessa equação, x é um parâmetro que representa o número de moléculas do solvente 

substituídas por cada molécula do adsorbato.  

Análises de isotermas de adsorção, usando modelos de adsorção adequados fornecem 

os valores do �Gads, que neste estudo é do aditivo lubrificante com as superfícies em 

deslizamento. Existem vários métodos de se obter as isotermas de adsorção. Neste trabalho, as 

isotermas de adsorção foram obtidas a partir das medidas de coeficiente de atrito, seguindo o 

método de (Jahanmir and Beltzer, 1986), e posteriormente usado por (Biresaw, Adhvaryu and 
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Erhan, 2003; Kurth et al., 2007; Trindade, 2014). O grau de cobertura, � foi calculado a partir 

dos dados obtidos de coeficiente de atrito, de acordo com a equação 3.5 a seguir:

� = �a = (fb – f)/(fb-fa)           (3.5)        

Onde, fa é o coeficiente de atrito obtido com o aditivo puro sem lubrificante, fb é o coeficiente 

de atrito do óleo puro e f é o coeficiente de atrito das concentrações de aditivo estudadas, 

variando de 0,001 % a 0,5 %.   

 O valor de � varia entre 0 e 1. Este valor é zero quando não há cobertura na superfície, 

e �=1 quando a superfície está totalmente coberta. 

3.3.4. Mecanismos de adsorção durante o desgaste por deslizamento

A análise de equilíbrio de adsorção determina o estado para o qual o sistema tende a se 

deslocar e é fundamental para avaliação da afinidade ou capacidade do adsorvente. A equação 

da isoterma para descrição do equilíbrio de adsorção de um componente simples é 

fundamental para o sucesso da representação da cinética da adsorção (Ding, Bhatia and Liu, 

2002). 

A polaridade do filme adsorvido é essencial na adsorção da molécula na superfície do 

material. Por exemplo, uma molécula com o grupo carboxila do ácido graxo (-COOH) é 

ligeiramente atraída pela superfície metálica, desde que a superfície seja reativa, ou seja, 

tenha cátions livres para formar ligações químicas, enquanto a outra extremidade da molécula, 

o grupo alquila (-CH3) fica perpendicular à superfície formando uma camada molecular 

(Bowden, Gregory and Tabor, 1945).  

A forte adsorção faz com que quase toda a superfície disponível seja ocupada pelo 

ácido graxo, produzindo um filme denso e resistente proporcionando baixa tensão de 

cisalhamento na interface e resultando em um baixo coeficiente de atrito se comparado com o 

deslizamento a seco. Este modelo de adsorção foi postulado pela primeira vez por Hardy e 

Doubleday (Hardy, W.B.; Doubleday, 1922) e posteriormente desenvolvido por Bowden e 

Tabor (Tabor, 1941). Os ácidos graxos são eficazes devido à sua forte polaridade, mas outros 

compostos orgânicos, tais como, alcoóis e aminas têm polaridade suficiente para se adsorver a 
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(Stachowiak, G.W. and Batchelor, 1993)

As superfícies metálicas são geralmente cobertas com uma camada de óxido e também 

de contaminantes orgânicos contendo grupos polares, tais como (-OH). Em condições de 

lubrificação limítrofe durante o deslizamento as superfícies metálicas sofrem cisalhamento e 

são deformadas e /ou desgastadas, deixando expostos os sítios ativos da superfície do aço. 

Superfícies metálicas nascentes têm alta energia de superfície e alta reatividade com o 

oxigênio, com a umidade e moléculas orgânicas presentes na superfície. Aditivos funcionais 

em óleos formulados irão competir com os sítios ativos presentes na superfície para

adsorverem ou formar ligações químicas (Godfrey, 1968; Handbook, 1992)

da literatura destacam o papel do metal nascente na superfície qu

processo de adsorção. Este trabalho foi realizado por Simic e Kalin (Simi

que descreveram o processo de adsorção em função da temperatura em estado estático e em 

movimento durante o tribocontato. As análises foram realizadas em um equipamento de AFM 

, ProScan 1.8 Data Aquisistion, acoplado para a aná
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superfície pelas moléculas de aditivo adsorvidas.   O estudo mostrou que a elevação da 

temperatura de 25°C para 80°C promovia a adsorção do ácido graxo devido ao aumento da 

mobilidade das moléculas em altas temperaturas. O limite do efeito da temperatura foi 

explicado pelo limite de sítios adsorvidos ativos bem como o aumento da taxa de dessorção 

em altas temperaturas. Já no tribocontato o efeito de adsorção foi mais significativo devido ao 

efeito do deslizamento, removendo o filme de óxido, hidróxidos e impurezas presentes na 

superfície, deixando a superfície exposta com o metal reativo e as moléculas do aditivo 

lubrificante. A temperatura de contato também é maior devido ao aquecimento por atrito, 

ativando o processo de adsorção por quimissorção, formando íons carboxilatos (Simi� and 

Kalin, 2013). �

(Kajdas, 2005) tentou explicar a adsorção por um modelo chamado NIRAM (negative-

ion- radical action mechanism) que se baseia na ionização das moléculas polares de baixa 

energia, pela emissão de elétrons da superfície durante o esfregamento entre as superfícies. 

Esses elétrons de baixa energia podem quebrar as moléculas de OH do ácido graxo ou do 

álcool, produzindo um ânion alcóxido (RO
-
) (consiste de um grupo orgânico e um átomo de 

oxigênio negativamente carregado) ou um ânion carboxilato (ROO
-
) e um radical livre (H*). 

Os ânions formam ligações com os átomos de ferro presentes na superfície e os radicais de 

hidrogênio se recombinam formando moléculas de H2. Além disso, os autores destacaram que 

apenas nas condições de deslizamento entre as superfícies ocorreu a formação de sais 

carboxílicos monodentados e a formação de duplas ligações na cadeia de hidrocarbonetos e 

sais e bidentados simétricos (Przedlackia, M., Kajdas, 2007).  

Outro trabalho interessante realizado por (Nehme, Mourhatch and Aswath, 2010) 

avaliou o volume do filme de óleo com a presença do aditivo ZDDP na superfície e a força 

normal aplicada. Este trabalho mostrou que o tempo de falha do filme lubrificante e a 

resistência ao desgaste são dependentes da quantidade de lubrificante utilizado e da força de 

contato. Nas forças menores de 297 N, o tribofilme mostrou ser rico em fósforo favorecendo a 

formação de um tribofilme estável com pequena quantidade de desgaste abrasivo causado por 

magnetita, enquanto que nas forças mais elevadas, 405 N, uma maior quantidade de enxofre 

foi encontrada e o desgaste adesivo foi caracterizado por um tribofilme com regiões estáveis e 

instáveis com a presença de uma grande quantidade de partículas abrasivas compostas pelas 

fases hematita e magnetita. Além disso, uma análise por FIB (Focused Íon Beam) mostrou 
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que nas forças mais elevadas a espessura do tribofilme era maior (até 1000 nm) do que a 

espessura do tribofilme formado nas forças mais baixas (entre 100 e 200 nm). Mas é evidente 

que as maiores espessuras do tribofilme não resultam em maior resistência ao desgaste, uma 

vez que nesse tribofilme tem-se uma maior quantidade de partículas abrasivas formadas pelas 

fases oxidas de Fe2O3 e Fe3O4, diferente da única fase oxida encontrada nas partículas de 

desgaste formadas em baixas forças, a fase Fe3O4. A oxidação das partículas de desgaste e a 

formação da fase Fe2O3 é em grande parte dependente da força de contato e não da duração do 

teste (Nehme, Mourhatch and Aswath, 2010).  

3.4. Desgaste por deslizamento em regime de lubrificação limítrofe

O desgaste por deslizamento, nas condições de lubrificação limítrofe é influenciado 

por vários fatores, como as características do óleo base e dos aditivos de lubrificante, a 

composição química do material, a pressão de contato, a velocidade de deslizamento e 

também as condições de ambiente, como temperatura e umidade   (Hutchings, 1992). 

 Uma forma de representação dos dados de desgaste lubrificado é através do diagrama 

de transição IRG, desenvolvido no final de 1980 e início de 1990 pelo International Research 

Group on Wear of Engineering Materials. Esta representação apresenta os regimes de 

desgaste num gráfico com coordenadas de força normal em função da velocidade de 

deslizamento, a partir dos sinais de atrito obtidos. Entretanto a primeira abordagem do IRG 

foi feita por Salomon (Salomon, 1976) que já indica a construção do diagrama de IRG. A Fig. 

3.4 ilustra o diagrama IRG realizado posteriormente por (Begelinger, A., de Gee, 1981). O 

diagrama de transição, IRG, diferencia entre as regiões de desempenho eficiente e ineficiente 

em contatos de deslizamento.  
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Figura 3.4 – (a) diagrama de transição IRG, regiões I (desgaste 

severo), (b) coeficiente de atrito em função do tem

e (d) região III. �

Fonte: Adaptado de (Begelinger and Gee, 1982)
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(a) diagrama de transição IRG, regiões I (desgaste moderado) e II/III (desgaste 

severo), (b) coeficiente de atrito em função do tempo para a região I de desgaste, (c) região II 

(Begelinger and Gee, 1982).
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Figura 3.5 – Regimes de lubrificação e desgaste no deslizamento 
função da espessura do filme lubrificante.

Fonte: Traduzida de (Hutchings, 1992)

3.5. Regimes de lubrificação 

Uma forma de ilustrar os regimes de lubrificação é 
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Fig. 3.6 mostra a curva de Stribeck, identific

descritos a seguir. 

adquirem importância, como o desgaste passa a sem mais dependente da fadiga do material e 

o atrito, da viscosidade do lubrificante. 

Regimes de lubrificação e desgaste no deslizamento lubrificado de metais em 
função da espessura do filme lubrificante.

(Hutchings, 1992)

3.5. Regimes de lubrificação 

Uma forma de ilustrar os regimes de lubrificação é através da curva de Stribeck. A 

curva de Stribeck relaciona o coeficiente de atrito com a separação das superfícies que 

depende da velocidade e pressão, na relação com a espessura do filme de óleo lubrific

mostra a curva de Stribeck, identificando os regimes de lubrificação, que são 
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Figura 3.6 – Forma geral da curva de Stribeck.

Fonte: Traduzida de (Hutchings, 1992)
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3.5.1. Lubrificação Hidrodinâmica (HL)

No regime de lubrificação hidrodinâmica as superfíc

um fluído de óleo com uma espessura maior do que a 

o carregamento externo atuante no sistema é 

hidrodinâmicas desenvolvidas pelo fluído. Neste reg

propriedade mais importante do lubrificante 

Nestas condições de lubrificação o desgaste e o atr

baixos, já que não ocorre contato entre as superfíc

Forma geral da curva de Stribeck.

(Hutchings, 1992). 

Lubrificação Hidrodinâmica (HL)

No regime de lubrificação hidrodinâmica as superfícies são separadas por um filme ou 

um fluído de óleo com uma espessura maior do que a altura das asperezas. Dessa forma, todo 

o carregamento externo atuante no sistema é suportado pelo campo de pressões 

hidrodinâmicas desenvolvidas pelo fluído. Neste regime de lubrificação

propriedade mais importante do lubrificante (ANDRAS, 2001).  

Nestas condições de lubrificação o desgaste e o atrito apresentam níve

baixos, já que não ocorre contato entre as superfícies de deslizamento. 
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3.5.2. Lubrificação Elastohidrodinâmica (EHL)

A lubrificação elastohidrodinâmica pode ser definida como uma forma de lubrificação 

hidrodinâmica em que a deformação elástica dos corpos em contato e as mudanças de 

viscosidade com a pressão desempenham papéis fundamentais (Stolarski, 1990). Neste regime 

de lubrificação os contatos são do tipo não conforme, ou seja, a área de contato é muito 

pequena e as orientações dos raios de curvatura são diferentes para cada superfície. Este tipo 

de contato ocorre em dentes de engrenagens, esferas de rolamentos ou mesmo entre a cabeça 

femoral da prótese de quadril e acetábulo, envolvendo contatos concentrados de pequena área. 

O suporte da carga é resultado da contribuição entre as superfícies em contato e da pressão 

gerada no filme de óleo. A pressão local na região de contato geralmente é muito maior que a 

pressão encontrada na lubrificação hidrodinâmica. Além disso, com o aumento da pressão de 

contato, a viscosidade do filme aumenta. Mesmo em condições de EHL pode ocorrer a 

formação de um filme fluido que evita, efetivamente, o contato entre as asperezas das 

superfícies opostas.  

O movimento relativo entre as duas superfícies faz com que um filme fino de 

lubrificação hidrodinâmico seja gerado, modificando a distribuição da pressão. As maiores 

mudanças de pressão ocorrem nas regiões de entrada e saída do contato. A espessura mínima 

do filme e a rugosidade da superfície são parâmetros importantes, pois controlam a 

probabilidade da interação das asperezas entre as duas superfícies.  

3.5.3. Lubrificação Mista

O regime de lubrificação mista é caracterizado por espessuras de filme lubrificante 

insuficientes para garantir a completa separação entre as superfícies. Dessa forma, o 

carregamento exercido sobre o sistema é suportado em parte pelo lubrificante e em parte pelo 

contato entre o filme limítrofe que recobre as asperezas. Assim, pode-se dizer que há uma 

combinação de efeitos inerentes aos efeitos tanto hidrodinâmico quanto limítrofe, podendo-se 

dizer que há um efeito de ambas (Stachowiak, G.W. and Batchelor, 1993).�
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3.5.4. Lubrificação Limítrofe

O regime de lubrificação limítrofe, ou lubrificação limite, é caracterizado pela 

ausência de uma camada espessa de um lubrificante entre as superfícies, que ficam separadas 

entre si por um filme lubrificante adsorvido ou por uma camada protetora formada nas 

interfaces de contato. Neste caso, a espessura do filme de óleo é menor do que a rugosidade 

combinada (da ordem de micrometros) entre as duas superfícies em contato uma vez que as 

dimensões das moléculas são da ordem de nanometros. Usualmente este regime de 

lubrificação ocorre em condições de elevada força e baixa velocidade de deslizamento, e todo 

carregamento é suportado pelas interações entre o filme lubrificante e a superfície do material. 

As interações, ou colisões entre as asperezas produzem uma série de efeitos na superfície do 

material, como deformação elástica, deformação plástica, geração de partículas de desgaste 

(debris) e calor. Estes fenômenos serão os responsáveis pelas perdas de energia por atrito e 

pelo desgaste dos corpos. Reações triboquímicas entre o lubrificante e as asperezas também 

ocorrem podendo formar filmes orgânicos e inorgânicos na superfície do material (Hsu and 

Gates, 2005). 

O trabalho realizado por (Campen et al., 2012) mostra que a velocidade de 

deslizamento pode influenciar na variação do coeficiente de atrito dependendo do aditivo de 

lubrificante. No caso dos ácidos graxos saturados, estes apresentaram baixo coeficiente de 

atrito com o aumento da velocidade de deslizamento, mas para os ácidos graxos insaturados, o 

coeficiente de atrito foi independente da velocidade de deslizamento (Campen et al., 2012). 
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CAPÍTULO 4 

Avaliação da transição do regime de desgaste a seco

4.1. Introdução 

A visão clássica de atrito entre metais é relativamente simples. Quando se tem duas 

superfícies metálicas em contato deslizando entre si, elas facilmente sofrem deformação 

elástica e plástica, na área real de contato. Segundo esta visão, se as superfícies estiverem 

livres, ou seja, em contato não mediado por filmes de óxido ou por lubrificantes, ocorrerá uma 

forte adesão durante o processo de deslizamento. Desta forma irá ocorrer deformação plástica 

e crescimento de junções e o desgaste e o atrito serão excessivos (Hutchings, 1992).  

Estudos sobre o desgaste e atrito têm sido desenvolvidos desde as décadas de 50 e 60 

para avaliar e entender a determinação da transição do regime do desgaste moderado para o 

desgaste severo, a transição T1, e mostram a transição a partir de testes convencionais de 

desgaste (Archard and Hirst, 1957; Hirst and Lancaster, 1956; Lancaster, 1957, 1962; 

Sullivan and Hodgson, 1988; Welsh, 1965, 1965). Alguns estudos relacionam o efeito da 

adição e da remoção das partículas na transição do desgaste severo para o desgaste moderado 

(Barrau et al., 2007; Kato and Komai, 2007; Kato, 2008; Leite et al., 2010; Viáfara and 

Sinatora, 2011). Da literatura encontrada, nenhum trabalho determina a transição do regime 

do desgaste moderado para o regime severo em função da força normal aplicada com a 

remoção dos debris durante todo o tempo de deslizamento.  

Neste capítulo, são discutidos os resultados obtidos a partir dos ensaios de desgaste a 

seco variando a força aplicada, em ensaios tribológicos convencionais e também em ensaio 

com a remoção dos debris da pista de desgaste. Foram realizados testes a seco, com e sem a 

limpeza da pista de desgaste. O efeito da dureza do contra corpo (disco), na transição do 

regime de desgaste, mantendo constante a dureza do corpo (o pino) também foi avaliado.  
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4.2. Procedimento experimental 

4.2.1. Ensaios experimentais 

Os ensaios de desgaste por deslizamento a seco foram realizados na configuração pino 

contra disco. O tribômetro utilizado foi construído e calibrado no Laboratório de Fenômenos 

de Superfície (LFS), localizado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). 

Os ensaios para as forças de 10 a 140 N foram realizados neste tribômetro. A Fig. 4.1 mostra 

a imagem do equipamento utilizado para os ensaios de desgaste. O tribômetro consiste de um 

disco com base de aço de 600 mm de diâmetro e um braço com uma guia linear que permite a 

fixação do pino. A aplicação da carga foi realizada por peso morto (massa fixa determinada), 

sendo que as faixas de carga do equipamento são de 7,5 a 340 N. O coeficiente de atrito foi 

calculado a partir da força tangencial medida por uma célula de carga dividida pela força 

normal aplicada. A taxa de aquisição dos dados foi de 1 mV.s
-1

, sendo que os dados foram 

monitorados durante o ensaio. Os ensaios com a força de 5 N foram realizadas em um 

tribômetro Plint & Partners Slim TE 79 Slim 2000, com capacidade de realizar ensaios com 

cargas de 0,1 a 20 N e com taxa de aquisição de 1 mV.s
-1

. 

Para os ensaios a seco seguiu-se a norma ASTM G99-05, que descreve as condições 

de preparo, manuseio e as dimensões das amostras utilizadas. De acordo com a norma, as 

amostras foram limpas com acetona em banho de ultrassom durante 10 min antes e após os 

ensaios de desgaste por deslizamento. Após a limpeza, as amostras foram secas por um fluxo 

de ar quente de 2 min e um fluxo de ar frio de mais 2 min. A variação da massa foi obtida por 

meio da pesagem das amostras, pino e disco, em uma balança com precisão de 1x10
-5 

g antes 

e após os ensaios de desgaste.  
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Figura 4.1 – Fotografia do tribômetro utilizado nos ensaios de desgaste por deslizamento.                                

Para manter a mesma perpendicularidade do disco em todos os ensaios e de acordo 

com a norma, a inclinação do disco (batimento) foi medida com um relógio apalpador com 

precisão na escala de 0,1 �m. A variação apresentada foi de aproximadamente 10 ± 3 �m, 

sendo que a norma permite uma variação de até 30 �m. Além da perpendicularidade, em 

ensaios tribológicos é necessário assegurar o paralelismo entre o pino e o disco. Para isso foi 

realizado um assentamento com uma lixa de 600 �m, sendo que cada pino foi assentado com 

o seu respectivo disco. Este assentamento foi realizado em uma velocidade de rotação de 40 

rpm, e com uma velocidade de deslizamento de 0,1 m.s
-1

 com o tempo necessário para o pino 

ficar paralelo ao disco, podendo variar a cada par de pino e disco. Além disso, antes do início 

dos ensaios a velocidade constante de rotação do motor foi alcançada após 15 s de rotação. 

Em seguida, o pino e o disco entravam em contato com velocidade constante de deslizamento. 

Para cada condição experimental, foram realizadas cinco repetições dos ensaios de 

forma a avaliar a reprodutibilidade dos ensaios, uma vez que os ensaios tribológicos 

apresentam dispersão de resultados.  

Célula de carga

Disco

Pino

Carga aplicada

Base
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4.2.2. Materiais empregados e parâmetros de ensaio 

Os materiais empregados neste trabalho em todas as condições experimentais foram: o 

pino de aço AISI 4140 com dureza de 435 HV30 e o disco de aço AISI H13 em duas 

condições de dureza, 435 HV30 e 530 HV30. Os discos foram submetidos a um tratamento de 

tempera e posterior revenimento variando as temperaturas e os tempos de revenimento para 

obter as diferentes durezas. As composições químicas desses aços comerciais estão descritas 

na Tabela 4.1 abaixo. 

Tabela 4.1 – Composição química dos aços comerciais.

Aço C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Cr [%] Mo [%] V [%] 

AISI 4140 0,37 0,78 0,23 0,014 0,005 1,07 0,19 - 

AISI H13 0,39 0,34 0,97 0,02 0,001 5,18 1,24 0,99 

  

As condições experimentais para a realização dos ensaios foram definidas de modo a 

identificar a transição entre os regimes de desgaste por deslizamento para o par de materiais 

estudados. A Tabela 4.2 mostra os parâmetros experimentais adotados neste estudo. 

Tabela 4.2 – Parâmetros experimentais para os ensaios de desgaste a seco.  

Força normal aplicada (manual) 5 – 140 N 

Velocidade de rotação 40 rpm 

Raio do disco 25 mm 

Velocidade de deslizamento 0,1 m.s
-1

Tempo de deslizamento 3600 s 

Distância percorrida 360 m 

O uso de baixas velocidades de deslizamento teve por finalidade diminuir o efeito 

térmico, permitindo a dissipação do calor gerado pelo deslizamento entre os materiais.  
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Além da variação de dureza dos discos (contra corpo), a transição do regime de 

desgaste foi estudada na presença e ausência dos debris de desgaste durante o deslizamento. 

Na presença dos debris os ensaios tribológicos foram realizados de forma convencional. Já 

para os ensaios sem a presença dos debris foi realizada a limpeza da pista de desgaste com o 

auxílio de uma vassourinha rotativa, de modo que a cada novo ciclo de deslizamento a pista 

estivesse novamente limpa. A Fig. 4.2 mostra um ensaio que foi realizado com a limpeza da 

pista de desgaste.   

Figura 4.2 – Visualização do ensaio de desgaste por deslizamento com a limpeza da pista do 

desgaste. 

4.2.3. Caracterização da superfície das amostras 

Inicialmente os materiais foram caracterizados com medidas de rugosidade e dureza. 

A caracterização inicial foi realizada de modo a identificar as propriedades mecânicas e 

superficiais do material e, também, para obter a padronização das amostras quanto a dureza e 

a rugosidade. As medições de dureza foram realizadas em um macrodurômetro digital, 

modelo VMT 7, aplicando uma carga de 30 Kgf. Foram realizadas 10 medições para cada 

amostra e, posteriormente, foi calculado o valor médio. 

Disco

Pino

Vassourinha

Base
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  As medidas de rugosidade foram realizadas em um rogosímetro mecânico modelo 

Kosaka SE 1700�, obtendo-se os perfis e também os parâmetros de rugosidade, tais como 

rugosidade média (Ra), e rugosidade quadrática média (Rq), da superfície das amostras. O 

perfilômetro 2D é equipado com uma ponta cônica de diamante com um raio igual a 2 �m. Os 

parâmetros operacionais do rugosímetro estão descritos na tabela 4.3. Os valores médios de 

rugosidade foram obtidos após a realização de 10 medições para cada amostra. A rugosidade 

média da superfície dos discos foi de ± 0,3 �m. Após os ensaios de desgaste, as medidas de 

rugosidade foram realizadas no sentido perpendicular à trilha de desgaste.  

Tabela 4.3 – Parâmetros de rugosidade adotados para a medição do perfil das superfícies. 

Parâmetros Valores 

Cut-off 0,8 mm 

Comprimento amostral 4 mm 

Filtro Gauss 

Amplitude Vertical 800 �m 

Velocidade de deslocamento do apalpador 0,05 mm/s 

Normas ISO97/ JIS2001/ ASME95 

 A análise da morfologia, da microestrutura e da composição química das amostras foi 

feita por meio de um Microscópio Eletrônico de Varredura equipado com um EDS da marca 

Phillips localizado no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da EPUSP. A 

caracterização por meio da análise de EDX teve por objetivo avaliar a superfície de desgaste e 

os mecanismos de desgaste. Por meio das medidas de rugosidade e pela taxa de desgaste do 

material foi possível avaliar a transição do regime de desgaste moderado para o desgaste 

severo. 
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4.3. Resultados e discussão 

4.3.1. Avaliação do coeficiente de atrito  

A Figura 4.3 apresenta as curvas com os valores de coeficiente de atrito em função do 

tempo de deslizamento na condição de dureza do disco de 435 HV (menor dureza), sem a 

limpeza dos debris de desgaste. Paras as discussões aqui apresentadas apenas uma curva de 

cada força normal aplicada dos ensaios experimentais será mostrada (a cada condição 

experimental foram realizadas cinco repetições). Os ensaios realizados para as forças de 70 N 

e 140 N tem o tempo de deslizamento menor, devido ao elevado desgaste que ocorreu. Para a 

força de 70 N o tempo de ensaio foi de 1800 s e para 140 N o tempo foi de 480 s. 

De acordo com a Fig. 4.3, em todas as condições de força estudadas as curvas 

apresentam um período de running-in em tempos iniciais e posteriormente um estado 

estacionário de atrito. O período de running-in foi considerado como sendo aquele em que 

acaba o comportamento crescente do coeficiente de atrito, equivalente ao período de 

acomodação das asperezas entre o corpo e o contra corpo (Viáfara, 2010). A cada curva 

experimental, para cada força de deslizamento, a duração do período de running-in foi 

diferente. Nas forças de 5 N, 10 N e 35 N (Figura 4.3 (a, b, c)), o período de running-in foi de 

aproximadamente 150 s. Nas forças mais elevadas, 70 N e 140N (Figura 4.3 (d, e)), esse 

período foi de aproximadamente 200 s e 50 s, respectivamente. Após o período de running-in, 

o ruído (variação do coeficiente de atrito) diminuiu drasticamente. Esse comportamento 

sugere que ocorreu a acomodação entre as asperezas do corpo e do contra corpo atingindo 

posteriormente o estado estacionário de atrito. 

Os valores médios do coeficiente de atrito para as forças de 5 N e 10 N foram entre 

0,45 e 0,48 (valores individuais e valores médios no Anexo 1). Já para a força de 70 N o valor 

médio aumentou para aproximadamente 0,8. Para a força normal aplicada de 140 N, o 

coeficiente de atrito aumentou para 1,0. Esse comportamento mostra que o coeficiente de 

atrito é proporcional à força normal aplicada. Adicionalmente, para os testes realizados com a 

força normal aplicada de 35 N foi possível identificar dois estados estacionários de atrito após 

o período de running-in. No primeiro regime permanente de atrito, o valor do coeficiente de 

atrito foi de aproximadamente de 0,51, este valor diminui para 0,45 no segundo regime 

permanente de atrito, o que sugere uma mudança do regime de desgaste.  
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Figura 4.3 - Curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento para o disco 

de menor dureza, 435 HV, com a presença de debris no meio interfacial, (a) 5 (b) 10, (c) 35, 

(d) 70 e (e) 140 N. A ampliação das curvas na faixa de tempo de 0 – 800 s mostra mais 

claramente o período de running-in. 

�

A presença de dois estados estacionários de atrito foi associada experimentalmente ao 

desgaste severo (valores médios maiores – primeiro estado estacionário de atrito) e ao 

desgaste moderado (valores médios menores – segundo estado estacionário de atrito). Um 

comportamento semelhante já foi observado na literatura (Viáfara and Sinatora, 2009). É 

importante ressaltar que para todas as repetições de ensaios nessa condição de força de 35 N 

foi evidenciada a presença dos estados estacionários de atrito. Na ampliação das curvas do 

gráfico da Fig. 4.3, com o tempo de ensaio de 800 s, observa-se claramente a presença dos 

dois estados estacionários de atrito para os ensaios com 35 N. Para as outras forças estudadas, 

foi observado apenas um estado estacionário de atrito. Dessa forma, considerou-se que a força 

de 35 N é a força que delimita os regimes de desgaste, sendo que nas forças abaixo de 35 N o 

desgaste é moderado e acima de 35 N o desgaste é severo, como se verá mais adiante no 

tópico referente ao desgaste.  

A Figura 4.4 mostra as curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de 

deslizamento, para as amostras com o disco de maior dureza, 530 HV, sem a limpeza da pista 
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de desgaste. Será apresentada apenas uma curva de coeficiente de atrito para cada condição 

experimental. Para todas as curvas estudadas observa-se um período de running-in e 

posteriormente o estado estacionário de atrito. Os valores médios do período de running-in

foram de aproximadamente 100 s em todas as condições de deslizamento. Foi possível 

observar que após esse período de running-in o ruído diminuiu, o que sugere a acomodação 

das asperezas durante o desgaste por deslizamento. Os valores de coeficiente de atrito em 

regime permanente de atrito nas forças de 5, 10 e 35 N (Figuras 4.4. (a, b, c)), apresentaram 

valores médios entre 0,4 e 0,5. Na força mais elevada, 140 N (Fig. 4.4. (e)), o coeficiente de 

atrito apresentou um valor médio próximo de 0,75. As amostras na força de 140 N foram 

ensaiadas com um tempo de deslizamento menor (1800 s), devido ao elevado desgaste. A 

ampliação das curvas do gráfico da Fig. 4.4 mostra com maior clareza o período de running-in

e o estado estacionário de atrito das curvas de coeficiente de atrito. 

Figura 4.4 - Curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento para todas 

as forças (a) 5, (b) 10, (c) 35, (d) 70 e (e) 140 N, disco de maior dureza, 530 HV, com a 

presença de debris no meio interfacial. A ampliação do gráfico mostra as curvas para os 

primeiros 800 s de ensaio. 

Nessa condição experimental com a maior dureza do contra corpo, também foram 

observados que para a força de 70 N existem dois estados estacionários de atrito após o 

período de running-in. Novamente, nesse caso a ocorrência dos dois estados estacionários de 
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atrito sugere que nesta força ocorreu a transição do regime de desgaste moderado para o 

severo. Na ampliação do gráfico da Fig. 4.4, na força de 70N é possível observar o período de 

running-in até 100 s de ensaio. Para os tempos de deslizamento entre 100 s a 600 s o 

coeficiente de atrito é de aproximadamente 0,65, o que sugere um primeiro estado 

estacionário de atrito. Para o tempo de deslizamento maior do que 600 s o valor cai para 0,55, 

o que sugere um segundo estado estacionário de atrito.  

Aqui neste trabalho, a presença de dois estados estacionários de atrito foi evidenciada 

para o tribosistema com pino de dureza de 435 HV e o disco com dureza de 435 HV (força de 

transição de 35N) e também para o sistema com o pino de dureza de 435 HV e o disco de 530 

HV (força de transição de 70N). É importante ressaltar que este resultado foi encontrado para 

todas as repetições dos ensaios realizados nestas forças. Para as outras forças, foi observado 

apenas um regime permanente de atrito.  

Esse resultado sugere que o aumento da dureza do contra corpo aumentou a força 

transiente (força em que ocorreram os dois estados estacionários de atrito) para o regime de 

desgaste severo. Adicionalmente, nas forças de transição (35 N para 435 HV e 70 N para 530 

HV) foram obtidos valores médios do coeficiente de atrito próximos para as duas durezas de 

disco.  

Estudos obtidos na literatura mostram que a transição do regime de desgaste ocorre 

com pouca variação do coeficiente de atrito com uma elevada variação na taxa de desgaste 

(até três ordens de grandeza) (Archard and Hirst, 1957). Uma relação entre a variação do 

coeficiente de atrito em função da força normal aplicada, associando os mecanismos de 

desgaste foi realizada por (Blau, 1992). Os autores mostram que um maior coeficiente de 

atrito está associado ao regime de deformação plástica e um menor coeficiente de atrito está 

associado à presença de óxidos na superfície e pelo contato elástico entre as asperezas. 

A elevada intensidade dos picos observados nas curvas do coeficiente de atrito é 

resultado da interação entre as asperezas das superfícies, onde as maiores vibrações estão 

relacionadas às maiores interações entre as asperezas do corpo e do contra corpo (Blau, 2001) 

e também está relacionado à rigidez do equipamento. Por outro lado, o ruído também pode 

estar relacionado com o fenômeno de stick-slip. Esse fenômeno é caracterizado pelo processo 
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de adesão elevando o coeficiente de atrito e após com a quebra das junções devido ao 

deslizamento, o coeficiente de atrito diminui (Bhushan, 2002).   

A Tabela 4.4 mostra os valores médios do coeficiente de atrito com os desvios padrões 

para as duas condições de dureza de disco, sem a remoção dos debris. Nesta tabela estão 

descritos os valores médios para cada período de deslizamento, iniciando primeiro regime 

estacionário, segundo regime estacionário (para o caso do disco de 435 HV em 35 N e 530 

HV em 70 N) e o coeficiente de atrito médio durante todo o tempo de deslizamento incluindo 

o período de running-in.  

Para os ensaios realizados com o disco de menor dureza os valores médios do 

coeficiente de atrito variaram entre 0,4 e 0,5 nas forças entre 5 N e 35 N. Por outro lado, para 

os ensaios com o disco de maior dureza, essa mesma variação do coeficiente de atrito foi 

observada para as forças de 5 N a 35 N durante todo o período de deslizamento e para 70 N 

após o período de running-in. Assim, é possível dizer, juntamente com uma análise das curvas 

do coeficiente de atrito, que os valores do coeficiente de atrito foram próximos para as forças 

correspondentes ao regime do desgaste moderado. A força de transição para o disco com 

dureza de 435 HV, foi em 35 N e para o disco com dureza de 530 HV (Fig. 4.4), a força de 

transição foi em 70 N. As respectivas forças de transição estão destacadas e sublinhadas em 

vermelho na tabela, onde é possível observar a variação do coeficiente de atrito no primeiro e 

segundo regime estacionário. Após a força de transição, o coeficiente de atrito aumentou com 

o aumento da força normal aplicada. Foi possível verificar também que os valores médios do 

coeficiente de atrito, após o período de running-in, para o disco de menor dureza foram 

maiores do que os valores encontrados para o disco de maior dureza. Isso mostra que o 

aumento da dureza do contra corpo influenciou na diminuição do coeficiente de atrito e 

também na força de transição do regime de desgaste, representado por dois regimes 

permanentes de atrito.  

�

�

�
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Tabela 4.4 – Valores médios de coeficiente de atrito para cada período de deslizamento. Os 
valores descritos na cor vermelha representam as forças em que ocorreram os dois regimes 
estacionários de atrito. Para as outras forças, considerou-se o mesmo regime estacionário para 

ambos os regimes, 1 e 2. 

Disco 435 HV 

Força (N) Regime 
estacionário-1 

Regime 
estacionário-2 

Valores médios 
(total) 

5 0,41 ± 0,14 0,41 ± 0,14 0,40 ± 0,14 

10 0,44 ± 0,04 0,44 ± 0,04 0,44 ± 0,04 

35 0,52 ± 0,04 0,48 ± 0,02 0,48 ± 0,02

70 0,74 ± 0,03 0,74 ± 0,04 0,71 ± 0,04 

140 0,98 ± 0,04 0,98 ± 0,04 0,96 ± 0,04 

Disco 530 HV

5 0,43 ± 0,04 0,43 ± 0,04 0,43 ± 0,04 

10 0,42 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,42 ± 0,01 

35 0,41 ± 0,03 0,41 ± 0,03 0,42 ± 0,03 

70 0,65 ± 0,03 0,53 ± 0,02 0,55 ± 0,01

140 0,67 ± 0,07 0,67 ± 0,07 0,73 ± 0,07 

�

Para uma melhor abordagem dos fenômenos que ocorrem no processo de desgaste por 

deslizamento, além da variação da dureza do contra corpo em ensaios convencionais, foram 

realizados ensaios com a limpeza da pista de desgaste removendo os debris formados durante 

o desgaste por deslizamento, e com a variação da dureza do disco. As condições de força 

normal aplicada e dos materiais ensaiados foram às mesmas dos ensaios sem a limpeza da 

pista de desgaste.  

As curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento para as 

amostras com a limpeza da pista de desgaste para o disco com menor dureza 435 HV, são 

apresentadas na Fig. 4.5. O gráfico mostra apenas uma curva das cinco repetições 

experimentais realizadas para cada condição de força normal. Os resultados mostram que com 
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a remoção dos debris de desgaste, o coeficiente de atrito manteve-se constante em função do 

tempo de deslizamento, sem a presença do período de running-in e, também, apresentou 

baixos valores de coeficiente de atrito, entre 0,2 e 0,4, em todas as forças aplicadas. A 

ampliação do gráfico da Fig. 4.5 mostra as curvas do coeficiente de atrito nos primeiros 800 s 

de ensaio. O período de running-in não foi observado, mas identificou-se que nas forças 

maiores, a partir de 35 N (Fig. 4.5. (c)), o ruído ou a amplitude do sinal foi maior, o que 

sugere uma maior interação entre as asperezas com o aumento da pressão de contato.   

Figura 4.5 - Curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento para todas 

as forças, (a), 5, (b) 10, (c) 35, (d) 70 e (e) 140 N, para o disco de menor dureza, 435 HV, sem 

a presença de debris no meio interfacial. A ampliação do gráfico mostra as curvas nos 

primeiros 800 s de ensaio. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a limpeza da pista durante o 

desgaste por deslizamento influencia diretamente o comportamento do coeficiente de atrito 

em função da força normal aplicada, comparando-se com os resultados nas mesmas condições 

sem a limpeza da pista de desgaste. O gráfico com as curvas do coeficiente de atrito com a 

remoção dos debris de desgaste mostra que o coeficiente de atrito nas forças de 5 N a 140 N 

obedecem à lei de da Vinci/Amontons/Coulomb,  mantendo-se constante com a força normal 

aplicada (Hutchings, 1992), o que sugere que a lei de Amontons/Coulomb pode não ter 
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considerado a presença dos debris durante o desgaste por deslizamento e possivelmente os 

fenômenos de adesão e deformação plástica (Bortoleto et al., 2013). A não variação do 

coeficiente de atrito com a remoção das partículas de desgaste pode ser explicada pela força 

normal que é aplicada diretamente sobre as asperezas em contato, mantendo o coeficiente de 

atrito constante durante o deslizamento. Diferente do que foi observado sem a limpeza da 

pista de desgaste em que a força normal aplicada sobre as asperezas de contato e, também, 

sobre as partículas de desgaste formadas durante o deslizamento, o que causa maior 

deformação plástica e perda de material, e leva também o aumento do coeficiente de atrito.  

A Figura 4.6 mostra as curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de 

deslizamento, com a remoção dos debris no meio interfacial, para o disco com dureza de 530 

HV. Nota-se que para as forças de 5 N a 35 N (Fig. 4.6 (a, b, c)), as curvas apresentam um 

valor médio aproximado de 0,20 - 0,40, e não apresentam o período de running-in. Para as 

forças de 70 N e 140 N (Fig. 4.6(d, e)), foi possível observar a presença de um extenso 

período de running-in antes do regime permanente de atrito. Para a força de 70 N (Fig. 4.6 

(d)), o coeficiente de atrito no período de running-in foi de aproximadamente 0,49, até 1400s, 

valor que diminui para 0,41 no regime permanente de atrito. Na força de 140 N (Fig. 4.6 (e)), 

no início do ensaio o coeficiente de atrito foi de aproximadamente 0,42 até 1000 s, valor que 

diminui para 0,31 no regime permanente de atrito. Essa transição do período de running-in

para o regime permanente de atrito sugere a acomodação entre as asperezas de contato. As 

curvas mostram também que o aumento da força normal diminui o período de running-in, 

período esse que apresenta o maior coeficiente de atrito para as curvas de coeficiente de atrito 

nas forças de 70 e 140 N. A Fig. 4.7 ampliada no gráfico, com até 1800 s de ensaio mostra 

com maior clareza o comportamento do coeficiente de atrito nos primeiros minutos de ensaio.  

�
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Figura 4.6 - Curvas do coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento em todas as 

forças, (a) 5, (b) 10, (c) 35, (d) 70 e (e) 140 N, para o disco de maior dureza, 530 HV, sem a 

presença de debris no meio interfacial. A ampliação do gráfico mostra as curvas nos primeiros 

800 s de ensaio. 

De acordo com os resultados obtidos com a limpeza da pista de desgaste, na menor 

dureza do contra corpo, o período de running-in não foi observado, e o coeficiente de atrito 

foi constante em função do tempo de deslizamento e independente da força normal aplicada. 

Já com o aumento da dureza do contra corpo, com a remoção dos debris, o comportamento do 

coeficiente de atrito em função do tempo mudou, apresentando um extenso período de 

running-in nas maiores forças (70 e 140N).  

A Figura 4.7 mostra os valores médios do coeficiente de atrito para as duas durezas de 

disco sem a presença dos debris no meio interfacial. É possível observar que a limpeza da 

pista é um procedimento importante para a redução do coeficiente de atrito. Para ambas as 

durezas do disco, 435 HV e 530 HV, os valores médios do coeficiente de atrito ficaram entre 

0,2 e 0,4, valores estes muito menores que os encontrados sem a limpeza da pista.  
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Figura 4.7 – Valores médios do coeficiente de atrito em função da força normal aplicada, 

para as duas durezas de disco (435 e 530 HV), sem a presença de debris no meio interfacial. 

Adicionalmente, o aumento da força normal aplicada não influenciou no aumento do 

coeficiente de atrito para ambas as durezas de disco, apresentando valores entre 0,2 e 0,4. Este 

comportamento sugere que o coeficiente de atrito, com a limpeza da pista de desgaste está de 

acordo com a primeira lei atrito, (lei de Amontons/Coulomb), lei esta que descreve o 

coeficiente de atrito sendo independente da força normal aplicada (Hutchings, 1992). Pode-se 

dizer que esta lei pode ser aplicada para condições específicas de desgaste. 

De acordo com os resultados obtidos, a remoção das partículas de desgaste reduziu o 

coeficiente de atrito. Adicionalmente, com a remoção dos debris o aumento da dureza do 

contra corpo não influenciou nos valores médios de coeficiente de atrito. Entretanto, quando 

se observa o comportamento do coeficiente de coeficiente de atrito em função do tempo de 

deslizamento é possível identificar as mudanças durante o desgaste por deslizamento. O 

aumento da dureza do contra corpo ocasionou o aparecimento do período de running-in nas 

forças elevadas, sugerindo maior interação entre as asperezas de contato, o que pode ser 

atribuído à diferença de dureza entre o pino e o disco. 
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4.3.2. Taxa de desgaste  

A Fig. 4.8 mostra a variação média da massa do pino em função da força normal 

aplicada, para as duas condições de dureza do disco (435 e 530 HV), sem a limpeza da pista 

de desgaste (tabelas com os valores individuais do coeficientes de atrito médio estão no anexo 

1). A Fig. 4.8 (a) mostra os valores em escala normal e a Fig. 4.8 (b) mostra os mesmos 

valores médios em escala logarítmica, para melhor visualização. Observa-se que a perda de 

massa do pino aumentou com o aumento da força normal aplicada. 

Quando o nível de dureza do contra corpo aumentou de 435 para 530 HV, a perda de 

massa do pino diminui consideravelmente. No gráfico em escala logarítmica, Fig. 4.8 (b), é 

possível observar esse comportamento. Nas forças de 5 N e 10 N as perdas de massa 

apresentaram valores na mesma ordem de grandeza para as duas durezas do contra corpo, 

mostrando uma tendência em aumentar com o aumento da força normal. Nos ensaios de 5 e 

10 N, o regime de desgaste atuante é o regime moderado. Já para a força de 35 N, entretanto, 

a perda de massa do pino foi aproximadamente 5 vezes maior para os ensaios com o disco de 

435 HV do que nos ensaios com o disco de 530 HV. Adicionalmente, nas demais forças, a 

perda da massa aumentou gradualmente com o aumento da força aplicada. Assim, os 

resultados sugerem que a transição do regime do desgaste moderado para o desgaste severo 

para o pino nos ensaios com os discos com menor dureza ocorreu entre as forças de 10 N e 35 

N. 

 Já para o par com o disco de maior dureza (530 HV), os resultados mostram que a 

transição do regime de desgaste do pino ocorreu em forças maiores, entre as forças de 35 e 70 

N. Além disso, é possível notar que os valores da perda de massa nas forças de transição, 35 e 

70N, foram próximos, mesmo com a variação de dureza do contra corpo. Esse mesmo 

comportamento também foi observado nos valores de coeficiente de atrito, que apresentaram 

valores médios parecidos para as forças que apresentaram os dois regimes permanentes de 

atrito, que também sugerem essa transição do regime de desgaste moderado para o regime 

severo de desgaste. 
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Figura 4.8 – Valores médios de perda de massa do pino em função da força normal aplicada, 

com a presença dos debris, (a) valores médios no gráfico em escala linear e (b) valores médios 

no gráfico em escala logarítmica.  

�

�

Os valores médios da perda de massa do disco para as duas condições de dureza do 

contra corpo (430 e 530 HV), sem a remoção dos debris, são mostrados no gráfico da Fig. 4.9, 

em escala linear (a) e em escala logarítmica (b). É importante observar que para o disco de 

maior dureza, na força de 35 N (-0.0033 mg/m), houve ganho de massa, ou seja, a média da 

variação de massa das amostras apresentaram um ganho de massa, representada pelo valor 

negativo no gráfico 4.9 (a), e o para o gráfico 4.9 (b) o ponto em 35 N não aparece no gráfico 

devido ao gráfico estar em escala logarítmica . Esse ganho de massa no disco pode ser 

atribuído aos mecanismos de adesão ou oxidação na superfície do contra corpo durante o 

desgaste por deslizamento.  

Na Fig. 4.9 (b), o gráfico está representado em escala logarítmica e observa-se para a 

condição experimental de menor dureza do disco um aumento da perda de massa em função 

da força normal aplicada. Os valores da perda de massa aumentaram lentamente nas menores 

forças e a partir de uma força crítica, força em que ocorreu a transição do regime do desgaste 

moderado para o desgaste severo, a perda de massa aumentou bruscamente, com o aumento 

da força normal. Esse comportamento, também, foi observado para a condição de maior 

dureza do disco, mas com valores menores de perda de massa. 
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Figura 4.9 – Valores médios da perda de massa do disco em função da força normal com a 

presença dos debris, (a) valores em escala linear e (b) valores em escala logarítmica.  

    �

�

A variação de força de 5 N para 140 N elevou a perda de massa do disco de cerca de 4 

ordens de grandeza, Fig. 4.9 (b). Esta variação de massa sugere que as menores perdas 

correspondem ao regime moderado de desgaste enquanto que as maiores perdas de massa ao 

regime severo de desgaste, como já foi evidenciado para o pino. A elevada perda de massa 

para as maiores forças aplicadas é atribuída a uma maior pressão de contato sobre as 

asperezas, o que aumenta a deformação plástica e a adesão na superfície de deslizamento e, 

consequentemente, aumenta o desgaste. 

Observa-se que o disco de maior dureza (Fig. 4.9 (b)), apresenta menor perda de 

massa comparada com o disco de menor dureza. Esse comportamento pode ser justificado 

pela dureza do material. Estudos mostram (Viáfara and Sinatora, 2009; Welsh, 1965) que para 

materiais com valor de dureza acima de um determinado valor sofrem menor desgaste, 

podendo até inibir o desgaste severo, em durezas bastante elevadas. Esse comportamento já 

foi observado primeiramente por (WELSH, 1965), que avaliou o desgaste em velocidade 

constante de deslizamento mostrando que há um valor limite da força aplicada entre o 

desgaste moderado e o desgaste severo. Esse valor da força crítica é evidenciado por uma 

mudança de até três ordens de magnitude do volume de desgaste durante o deslizamento, 

chamada de transição T1, conforme foi descrito na Fig. 2.12 do Cap. 2 desta tese.  

O trabalho realizado por Viáfara e Sinatora  (Viáfara and Sinatora, 2009), sobre a 

influência do corpo mais duro na transição do regime de desgaste, mostrou que quando a 

dureza do material é reduzida em 15% ocorre à transição do regime de desgaste moderado 
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para severo. Já o trabalho de (Bian, Maj and Borland, 1993) mostrou que a taxa de desgaste 

depende da dureza do contra corpo, e pode influenciar na taxa de desgaste tanto do pino 

quanto do disco. Assim, o aumento da dureza causa uma maior extensão do regime moderado, 

isto é, maiores forças são necessárias para que ocorra a transição durante o desgaste por 

deslizamento, conforme foi evidenciado nos resultados de perda de massa do pino e do disco. 

Esse comportamento ocorre devido à ocorrência de deformação plástica e adesão que são 

mais acentuadas para os materiais que apresentam menor dureza do contra corpo, como será 

visto adiante pelas análises de MEV, que implica na menor resistência ao desgaste. 

Para os ensaios sem a presença dos debris de desgaste, a Fig. 4.10 mostra o gráfico 

com os resultados da perda de massa do pino. A Fig. 4.10 (a) mostra perda de massa do pino 

no gráfico em escala linear e a Fig. 4.10 (b) mostra os valores no gráfico em escala 

logarítmica.  

A perda de massa média do pino apresenta valores próximos até a força de 35 N, tanto 

para a condição de disco de maior dureza como para a condição de disco de menor dureza, 

conforme observado na (Fig. 4.10 (a)). Para as maiores forças aplicadas, 70 N e 140 N os 

valores de perda de massa do pino aumentaram com a força normal aplicada. Esse 

comportamento também pode ser visualizado mais claramente no gráfico em escala 

logarítmica, Fig. 4.10 (b). Neste caso a variação da perda de massa sugere que as menores 

perdas de massa correspondem a um regime moderado de desgaste enquanto que as maiores 

perdas de massa representam um regime severo de desgaste. Entretanto, podemos observar 

que os valores de perda de massa obtidos com a remoção dos debris são baixos, comparados 

com os valores de perda de massa do disco sem a remoção dos debris, da Fig. 4.8. Neste caso, 

a possível transição observada no pino a partir das forças de 35 e 70 N, sugere uma transição 

no desgaste oxidativo, possivelmente de ultra moderado para moderado, conforme sugerido 

por (Riahi and Alpas, 2003; Wang et al., 2012). Nesta mesma condição de dureza do disco, 

435 HV, a perda de massa do pino apresentou a transição moderado-severo para as forças 

entre 70 e 140 N. 
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Figura 4.10 – Valores médios de perda de massa do pino para as duas durezas de disco sem a 

presença dos debris, (a) valores no gráfico em escala linear e (b) valores no gráfico em escala 
logarítmica. 

Já na condição de maior dureza de disco (530 HV), é importante notar que a perda de 

massa do pino foi maior do que a perda de massa do pino na condição do disco de menor 

dureza, 435 HV, para as forças de 70 e 140 N. É importante ressaltar que esse comportamento 

de perda de massa foi observado apenas para o pino com a limpeza da pista de desgaste, na 

condição de maior dureza de disco. Neste caso observa-se a transição do regime do desgaste 

moderado para o desgaste severo a partir da força de 70 N. Esse comportamento pode ser 

atribuído ao endurecimento final da superfície após os ensaios de desgaste, de acordo com os 

resultados obtidos por (Viáfara and Sinatora, 2009), que estudaram a importância da dureza 

relativa do disco, para os mesmos materiais empregados no presente trabalho.  

Viáfara e Sinatora, (Viáfara and Sinatora, 2009) mostraram que após ensaios de 

desgaste por deslizamento a dureza final do corpo e do contra corpo de menor dureza 

alcançou valores maiores do que a dureza final obtida no disco e pino de alta dureza. Esse 

fenômeno foi atribuído ao endurecimento da superfície dos materiais durante o desgaste por 

deslizamento devido a elevada interação entre as asperezas no desgaste severo, ao contrário 

do que ocorre no desgaste oxidativo, onde a ocorrência de deformação plástica é baixa.  

Através destas observações, podemos sugerir que os menores valores de perda de massa para 

o disco de menor dureza são atribuídos ao endurecimento por deformação na superfície 

(elevadas forças de contato) durante o desgaste por deslizamento. Já para o disco de maior 
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dureza, sugere-se que o endurecimento superficial final tenha sido menor do que para o disco 

de menor dureza, o que aumentou o desgaste do pino.

Outro fator importante é a relação das durezas do disco e do pino. Quando esta relação 

do valor inicial de Hd/Hp (dureza do disco/dureza do pino) é inferior a um, o desgaste severo 

ocorre logo após o início do ensaio e, o coeficiente de atrito é elevado apresentando maiores 

valores de ruído. Quando o valor inicial de Hd/Hp é maior do que um, podem ocorrer dois 

casos (Rigney, 1994). No primeiro, o desgaste por deslizamento é moderado e o coeficiente 

de atrito é baixo durante todo o tempo de ensaio. O segundo caso inicia da mesma maneira 

das condições de desgaste moderado, e, em seguida ocorre uma transição com comportamento 

de desgaste severo, comportamento esse semelhante ao observado quando a relação Hd/Hp é 

menor do que um (Rigney, 1994). Para este trabalho, os valores da relação Hd/Hp para o 

disco de menor dureza é 1 e para a condição de disco de maior dureza é 1,21. 

Esses resultados reforçam a hipótese de que quando os debris são removidos, as 

superfícies do pino e do disco estão em contato direto, aumentando o endurecimento da 

superfície e, assim, deslocando a transição do desgaste moderado para o desgaste severo para 

forças maiores. Assim, os materiais dependem da capacidade/taxa de encruamento, e os 

materiais com durezas menores sofrem maior deformação plástica e o endurecimento final da 

superfície é maior do que nos materiais de dureza mais elevada (Viáfara and Sinatora, 2009). 

Além disso, a remoção dos debris diminui a perda de massa em até 10 ordens de grandeza, 

quando forças elevadas são aplicadas, comparadas com os ensaios sem a limpeza da pista de 

desgaste. 

A Figura 4.11 mostra os valores individuais da perda de massa do disco com a limpeza 

da pista de desgaste.  Os valores médios de perda de massa para as forças de 5 a 140 N 

mostrou baixos valores de perda de massa, valores esses menores, comparando com as perdas 

de massa do disco sem a remoção dos debris (Fig. 4.9). Observa-se que os valores médios de 

perda de massa do disco em escala logarítmica, Fig. 4.11 (b), até a força de 70 N, 

mantiveram-se na mesma ordem de magnitude, entre 10
-3

 e 10
-2

 mg/m. Na força de 140 N, os 

valores de perda de massa foram maiores, entre 10
-2

 e 10
-1

 mg/m. Neste caso novamente a 

variação da perda de massa sugere a transição do desgaste oxidativo, em ambas as condições 

de dureza do disco.  
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Figura 4.11 - Valores médios de perda de massa do disco para as duas durezas, 435 e 530 

HV, sem a presença dos debris, (a) valores no gráfico em escala linear e (b) valores no gráfico 
em escala logarítmica. 

�
�

A transição do regime de desgaste também pode ser evidenciada pelo cálculo do 

coeficiente de desgaste adimensional do material, segundo a equação de Archard, Q=k (W/H) 

(descrita no Cap. 2 seção 2.2), onde k é definido em termos da probabilidade da interação de 

cada aspereza, resultando na produção de partículas de desgaste. De um modo geral, o k

implica em uma constante, onde o volume de desgaste (ou perda de massa) do material pode 

ser proporcionado pela distância de deslizamento, e se a força normal varia a taxa de desgaste 

varia proporcionalmente (Hutchings, 1992).  

A transição entre o desgaste moderado e o desgaste severo é resultado das mudanças 

que ocorrem durante o desgaste por deslizamento (Riahi and Alpas, 2003). A maior distinção 

entre os dois regimes do desgaste está na natureza dos debris e na taxa de desgaste que difere 

de valores por um fator de uma ou duas ordens de grandeza. A taxa de desgaste para o 

desgaste severo é completamente inaceitável para aplicações, com coeficiente de desgaste 

adimensional, k, maior de 10
-2

 e 10
-3

. Até mesmo em condições de desgaste moderado no 

deslizamento a seco com coeficientes de desgaste menor de 10
-4

 e 10
-5 podem ser intoleráveis 

em determinadas aplicações (Hutchings, 1992).  

Assim, o coeficiente de desgaste adimensional foi calculado tanto para o pino, quanto 

para o disco com e sem a limpeza dos debris de desgaste, nas duas condições de dureza do 

contra corpo e em todas as forças estudadas. A Tabela 4.5 apresenta o coeficiente de desgaste 

adimensional para o pino nas duas durezas de disco, na presença e ausência dos debris. 
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Tabela 4.5 - Coeficiente de desgaste para o pino nas duas durezas de disco com e sem a 

presença dos debris no meio interfacial.  

Pelos valores descritos na Tabela 4.5, é possível observar também que com a presença 

dos debris no meio interfacial, para a menor dureza do contra corpo, o coeficiente de desgaste 

do pino apresentou valores na ordem de grandeza de10
-4

 para as forças de 5 N e 10 N, e para 

as outras forças ocorreu um aumento gradativo com o aumento da força normal. Nesse caso, 

foi observada a transição do regime do desgaste moderado para o desgaste severo entre as 

forças de 10 N e 35 N, onde o coeficiente de desgaste passou da ordem de magnitude 10
-4

para 10
-3

, também evidenciado nos gráficos da perda da massa. Já para o par com o disco de 

maior dureza, o pino sofreu menor desgaste, e a transição ocorreu em forças maiores 

conforme foi evidenciado anteriormente nas perdas de massa do pino. Dessa forma, foi 

possível verificar que a dureza do contra corpo influenciou na transição do regime do 

desgaste, sem a remoção dos debris, de forma a estender o limite de força aplicada para que 

ocorra a transição T1. 

Com a limpeza da pista de desgaste, os valores da taxa de desgaste mostraram que 

para o par com disco de menor dureza, a transição do regime do desgaste moderado severo 

para o pino não ocorreu, conforme a Tabela 4.5. Para o par com o disco de maior dureza, foi 

observada a transição do regime do desgaste na força de 70 N. Os resultados sugerem que, 

sem a limpeza da pista de desgaste, o aumento da dureza do contra corpo contribui para o 

aumento da força para a transição do regime de desgaste moderado para o regime de desgaste 

severo. Por outro lado, os resultados com a limpeza da pista de desgaste durante o 

deslizamento mostram que o aumento da dureza do contra corpo não influencia na extensão 

Força 
aplicada (N) 

k (par de dureza 
435 HV, com 

debris) 

k (par de dureza 
530HV, com 

debris) 

k (par de dureza 
435 HV, sem 

debris) 

k (par de dureza 
530 HV, sem 

debris) 

5 1,47E
-4

 1,36E
-4

 8,45E
-5

  3,22E
-5

  

10 1,29E
-4

 1,45E
-4

 9,48E
-5

  1,33E
-4

  

35 1,30E
-3

 1,96E
-4

 3,60E
-5

  1,96E
-5

  

70 1,13E
-1

 1,27E
-3

 6,55E
-4

  9,21E
-4

  

140 2,61E
-1

 8,85E
-3

 2,56E
-4

  1,04E
-3
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do regime de desgaste moderado e em alguns casos a perda de massa do pino foi maior para a 

condição de maior dureza de disco que na condição de menor dureza do contra corpo. 

Adicionalmente, a maior perda de massa do pino para a amostra com o disco de maior dureza 

não foi observada para a amostra com a presença dos debris. Este resultado pode ser atribuído 

à ação dos debris no meio interfacial que aumenta o fenômeno de deformação plástica da 

superfície, e leva a um aumento da severidade do desgaste.  

A Tabela 4.6 apresenta os valores de coeficiente de desgaste do disco, com e sem a 

limpeza da pista de desgaste. Para os discos sem a limpeza da pista, com dureza de 435 HV, 

os valores apresentaram uma variação de duas ordens de grandeza para as forças aplicadas de 

35 N para 70 N, o que sugere que a transição do regime de desgaste do disco ocorre entre 

essas forças. Com o aumento da dureza do disco para 530 HV (Tab. 4.6), a taxa de desgaste 

na força de 35 N apresenta um valor negativo, o que indica um ganho de massa do material. 

Esse ganho de massa pode ser atribuído à adesão e/ou oxidação da superfície do contra corpo 

durante o ensaio desgaste por deslizamento. Entre as forças de 70 e 140 N é possível observar 

que os valores da perda de massa variam da ordem de grande de 10
-4

 para 10
-3

, o que sugere 

uma transição do regime de desgaste moderado para o regime severo. Nesse caso, novamente 

observa-se que o aumento da dureza do contra corpo influenciou na extensão do regime 

moderado de desgaste, o que aumenta a força de carregamento para ocorrer a transição do 

regime de desgaste. 

Ainda na Tabela 4.6 a taxa de desgaste mostra os valores de coeficiente de desgaste 

para o disco com limpeza da pista de desgaste. O disco com dureza de 435 HV mostrou 

valores nas ordens de grandeza de 10
-5

 e 10
-4

, o que sugere que não ocorre uma transição do 

regime de desgaste. Para o disco de 530 HV, os valores do coeficiente de desgaste também 

foram da ordem de 10
-5

 e 10
-4

 em todas as forças, o que também sugerem que a transição não 

ocorreu para o disco, permanecendo o regime moderado de desgaste. 

�

�

�

�
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Tabela 4.6 - Coeficiente de desgaste do disco para as duas durezas (435 e 530 HV) com e sem 

a presença dos debris no meio interfacial.

Força aplicada 

[N] 

k (dureza de disco 

435 HV, com 

debris) 

k (dureza de disco 

530HV, com 

debris) 

k (dureza de disco 

435 HV, sem 

debris) 

k (dureza de disco 

530 HV, sem 

debris) 

5 2,35E
-4

 2,35E
-4

 2,47E
-4

 2,72E
-4

10 1,90E
-4

 5,87E
-4

 9,79E
-5

 6,67E
-5

35 5,46E
-4

 -6,20E
-5

 2.23E
-5

 5,57E
-5

70 1,25E
-2

 2,28E
-4

 3,02E
-4

 8,46E
-5

140 2,1E
-2

 1,52E
-3

 1,51E
-4

 1,26E
-4

De acordo com os valores de perda de massa apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5, foi 

possível observar que existem duas variáveis que atuam no processo desgaste por 

deslizamento, uma é dureza do disco e a outra é remoção dos debris do meio interfacial. 

Quando a dureza do disco é aumentada com presença dos debris de desgaste, este aumento da 

dureza contribui para a extensão da transição T1 para maiores forças aplicadas. Quando as 

duas variáveis, a dureza e a limpeza da pista de desgaste foram combinadas, a remoção dos 

debris foi o fator dominante para determinar a transição, ainda que para o regime de desgaste 

moderado e a dureza não mostrou forte influência. A remoção dos debris durante o 

deslizamento resultou em uma menor taxa de desgaste dos materiais, sendo que apenas para a 

maior força (140N) foi evidenciada a transição do desgaste moderado para o desgaste severo 

para o pino de maior dureza.  

4.3.2. Análise da superfície de desgaste 

A morfologia das superfícies das amostras após os ensaios de desgaste por 

deslizamento foi analisada pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com 

análise de EDS. Foram analisadas as amostras correspondentes às forças de 35 e 70 N para as 

duas condições de dureza (435 e 530HV) com e sem a presença dos debris durante o desgaste 

por deslizamento. Inicialmente serão apresentadas as imagens sem a remoção dos debris, para 
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as duas durezas de disco na força de 35N e em seguida serão apresentadas as imagens com a 

remoção dos debris paras as duas durezas do disco. 

A Figura 4.12 (A) e (B) apresenta as imagens de MEV das superfícies do disco e do 

pino, respectivamente, com suas respectivas análises de EDS, após os ensaios de desgaste por 

deslizamento, na força de 35 N, para a condição experimental de menor dureza do disco (435 

HV), com a presença dos debris no meio interfacial. Nessa condição de força de 35 N, 

podemos observar que na superfície do disco, na Fig. 4.12 (A) há regiões típicas com 

deformação plástica e acúmulo de junções, sendo essas as características de um material que 

sofreu um desgaste severo. Em outras regiões distintas também foi observado a presença de 

pequenas partículas de desgaste, o que sugere a incrustação das partículas de desgaste na 

superfície de deslizamento.  

A superfície do pino, na Fig. 4.12 (B) também apresentou acúmulo de deformação 

plástica, característica do desgaste severo. Na superfície do pino também foi observado em 

algumas regiões à presença do óxido de ferro, de acordo com as análises por EDS. Estas 

regiões óxidas, similares às partículas de desgaste sugere que estas partículas foram aderidas 

na superfície do pino. Estas partículas de desgaste, inicialmente oxidadas, podem ocasionar 

deformação plástica durante o ensaio de desgaste por deslizamento, formando partículas 

abrasivas. O regime de desgaste dominante que atuou nessas condições de deslizamento foi o 

desgaste severo, caracterizado por deformação plástica e acúmulo de junções, observado nas 

superfícies de deslizamento. Nessas mesmas condições o desgaste severo também foi 

observado nos resultados obtidos de coeficiente de atrito e taxa de desgaste, mostrando a 

transição do regime moderado para o regime severo de desgaste discutido nas seções acima, 

neste capítulo. 
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Figura 4.12 – Microscopia Eletrônica de Varredura e análise de EDS das superfícies do disco 
e do pino após o desgaste por deslizamento, para a dureza de 435 HV, sem a remoção dos 
debris, na força de 35 N.  

�

�

As Fig. 4.13 (A) e (B) mostram as morfologias das superfícies de desgaste do disco e 

do pino, respectivamente, com a presença dos debris de desgaste na condição em que foi 

empregada a maior dureza do contra corpo (530 HV), com a força de 35 N. Na superfície do 

disco, na Fig. 4.13 (A), é possível observar algumas marcas de retífica perpendiculares às 

marcas de deformação plástica e adesão o que indica que a severidade do desgaste não foi tão 

elevada comparando com as amostras para o disco de menor dureza da Fig. 4.12 (A). É 

possível observar regiões em que ocorreu deformação plástica e adesão e também a formação 

de óxido de ferro na superfície do disco, conforme as análises de EDS. A superfície do pino 

também apresenta regiões em que ocorreu deformação plástica e regiões mais escuras que 

16,09 Wt% de O

77,71 Wt% de Fe

2,02 Wt% de O

86,29 Wt% de Fe

12,32 Wt% de O

82,46 Wt% de Fe

(A) Disco– 435 HV 

(B) Pino – 435 HV 

(C) 
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correspondem à formação do óxido de ferro. De acordo com os resultados de coeficiente de 

atrito e taxa de desgaste, nessa condição de força e dureza do contra corpo, o regime de 

desgaste ainda é considerado moderado.  

�

Figura 4.13 – Microscopia Eletrônica de Varredura das superfícies do disco e do pino após o 
desgaste por deslizamento, para a dureza de 530 HV, sem a remoção dos debris, na força de 
35 N.  

�

A Figura 4.14 apresenta as micrografias com suas respectivas análises de EDS da 

superfície de desgaste do disco e do pino, na força de 35 N, sem a presença dos debris no 

meio interfacial. Para o par de materiais com disco de menor dureza (435 HV), Fig. 4.14 (A) 

observa-se a presença de regiões escuras na superfície do disco, o que sugere a presença do 

óxido de ferro na superfície do material. É possível determinar com certeza que a limpeza da 

3,24 Wt% de O

85,79 Wt% de Fe

11,95 Wt% de O

78,71 Wt% de Fe

12,89 Wt% de O

81,84 Wt% de Fe

Disco – 530 HV 

(B) Pino  – 530 HV 

(A) 
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pista de desgaste contribui na atuação do desgaste moderado e também na formação de um 

filme de óxido resultando em baixa taxa de desgaste. Os danos ocasionados na superfície, 

como, a deformação plástica e a adesão foram menores, em comparação aos observados para 

amostra com a presença dos debris da Fig.4.12 (A). Podemos observar também que a 

formação do filme de óxido de ferro na superfície do disco, pode ter induzido a um regime de 

desgaste oxidativo.  

Figura 4.14 – Microscopia Eletrônica de Varredura das superfícies do disco e do pino após o 

desgaste por deslizamento, para a dureza de 435 HV, com a remoção dos debris, na força de 

35 N.  

A Fig. 4.15 (A) e (B) apresenta as micrografias da superfície de desgaste das amostras, 

disco e pino e suas respectivas análises de EDS com a dureza do disco de 530 HV sem a 

presença dos debris no meio interfacial para a força de 35 N. Na superfície do disco pode-se 

10,10 Wt% de O

79,95 Wt% de Fe

2,27 Wt% de O

86,17 Wt% de Fe

12,66 Wt% de O

79,73 Wt% de Fe

3,52 Wt% de O

93,25 Wt% de Fe

(A) Disco – 435 HV 

(B) Pino – 435 HV 
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observar que há as marcas de retífica na superfície das amostras, juntamente com regiões 

oxidadas. A superfície do pino apresenta regiões com deformação plástica e também regiões 

mais escuras, o que indica a presença de oxido de ferro, conforme mostra a análise de EDS . 

De acordo com as análises das superfícies, a remoção dos debris durante o desgaste por 

deslizamento proporcionou menor deformação plástica e adesão, mesmo em baixa força (35 

N), o que contribui para a formação do filme de óxido, mantendo o desgaste em regime 

moderado. Nesse caso também o desgaste é considerado moderado, de acordo com os 

resultados da perda de massa e coeficiente atrito, discutidos neste Cap. 4 seção 4.3.1 e 4.3.2. 

Figura 4.15 – Microscopia Eletrônica de Varredura das superfícies do disco e do pino após o 

desgaste por deslizamento, para a dureza de 530 HV, com a remoção dos debris, na força de 

35 N.  

11,95 Wt% de O

78,71 Wt% de Fe

4,32 Wt% de O

85,23 Wt% de Fe

12,89 Wt% de O

81,84 Wt% de Fe

(A) 

(B) Pino – 530 HV 

Disco – 530 HV 
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As imagens da superfície das amostras com os debris no meio interfacial para o disco 

de menor dureza (435 HV) e disco, em maiores forças (70 N) são apresentadas na Fig. 4.16 

(A) e (B). As superfícies do disco e do pino apresentam um excesso de deformação plástica, 

crescimento de junções e adesão na superfície de deslizamento típico do regime severo de 

desgaste.  

Para o par de materiais com o disco de maior dureza, nas superfícies da Fig. 4.16 (C) e 

(D), é possível observar que há um acúmulo de junções nas superfícies acompanhadas por 

regiões com a presença de óxido de ferro. O aumento da dureza do contra corpo diminuiu a 

severidade do desgaste com a redução da formação de deformação plástica e crescimento de 

junções na superfície do material. Nessa força (70 N) em que ocorreu a transição do regime de 

desgaste moderado para o regime severo mostra que tanto o mecanismo de desgaste oxidativo 

que representa o regime moderado de desgaste como o mecanismo adesivo que representa o 

regime severo de desgaste foram dominantes, isto é, ambos atuaram durante o desgaste. 

Entretanto, com a remoção dos debris de desgaste, as imagens da Fig. 4.17 mostram a 

morfologia das superfícies das amostras com a remoção dos debris para a força de 70 N. Para 

o par com o disco de menor dureza, representados na Figura 4.17 (A) e (B). Podemos 

observar que tanto para a superfície do disco quanto para a do pino, há a presença de óxido de 

ferro em extensas regiões da amostra. Na superfície do pino ainda é possível observar a 

presença de regiões com deformação plástica, mas o mecanismo predominante de desgaste foi 

o mecanismo oxidativo, mantendo o regime moderado de desgaste.  
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Figura 4.16 - Microscopia Eletrônica de Varredura das superfícies
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disco de menor dureza (435HV)
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A predominância do regime de desgaste moderado com a remoção dos debris em todas 

as condições de força normal aplicada mostra que mesmo no desgaste a seco é possível obter 

baixos valores de coeficiente de atrito e de taxa de desgaste sem alterar as condições de 

trabalho. Ainda, dentro do limite de forças estudadas, os resultados mostram que quando as 

partículas de desgaste não estão presentes a resistência ao desgaste dos materiais mais moles é 

igual ou maior aos materiais de maior dureza. 

4.3.3. Rugosidade da superfície após o desgaste por deslizamento 

A Figura 4.18 mostra os valores médios das medidas de rugosidade quadrática média 

(Rq), da pista de desgaste após os ensaios de deslizamento para as duas durezas de disco (435 

e 530 HV), sem a remoção dos debris de desgaste. Para as forças de 5 N e 10 N a rugosidade 

final apresenta valores próximos para as duas durezas de disco. Entretanto, nas forças maiores 

observou-se um aumento da rugosidade com o aumento da força. A rugosidade da superfície 

do disco de menor dureza, após os ensaios de desgaste, foi muito maior do que a rugosidade 

da superfície do disco de maior dureza. Este resultado sugere que para o disco de menor 

dureza ocorre um maior acúmulo de deformação plástica e adesão, típicos do desgaste severo. 

É importante obsevar que os valores médios de rugosidade, para as forças em que ocorreu a 

transição do regime do desgaste moderado para o desgaste severo na força de 35 N para o 

disco de menor dureza e 70 N para o disco de maior dureza, apresentam valores próximos. 

Esse comportamento mostra que independente da força de transição, para o mesmo material 

com durezas diferentes, os valores de rugosidade tendem a ser parecidos. Esse mesmo efeito 

foi discutido para os valores de coeficiente de atrito e de perda de massa apresentados neste 

capítulo. 

A Figura 4.19 mostra os valores de rugosidade da pista de desgaste nas duas condições 

de durezas de disco com a remoção dos debris. Nas forças de 5 e 10N a rugosidade final 

apresentou valores próximos para as duas durezas de disco (435 e 530 HV), o que mostra uma  

tendência em no aumento da rugosidade quando forças mais elevadas são aplicadas. Observa-

se também que a rugosidade da superfície do disco com menor dureza (435HV) foi maior do 

que a rugosidade da superfície do disco com maior dureza (530HV), independente se houve 
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ou não a limpeza da superfície. Este resultado sugere que a superfície do disco de menor 

dureza sofreu mais adesão e deformação plástica, o que leva a um desgaste mais acentuado.  

Figura 4.18 - Rugosidade média da trilha de desgaste do disco após o desgaste por 

deslizamento para as duas condições de dureza de disco (435 e 530 HV). 

Figura 4.19 – Rugosidade média da trilha de desgaste do disco após desgaste por 

deslizamento para as amostras sem debris no meio interfacial, com as duas durezas de 

material (435 e 530 HV). 
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Os resultados para as medidas de rugosidade sem a remoção dos debris mostra que no 

regime moderado de desgaste (forças de 5 e 10 N) os valores de rugosidade final são 

próximos para as duas durezas de disco. Quando a força foi aumentada a partir de 35 N 

ocorreu uma maior dispersão entre os valores de rugosidade para as duas durezas de disco. 

Este efeito mostra que o aumento da dureza do contra corpo, contribui para uma menor 

deformação plástica e adesão na superfície. Com a remoção dos debris, esse efeito também é 

observado, onde o contra corpo com maior dureza apresentou menor rugosidade na superfície 

após o desgaste.  

De acordo com os valores médios de rugosidade, pode-se dizer que há uma correlação 

entre a rugosidade final da trilha de desgaste com os regimes moderado/severo de desgaste. 

Os valores de rugosidade que correspondem ao regime moderado, de acordo com os valores 

obtidos de perda de massa, apresentam valores de até 4 �m. Valores acima representam o 

regime severo de desgaste, que correspondem aos valores de perda de massa. 

4.4. Considerações finais 

As conclusões para este capítulo 4, a partir dos resultados e discussões para os ensaios 

de desgaste por deslizamento são apresentadas abaixo:

� Sem a remoção dos debris de desgaste, o aumento da dureza do contra corpo 

aumentou a força para qual ocorre à transição do regime do desgaste moderado para o 

severo, enquanto que com a remoção dos debris a transição ocorreu em forças ainda 

maiores para o pino, e para o disco a transição não ocorreu, sendo que testes em forças 

maiores de 140 N são necessários para determinar a força de transição para os ensaios 

com a remoção dos debris.  

� Sem a remoção dos debris, a variação da dureza do disco influencia nos valores de 

coeficiente de atrito. Para durezas menores do contra corpo os valores de coeficiente 

de atrito foram maiores do que para maiores durezas do contra corpo.  

� Sem a remoção dos debris, na força em que ocorreu a transição a presença de dois 

regimes de atrito foi evidenciada, independente da dureza do disco para o mesmo 

material. Com a limpeza da pista de desgaste, o coeficiente de atrito apresentou 
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valores baixos, aproximadamente entre 0,2 e 0,4 e não variou com a força normal 

aplicada, obedecendo à lei de Amontons/Coulomb. Nesse caso, é possível dizer que a 

determinação dessa lei de atrito não considerou os debris de desgaste, uma vez que o 

coeficiente de atrito foi independente da força normal aplicada; 

� A morfologia das superfícies das amostras observadas por MEV após ensaios de 

desgaste por deslizamento, sem a remoção dos debris, mostra que a redução da dureza 

do contra corpo sugere um maior acúmulo de deformação plástica e adesão na 

superfície do disco e do pino. A rugosidade da superfície do disco também mostrou 

maiores valores com a menor dureza do contra corpo, sugerindo maior severidade no 

desgaste por deslizamento; 

� As superfícies de desgaste após o desgaste por deslizamento mostraram que sem as 

partículas de desgaste a superfície apresentou menor deformação plástica e adesão, 

favorecendo a formação de óxido na superfície. A rugosidade da superfície do disco 

também foi menor, o que sugere menor deformação de superfície. 
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CAPÍTULO 5 

Avaliação da transição do regime de desgaste sob o regime de 

lubrificação limítrofe 

5.1. Introdução 

A lubrificação em regime limítrofe é o modo de lubrificação que depende tanto da 

ação de uma camada do filme lubrificante adsorvido fisicamente quanto do produto de reação 

química formado entre as superfícies de contato. A lubrificação limítrofe é comum em muitos 

sistemas de engenharia mecânica como anel-camisa em motores de combustão interna, 

êmbolo-camisa, sistema sede-válvula, anéis de pistão, rolamentos e também em sistemas 

biológicos como as articulações acetábulo-cabeça de fêmur ou em implantes destas 

articulações (Hsu and Gates, 2005).  

Em virtude das várias aplicações de materiais metálicos na indústria que envolvem 

contato entre as superfícies em deslizamento ocasionando o desgaste, vários estudos vêm 

sendo realizados com o objetivo de compreender os mecanismos de desgaste e as reações 

químicas envolvidas entre o lubrificante e a superfície metálica nas condições de lubrificação 

limítrofe. Trabalhos da literatura (Biresaw et al., 2002; Blencoe and Williams, 1997; Bowden, 

F. P., and Tabor, 1950) observaram que as reações formadas na superfície durante o desgaste 

lubrificado podem causar efeito nas propriedades tribológicas do aditivo lubrificante. Alguns 

dos aditivos comumente utilizados como lubrificantes que atuam em regime de lubrificação 

limítrofe (e.g. modificadores de atrito) são moléculas de cadeias longas, com um grupo 

terminal polar, tipicamente composta de ácidos graxos, alcoóis ou amidas (Bowden, Gregory 

and Tabor, 1945; Bowden, F. P., and Tabor, 1950; Jahanmir, 1985; Studt, 1989). Bowden e 

Tabor (Bowden, F. P., Tabor, 1950) estudaram a estrutura molecular dos aditivos lubrificantes 

a base de ácidos graxos, alcoóis e amidas e puderam observar que para as moléculas do ácido 

graxo, inicialmente dispersas em solução de óleo, eram adsorvidas na superfície metálica 

formando uma barreira molecular, e que esta barreira reduz o contato entre o corpo e o contra 

corpo. A partir das observações propostas pelos autores, outros trabalhos na literatura 

sugeriram um mecanismo de adsorção das moléculas na superfície metálica, com a formação 
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de um filme tribológico a partir de reações químicas entre a superfície metálica e o aditivo 

lubrificante (Bigelow, Glass and Zisman, 1947; Bigelow, Pickett and Zisman, 1946; Bowden, 

Gregory and Tabor, 1945; Hardy and Doubleday, 1922; Jahanmir, 1985; Jahanmir, S., Suh, 

N.P., Abrahamson, 1974; Sahoo and Biswas, 2009; Studt, 1981, 1989). 

Do ponto de vista tribológico, é necessário analisar separadamente as diferentes 

mudanças que ocorrem durante o desgaste por deslizamento, desde efeitos mecânicos em 

macro e em micro escala, efeitos químicos e transferência de material, para uma melhor 

compreensão das interações que ocorrem. Além disso, devido aos tribofilmes apresentarem a 

espessura em escala nanométrica, algumas ferramentas analíticas de análise de superfície com 

grande sensibilidade são necessárias para a análise dos fenômenos de desgaste. Dentre as 

técnicas de análise de superfície, destacamos a espectroscopia Raman que aparece como um 

método de análise adequado para identificar desde a formação de camadas oxidas até a 

formação de novas fases orgânicas (Faria, D.L.A De; Silva, S.V; Oliveira, 1997; Schöfer et 

al., 2001; Thierry, Persson and Leygraf, 1991). 

Os mecanismos de formação do tribofilme, durante o contato lubrificado, pelo aditivo 

de lubrificante, o ácido esteárico em solução no óleo base e óleo éster e a resposta dada em 

coeficiente de atrito ainda não são bem claras, e poucos estudos são encontrados na literatura 

até o momento que abordam este tópico. Este capítulo 5 apresenta os resultados dos 

mecanismos de formação do tribofilme, em regime limítrofe/quase seco, com o objetivo de 

mostrar de uma forma mais clara os mecanismos de desgaste que envolve o regime de 

lubrificação limítrofe.    

5.2. Procedimento experimental

5.2.1. Desenvolvimento dos ensaios experimentais 

Os ensaios de desgaste por deslizamento lubrificado foram realizados na configuração 

pino contra disco, empregando o mesmo equipamento (tribômetro) utilizado nos ensaios de 

desgaste a seco, conforme descrito anteriormente no Cap. 4. A aplicação da carga foi 

realizada por peso morto, sendo que os limites de carga do equipamento variaram de 7,5 a 340 

N. 
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Como os ensaios foram realizados em regime de lubrificação limítrofe, para obter um 

filme de lubrificante em regime “limítrofe/quase seco”, os discos foram lubrificados de modo 

a obter um filme fino de óleo na superfície, isto é, deixar a superfície lubrificada “quase seca”. 

Primeiramente a solução foi preparada com a mistura dos óleos básicos e em seguida o ácido 

esteárico foi diluído em sua concentração adequada, com variação do peso em massa de 

0,001% a 0,5%. Após a mistura, a solução de óleo/aditivo foi homogeneizada em um agitador 

magnético por 15 min em temperatura ambiente, para a completa dissolução do aditivo 

lubrificante no óleo. Em seguida, os discos foram imersos na solução do lubrificante durante o 

tempo de 1min. Após a imersão, os discos foram retirados da solução e pendurados para a 

retirada do excesso do óleo durante 12 h em temperatura ambiente, e umidade realativa 

controlada, entre 40-50%. A Fig. 5.2 mostra o detalhe do procedimento de lubrificação dos 

discos. Após o procedimento os ensaios de desgaste foram realizados em todas as amostras.  

Figura 5.2 – Processo de lubrificação dos discos em regime de lubrificação limítrofe. 

Aditivo
Ácido esteárico

[0.001% à 0,5%]

Solução do óleo
22% (massa)

Óleo base – Petrobras
Óleo Ester-Petrobras

Discos
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5.2.3. Caracterização da superfície das amostras 

As análises da morfologia das superfícies das amostras após o desgaste por 

deslizamento foram realizadas pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

com um microscópio modelo Jeol, disponível no Laboaratoire d´Electrochimie et 

Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI), de Grenoble – France  

As fases orgânicas e óxidas presentes na superfície do material após o ensaio de 

desgaste por deslizamento foram analisadas em pareceria com o mesmo laboratório citado 

acima, empregando a técnica de espectroscopia Raman, com um espectrômetro modelo 

Renishaw in Via com um software acoplado, o Wire 3.4. 

5.2.4. Espectroscopia Raman 

 As superfícies de desgaste foram analisadas pela técnica de espectroscopia Raman 

com o comprimento de onda de 785 nm. O feixe de laser foi focalizado na amostra com um 

microscópio óptico, com uma lente de aumento de 50 x. A potência do laser foi mantida 

sempre inferior a 5 mW para evitar a transformação das fases e degradação dos compostos 

orgânicos, de acordo com os ensaios realizados. O tempo de exposição foi de cerca de 100 s. 

A faixa do comprimento de onda analisado foi entre 100 e 4000 cm
-1

, permitindo nesse 

intervalo de bandas à identificação de ambas as fases, orgânicas e óxidas. Outro ponto 

importante da análise por espectroscopia Raman é que a análise é pontual, sendo que cada 

ponto abrange uma região de aproximadamente 2x2 �m
2
. Dessa forma, as superfícies das 

amostras foram analisadas em diferentes pontos da superfície de desgaste. Os parâmetros de 

Espectroscopia Raman foram determinados conforme descrição a seguir. 

5.2.5. Determinação da potência do laser na espectroscopia Raman 

 Antes do início das análises das amostras, foi necessário realizar alguns testes para 

adequar alguns aspectos e condições de análise da técnica de espectroscopia Raman para o 

trabalho proposto. A intensidade da potência do laser direcionado sobre a amostra é um fator 

muito importante e foi avaliado para cada tipo de amostra. Por exemplo, o laser com uma 
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potência incidente de 10 mW focado em um diâmetro amostral de 1 �m, induz uma radiação 

sobre a superfície da amostra com uma densidade de potência de cerca de 1011 W/m2. Isto 

sugere que é necessário considerar o aquecimento gerado na superfície do material induzido 

pela luz do laser incidente, podendo ocorrer transformação de fases na região analisada, 

dependendo do material. (Faria, D.L.A De; Silva, S.V; Oliveira, 1997) estudaram o efeito do 

laser sobre compostos de óxido de ferro da wustita, derivada do óxido de ferro, FeO. De 

acordo com os autores ocorre uma mudança estrutural da wustita em hematita (Fe2O3), com 

uma potência do laser de 7 mW, em apenas 3 s de radiação. Os autores mostraram também 

que a magnetita (Fe3O4) pode ser transformada de acordo com as seguintes reações: 

Fe3O4              �-Fe2O3                �-Fe2O3

O trabalho de (Bersani, Lottici and Montenero, 1999) também avaliou o efeito da 

variação da potência do laser sobre o óxido de magnetita. Os autores verificaram que a 

magnetita pode ser transformada em hematita sem a formação da fase gama - magmita (�-

Fe2O3), fase intermediária entre as fases de magnetita e hematita. Esse fenômeno ocorre 

devido ao aquecimento elevado da região analisada. Os resultados indicam que para a 

determinação da potência do laser deve-se considerar os aspectos como o material utilizado, a 

morfologia e a textura da superfície das amostras empregadas. 

No presente trabalho, foram obtidos resultados similares aos relatados na literatura, 

tanto para a formação dos óxidos de ferro, quanto para as fases orgânicas do óleo presente na 

superfície da amostra. A Fig. 5.3 mostra o efeito da intensidade do laser aplicado sobre a 

superfície, na trilha de desgaste. O espectro da Fig. 5.3 (a) apresenta a análise do espectro 

Raman normal da superfície com intensidade do laser de 1 mW. É possível observar a 

presença da fase magnetita com maior intensidade no comprimento de onda próximo a 669 

cm-1. Em 542 e 303 cm-1 também observa-se a fase magnetita em suas bandas secundárias, de 

menor intensidade. Com o aumento da potência do laser de 1 para 5 ou 10 mW (Fig. 5.3 (b) e 

(c)) os espectros mostram claramente a transformação da fase magnetita para a fase hematita, 

com intensidade elevada. Podemos observar também o surgimento de um pico no 

200°C 400°C 
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comprimento de onda próximo de 1600 cm
-1 que pode ser atribuída a estrutura desordenada 

do carbono.  

Figura 5.3 – Espectro Raman mostrando a influência da potência do laser e do tempo sobre a 

amostra. 

�

Além da potência do laser, o tempo de radiação também influencia na transformação 

das fases, sendo que maiores tempos de exposição contribuem para a transformação das fases, 

conforme o espectro observado na Fig. 5.3 (d), em que ocorre a formação da fase de hematita 

e um aumento da intensidade da banda correspondente à estrutura do carbono desordenado. 

A escolha do comprimento de onda do laser também é um fator importante para a 

análise por Raman. Alguns materiais apresentam o efeito de fotoluminescência. No processo 

de fotoluminescência a luz incide sobre um meio, onde esta é absorvida gerando um excesso 

de energia no material, em um efeito chamado de foto-excitação (Nakamoto and Brown, 

2003). A foto-excitação faz com que os elétrons do material sofram transições para estados 

excitados com energias maiores que as dos estados de equilíbrio. Quando esses elétrons 

retornam aos seus estados de equilíbrio o excesso de energia é expelido do material e pode 

incluir a emissão de luz (processo radiativo) ou não (processo não radiativo). A energia da 

radiação emitida está relacionada com a diferença entre os dois estados eletrônicos envolvidos 

na transição. A quantidade de luz emitida depende da contribuição relativa ao processo 

radiativo. Compostos orgânicos, como por exemplo os óleos, apresentam esse efeito de 
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fotoluminescência ao serem analisados em comprimentos de onda de 530 nm ou menos, 

sendo este visível no comprimento de onda do laser de 785 nm, portanto, o comprimento de 

onda para os quais se buscou a presença de fases orgânicas e óxidas. 

5.3. Resultados e discussão 

5.3.1. Avaliação do coeficiente de atrito 

A Fig. 5.4 mostra as curvas de coeficiente de atrito em função do tempo de 

deslizamento para as amostras lubrificadas para os primeiros 600 s de ensaio, com a variação 

da concentração do aditivo de 0,001% a 0,5%. Estes ensaios foram realizados para avaliar o 

período de running-in e a ação do aditivo lubrificante nos tempos iniciais do ensaio. A Fig. 

5.4 (A) mostra que para as curvas do coeficiente de atrito nos ensaios com a força de 10 N, 

para os primeiros 600 s de deslizamento, não apresentam variação no período de running-in. 

Este comportamento sugere que não ocorreram mudanças nas asperezas de contato na 

superfície de deslizamento. Entretanto, os valores de coeficiente de atrito observados nesta 

condição de força normal apresentam valores próximos aos valores de coeficiente de atrito 

obtidos nos ensaios a seco (discutidos no Cap. 4), sendo estes considerados elevados para o 

atrito lubrificado no regime de lubrificação limítrofe. Observa-se também que para as maiores 

concentrações de aditivo lubrificante, 0,1 e 0,5% foram obtidos os menores valores de 

coeficiente de atrito. Já para as concentrações de aditivo de 0,001, 0,01 e 0,05% não foi 

observada uma correlação com o aumento da concentração de aditivo. 

Com o aumento da força normal aplicada para os ensaios realizados com 35 N na Fig. 

5.4(B), observa-se que em todas as concentrações de aditivo, o coeficiente de atrito foi menor 

do que o observado nos ensaios com 10 N, mostrando uma redução do coeficiente de atrito 

com o aumento da força normal aplicada. Para o aumento da concentração de aditivo até 

0,05% novamente não foi observada uma correlação. Entretanto para as concentrações a partir 

de 0,1% ocorreu uma redução do coeficiente de atrito com o aumento da concentração de 

aditivo. Da mesma forma como foi observado na força de 10 N, em 35 N não foram 

observados períodos de running-in. Para a força de 70 N, Fig.5.4(C), os coeficientes de atrito 

são menores que nos ensaios realizados com 35 N. Para a força de 140 N Fig. 5.3(D), o 

coeficiente de atrito foi menor que nos ensaios com 70 N e foi observado o período de 
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running-in nos primeiros 50 s de ensaio para todas as concentrações de aditivos o que também 

ocorreu nos ensaios realizados com 240 N.  

Os valores médios de coeficiente de atrito, no tempo total de 600 s de ensaio, são 

mostrados na Fig. 5.4(F). É possível observar pelo gráfico que ocorre uma diminuição do 

coeficiente de atrito médio, com o aumento da força normal aplicada e, também, com o 

aumento da concentração de aditivo a partir da concentração de 0,1%. Para as menores 

concentrações observa-se que o aumento da concentração de aditivo não tem influência na 

redução do coeficiente de atrito, ou seja, não há uma correlação de redução do coeficiente de 

atrito com o aumento da concentração de aditivo lubrificante. A dispersão entre os valores 

médios de coeficiente de atrito observados foi menor quando maiores forças de contato foram 

aplicadas. Este comportamento sugere que o efeito da concentração do aditivo, para as 

maiores concentrações, 0,1 e 0,5% é mais atuante nas baixas forças aplicadas, enquanto que o 

efeito da força é mais expressivo nas elevadas pressões de contato. Assim, tanto a força, como 

a concentração do aditivo, são importantes para a redução do coeficiente de atrito. 

Adicionalmente, no tempo de deslizamento de até 600 s foi observado que o 

coeficiente de atrito manteve-se constante em função do tempo exceto para as duas maiores 

forças normais estudadas. Na força de 240 N, para a concentração de 0,001% observa-se que 

a partir de 500 s o coeficiente de atrito apresenta oscilações e tem uma tendência em aumentar 

com o tempo de deslizamento.  

As curvas do coeficiente de atrito para o tempo total de deslizamento de 0 a 3600 s são 

mostradas na Fig. 5.5. Conforme a Fig.5.5 (A) na força de 10 N os ensaios geraram 

coeficientes de atrito aproximadamente constantes com o tempo e o aumento da concentração 

de aditivo de 0,001% a 0,5% levou a uma redução de até aproximadamente 50% do valor do 

coeficiente de atrito.  Nos ensaios com a força normal de 35N, Fig. 5.5 (B), o coeficiente de 

atrito diminuiu em relação à força aplicada de 10 N (Fig. 5.5(A)). Este efeito também foi 

observado nos ensaios realizados com 70N, na Fig. 5.5 (C). Observa-se, também, que nas 

forças de 10, 35 e 70 N (Fig. 5.5 (A), (B), e (C)) o coeficiente de atrito foi aproximadamente 

constante em função do tempo de deslizamento, o que sugere a ação do aditivo lubrificante 

nestas condições de trabalho.  
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Figura 5.4 – Coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento, para as 

concentrações de aditivo de 0,001 % a 0,5 %: (A) na força de 10 N, (B) na força de 35 N, (C) 
na força de 70 N, (D) na força de 140 N, (E) na força de 240 N e (F) valores médios em todas 
as concentrações de aditivo e forças aplicadas.  
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A Figura 5.5(D) mostra as curvas de coeficiente de atrito nos ensaios com 140 N para 

uma hora de ensaio. Pode-se observar que as curvas de coeficiente de atrito não são 

constantes durante todo o tempo de ensaio. Nas concentrações de 0,001% e 0,05% as curvas 

apresentam um repentino aumento do coeficiente de atrito após aproximadamente 1800 s, 

sugerindo a falha do filme lubrificante. Com os resultados obtidos em concentrações do 

aditivo tão baixas, isto é, 0,001 a 0,05%, pode-se supor que o filme formado pelo aditivo não 

é homogêneo e portanto as falhas podem ser mais frequentes. Nas concentrações de 0,01 e 0,1 

% as curvas apresentam uma sensível oscilação do coeficiente de atrito após 

aproximadamente os 1800 s e 3000 s de deslizamento, respectivamente. Finalmente, para a 

concentração de 0,5% de aditivo, o coeficiente de atrito foi constante durante todo o tempo de 

deslizamento.  

Nos ensaios com a força normal de 240 N, na Fig. 5.5 (E), as curvas apresentam um 

repentino aumento do coeficiente de atrito a partir de aproximadamente 1200 s de ensaio, para 

a menor concentração de aditivo (0,001%). Com o aumento da concentração do aditivo 

lubrificante, a variação do coeficiente de atrito ocorreu em tempos maiores, exceto para a 

concentração de aditivo de 0,05%, o que sugere que o aumento da concentração de aditivo 

contribui para o aumento do tempo de ação do filme sobre a superfície para as outras 

concentrações de aditivo lubrificante. Para a concentração de 0,5% o coeficiente de atrito não 

sofreu aumento brusco, mas é possível observar pequenas oscilações durante o período de 

deslizamento. Observa-se também que as curvas de coeficiente de atrito sofreram sensíveis 

oscilações antes do aumento elevado dos valores de coeficiente de atrito, o que sugere uma 

possível ruptura das moléculas do filme formado pelo aditivo lubrificante causado 

provavelmente pela irregularidade do movimento de stick-slip, que pode ter conduzido a 

falhas no filme lubrificante levando a um aumento do coeficiente de atrito (Jahanmir, 1985).  

A redução do coeficiente de atrito com o aumento da força normal aplicada também 

foi observada por (Sahoo and Biswas, 2009). Entretanto os autores observaram esse 

comportamento para o ácido esteárico puro, sem a presença do óleo lubrificante. Neste caso, 

os autores descrevem apenas que o aumento repentino do coeficiente de atrito, após um 

determinado tempo de deslizamento, é devido à remoção das camadas aderidas na superfície. 

Aqui neste trabalho a falha do aditivo lubrificante é observada quando ocorre tanto a variação 

da força aplicada como a concentração do aditivo. Para os ensaios realizados na maior 
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concentração do aditivo, 0,5%, o filme lubrificante não apresenta falha até a força de 240 N, 

ao contrário do que foi observado nas menores concentrações, de 0,001 a 0,1%. Portanto, 

pode-se concluir que o filme formado pelo ácido esteárico, usado como aditivo, na 

concentração de 0,5% e com aplicação de uma força de 240 N é provavelmente uma condição 

favorável para aplicação prática. Esse comportamento também foi observado por (Nehme, 

Mourhatch and Aswath, 2010), que avaliaram a quantidade de óleo adicionada à superfície de 

contato. Os autores mostraram que o aumento da quantidade de óleo em regime limítrofe, 

favorece uma região estável de deslizamento mesmo em forças de contato elevadas. Bowden 

e Tabor (Bowden, F. P., and Tabor, 1950) também observaram que o efeito da adição de 

camadas do aditivo aumenta o tempo de ação sobre a superfície. 

O comportamento do coeficiente de atrito em função da força normal aplicada mostra 

que o coeficiente de atrito depende fortemente da força normal aplicada e das maiores 

concentrações de aditivo adicionado ao óleo lubrificante. O aumento da força proporciona 

menores valores de coeficiente de atrito, enquanto que o aumento da concentração do aditivo, 

a partir da concentração de 0,1% também reduz o coeficiente de atrito e mantém a 

estabilidade do filme lubrificante em função do tempo de deslizamento.  

Os resultados obtidos empregando o ácido esteárico como redutor de atrito mostrou 

que os valores de coeficiente de atrito, para as condições de maiores forças aplicadas, estão 

próximos aos valores descritos na literatura (~0,2 – 0,3), onde os ácidos graxos são descritos 

como bons redutores de atrito em superfícies metálicas no regime de lubrificação limítrofe 

(Bowden, Gregory and Tabor, 1945; Hardy, W.B.; Doubleday, 1922; Lundgren et al., 2008; 

Sahoo and Biswas, 2009; Simi� and Kalin, 2013; Studt, 1981). Além disso, observou-se que 

para a concentração de 0,1% do ácido esteárico os valores de coeficiente de atrito foram 

muito próximos aos valores obtidos para a concentração de 0,5%. Para a concentração de 

0,5% foi possível obter um valor constante de coeficiente de atrito, sugerindo que uma 

quantidade maior de moléculas é necessária para manter o filme lubrificante estável em 

função do tempo de deslizamento. Esses resultados mostram que o aumento da força normal 

aplicada ajuda a reduzir o coeficiente de atrito, mas é necessária uma concentração mínima do 

aditivo para manter o baixo coeficiente de atrito com um maior período de deslizamento 

(Cann and Cameron, 1984; Nehme, Mourhatch and Aswath, 2010).  
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Adicionalmente, os menores valores de coeficiente de atrito obtidos para as maiores 

concentrações de aditivo, 0,1 e 0,5% e em elevadas forças de contato sugere uma relação 

direta com o mecanismo de adsorção do ácido esteárico na superfície metálica. O trabalho 

realizado por (Trindade, 2014) mostrou que para o aditivo lubrificante, o 

dialquilditiocarbamato de molibdênio, é necessário um tempo mínimo para que ocorra a 

adsorção na superfície e que o aditivo inicie a ação de redução do atrito, diferente dos 

resultados obtidos neste trabalho, onde a ativação do mecanismo de adsorção não é 

dependente do tempo, uma vez que o coeficiente de atrito não varia em função do tempo de 

deslizamento desde o início do ensaio, comportamento esse também observado por Sahoo e 

Biswas (Sahoo and Biswas, 2009) para o mesmo ácido esteárico disperso em n-hexadecano. 

Os autores mostraram que quando a superfície foi lubrificada apenas com o ácido esteárico, 

sem o óleo base, o comportamento do coeficiente de atrito foi semelhante ao encontrado no 

presente trabalho, onde o aumento da força causa a redução do coeficiente de atrito.  

Os valores médios de coeficiente de atrito obtidos durante os 3600 s de ensaio em 

todas as concentrações do aditivo são mostrados na Fig. 5.5(F). Observa-se, inicialmente, que 

os valores para as menores forças são elevados, e com o aumento da força normal ocorre uma 

redução considerável do coeficiente de atrito até a força de 70 N. Após esta força, em 140 e 

240 N os valores médios tendem a aumentar e é possível observar que a dispersão dos valores 

médios de coeficiente de atrito são maiores do que foi observado para menores tempos de 

deslizamento (600 s). Este aumento na dispersão e dos valores médios está relacionado com a 

falha do filme lubrificante.  
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Figura 5.5 – Coeficiente de atrito em função do tempo de deslizamento de 3600 s, nas 
concentrações de aditivo, o ácido esteárico, de 0,001% a 0,5%: (a) na força de 10 N, (b) na 

força de 35 N, (c) na força de 70 N, (d) na força de 140 N, (e) na força de 240 N e (f) em 

todas as concentrações de aditivo e forças aplicadas. 

A redução do coeficiente de atrito com o aumento da força normal aplicada pode ser 

explicada pela remoção do filme superficial composto naturalmente por óxidos e hidróxidos, 
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Figura 5.6 – Mecanismos de adsorção, simétrico

superfície de aço. 

Fonte: Traduzido de (Sahoo and Biswas, 2009)
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expondo o metal nascente da superfície metálica e possibilitando a formação de

químicas entre o aditivo lubrificante, o ácido esteárico, com os átomos de metais reativos

� and Kalin, 2013). De acordo com Sahoo e Biswas

rção espontânea dos ácidos graxos de longas cadeias sobre a superfície m

ocorre por reações do tipo ácido - base entre o ânion carboxilato e os cátions expostos na 

superfície do metal. Quando o ácido graxo está em contato com a “zona ativa” as reações do 

base são formadas rapidamente com a superfície metálica.  

RCOOH + FeOOH = RCOOFeO + H2O               (5.1)

nions carboxilatos podem se adsorver na superfície metálica por meio de dois 

mecanismos (Figura 5.6), de modo simétrico, onde dois átomos de oxigênio do á

(RCOOH) podem formar ligações com o metal da superfície, ou assimetricamente, ond

apenas um átomo de oxigênio se liga com o metal e a ligação C=O permanece inalterada 

. Outra contribuição seria a redução do coeficiente

aumento da força normal aplicada que pode estar associada com o aumento da temperatura, 

sável pela ativação térmica das reações de adsorção (Simi� and Kalin, 2013)

ecanismos de adsorção, simétrico e assimétrico, dos ácido

(Sahoo and Biswas, 2009). 
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tre o ânion carboxilato e os cátions expostos na 

ontato com a “zona ativa” as reações do 

(5.1)

e adsorver na superfície metálica por meio de dois 

, onde dois átomos de oxigênio do ácido graxo 

ície, ou assimetricamente, onde 

 ligação C=O permanece inalterada 

. Outra contribuição seria a redução do coeficiente de atrito com o 

ociada com o aumento da temperatura, 

� and Kalin, 2013).  

e assimétrico, dos ácidos graxos sobre a 
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De acordo com (Michael, Rabinowicz and Iwasa, 1996) as elevadas pressões de 

contato envolvem o aumento da temperatura na região de contato, conhecidas como flashes de 

temperatura que ocorrem geralmente nos picos das asperezas. Esse efeito térmico pode 

aumentar a mobilidade das moléculas do aditivo lubrificante acelerando o mecanismo de 

adsorção das moléculas próximas às asperezas e a formação do filme adsorvido o que diminui 

as tensões de cisalhamento (Kalin and Gutierrez Mora, 2011; Kalin, M., Roman, E., and 

Vižintin, 2007; Philippon and Barros-Bouchet, 2011). A eficiência dos compostos polares, 

com características lubrificantes, como os ácidos graxos redutores de atrito, depositados em 

monocamadas ou em solução apresentam uma temperatura crítica característica para obter boa 

lubrificação, sendo estes dependentes da temperatura do sistema de operação (Bowden, 

Gregory and Tabor, 1945; Bowden, F. P., and Tabor, 1950; Jahanmir, 1985; Kalin and 

Gutierrez Mora, 2011; Kalin, M., Roman, E., and Vižintin, 2007).  

 A Fig.5.7 mostra os possíveis mecanismos que podem ocorrer pelo efeito do aumento 

da temperatura e também durante o tribocontato (Simi� and Kalin, 2013). Primeiramente, em 

condições estáticas (Fig. 5.7 (a)), a superfície do metal que está exposta à atmosfera ambiente 

e umidade está constantemente coberta de óxidos e hidróxidos (Tingle, 1950), o que pode 

interferir na adsorção dos ácidos graxos com as moléculas da superfície de contato. 

 Quando as moléculas do ácido graxo estão sobre a superfície metálica em temperatura 

ambiente, estas moléculas são adsorvidas por ligações de hidrogênio com os óxidos e 

hidróxidos, conforme a Fig. 5.7 b (2a). Adicionalmente, quando há a presença de sítios ativos 

na superfície as moléculas do ácido graxo podem se dissociar a um ânion carboxilato (-R-

COO
-
) e um próton (H

+
), formando ligações químicas com os átomos de ferro da superfície. 

Esta ligação ocorre entre ânion carboxilato e o átomo de ferro, formando o carboxilato de 

ferro (Fig. 5.7 b (2b)). Com o aumento da temperatura, acima de 80 °C, por exemplo, na Fig. 

5.7 (c), onde há uma melhor mobilidade das moléculas dos ácidos graxos e ocorre o 

favorecimento da adsorção. O efeito da temperatura é limitado, pois a quantidade de sítios 

adsorvidos livres na superfície do metal é menor do que a taxa de adsorção em elevadas 

temperaturas (Simi� and Kalin, 2013). 
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Figura 5.7 - Representação esquemática da adsorção do ácido graxo na superfície metálica. 
Na situação inicial a superfície está parcialmente coberta com óxidos e hidróxidos devido à 
exposição do ar ambiente (a). À 25ºC, as moléculas do ácido graxo formam ligações de 
hidrogênio com a superfície metálica e óxidos/hidróxidos pelo mecanismo de fisissorção. 
Algumas moléculas podem ser quimissorvidas formando íons carboxilatos (b). Em 80ºC, o 
aumento da temperatura aumenta a adsorção química e física (c). O deslizamento entre as 
superfícies induz o mecanismo de quimissorção e a formação do carboxilato de ferro que 
afetam as propriedades tribológicas (d).  

�

Fonte: Adaptada de (Simi� and Kalin, 2013).  

Fischer, et. al.  (Fischer, Hu and Hsu, 1997) investigaram as reações triboquímicas e 

termoquímicas dos ácidos graxos em condições de lubrificação limítrofe e mostraram uma 

diferença entre essas reações. Os autores mostraram que a adsorção das moléculas do ácido 

graxo ocorre por reações chamadas de triboquímicas, reações estas que dependem do efeito 

mecânico gerado pelo deslizamento entre as superfícies para que ocorram as reações. 

Adicionalmente, o trabalho mostra que o aquecimento gerado pelos flashes de temperatura 

(a) Início

(b) Deslizamento

2(a) 2(b) 
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não iniciam as reações químicas devido ao curto tempo de aquecimento (Fischer, Hu and Hsu, 

1997). 

A figura 5.8 mostra o gráfico com o tempo para a falha do filme lubrificante adsorvido 

(aumento brusco do coeficiente de atrito) para as forças de 140 e 240 N. O tempo de falha tem 

uma tendência geral para diminuir com o aumento da força normal. Já com o aumento da 

concentração de aditivo, para as concentrações de 0,001, 0,01 e 0,1% observa-se uma 

tendência em ocorrer a falha com o aumento da concentração do aditivo. O efeito da força 

normal ocorreu para as três concentrações de aditivos enquanto que o efeito do aumento da 

concentração de aditivo não teve um comportamento monotônico para a concentração de 

0,05% de aditivo. Esse resultado não pode ser explicado.  

Figura 5.8 – Tempo aproximado em que ocorreu a falha do coeficiente de atrito em função da 

concentração de aditivo de lubrificante, para as forças de 140 e 240 N.

5.3.2. Taxa de desgaste 

 A Fig. 5.9 (a) mostra os valores da perda de massa do disco em função da 

concentração do aditivo. Todos os valores estão na mesma ordem de grandeza, entre 1x10
-3

 e 

1x10
-2
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aplicada, 240N, em que a perda de massa do disco foi duas ordens de grandeza maior, 

caracterizando o regime de desgaste severo. É importante ressaltar que na força de 140N, a 

perda de massa para a concentração de 0,5% não aparece, devido ao eixo da ordenada do 

gráfico estar em escala logarítmica e o valor ser negativo (-0.00583 mg/m).  Observa-se 

também que o valor de perda de massa do disco, na maior concentração do aditivo (0,5%), 

manteve-se constante com o aumento da força normal aplicada. Para as concentrações do 

aditivo lubrificante de 0,001% a 0,1% os valores das perdas de massa mostraram-se dispersos, 

o que sugere uma mudança do mecanismo de desgaste na superfície de deslizamento após a 

quebra do filme lubrificante, observado nas curvas do coeficiente de atrito. Mesmo com a 

dispersão dos valores de perda de massa, a transição do regime do desgaste moderado para o 

regime severo foi observada apenas na força de 240N, para a concentração de 0,001%. Para as 

outras concentrações de aditivo lubrificante e condições de força normal não foram 

observadas transições. 

 A variação de massa do pino em função da força normal aplicada pode ser observada 

na Fig. 5.9 (b). É possível observar que as perdas de massa do pino são diferentes das perdas 

de massa observadas para o disco. No pino, a perda de massa apresenta um aumento quando a 

força normal aplicada é aumentada, enquanto que as perdas de massa observadas no disco 

estão na mesma ordem de grandeza em todas as condições de força normal. Os valores de 

perda de massa do pino mostram uma variação de três ordens de grandeza, com o aumento da 

força normal aplicada, de 10 a 240N, para as menores concentrações do aditivo, de 0,001% a 

0,05%. Essa variação da perda de massa sugere que as menores forças representam o regime 

moderado de desgaste e as maiores forças, 140 e 240 N o regime severo de desgaste. Para a 

concentração de 0,5% não ocorre a transição do regime de desgaste moderado para o regime 

severo. Na concentração de 0,1%, a transição é observada na passagem da força de 140 para 

240N. Para as outras concentrações, de 0,001% a 0,05%, a transição é observada na passagem 

da força de 70 para 140 N. 
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Figura 5.9 – Perda de massa em função da força normal aplicada, nas concentrações de 
aditivo de 0,001% a 0,5% (a) do disco, (b) do pino.  

Os maiores valores de perda de massa do pino em relação aos valores de perda de 

massa do disco sugere que o pino está em contato permanente com o disco durante todo o 

tempo de deslizamento, e com o aumento da força a superfície do pino sofre maior 

deformação plástica na superfície durante o deslizamento, enquanto que o disco está em 

contato intermitente, e, portanto a perda de massa é menor, mesmo com a falha do filme 

lubrificante.  
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O aumento da pressão de contato conduz também a um aumento da temperatura na 

superfície de deslizamento, o que pode levar a falha do lubrificante e consequentemente a 

transição do regime de desgaste. (Fox, Tyrer and Stachowiak, 2004) observaram que para o 

ácido esteárico, em baixas temperaturas os valores da taxa de desgaste eram menores do que 

em temperaturas maiores. O aumento da taxa de desgaste em maiores temperaturas foi 

relacionado com a temperatura de transição do óleo lubrificante (nesse caso o óleo de girassol 

- 150ºC), que causa a falha do lubrificante. De acordo com (Jahanmir, 1985) pode haver 

também um efeito da temperatura no desempenho da lubrificação limítrofe dos ácidos graxos 

e do álcool em óleo minerais, dependendo do número de átomos de carbono presentes na 

cadeia carbônica (maior número de átomos de carbono, maior o efeito de lubricidade). Assim, 

o aumento da perda de massa do pino, com o aumento da força normal aplicada nas baixas 

concentrações do aditivo pode estar relacionado às elevadas temperatura geradas na superfície 

de contato, após um limite de temperatura crítica de adsorção.  

Além disso, os valores de perda de massa para o pino e disco em 0,5% de ácido 

esteárico foram menores em todas as forças, não evidenciando a transição do regime de 

desgaste moderado para o desgaste severo, e mostram que as maiores concentrações do 

aditivo diminuíram efetivamente o desgaste e o atrito melhorando as condições de 

deslizamento.  

A inter-relação dos resultados aqui apresentados sugere que a adsorção das moléculas 

do aditivo é controlada por dois efeitos: o efeito da concentração do aditivo lubrificante, para 

as maiores concentrações, 0,1 e 0,5% evidenciado na redução do coeficiente de atrito nas 

menores forças (10 N a 70 N), como foi observado na Fig. 5.4 (f). O segundo efeito é o efeito 

da força que pode ser observado fortemente nas condições de 140 e 240N, que mantém os 

valores de coeficiente de atrito baixos, independente da concentração de aditivo. Entretanto o 

efeito da concentração do aditivo também foi evidenciado com o aumento do tempo de 

deslizamento, em que as maiores concentrações proporcionaram maior tempo de ação do 

aditivo lubrificante na superfície de deslizamento, mantendo o baixo coeficiente de atrito. 
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5.3.3. Análise da superfície de desgaste 

5.3.3.1. Microscopia Eletrônica de Varredura 

Após os ensaios de desgaste as superfícies dos discos foram limpas em banho de 

ultrassom por 10 min e em seguida a morfologia foi analisada pela técnica de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). A Fig. 5.10 mostra as imagens da superfície dos discos 

desgastados na força de 35 N, com concentrações do aditivo variando de 0,001 % a 0,5 %.  

Para as amostras com baixas concentrações do aditivo, 0,001 % e 0,01 % (Fig. 5.10 (a) 

e (b)) é possível observar poucas regiões que sofreram aração ou deformação plástica. As 

superfícies dos discos nas maiores concentrações do aditivo (0,05 a 0,5%) mostradas na Fig. 

5.10 (c,d,e) não apresentaram deformação plástica, adesão ou formação de óxido. Esse 

comportamento sugere que mesmo em baixas forças (e.g. 35 N), a concentração de aditivo 

mostra um efeito na proteção das superfícies, sendo que o regime moderado de desgaste foi 

predominante em todas as condições de deslizamento.

A Fig. 5.11 apresenta a imagem da morfologia das superfícies dos discos após os 

ensaios de desgaste realizados na força de 240 N. Podemos observar que para baixas 

concentrações do aditivo (0,001 a 0,01%) ocorre uma transferência de material e deformação 

plástica na superfície, caracterizando o mecanismo de desgaste adesivo. Além disso, é 

possível observar a presença de regiões com tonalidade mais escuras o que sugere a presença 

de óxido de ferro.  



135 

�

�

�

Figura 5.10 – Imagens de MEV da superfície dos discos após desgaste por deslizamento, na 

força de 35 N, para as seguintes concentrações de aditivo lubrificante: (a) 0,001%, (b) 0,01%, 
(c) 0,05%, (d) 0,1% e (e) 0,5%. 
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Figura 5.11 – Imagens de MEV das superfícies dos discos após desgaste por deslizamento, na 

força de 240 N, para as seguintes concentrações de aditivo lubrificante: (a) 0,001%, (b) 
0,01%, (c) 0,05%, (d) 0,1% e (e) 0,5%. 
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A presença do óxido de ferro sugere que mais de um mecanismo de desgaste atuou na 

superfície de deslizamento, porém, o mecanismo de adesão atuou mais fortemente, 

caracterizando o regime severo de desgaste. Este mecanismo de desgaste foi evidenciado nas 

concentrações do aditivo entre 0,001% a 0,1 %, diminuindo a presença de deformação 

plástica e adesão com o aumento da concentração do aditivo. Estes resultados confirmam as 

elevadas taxas de desgaste evidenciadas para as baixas concentrações do aditivo de 

lubrificante utilizadas. Na concentração de 0,5 % do aditivo foram observadas apenas as 

regiões com a formação de um filme de óxido não contínuo na superfície, sem a presença de 

deformação plástica ou adesão de material. Neste caso o regime de desgaste predominante foi 

o desgaste oxidativo caracterizando o regime moderado de desgaste (Viáfara and Sinatora, 

2011). A atuação deste regime de desgaste em forças elevadas está relacionada à alta 

concentração de aditivo adicionada ao óleo base. As superfícies com deformação plástica e 

adesão podem ter se formado após a falha do filme lubrificante de acordo com os resultados 

obtidos de coeficiente de atrito.  

5.3.3.2. Espectroscopia Raman 

 Para as análises pela técnica de espectroscopia Raman das fases óxidas e hidróxidas e 

uma melhor interpretação dos resultados, uma vasta busca na literatura foi realizada (Bersani, 

Lottici and Montenero, 1999; Dünnwald and Otto, 1989; Faria, D.L.A De; Silva, S.V; 

Oliveira, 1997; Neff, 2003; Oh, S. J., Cook ,D. C. et Townsend, 1998; Ohtsuka, T., Kubo, K. 

et Sato, 1986; Sousa, M. H., Rubim, J. C., Sobrinho, P. G. et Tourinho, 2001; Thibeau, R. J., 

Brown, C. W. et Heidersbach, 1978; Thierry, Persson and Leygraf, 1991). A Tabela 5.1 

apresenta uma lista de trabalhos da literatura com resultados que representam a fase magnetita 

(Fe3O4) e a fase hematita (�-Fe2O3), as mesmas fases que foram encontradas na superfície dos 

materiais aqui estudados. 

Os dados da Tabela 5.1, abrangem os resultados citados na literatura no período de 

1970 até 2003, tornando-se difícil comparar os espectros dada a disparidade dos equipamentos 

utilizados e dada a forte evolução da tecnologia dos espectros Raman. Além disso, a partir das 

amostras identificadas na literatura (pós-comerciais sintéticos ou minerais naturais), podem 

introduzir variações adicionais sobre os deslocamentos das bandas de Raman e na intensidade 
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das mesmas. Entre as publicações citadas, o trabalho realizado por (Neff, 2003) apresentam as 

condições experimentais e o mesmo equipamento empregado neste trabalho para a 

identificação das fases óxidas. O trabalho de (Faria, D.L.A De; Silva, S.V; Oliveira, 1997) 

também obtiveram os resultados nas mesmas condições citadas. Dessa forma, esses trabalhos 

foram na maioria das vezes a base de referência para os resultados aqui obtidos.  

Tabela 5.1 – Bandas de Raman das fases magnetita e hematita. 

Ref. 

Bibliog. 

(Oh, S. J., 

Cook ,D. 

C. et 

Townsend

, 1998) 

(Faria, 

D.L.A De; 

Silva, 

S.V; 

Oliveira, 

1997) 

(Sousa, M. 

H., Rubim, 

J. C., 

Sobrinho, P. 

G. et 

Tourinho, 

2001) 

(Ohtsu

ka, T., 

Kubo, 

K. et 

Sato, 

1986) 

(Neff, 

2003) 

(Thibeau, 

R. J., 

Brown, C. 

W. et 

Heidersba

ch, 1978) 

(Thierry, 

Persson 

and 

Leygraf, 

1991) 

(Bersani, 

Lottici 

and 

Montener

o, 1999) 

(Dünnwal

d and 

Otto, 

1989) 

Magnetita – Fe3O4

Comprim

ento de 

onda (cm-

1) 

 302 302  308   311 298 

        319 

 513 513      418 

532 534 534 540 542  550 541 550 

     613    

667 663 663 665 669 666 670 666 676 

  1322       

Hematita - �-Fe2O3

226 225  225 223 227 225 227  

245 247  245 241 245 247 246  

292 293  295 289 293 299 294  

 299    298  300  

411 412  415 404 414 412 413  

497 498  500 494 501 500 499  

612 613  615 604 612 613 613  

       659  

       818  

       1049  

       1103  

   1320 1310   1318  
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Na Fig. 5.12 são apresentadas as bandas do espectro Raman das superfícies dos discos 

após desgaste por deslizamento para as diferentes concentrações do aditivo (0,001 % a 0,5 %) 

e para as forças de 10 a 240 N. Podemos observar que para a menor concentração de aditivo 

lubrificante (0,001%) em baixas forças, de 10 a 70 N, observa-se apenas a presença da fase 

magnetita, Fe3O4, representada no comprimento de onda próximo a 669 cm-1 (Fig. 5.12 (a)). 

Para as forças de 35 e 70 N é possível identificar as bandas nas regiões de 542 e 303 cm-1, que 

também correspondem à fase magnetita (Faria, D.L.A De; Silva, S.V; Oliveira, 1997; Neff, 

2003). Para forças maiores, foram observadas em 140 e 240N, a fase magnetita (Fe3O4), na 

região de comprimento de onda de 669 cm-1, e a fase hematita (Fe2O3) nas regiões de 

comprimento de onda de 225, 295 e 411cm-1. Da mesma forma, as bandas que representam 

estas fases oxidas no espectro Raman também foram identificadas por (Faria, D.L.A De; 

Silva, S.V; Oliveira, 1997; Oh, Cook and Townsend, 1998; Thibeau, Brown and Heidersbach, 

1978; Thierry, Persson and Leygraf, 1991). É importante destacar que as bandas da fase 

hematita em 295 cm-1 e da fase magnetita em 303 cm-1, estão muito próximas no espectro. A 

banda que corresponde à fase magnetita normalmente aparece em 303 cm-1 quando há a 

presença da banda em 542 cm-1 (Neff, 2003). 

A presença de duas fases óxidas para as forças maiores sugere uma mudança do 

mecanismo de desgaste durante o deslizamento. A formação de novas fases está associada ao 

aumento da temperatura (Faria, D.L.A De; Silva, S.V; Oliveira, 1997) nas regiões de contato 

durante o desgaste por deslizamento e o contato entre as superfícies metálicas devido à falha 

do filme do lubrificante.  

Na região do comprimento de onda entre 1350 e 1600 cm-1 também foi observado uma 

banda no espectro Raman, o que sugere a formação do carbono com uma estrutura 

desordenada (Ferrari, A.C. Robertson, 2001), apesar de a superfície ter sido limpa após o 

ensaio. A presença da fase do carbono com estrutura desordenada está associada com a 

degradação dos compostos orgânicos presentes no lubrificante.    
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Figura 5.12 - Espectros Raman da superfície do disco após desgaste por deslizamento para as 

forças aplicadas de 10 a 240 N, para as concentrações de aditivo de (a) 0.001%, (b) 0.01%, (c) 
0.05%, (d) 0.1% e (e) 0.5%. 
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A Fig. 5.12 (b) mostra as curvas dos espectros Raman da superfície de desgaste dos 

discos realizados na concentração do aditivo de 0,01% para as forças de 10 a 240 N. Nesta 

concentração de aditivo foi observado o mesmo comportamento descrito anteriormente. Para 

as baixas forças, apenas a fase magnetita foi identificada na região de 669 cm-1, e nas forças 

elevadas, 140 e 240N, as fases magnetita e hematita foram observadas. Da mesma forma nas 

Fig. 5.12 (c) e (d), que representa as concentrações de 0,05 e 0,1% de aditivo, as fases 

magnetita e hematita foram visíveis no espectro na força de 240N. Nas forças de 10 e 35 N 

observam-se as bandas referentes à fase do carbono.  

A Fig. 5.12 (e) mostra os espectros de Raman para as amostras analisadas na 

superfície do disco para a concentração de 0,5% de aditivo. Observa-se que nessa 

concentração do aditivo lubrificante, apenas a presença da fase magnetita, desde as forças 

mais baixas até as mais elevadas. Dessa forma, poderíamos inferir que o aumento da 

concentração do aditivo inibe a formação da fase hematita. Entretanto, é importante observar 

que a presença da fase hematita foi identificada apenas para as forças mais elevadas (a partir 

de 70N), forças em que ocorreu a falha do filme adsorvido sobre a superfície. 

Adicionalmente, sugere-se que a formação da fase hematita está relacionada ao início do 

contato metálico entre as superfícies, enquanto que a fase magnetita está presente durante o 

desgaste em condições lubrificadas (Nehme, Mourhatch and Aswath, 2010).    

As análises de Raman referentes aos debris (coletados da trilha de desgaste com a 

mistura de lubrificante após os ensaios) presentes no meio interfacial entre o pino e o disco 

durante o desgaste por deslizamento são apresentadas na Fig. 5.13. Em todas as condições de 

força normal e concentração do aditivo lubrificante a fase magnetita foi observada na região 

de comprimento de onda próximo a 669 cm-1. A banda correspondente ao carbono, formado 

como produto de reação também foi observado na região entre 1300 e 1600 cm-1. Neste caso o 

carbono apresenta bandas com menor intensidade do que foi observado nos discos e nos 

pinos. As bandas que representam o óleo e o aditivo lubrificante não foram observadas nos 

espectros, o que sugere a degradação do óleo devido à presença de bandas que correspondem 

à estrutura desordenada do carbono. 
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Figura 5.13 - Espectro Raman dos debris de desgaste  para as forças aplicadas de 10 a 240 N, 
para as concentrações de aditivo de (a) 0.001%, (b) 0.01%, (c) 0.05%, (d) 0.1% e (e) 0.5%. 
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Para a concentração com 0,5% do aditivo lubrificante, apenas a fase magnetita foi 

observada em todas as condições de força aplicada. Nesta mesma concentração, foram obtidos 

baixos valores de coeficiente de atrito, onde o filme lubrificante apresentou melhores 

condições de lubrificação ao longo do tempo de ensaio, mantendo as superfícies lubrificadas. 

A ausência da fase hematita sugere que essa concentração de aditivo proporcionou melhores 

condições de deslizamento, com baixos valores de coeficiente de atrito. Segundo (Quinn, 

2002) a fase do óxido de magnetita auxilia na redução do coeficiente de atrito o que não 

ocorre com a fase hematita. 

Estudos de desgaste considerando a oxidação na superfície de deslizamento realizados 

por (Bisson et al., 1955) para os materiais aço/aço, do tipo pino contra disco, mostraram que a 

redução do coeficiente de atrito, desgaste e danos na superfície estão associadas com a 

formação de um filme de óxido constituinte das fases FeO, Fe3O4 e Fe2O3 em uma ou em 

ambas as superfícies de deslizamento e a formação dos óxido na superfície segue a seguinte 

ordem, FeO, Fe3O4 e Fe2O3.  O autor citam também que a redução do coeficiente de atrito 

pode ser resultado do aumento da espessura do óxido “bom”, no caso o FeO e o Fe3O4, que 

foi obtido pelo aumento da velocidade de deslizamento. Adicionalmente, este trabalho 

mostrou que a formação de diferentes óxidos de ferro nas superfícies de deslizamento 

influencia no desgaste sendo que os óxidos FeO e Fe3O4 são benéficos para a redução do 

atrito e o Fe2O3 é prejudicial.  Assim, a formação de filmes com baixa tensão de cisalhamento 

pode reduzir o atrito, o desgaste e o dano na superfície durante o deslizamento.  

Em outro trabalho realizado sobre o efeito da temperatura na transição do regime de 

desgaste em função da força normal aplicada mostrou que quando ocorre a predominância da 

fase oxida de magnetita, a taxa de desgaste e os danos sofridos na superfície são menores, 

comparados com a presença da fase óxida de hematita ou o óxido de ferro II (Sullivan and 

Athwal, 1983). A formação de diferentes tipos de óxidos na superfície está relacionada com 

as diferentes temperaturas geradas por atrito e também da reatividade do metal (Sullivan and 

Hodgson, 1988; Sullivan and Athwal, 1983). O trabalho realizado por (Quinn, 1983, 1994), 

também mostra que a mudança da temperatura na superfície de contato é influenciada pela 

força normal aplicada sobre as asperezas, formando diferentes fases óxidas (óxido de ferro) na 

superfície de deslizamento (Quinn, Rowson and Sullivan, 1980; Sullivan, Quinn and Rowson, 

1980).  
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Os autores (Nehme, Mourhatch and Aswath, 2010) mostraram que durante o 

deslizamento em regime de lubrificação limítrofe, para baixas pressões de contato, debris 

óxidos formados na superfície eram compostos pelo óxido de magnetita, enquanto que para 

forças elevadas (acima de 400N) ambas as fases óxidas, magnetita e hematita, foram 

encontradas. Esse resultado indica que quando na presença da fase magnetita ocorre o baixo 

coeficiente de atrito, comportamento esse não encontrado quando na presença da fase 

hematita. 

As análises de espectroscopia Raman da superfície de desgaste na superfície dos pinos 

são mostradas na Fig. 5.14. Observa-se na Fig.5.14 (a) a análise da superfície do pino na 

concentração do aditivo de 0,001 % a formação da fase magnetita no comprimento de onda 

próximo a 669 cm-1
. A fase hematita também foi encontrada, mas apenas na força 

correspondente a 240 N, conforme foi observado na superfície do disco da Fig. 5.12 (a). Já 

para a concentração de 0,01% da Fig. 5.14 (b) a fase hematita foi observada a partir da força 

de 70N, força essa em que não ocorreu a falha do lubrificante. Para a concentração de 0,5% 

mostrada na Fig. 5.14 (e) a fase hematita também foi observada para as forças de 10, 35, e 

140N em que a falha do lubrificante não ocorreu. Esse comportamento foi observado apenas 

na superfície do pino.  

A presença da fase hematita na superfície do pino para as forças em que não ocorreu a 

falha do lubrificante é contraditória aos resultados encontrados para o disco e para os debris. 

Uma hipótese seria uma relação sobre a composição química do material, uma vez que o 

material do pino é um aço carbono, AISI 4140, e a sua resistência à oxidação é menor do que 

o disco, o aço ferramenta AISI H13, que possui cromo na sua composição, o que melhora a 

resistência à oxidação. Assim, uma análise mais detalhada para o pino, com ensaios 

interrompidos ao longo do deslizamento são necessários para avaliar o início da formação das 

fases óxidas na superfície do pino.  
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Figura 5.14 - Espectros Raman da superfície do pino após desgaste por deslizamento para as 

forças aplicadas de 10 a 240 N, para as concentrações de aditivo de (a) 0.001%, (b) 0.01%, (c) 
0.05%, (d) 0.1% e (e) 0.5%. 
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Adicionalmente, os valores do coeficiente de atrito são maiores para as forças mais 

baixas e menores para as forças mais elevadas nos primeiros 600s de ensaios, ambos 

inicialmente com a presença da mesma fase óxida na superfície, a magnetita. Mesmo com a 

presença da mesma fase, esse comportamento pode ser explicado a partir do aumento da 

temperatura nas regiões de contato pelo aumento da força normal, o que acelera o processo de 

adsorção do aditivo devido à maior mobilidade das moléculas sobre a superfície. Além disso, 

o aumento da força normal causa o desgaste e a remoção das impurezas presentes na 

superfície, deixando a superfície metálica propícia a formar ligações com o aditivo 

lubrificante, devido à formação do Fe
+
 na superfície nascente que tem elevada energia de 

superfície. Entretanto, o desgaste (após 3600s) aumentou com a força normal, ao menos para 

o pino, a partir da força de 70 N, força a partir desta que ocorreu a falha do filme lubrificante, 

observada pelo coeficiente de atrito, que apresentou valores médios maiores para 3600s de 

deslizamento, o que levou também ao aumento da perda de massa do pino. Ensaios 

interrompidos em tempos de até 600s são necessários para confirmar esta hipótese. 

5.3.4. Isotermas de adsorção obtidas a partir dos resultados de coeficiente de atrito 

 Com os resultados de coeficientes de atrito que foram obtidos em função de diferentes 

concentrações de aditivo lubrificante para a força normal de 35 N permitiram modelar 

algumas isotermas de adsorção, dentre elas: Langmuir, Temkin, Frumkin e Flory-Huggins. 

Na Tabela 5.2 são apresentadas para cada concentração de aditivo lubrificante na força 

de 35 N todas as variáveis envolvidas para testar as isotermas de adsorção de Langmuir, 

Frumkin, Temkin e Flory-Huggins. A partir dos dados obtidos foi realizado o ajuste por 

regressão linear das variáveis envolvidas em cada um dos modelos de isoterma de adsorção. 

Das as isotermas de adsorção testadas neste trabalho, foi observada a obediência dos 

resultados apenas à isoterma de adsorção de Langmuir, conforme ilustrado na Fig. 5.15. 

O valor de � foi calculado de acordo com o modelo proposto por Jahamir e Beltzer 

(Jahanmir and Beltzer, 1986) e posteriormente usado também por (Biresaw et al., 2002; 

Trindade, 2014), conforme equação à seguir:  

� = �a = (fb – f)/(fb-fa)                
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Onde, fa é coeficiente de atrito da cobertura do aditivo puro sem óleo lubrificante (0,2), fb é o 

coeficiente de atrito do óleo puro sem aditivo (0,5) e f é o coeficiente de atrito das 

concentrações de aditivo estudadas, variando de 0,001 % a 0,5 % e � é a eficiência do aditivo 

lubrificante. 

Tabela 5.2 – Parâmetros e variáveis dos modelos de adsorção para a condição de força de 
35N. 

Concentração 
de aditivo 

[%] 

f � �/(1-
�) 

ln 
(�/C) 

ln (1-
�) 

ln C ln (�/((1-
�)*C) 

C/� � (%) 

0,001 0,37 0,32 0,48 5,78 -0,39 -6,9 -7,64 0,003 32

0,01 0,4 0,25 0,33 3,21 -0,28 -4,6 -5,70 0,04 25 

0,05 0,32 0,45 0,81 2,19 -0,60 -3,0 -3,20 0,11 45 

0,1 0,3 0,50 1 1,61 -0,69 -2, -2,30 0,20 50 

0,5 0,17 0,82 4,71 0,50 -1,74 -0,69 0,80 0,60 82 

Na Fig. 5.15 observa-se a obediência dos resultados obtidos à isoterma de adsorção de 

Langmuir. Para esta isoterma o ajuste dos dados apresentou um coeficiente de determinação 

R
2
 de 0,99, o que indica a obediência a esta isoterma. Os valores da energia livre de adsorção 

foram obtidos através do coeficiente de adsorção, Kads, determinado pela inclinação da reta e 

são mostrados na tabela 5.3. 

�Gads = -R.T.lnKads

onde, �Gads é a energia livre de adsorção. 

 O ajuste dos resultados ao modelo da isoterma de adsorção de Langmuir sugere que: o 

mecanismo de adsorção das moléculas ocorre em sítios ativos e localizados; que há a 

formação apenas de uma camada; que a interação ocorre apenas entre a molécula e a 

superfície metálica.  Portanto, este modelo de isoterma de adsorção considera a adsorção 

finita. 
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Figura 5.15 – Ajuste dos dados à isoterma de Langmuir para o comportamento do aditivo 

lubrificante na força de 35N. 

Tabela 5.3 – Parâmetros obtidos da isoterma de adsorção de Langmuir para a força de 35N. 

Parâmetros  

R
2 0,99 

�Gads (KJ/mol) -5,28 

A energia livre de adsorção calculada a partir do ajuste da isoterma de adsorção de 

Langmuir foi de -5,28 KJ/mol para a força de 35 N, o que indica que o mecanismo de 

adsorção é por fisissorção. Esse comportamento sugere que ocorreu adsorção do aditivo na 

superfície do material. A literatura mostra que o resultado de energia livre de adsorção igual a 

-5,28 KJ/mol, embora caracterize o mecanismo de adsorção como um processo espontâneo, 

este valor em módulo é inferior 25 KJ/mol, logo o mecanismo de adsorção é por fisissorção. 

(Kurth et al., 2007) (Guedes, I., 1996). O mecanismo de adsorção por fisissorção sugere que 

ligações fracas ocorrem entre a superfície metálica e o aditivo lubrificante. 

Outros trabalhos da literatura (Bayrak, 2006; Biresaw, Adhvaryu and Erhan, 2003; 

Biresaw et al., 2002; Jahanmir and Beltzer, 1986) também estudaram a aplicação dos modelos 
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de isotermas de adsorção para alguns aditivos de lubrificante, como os ácidos graxos e os 

ácidos carboxílicos. Para fins de comparação com os resultados obtidos no presente trabalho, 

são apresentados na Tab. 5.4 a energia livre de adsorção para alguns dos aditivos lubrificantes 

encontrados na literatura onde mostra que o valor de energia livre de adsorção encontrado 

para a força de 35 N que foi de 5,28 KJ/mol em módulo apresentou valores próximos aos 

encontrados na literatura. 

Tabela 5.4 – Valores de energia livre de adsorção encontrados na literatura, comparados com 

este trabalho. 

Adsorbato Conf. de ensaio Materiais 
�Gads

(KJ/mol) 
Referência 

Ácido esteárico Pino/disco (35N) aço/aço -5,28 Presente trabalho 

Ditridecil adipato 

Esfera/disco (oscilação) 
(50N) 

aço/aço 

-3,4±1,2 (Trindade, 2014) 

Esfera/disco (oscilação) 
(150N) 

-4,3±1,3 (Trindade, 2014) 

Óleo de cártamo 
oleico 

Esfera/disco (translação) 

-10,6 (Biresaw, Adhvaryu and Erhan, 2003) 

Óleo de cártamo -8,4 (Biresaw, Adhvaryu and Erhan, 2003) 

Óleo de soja oleico -8,8 (Biresaw et al., 2002) 

Óleo de soja -8,8 (Biresaw et al., 2002) 

Óleo de jojoba -5,5 (Biresaw, Adhvaryu and Erhan, 2003) 

Oleato de metila -4,3 (Biresaw, Adhvaryu and Erhan, 2003) 

Laureato de metila -2,5 (Biresaw et al., 2002) 

Ácido esteárico Esfera/cilindro 
(translação) 

cobre/cobre 
-23 (Jahanmir and Beltzer, 1986) 

Estearato de metila -5,5 (Jahanmir and Beltzer, 1986) 
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5.4. Considerações finais 

Neste capítulo, a influência da variação da concentração de aditivo de lubrificante e da 

força normal aplicada foi estudada.  

� O coeficiente de atrito é influenciado por ambas as variáveis, força e concentração do 

aditivo. Os resultados mostraram que as maiores concentrações de aditivo (0,1 e 0,5%) 

estudadas proporcionaram a redução do coeficiente de atrito. Adicionalmente, o 

aumento da força normal aplicada também mostrou efeito na redução dos valores do 

coeficiente de atrito. Este comportamento foi atribuído à remoção das camadas de 

óxidos e hidróxidos devido ao deslizamento o que leva a um aumento do processo de 

adsorção, pela ativação das moléculas do aditivo de lubrificante na superfície.  

� A perda de massa do disco (corpo mais duro) não sofreu variação com o aumento da 

força normal aplicada, e os valores de perda de massa mantiveram-se na mesma ordem 

de grandeza. A perda de massa do pino (corpo mais mole) mostrou uma transição do 

regime de desgaste moderado para o regime severo obtido também nos ensaios de 

desgaste a seco com a remoção dos debris para a faixa de força de 70 a 140 N, para as 

concentrações de 0,001% a 0,05% do aditivo. Para a concentração de 0,1% a transição 

ocorreu na passagem da força de 140 para 240N. Na concentração de 0,5% não 

ocorreu a transição do regime moderado para o regime severo de desgaste. 

� As análises por Raman mostraram a presença de fases óxidas na superfície do material 

após ensaios de desgaste. Foram identificadas as fases da magnetita (Fe3O4) e da 

hematita (Fe2O3). A fase magnetita foi observada em todas as condições de ensaio. Já 

a fase hematita foi observada apenas na superfície do disco e nos debris para as 

maiores forças de contato (140 e 240N). Já na superfície do pino, ambas as fases, 

hematita e magnetita foram evidenciadas. 

� As análises das superfícies das amostras após o desgaste por deslizamento sugerem 

que as maiores concentrações do aditivo proporcionam superfícies com uma menor 

deformação plástica e adesão e também a presença de um filme de óxido na superfície. 

� A obediência dos resultados à isoterma de adsorção de Langmuir mostrou que o 

aditivo lubrificante se adsorve na superfície metálica por interações fracas, 
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consideradas como ligações físicas, ou de fisissorção, obtidas pelo cálculo de energia 

livre de adsorção.  
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