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CAPÍTULO 2 - Revisão bibliográfica 

O principal objetivo da Engenharia é produzir, para uma determinada 

especificação, uma máquina ou um sistema que deve realizar uma determinada função. 

Conforme descrito por DOWSON (1997), esse objetivo predominou no início da 

história da Engenharia, de maneira que considerações sobre atrito, desgaste, 

confiabilidade e outros itens relacionados a eficiência eram subservientes. 

Inventividade, conhecimentos práticos e princípios científicos eram direcionados à 

construção de máquinas que funcionavam e a história da tecnologia mostra evidências 

de grandes descobertas. À medida em que os processos de fabricação envolviam 

materiais de construção de resistência e confiabilidade adequadas, o engenheiro teve a 

oportunidade de aplicar com confiança os princípios básicos da termodinâmica, da 

mecânica dos fluidos e da mecânica dos sólidos ao projeto de máquinas. Nesse curso, 

surgiu a necessidade de se direcionar uma atenção para a vida, confiabilidade e 

eficiência das máquinas, com o que inevitavelmente as considerações sobre atrito, 

desgaste e lubrificação se faziam presentes.  

Apesar dessa descrição acerca da história da Engenharia, sabe-se que as 

preocupações voltadas aos temas desgaste, atrito e lubrificação tiveram início já há bem 

antes do presente século. O uso do lubrificante como um meio de diminuir o trabalho 

requerido no transporte de objetos pesados é conhecido há mais de 4.000 anos, como 

mencionado por PERSSON (1999). Por outro lado, como tema na sociedade 

tecnológica, a tribologia vem sendo considerada de maneira premente desde meados de 

1940 e ainda mais intensamente na década de 1960 [DOWSON, 1997].  

O termo “tribologia”, definido como “ciência e tecnologia das superfícies que 

interagem entre si mediante um movimento relativo”, surgiu em meados da década de 

1960, inicialmente no Reino Unido e em seguida propagado por todo o mundo 

[DOWSON, 1997]. A maioria dos tópicos cobertos por essa palavra é antiga e bem 

conhecida, como o estudo de lubrificantes, lubrificação, atrito, desgaste e mancais. As 

interações superficiais ditam e controlam o funcionamento de praticamente todos os 

dispositivos mecânicos construídos pelo Homem, fato com o qual se observa uma 
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importância central da tribologia em termos de desenvolvimento tecnológico; 

entretanto, ainda hoje, isso nem sempre é reconhecido [PERSSON, 1999]. 

Segundo as observações de MYSHKIN (2000), nos primeiros estudos de 

desgaste e atrito, o contato entre sólidos era considerado como sendo mecânico, do 

ponto de vista do comportamento da tensão-deformação no meio contínuo, ou do ponto 

de vista físico, com adesão molecular ou atômica causando o cisalhamento na interface. 

Posteriormente, as propriedades do lubrificante foram consideradas do ponto de vista de 

sua interação molecular com a superfície sólida e um conceito de camada limítrofe 

característico do lubrificante foi desenvolvido por Hardy, conforme cita MYSHKIN 

(2000).  

Em termos dos estudos de lubrificação, PERSSON (1999) registrou que a teoria 

da lubrificação hidrodinâmica, baseada nas equações de Navier-Stokes que descrevem o 

movimento de fluidos viscosos, surgiu a partir da observação da pressão hidrodinâmica 

gerada em mancais deslizantes, em 1885. Osbourne Reynolds, em 1886, utilizou os 

princípios da mecânica dos fluidos para explicar o fenômenos observados e publicou, a 

partir disso, a teoria clássica da lubrificação hidrodinâmica (HD), utilizada com 

freqüência no projeto de dispositivos mecânicos. Na abordagem HD, a principal 

característica do fluido lubrificante é a sua viscosidade e interações físicas entre as 

superfícies não são consideradas.  

Estudos com elementos de máquinas lubrificados e sujeitos a tensões elevadas, 

como engrenagens e elementos rolantes, mostraram que a abordagem da lubrificação 

HD não se aplicava satisfatoriamente. Aplicadas a esses casos, abordagens da 

lubrificação com o conceito da lubrificação elastohidrodinâmica (EHL ou EHD) foram 

iniciados na segunda metade do século vinte, o que hoje é conhecido como um 

fenômeno de importância na proteção de componentes de máquinas críticos 

[DOWSON, 1997]. O fenômeno, observado por técnicas interferométricas na mesma 

época, revelou que a espessura do filme lubrificante é contínua na região do contato, 

apresentando na saída do contato uma diminuição dessa espessura, devido à existência 

de um pico de pressão na interface do contato nessa região. A existência do pico de 

pressão leva a uma constrição nessa região com uma diminuição da espessura para 70 a 

75% do valor da espessura central do filme (CHENG, 1988). A teoria EHL ficou 

conhecida como a “solução EHL de Grubin”, sendo no entanto a sua autoria atribuída a 
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A. M. Ertel. Soluções numéricas para o cálculo da espessura de filme em contatos EHL 

ocorreram principalmente na década de 1960, por Dowson e Higginson [DOWSON, 

1997]. 

Por outro lado, foi em 1922 que Hardy, segundo PERSSON (1999), introduziu o 

termo lubrificação limítrofe e a interação do lubrificante com as superfícies sólidas. 

Hardy realizou experiências com algumas monocamadas de lubrificante adsorvidas 

sobre placas de vidro, com o que concluiu que a lubrificação limítrofe dependia de 

características físico-químicas do lubrificante e não apenas da sua viscosidade. Em 

termos de modelamento para sistemas sob deslizamento lubrificado, BLAU (1997) 

apontou a necessidade de modelos, principalmente para a situação limítrofe, contendo 

parâmetros, não somente das propriedades dos sólidos, como também dos efeitos 

triboquímicos. 

Progressos posteriores nos estudos tribológicos foram baseados no conceito do 

atrito como um processo multi-escalar que ocorre nas camadas superficiais dos sólidos e 

lubrificantes, sob efeitos combinados de deformação e cisalhamento, com uma eventual 

ação simultânea de reações químicas, transformações estruturais e transformações de 

fase, seja na camada lubrificante, nos filmes superficiais ou mesmo nos materiais 

adjacentes. Mediante o conhecimento da complexidade estabelecida, a continuidade dos 

estudos voltados à tribologia se faz necessária.  

A seguir serão abordados termos e enfoques relacionados ao estudo tribológico 

de  sistemas lubrificados. 

 

2.1 Desgaste 

 

Para fins de engenharia, o desgaste é descrito por BAYER (1994) como um dano 

superficial, provocado por uma interação mecânica com outra superfície, corpo ou 

fluido. Na interação, atuam os chamados mecanismos de desgaste, que envolvem uma 

série de fenômenos físicos e químicos. A preocupação com o desgaste surge na medida 

em que o dano se torna tão grande que passa a interferir no funcionamento adequado do 

dispositivo. Conforme descrito por BAYER (1994), há pelo menos três maneiras de se 

classificar o desgaste, em termos de:  
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• Aparência da trilha (por exemplo: riscado, com pite, polido). Esta classificação 
permite a comparação de uma situação de desgaste com outras, permitindo 
extrapolar experiências adquiridas em uma situação de desgaste a outras novas. 

• Mecanismos físicos de remoção de material ou causadores do dano (por 
exemplo: adesão, abrasão, oxidação, delaminação). Esta classificação fornece 
um guia para o uso de modelos para predizer ou projetar uma vida ao desgaste 
ou identificar a significância da dependência dos parâmetros que podem ser 
controlados, como carga, geometria, velocidade, ambiente. 

• Condições que envolvem a situação de desgaste (desgaste lubrificado, 
desgaste a seco, desgaste metal-metal, desgaste por deslizamento, por 
rolamento, em alta temperatura). Essa classificação descreve uma situação de 
desgaste em termos de condições macroscópicas, de modo que um conjunto de 
relações, regras ou equações específicas possam ser identificadas e usadas no 
sistema. 

 
Essas classificações podem ser interrelacionadas, e o mesmo termo pode ser 

usado no contexto de mais de uma classificação. Como por exemplo, o termo “scuffing” 

é usado de várias maneiras. Alguns autores relacionam esse termo a uma descrição da 

aparência física de enrugamento da superfície; outros o usam para indicar que o 

mecanismo de desgaste predominante é o adesivo, e um terceiro autor pode usar o termo 

para indicar um tipo de desgaste com produção de dano especificamente sob condição 

de deslizamento lubrificado. 

As interrelações existentes entre as categorias de classificação não são únicas, 

simples e diretas, basicamente porque há numerosas maneiras pelas quais os materiais 

sofrem desgaste e cada maneira pode ser influenciada por um vasto número de fatores.  

BAYER (1994) menciona que, nas situações de engenharia prática em geral, não 

são conhecidas possibilidades reais de um estabelecimento de correlações completas 

entre condições de operação, mecanismos de desgaste e aparência superficial. 

 

2.1.1 Tribo-superfícies de materiais metálicos 

 

Como menciona BAYER (1994), sendo o desgaste essencialmente um fenômeno 

de superfície, as propriedades da superfície são fatores fundamentais na determinação 

do seu comportamento ao desgaste. BAYER (1994) descreve fenômenos relacionados a 
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tribo-superfícies, ou superfícies modificadas pela ação do desgaste. Os mesmos estão 

resumidos a seguir.  

Há inúmeras propriedades ou características das superfícies que podem afetar 

tanto o comportamento como as transições devidas ao desgaste. Entre tais, têm-se as 

características geométricas (forma geral dos corpos e forma e distribuição das 

asperezas), propriedades mecânicas (módulo elástico, dureza e parâmetros de fadiga), 

características físicas (encruamento, difusão e parâmetros de rede) e características 

químicas (composição e polaridade da superfície). O desgaste é influenciado por esses 

fatores e também pode influenciar os mesmos, ou seja, eles são dependentes entre si. 

Uma situação de desgaste estável seria aquela em que os parâmetros de superfície não 

mudariam em função do desgaste.  

Entre as características geométricas macroescalares, tem-se a distribuição das 

tensões na região do contato, que muda quando o contato é afetado pelo desgaste. A 

Figura 2-1 [BAYER, 1994] mostra o efeito do desgaste no contato esfera-plano. 

Inicialmente não-conforme, pode se tornar conforme ou continuar não-conforme. 

 

 

Figura 2-1:  Mudanças na configuração do contato como resultado do desgaste 
para uma esfera deslizando sobre um plano. A: somente a esfera 
se desgasta; B: somente o plano se desgasta; C: Ambos se 
desgastam. [BAYER, 1994]. 

 

inicial 
 

desgastado 
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Em termos de mudanças microescalares, tem-se as características de deformação 

das asperezas como resultado do contato. Em sistemas deslizantes em geral, o desgaste 

inicial tende a aumentar o raio de curvatura das asperezas e promover uma distribuição 

mais uniforme das alturas das mesmas. Essas mudanças tendem a aumentar o número de 

asperezas em contato, bem como reduzir a tensão associada com cada junção. Tais 

fatores levam a uma mudança na microgeometria ou topografia, característica dos 

processos de desgaste envolvidos. 

BAYER (1994) também menciona que além das mudanças geométricas 

associadas com o desgaste, outras mudanças que influenciam as propriedades físicas e 

mecânicas das tribo-superfícies podem ocorrer, como as mudanças na composição e na 

estrutura. Um exemplo clássico de mudança de composição é o que ocorre no processo 

de desgaste oxidativo. Uma maneira que modifica quimicamente a tribo-superfície é 

quando fragmentos de desgaste presentes na interface formam uma estrutura composta, 

fenômeno que é observado no desgaste por deslizamento. Em termos de mudanças 

estruturais, há aquelas resultantes de deformação plástica. Tais fenômenos podem 

causar mudanças na densidade de discordâncias e no tamanho de grão das estruturas 

próximas à superfície, o que geralmente resulta em modificações nas propriedades de 

dureza e de fragilidade das superfícies. 

BAYER (1994) também descreve a temperatura superficial como um fator de 

importância a ser considerado no que se refere a tribo-superfícies. Entre os fatores que 

influenciam essa temperatura, há o calor gerado na superfície pelo atrito, as 

condutividades térmicas dos materiais, os caminhos para a condução de calor para fora 

da interface e a temperatura ambiente. A Figura 2-2, reproduzida de BAYER (1994), 

ilustra as principais influências para a temperatura superficial. Conforme explicado por 

esse autor, com o deslizamento, a energia térmica é gerada na superfície devido ao 

aquecimento pelo atrito; logo, as temperaturas superficiais são mais altas do que no 

restante do material, o que pode afetar a natureza da superfície de duas maneiras. Uma é 

simplesmente relacionada ao fato de que a maioria das propriedades dos materiais são 

dependentes da temperatura. Como conseqüência, a superfície irá exibir um 

comportamento do material correspondente àquela temperatura. Isso é particularmente 

importante no caso de materiais poliméricos. Uma outra maneira pela qual a 

temperatura da superfície pode influenciar as tribo-superfícies é devida à dependência 
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dos processos de modificação das superfícies com a temperatura. Temperaturas 

elevadas podem aumentar as taxas de reação, influenciar as mudanças de fase, aumentar 

a difusão e favorecer características de deformação plástica dos materiais. 

 

 

Figura 2-2:  Fatores que afetam a temperatura das superfícies [BAYER, 1994]. 

 

Uma outra possibilidade de modificação das tribo-superfícies citada por BAYER 

(1994) é através da formação dos chamados tribofilmes. Tais filmes são materiais 

advindos de partículas de desgaste dos próprios materiais do par, que são aderidos às 

superfícies, de maneira que o deslizamento ocorre entre tais camadas. Inicialmente, as 

camadas se formam em regiões localizadas, porém, ao longo de sucessivos 

deslizamentos, a cobertura da superfície se torna uniforme e estável, com espessura 

característica. BAYER (1994) menciona que existem resultados da literatura que 

mostram que os filmes ocorrem em geral nas superfícies do material menos duro. Como 

a formação de tais camadas implica necessariamente em um processo de elevada 

deformação e cisalhamento com alta temperatura, as suas propriedades são diferentes 

dos materiais base envolvidos. Em geral, com a formação dos filmes, o desgaste é 

diminuído. BAYER (1994) faz referência a vários estudos, nos quais foram 

identificados fatores que afetam a formação e o crescimento de tais filmes. Dentre tais 

fatores, foram citados a rugosidade, a lubrificação e o tipo de movimento. 

Na literatura, foi encontrado um trabalho de DRAGON-LOUISET (2001), em 

que foi desenvolvido um modelo teórico de desgaste no regime moderado. No modelo, 

o critério para o desgaste foi derivado da segunda lei da termodinâmica, considerando 
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os fluxos de massas dos corpos sólidos para a interface entre esses corpos, devidos à 

produção de partículas de desgaste. A partir disso, aplicando as leis da conservação da 

massa e da energia, são obtidas as taxas de energias específicas liberadas, que foram 

interpretadas como a energia dissipada durante o processo de trincamento das asperezas, 

o que, por sua vez, depende do estado de tensão e de deformação do material do volume 

e do material danificado pelo processo de desgaste. Um critério de desgaste para cada 

sólido é formulado, baseado nas taxas de liberação de energia. A Figura 2-3 mostra uma 

representação esquemática utilizada pelo autor, de um sistema com dois sólidos em 

contato com movimento relativo deslizante. A região do contato é constituída de 

asperezas localizadas sobre um material afetado pelo processo de deslizamento e com 

trincas, por causa da pressão e do atrito devido ao movimento. Γ1 e Γ2 são as bordas que 

separam o material não afetado do afetado pelo processo de deslizamento. Ω1 e Ω2 são 

as regiões do material base dos sólidos 1 e 2. Ω3 é a área da interface composta das 

regiões danificadas de ambos os sólidos e do terceiro corpo produzido pelos produtos do 

desgaste misturados com um eventual fluido. Quando o sólido i é desgastado, as 

partículas em Ω3 são destacadas e trincas se propagam no material base. Há fluxos de 

massa através de Γi, de Ωi para Ω3. Equações do balanço de massas são descritas para o 

sistema Ω = Ω1 ∪ Ω2 ∪ Ω3 com bordas Γ1 e Γ2, que vão se modificando no decorrer do 

processo de deslizamento. 

 

 

Figura 2-3:  Modelo utilizado por DRAGON-LOUISET (2001) para o desgaste 
produzido em um sistema deslizante com dois corpos (1 e 2) sob 
velocidade relativa V. ΓΓ1, ΓΓ2: bordas limites entre a região afetada 
(ΩΩ3) e não afetada (ΩΩ1, ΩΩ2) pelo deslizamento. e: espessura de ΩΩ3. 

 

O fluxo de fluido e do resíduo de desgaste é acoplado a considerações 

micromecânicas baseadas em um modelo de interface, esta considerada como sendo 
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constituída de duas regiões em ambos os sólidos em questão. A Figura 2-4 mostra 

esquematicamente as considerações microscópicas utilizadas no modelo da interface. 

Em cada sólido, uma das regiões é referente à área do sólido com material afetado pelo 

processo de deslizamento, com trincas e material do resíduo impregnado entre as 

asperezas. Essa região é sujeita a esforços e deformações com ausência de cisalhamento, 

ou seja, sujeita somente às deformações εxx e εyy e às tensões σxx e σyy. Na Figura 2-4, 

tais regiões são designadas por Ω31 e Ω32. A outra região, que engloba o limite físico 

entre os dois corpos (Ω33 na Figura 2-4), compreende áreas com suspensão de partículas 

sólidas, formando uma camada cisalhada com o fluxo de fluido viscoso. Essa região é 

sujeita a esforços cisalhantes, com as deformações εxy e εyy e as tensões de cisalhamento 

σxy e compressiva σyy. Na escala macroscópica, são estabelecidas as relações entre a 

tensão compressiva σyy e a deformação εyy, e entre a tensão cisalhante σxy e a taxa de 

deformação εxy (esta devido à viscosidade da suspensão das partículas sólidas), nas 

regiões de contorno Γ1 e Γ2. O volume de partículas é introduzido na interface como um 

parâmetro modificador da interface e que depende da velocidade de deslizamento. O 

coeficiente de atrito é determinado pela relação entre as tensões compressiva e de 

cisalhamento médias da região Ω3. O modelo é relativamente complexo e a solução, 

segundo o autor, pode ser obtida pelo método de elementos finitos.  

 

 

Figura 2-4: Modelo da interface na escala microscópica, considerado por 
DRAGON-LOUISET (2001) para o modelo de desgaste no regime 
moderado de um sistema deslizante. ΩΩ31 e ΩΩ32: regiões afetadas 
pelo processo deslizante; ΩΩ33: região com fluxo de partículas; ΩΩ3: 
região da interface. 

 

Uma observação quanto ao modelo de desgaste proposto por DRAGON-

LOUISET (2001) é que o fluxo de partículas e portanto o desgaste ocorre de maneira 

contínua, ou seja, aparentemente, parece que fenômenos relacionados ao crescimento de 

filmes triboquímicos que podem ocorrer em um deslizamento lubrificado, ou mesmo de 
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crescimento de uma camada de óxido que ocorreria em deslizamento a seco, não são 

considerados no modelo. 

Em sistemas reais de desgaste, deve-se considerar que as várias maneiras em que 

as tribo-superfícies se modificam como conseqüência do desgaste atuam 

simultaneamente, e de uma maneira interativa. Resumidamente, as várias maneiras 

podem compreender fenômenos mecânicos, como os relacionados à fadiga, onde atuam 

os mecanismos de trincamento e de fratura, e à deformação plástica, onde atuam os 

mecanismos de sulcamento e de corte, ou fenômenos triboquímicos, que envolvem 

crescimento de filmes superficiais. 

HOKKIRIGAWA e colaboradores (1998) abordaram o contato plano-plano de 

um sistema deslizante real em termos geométricos, onde descreveram as possíveis 

interações entre os corpos devido à inclinações que inevitavelmente ocorrem entre as 

superfícies do contato plano-plano. As inclinações originam situações dentro do contato 

plano macroscópico, tais que o contato real ocorre localizado em uma pequena região. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para descrever as interações de uma aspereza 

com a superfície oposta, que resultariam no desgaste. O esquema da Figura 2-5, de 

HOKKIRIGAWA e colaboradores (1998), mostra as possíveis interações mecânicas que 

ocorreriam em um processo de deslizamento. 

 

 

Figura 2-5: Classificação de modos de desgaste, segundo HOKKIRIGAWA e 
colaboradores (1998). 
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2.2 Atrito 

 

Em situações envolvendo deslizamento ou rolamento, um termo associado ao 

desgaste é o atrito. O atrito pode ser definido como a força que se opõe ao movimento 

relativo entre duas superfícies. Genericamente, a magnitude da força de atrito é descrita 

em termos de um coeficiente de atrito, que é a razão entre a força de atrito e a força 

normal que pressiona os corpos entre si. Conforme mencionado por BUDINSKI (1991), 

o coeficiente de atrito com essa descrição foi proposto originalmente por Leonardo da 

Vinci, por volta de 15001. Apesar de outras formulações existentes, o coeficiente de 

atrito descrito pela relação entre as forças de atrito e normal é vastamente utilizado 

como caracterizador do atrito do sistema. No início da era da tecnologia, o coeficiente 

de atrito era considerado como uma constante de um determinado par de materiais. 

LUDEMA (1988) ressalta que, na tecnologia moderna, o coeficiente de atrito é 

considerado como sendo variável e dependente de parâmetros operacionais (por 

exemplo, umidade, temperatura, velocidade e pressão de contato), de lubrificantes, de 

propriedades do substrato e dos filmes superficiais. Desses, a dependência é, em geral, 

maior com as propriedades das superfícies e com o acabamento superficial do que com 

as propriedades do substrato, porém, com a ressalva de que as propriedades do substrato 

influenciam tanto a cinética de adsorção das espécies químicas, bem como pode 

influenciar o acabamento originado do processamento [LUDEMA, 1988].  

Em termos de valores do coeficiente de atrito, LUDEMA (1996) lembra que a  

característica do atrito, de não ser uma propriedade intrínseca de um material e nem de 

uma combinação de materiais, traz complexidade no uso de valores tabelados como 

fonte de dados para projeto. Os valores na maioria das vezes são obtidos com algumas 

combinações de materiais e em condições estabelecidas com sistemas laboratoriais que 

empregam geometrias simples. Obviamente, as informações tabeladas fornecem 

orientações; entretanto, LUDEMA (1996) menciona que uma análise mais criteriosa 

deve ser efetuada nos casos mais críticos. Mesmo com críticas a valores tabelados, 

LUDEMA (1996) apresentou uma faixa possível para o coeficiente de atrito em 

                                                 

1 A força de atrito foi medida em sistemas simples, como planos inclinados e planos dispostos 
horizontalmente, com o que foi observado que a força de atrito independia da área aparente de contato 
[VINCI, 1940] e era proporcional à carga normal [LUDEMA, 1996]. 
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sistemas deslizantes lubrificados com óleo, com valores desde um pouco maiores que 

0 a quase 0,5. Essa faixa ampla de valores é praticamente sem sentido, e reflete uma 

deficiência que ocorre em geral, de uma descrição da relação dos valores tabelados aos 

tipos de sistemas e condições em que foram obtidos. 

Em termos de considerações históricas do estudo do atrito, LUDEMA (1996) 

descreve as teorias envolvidas, desde Leonardo da Vinci, por volta de 1500, passando a 

Guillaume Amontons, que cerca de dois séculos depois (por volta de 1700), confirmou 

as observações de da Vinci através de experimentos com vários pares de materiais 

(cobre, ferro, chumbo e madeira). Amontons considerou, também como da Vinci, que o 

atrito era causado pela colisão entre as irregularidades superficiais. Conforme observa 

LUDEMA (1996), tais irregularidades deveriam ser de escala macroscópica pois 

naquela época pouco se sabia das irregularidades microscópicas. LUDEMA (1996) 

também menciona que nos experimentos de Amontons, todas as superfícies eram 

cobertas com banha de porco, porém, de maneira errônea, ainda hoje muitos autores 

descrevem as teorias de Amontons como leis do atrito a seco. Posteriormente, Charles 

A. Coulomb (1736-1806) descreveu o atrito novamente como sendo devido ao 

intertravamento de asperezas, similar a Amontons e outros. A teoria do intertravamento 

de asperezas é limitada, por não explicar, entre outros fenômenos, o efeito da 

rugosidade no atrito e da inserção de filmes fluidos na interface. No histórico, 

LUDEMA (1996) cita também Hardy, que na década de 1920, com seus experimentos 

de deposição de lubrificante em camadas moleculares em superfícies, concluiu que o 

atrito é devido à atuação de forças moleculares na interface. Em meados de 1930, a 

hipótese do atrito devido a um processo de adesão na interface é a melhor aceita, cuja 

autoria da teoria tem sido atribuída a Bowden e Tabor, e foi formulada para evidenciar a 

inadequabilidade da teoria do intertravamento. Conforme LUDEMA (1996), os modelos 

de atrito devido à adesão consideravam que a deformação plástica das asperezas produz 

um aumento da área real de contato que é limitado pela resistência ao cisalhamento dos 

filmes superficiais. Porém, tais modelos são limitados por algumas características, como 

por exemplo, o envolvimento de mecanismos não completamente conhecidos, como a 

fratura das junções e a não explicação do efeito da rugosidade. Posteriormente, foi 

acrescentado um outro fator ao modelo de atrito da adesão, e que foi devido ao 

mecanismo de sulcamento.  
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LUDEMA (1988) menciona que mais recentemente, o atrito é visto como sendo 

devido à adesão limitada por efeitos de adsorção e, em alguns casos, com determinadas 

superfícies rugosas, uma segunda componente de atrito poderia aparecer devido à 

colisão de asperezas. No caso de superfícies lubrificadas, a adesão não é comumente 

discutida como uma causa do atrito, entretanto, a molhabilidade, tensão de superfície e 

até mesmo a viscosidade são manifestações de forças de ligação, que são em parte 

relacionadas ao fenômeno da adesão [LUDEMA, 1996]. 

Uma descrição apresentada por BAYER (1994) para uma expressão geral do 

atrito é o somatório de todas as forças que se opõe ao movimento relativo de duas 

superfícies, a saber, forças associadas com a adesão, abrasão (em que está considerado o 

sulcamento), fadiga (ou dissipação de energia via efeitos de histerese) e forças viscosas.  

Do exposto, é possível ver que o atrito é sensível aos mesmos parâmetros e aos 

mesmos tipos gerais de fenômenos envolvidos no desgaste, ou seja, aqueles 

relacionados com as modificações das tribo-superfícies. E como resultado dessa 

dependência comum, alterações nas tribo-superfícies que resultam em mudanças no 

desgaste freqüentemente produzem modificações também no atrito e vice-versa. Com 

isso, BAYER (1994) menciona que o monitoramento do atrito durante ensaios de 

desgaste podem auxiliar na identificação dos fenômenos de transição do desgaste, 

embora ressalte-se que as tendências observadas do desgaste não são necessariamente as 

mesmas do atrito. Segundo BAYER (1994), uma maneira de entender a distinção entre 

as tendências do atrito e do desgaste é a consideração da energia dissipada pelo sistema. 

O atrito pode ser relacionado à energia total dissipada pelo sistema, sendo essa energia 

constituída de duas partes: energia na forma de calor e energia na forma de desgaste. A 

razão entre essas duas energias pode variar para diferentes tribossistemas e diferentes 

mecanismos de desgaste. A energia associada com o movimento ou dano do material da 

superfície, que é o desgaste, é normalmente pequena em comparação à energia devida 

ao calor gerado [BAYER, 1994]. 

Por outro lado, DOWSON (1997) menciona que pesquisas recentes têm elevado o 

conhecimento do fenômeno atrito através da aplicação de conceitos de ciência das 

superfícies e de técnicas em escala molecular ou atômica, estas por permitir 

investigações relacionadas a contatos simples entre asperezas, em escala nanométrica. 

Em tais investigações, medições de força de atrito, realizadas através do microscópio de 
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força atômica, mostram que essa força não é proporcional à carga normal, devido às 

influências das forças de adesão.  

Ainda segundo DOWSON (1997), estudos do atrito em escala atômica também 

vêm sendo realizados através da aplicação da dinâmica molecular. Nessa abordagem, as 

equações newtonianas de movimento são resolvidas para um sistema de partículas 

atômicas governadas por interações interatômicas específicas. Simulações de dinâmica 

molecular do contato de superfícies lubrificadas demonstraram que o comportamento de 

filmes de lubrificação de espessuras moleculares, ou seja, tipicamente menores que 

40 Å (4 nm), não pode ser relacionado às propriedades volumétricas (“bulk”) do 

lubrificante. Explicita ainda que tais estudos em escala atômica representam uma área 

potencial para avanços quanto a um melhor entendimento do fenômeno do atrito. 

 

2.3 Ação do lubrificante 

 

Em sistemas metálicos deslizantes, quando um lubrificante está presente na 

interface, tanto o desgaste como o atrito tendem a diminuir. Entretanto, apesar de o 

atrito e o desgaste serem fenômenos relacionados entre si, a atuação do lubrificante não 

ocorre necessariamente com o mesmo grau de eficiência nos dois fenômenos. Diferentes 

óleos exercem efeitos em diferentes escalas sobre o coeficiente de atrito e o desgaste. 

Segundo BAYER (1994), em sistemas metálicos deslizantes típicos, o coeficiente de 

atrito a seco pode variar em uma faixa de 0,5 a 1,0 e essa faixa pode ser reduzida por 

um fator de ½ ou ¼ com o uso de lubrificantes. Como já mencionado anteriormente, é 

óbvio que tal faixa depende de parâmetros, como o material do lubrificante e as 

condições de carregamento, entre outros. BAYER (1994) menciona que a redução no 

desgaste é em geral mais pronunciada, sendo tipicamente de, no mínimo, uma ordem de 

magnitude. No caso da mencionada redução do desgaste, o mesmo autor faz uma 

ressalva para o caso de sistemas que apresentam o fenômeno da formação de 

tribocamadas. Nesses sistemas, o atrito pode diminuir desde que a componente de 

adesão do atrito é reduzida; entretanto, o desgaste pode aumentar na presença de uma 

substância lubrificante, devido à inibição da formação do tribofilme. 
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À parte dessas considerações, em teoria, a existência de um fluido lubrificante 

na interface resultaria em isolamento de ambas as superfícies metálicas e, 

conseqüentemente, o sistema não deveria apresentar desgaste e o atrito deveria ser 

baixo. Entretanto, para existir um fluido na interface, há a dependência de 

características, como a geometria de contato e a viscosidade do lubrificante, que 

exercem efeito na capacidade de sustentação hidrodinâmica do filme de lubrificante 

Nesse caso, a capacidade de sustentação hidrodinâmica e a ação de forças viscosas do 

fluido determinam a separação das superfícies e o atrito. E se um suprimento adequado 

de lubrificante não for mantido, fatores, tais como evaporação do lubrificante e a ação 

de “espalhamento” para fora do contato, tendem a diminuir a disponibilidade de 

lubrificante na interface de contato, resultando no desgaste. O lubrificante também pode 

se deteriorar como resultado de oxidação, polimerização ou algum outro mecanismo 

(como o craqueamento), tendo como conseqüência a diminuição da habilidade do fluido 

de lubrificar o contato [BAYER, 1994]. 

Um outro aspecto da lubrificação é que a característica lubrificante de um dado 

material pode mudar como resultado das condições ao redor do contato. Pressão, 

temperatura, velocidade, bem como a compatibilidade química entre o material e as 

superfícies, podem ser fatores determinantes do grau em que um dado material pode 

atuar como lubrificante. Como conseqüência, em geral, há mais distinção no 

desempenho do lubrificante se usado em condições mais severas de desgaste e atrito, do 

que em condições mais moderadas. A maioria dos ensaios para o estudo de lubrificantes 

é voltada para a avaliação da habilidade do lubrificante em manter o deslizamento de 

maneira eficiente sob condições severas. Entretanto, mesmo em situações moderadas, 

pode haver diferenças significativas no desempenho [BAYER, 1994]. 

De maneira resumida, pode-se considerar três mecanismos típicos para a atuação 

do lubrificante na interface do contato e que influenciam o atrito e o desgaste: adsorção 

nas superfícies, modificação química das superfícies e separação física das superfícies. 

As duas primeiras tendem a reduzir a resistência das ligações nas junções adesivas e a 

última tende a reduzir o número de junções. Entre os efeitos secundários da 

lubrificação, citam-se o resfriamento da interface, a modificação das tensões associadas 

com o contato e a eliminação do resíduo de desgaste do contato. 
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A separação física resulta da resposta mecânica do lubrificante confinado entre 

duas superfícies sob movimento relativo. Durante o movimento de deslizamento, o 

fluido pode suportar a carga externa aplicada e promover a separação das superfícies, 

formando uma cunha (vide Figura 2-6). 

 

 

Figura 2-6:  Formação de cunha de fluido em um sistema deslizante 
lubrificado [BAYER, 1994]. 

 

A espessura mínima do filme de lubrificante resultante é dependente da carga 

normal aplicada, da velocidade de deslizamento, da geometria do contato e de 

propriedades reológicas do fluido. No caso de uma situação em que há separação física, 

a propriedade principal do fluido é a sua viscosidade.  

 

2.3.1 Viscosidade do lubrificante 

 

O parâmetro viscosidade é um dos mais importantes na caracterização física dos 

fluidos que atuam como lubrificante. Este parâmetro fornece uma medida da resistência 

do fluido ao cisalhamento e pode ser definido como a tensão de cisalhamento em um 

plano no fluido por unidade de gradiente de velocidade normal ao plano. A viscosidade 

pode ser expressa em termos de viscosidade cinemática (em [mm2/s] ou [cSt]) ou 

viscosidade absoluta (ou dinâmica, em [Pa.s]). Uma definição para a viscosidade de 

fluidos newtonianos, em termos da deformação por cisalhamento γγ, é citada por 

HUTCHINGS (1992), conforme a Eq. 2-1. 

 
                  τ            τ = ηη dγγ/dt               Eq. 2-1 

 

Onde: 

τ:  tensão de cisalhamento [Pa] 

Cunha de fluido 
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η: viscosidade dinâmica [Pa.s] 

dγ/dt:  taxa de deformação por cisalhamento (“shear strain rate”) 
 

A viscosidade cinemática Z é definida conforme a Eq. 2-2. 

 
         Z = ηη/ρρ                        Eq. 2-2 

 

Onde: 

Z:  viscosidade em [cSt] ou [mm2/s] 

ρ:  massa específica; em geral, assume-se em média 900 kg/m3 para lubrificantes à 
base de hidrocarbonetos (NEALE, 1997)  
 

Normalmente, a viscosidade dos fluidos diminui com a temperatura. O termo 

índice de viscosidade (IV) é um meio de expressar essa variação: quanto maior o IV, 

menor a variação da viscosidade com a temperatura. Esse índice é quantificado pela 

comparação do comportamento do óleo em relação a dois óleos de referência de IV’s 

conhecidos. Óleos automotivos, por exemplo, são conhecidos por terem altos valores de 

IV, proporcionados em geral pela adição de um aditivo polimérico, que confere maior 

estabilidade térmica para a viscosidade.  

BLAU (1996) cita a norma ASTM D341, que recomenda o uso da equação de 

Walther (Eq. 2-3) para representar a dependência da viscosidade do lubrificante com a 

temperatura.  

 
        log10 (log10 (Z+0,7) ) = A + B (log10 T)            Eq. 2-3 

 

Onde: 

A,B:  constantes do óleo 

T:  temperatura [K] 
 

Os fluidos lubrificantes também têm uma característica de comportamento em 

que a viscosidade aumenta em função da pressão de trabalho. BLAU (1996) e 

HUTCHINGS (1992) utilizam uma expressão dada pela Eq. 2-4. 

 

             η     η = ηη0 e
(ααP)              Eq. 2-4 
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Onde: 

η0:  viscosidade à pressão atmosférica [cP], ou [10-3 Pa.s]  

α :  parâmetro do óleo [Pa-1] 

P:  pressão hidrostática aplicada [Pa] 
 

HUTCHINGS (1992) cita uma expressão para a obtenção do parâmetro αα para 

óleos minerais, descrita na Eq. 2-5. 

 
      αα ~ (0,6 + 0,965 log10 ηη0) x 10-8             Eq. 2-5 

 
Em termos do que ocorreria numa situação prática, HUTCHINGS (1992) cita 

um exemplo do aumento da viscosidade com óleos minerais sob pressão de contato de 

500 MPa. Nesse caso, a viscosidade pode chegar a ser 20.000 vezes maior do que à 

pressão atmosférica, o que faz o óleo se comportar como um sólido na zona de contato. 

DOWSON (1997) cita um trabalho de Jacobson de 1991, no qual foi apresentada uma 

discussão sobre a transição do lubrificante do estado fluido para vítreo em temperaturas 

de 50 a 100 ºC e pressões de 1 GPa. 

Alguns fluidos podem apresentar viscosidade com um comportamento 

dependente da taxa de cisalhamento; tais fluidos são ditos não-newtonianos. Em 

situações com altas taxas de deformação por cisalhamento (“high shear strain rates”), 

os fluidos newtonianos podem apresentar um efeito não newtoniano aliado a um efeito 

térmico, onde a viscosidade atinge um limite, o que caracteriza uma tensão cisalhante 

limite transmitida pelo fluido, ou até mesmo diminui, o que caracteriza um 

“afinamento” causado por cisalhamento do lubrificante, conhecido por “shear thinning” 

[DOWSON, 1997]. Segundo NEALE (1997), os óleos lubrificantes básicos minerais 

são considerados newtonianos em quase todas as condições de trabalho na prática; 

porém, lubrificantes que utilizam aditivos melhoradores do índice de viscosidade, como 

os automotivos, tendem a adquirir uma característica não newtoniana, de tal forma que, 

em operações sob altas taxas de cisalhamento, pode haver diminuição da eficiência na 

sustentação hidrodinâmica, devido à diminuição da viscosidade [HUTCHINGS, 1992].  
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2.3.2 Formação de filme lubrificante 

 

Em um sistema deslizante lubrificado onde as superfícies são conformes, como 

por exemplo, nos mancais de deslizamento, ocorre o mecanismo de formação de uma 

cunha de óleo lubrificante na interface de contato pela ação hidrodinâmica do fluido, 

como mostrado anteriormente na Figura 2-6. Quando ocorre esse mecanismo, a 

determinação da separação das superfícies, ou seja, da espessura do filme, parte da 

teoria da lubrificação hidrodinâmica com as equações formuladas por Reynolds. 

Segundo descreve BAYER (1994), a espessura mínima do filme h para o mecanismo de 

cunha de um fluido newtoniano depende da carga, velocidade e viscosidade, conforme a 

expressão mostrada na Eq. 2-6. A expressão mostra que a espessura é diretamente 

proporcional à viscosidade e à velocidade, e inversamente proporcional à carga normal. 

Para fluidos mais complexos como os não-newtonianos, outros fatores devem ser 

considerados no mecanismo de formação do filme, como por exemplo, gradientes de 

temperatura dentro do fluido no contato e a dependência da viscosidade com a pressão 

aplicada [BAYER, 1994].  

 
               h ~ (ηηV/W’)m                           Eq. 2-6 

 

Onde: 

h:  espessura mínima do filme [m] 

η:  viscosidade do fluido [Pa.s] 

V:  velocidade relativa [m/s] 

W’: carga normal por unidade de comprimento [N/m] 

m: fator que varia na faixa de 0,5 a 1, dependendo da geometria 
 

Para o caso de um mancal plano inclinado, HUTCHINGS (1992) descreve uma 

expressão para a espessura conforme a Eq. 2-7, também derivada da aplicação das 

equações de Reynolds. 

 
     h = (6 . ηη . K’ . V . L2 / W’)1/2             Eq. 2-7 

 

Onde: 
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K’:  valor numérico que depende da razão das espessuras na entrada (h) e na saída (h1) 
do mancal = ln(1 + n) / n2  - 2/ [n (2 + n)], com n = h1 / h –1. Para uma condição 
de máxima capacidade de carga do mancal, h1 ~ 2,2 h e K’ ~ 0,027 
[HUTCHINGS, 1992] 

h1:  máxima espessura do filme no mancal [m] 

L:  comprimento do mancal [m] 

 

Sob certas condições, uma pressão suficiente pode ser produzida no fluido, de tal 

maneira que a superfície sólida possa vir a ser deformada, resultando em mudanças 

locais na geometria. Esse mecanismo tende a melhorar a formação do filme e a 

habilidade do fluido em suportar a carga externa aplicada. Em termos de nomenclatura, 

tem-se a chamada lubrificação hidrodinâmica (HD), para o caso em que os corpos 

deslizam em um filme sem sofrerem deformação, e a lubrificação elastohidrodinâmica 

(EHL ou EHD), quando, ao ser formado o filme na interface, os corpos em contato 

sofrem deformação elástica [BAYER, 1994]. Como mencionado anteriormente, esse é o 

principal tipo de lubrificação encontrado em engrenagens, rolamentos de esferas e de 

rolos, camos e algumas vedações [NEALE, 1997]. Na lubrificação EHL, as pressões 

locais podem atingir valores da ordem de alguns GPa, de tal forma a ser necessário 

considerar a ocorrência do aumento da viscosidade e da deformação elástica das 

superfícies [HUTCHINGS, 1992]. Em termos de condições de operação, segundo 

CHENG (1988), há investigações em que foi demonstrado experimentalmente que as 

expressões da espessura de filme EHL são válidas para situações com pressões máximas 

de Hertz de até 2,5 GPa (onde o efeito térmico e de rugosidade são desprezíveis).  

Tanto a lubrificação HD como EHL são conhecidas como lubrificação fluida. 

Nesses casos, a separação entre as superfícies é a principal maneira para evitar a adesão, 

e o grau de separação está diretamente relacionado com a velocidade relativa entre as 

duas superfícies e a sua geometria. Uma vez ocorrido o efeito cunha, quanto maior a 

velocidade e mais planas as superfícies, mais espesso será o filme formado. 

A teoria da lubrificação EHL foi baseada na teoria da lubrificação HD de 

Reynolds com a dependência da viscosidade com a pressão, juntamente com a teoria da 

elasticidade, para considerar a deformação das superfícies [HUTCHINGS (1992), 

CHENG (1988) e outros], e foi desenvolvida inicialmente com fluidos não-newtonianos 

e com ausência de efeitos térmicos. Mesmo com essas restrições, as expressões são úteis 
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para prever a espessura do filme em conjunções EHL e foram aplicadas por cerca de 

trinta anos. A razão apontada por DOWSON (1997) é que o fluxo de lubrificante para 

dentro das conjunções (e a partir do fluxo, a espessura de filme gerada) é determinado 

pelas condições na entrada do contato, onde ações térmicas ou não-newtonianas não 

tiveram ainda uma oportunidade para modificar as condições na entrada da conjunção a 

uma extensão significativa. As expressões foram obtidas inicialmente para contatos 

lineares e posteriormente para várias geometrias de contato. As soluções das equações 

de predição da espessura do filme no regime EHL foram obtidas com a aplicação de 

métodos numéricos [DOWSON, 1997]. Isso teve início nas décadas de 1960-70, com 

autoria atribuída a Duncan Dowson e seus colaboradores [DOWSON, 1997]. 

BAYER (1994) ilustra as distribuições de pressão e as modificações geométricas 

do contato para as situações de lubrificação HD e EHL para duas esferas2 em contato 

deslizante, apresentadas na Figura 2-7. 

 

 

Figura 2-7:  Comparação dos contatos em um sistema com duas superfícies 
esféricas em deslizamento lubrificado no regime HD e EHL 
[BAYER, 1994]. 

 

As equações da espessura do filme na lubrificação HD e EHL nesse contato são 

respectivamente apresentadas na Eq. 2-8 e Eq. 2-9, como descritas por BAYER (1994).  

 

                                                 

2 Por se tratar de duas superfícies não conformes, certamente as pressões envolvidas para o 
estabelecimento do regime HD nesse contato devem ser muito menores do que para a situação EHL. 

HD EHL 

Forma da 
conjunção 

Pressão na 
conjunção 

Pressão  

Espessura 
mínima 
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     hHD = 4,9 . R . (η .η .V / W’)               Eq. 2-8 

 

Onde: 

R:  raio equivalente de contato [m], com 1/R = 1/R1+1/R2, e Ri = raio de contato do 
corpo i (i = 1..2, referente aos corpos em contato) 

 
    hEHL = 2,65 . αα0,54. (ηη00 . V)0,7. R0,43 . W’-0,13 . E’-0,03            Eq. 2-9 

 

Onde: 

α:  coeficiente da equação da viscosidade vs. pressão  

E’:  módulo elástico reduzido do contato de Hertz [Pa], onde  
 1/E’ = (1-ν1

2)/E1+(1-ν2
2)/E2, com νi = coeficiente de Poisson do corpo i e 

Ei = módulo elástico do corpo i (i = 1..2) 
 

 
Comparando a Eq. 2-8 com a Eq. 2-9, nota-se que, para uma situação EHL, a 

expressão da espessura do filme de lubrificante se modifica em relação à HD. A 

consideração do aumento da viscosidade do óleo com a pressão no regime EHL é vista 

pela inclusão do parâmetro αα na expressão, e a dependência da espessura do filme EHL 

com fenômenos relacionados à deformação elástica é representada pela consideração do 

parâmetro E’. Outra diferença relevante entre as expressões é vista comparando os 

expoentes de W’: nota-se que a dependência da espessura do filme com a carga normal 

se torna muito menor no regime de lubrificação EHL. 

As expressões para outras geometrias de contato são similares à Eq. 2-9. Para 

exemplificar, apresenta-se a expressão para o contato esfera-plano, descrita por 

HUTCHINGS (1992), conforme vista na Eq. 2-10. 

 
      h = 1,79 . αα0,49. (ηη00 . V)0,68. R0,47 . W-0,07 . E’-0,12          Eq. 2-10 

 

Onde: 

W: carga normal [N] 

 
Para o contato bloco-sobre-anel, KHURSHUDOV, DROZDOV e KATO (1995) 

utilizaram uma outra equação similar, descrita pela Eq. 2-11. 

 
         h = 2,65 . 0,50,7. 2-0,03. αα0,54. (ηη00 . V)0,70. R0,43 . (W / L)-0,13 . E’-0,03    Eq. 2-11 
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Onde: 

L: largura do bloco [m] 

 
A aplicação da teoria EHL demonstrou que a espessura mínima era localizada na 

saída da conjunção do contato, como visualizado na Figura 2-7. Entretanto, análises 

tridimensionais da espessura de filme do contato proporcionadas com a técnica da 

interferometria óptica3, revelaram que a espessura mínima é na verdade localizada fora 

da linha central da conjunção do contato. Em contatos puntuais como os do tipo esfera-

sobre-plano, a localização da região com espessuras reduzidas obedece uma morfologia 

conhecida como marca de ferradura (“horse-shoe”) e a mínima espessura ocorre na 

parte posterior da conjunção, porém nos lobos mais laterais [DOWSON, 1997]. Mais 

recentemente, o uso de métodos computacionais e a crescente aplicação de métodos 

numéricos permitiram obter melhorias na precisão das equações da predição da 

espessura do filme na região central do contato e da mínima espessura do filme. 

Na lubrificação EHL, que é relacionada a componentes como engrenagens e 

mancais de rolamento, DOWSON (1997) cita que a espessura mínima do filme 

compreende uma faixa de 0,2 a 2 µm. Já em outros componentes, como os de motores 

de combustão interna, também conhecidos por operarem sob lubrificação EHL, a 

espessura mínima de filme nos anéis de pistão do primeiro canalete é menor que 

0,2 µm, e no sistema camo-seguidor, no contato com o nariz do came, chega a ser de 

0,1 µm [PRIEST e TAYLOR, 2000]. Por outro lado, recentes avanços, principalmente 

nas técnicas interferométricas, demonstraram que espessuras de filme muito menores, 

de até mesmo da ordem de nanometros, podem ainda promover lubrificação fluida. 

Nesse sentido, DOWSON (1997) cita um trabalho de H. Spikes, de 1994, em que 

investigações realizadas com a técnica interferométrica, para determinar a espessura do 

filme de um óleo hidrocarboneto sintético em contatos rolantes com várias velocidades, 

mostraram que as equações de espessura do filme desenvolvidas na década de 1970 

eram válidas até mesmo para filmes menores que 20 nm de espessura. Uma 

característica desse tipo de lubrificação é que a espessura do filme é muito menor que a 

                                                 

3 Experimentos utilizando a técnica da interferometria óptica na década de 1970 foram 
conduzidas principalmente pelo grupo do Prof. A. Cameron, no Imperial College [DOWSON, 1995] 
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rugosidade das superfícies. Nesse caso, DOWSON (1997) explica que as asperezas 

individuais agem como geradoras locais de pressão hidrodinâmica, esta atuando na 

deformação elástica das asperezas mais altas, o que leva a perturbações na distribuição 

de pressões. E ainda, a viscosidade do óleo nessa região já não é a mesma do volume 

(“bulk”) do lubrificante [GUANGTENG e SPIKES, 1995]. Esse efeito é chamado de 

lubrificação micro-elastohidrodinâmica (micro-EHL), ou lubrificação de asperezas 

[DOWSON, 1997]. É evidente que o efeito é tanto maior quanto maior for a 

possibilidade de deformação elástica das asperezas. Apesar dessas interpretações para a 

lubrificação micro-EHL, as teorias HD e EHL foram inicialmente desenvolvidas para 

superfícies lisas, sem a consideração da rugosidade nos cálculos. GUANGTENG e 

colaboradores (2000) realizaram experimentos com a técnica interferométrica (esfera de 

aço contra disco de vidro) produzindo artificialmente uma rugosidade na esfera e 

verificaram que a espessura de filme na aspereza era similar à prevista pela teoria EHL, 

considerando o raio da aspereza no cálculo.  

Para o caso de um sistema com superfícies rugosas, é comum considerar a 

relação entre a espessura de filme e a rugosidade equivalente das superfícies, h/σσ, que é 

definida como fator de filme λλ. A expressão mostrada na Eq. 2-12 descreve o fator λλ.  

 
     h = λ . λ . ( σσ1

2 + σσ2
2 )1/2      ou  λ = λ = h/σσ          Eq. 2-12 

 
Onde: 

λ:  fator de filme  

σ1; σ2:  rugosidade das superfícies 1 e 2 [µm] 

σ:  rugosidade equivalente das superfícies = ( σ1
2 + σ2

2 )1/2 [µm] 

 
A rugosidade σσi dessa expressão tem sido definida de várias maneiras por 

diferentes autores [DOWSON, 1997]. Alguns consideram σσi como a rugosidade Ra, 

altura média das asperezas (CLA – “center line average”) [BAYER, 1994]; outros 

tratam σσi como a rugosidade Rq, altura média quadrática das asperezas (r.m.s – “root 

mean square”) [HUTCHINGS, 1992]. A estrutura geométrica da rugosidade, com 

parâmetros estatísticos, foi considerada por CHENG (1988). DOWSON (1995) 
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menciona que mais recentemente alguns autores consideraram a inclinação das 

asperezas. 

Segundo alguns autores, como HUTCHINGS (1992), BAYER (1994) e NEALE 

(1997), entre outros, o fator de filme λλ avalia o desempenho da lubrificação por filme 

fluido (dos regimes HD e EHL) no caso de duas superfícies rugosas. No regime fluido, 

como não há interação entre os corpos, o desgaste é pequeno e limitado a mecanismos 

de fadiga associados com a pressão transmitida pelo fluido [BAYER, 1994]. Nesse 

caso, o valor de λλ é elevado. Valores limites de λλ são relacionados com situações onde a 

lubrificação fluida começa a falhar [HUTCHINGS, 1992]. Para BAYER (1994), o valor 

limite é próximo a 3. Já NEALE (1997) considera λλ = 5 para começar a haver falha da 

lubrificação por filme fluido. Alguns componentes podem operar com valores de λλ 

menores. Para a faixa 1 < λλ < 3, o regime é denominado misto (ou “partial-EHL”). 

Nesse regime, considera-se que ocorrem contatos entre asperezas, com o que são 

estabelecidas condições potenciais para a manifestação de mecanismos de desgaste, 

devido à interação física entre os dois corpos. O contato entre asperezas ocorre nas 

regiões com rompimento do filme lubrificante, as quais podem aumentar à medida em 

que a espessura do filme diminui, dependendo dos efeitos térmicos e de pressão 

localizados. Em condições de pressões mais altas ou velocidades mais baixas, as forças 

hidrodinâmicas se tornam insuficientes para manter um filme fluido íntegro entre as 

superfícies, ocorrendo então o contato direto entre as superfícies sólidas. Nesse caso, a 

espessura de filme diminui tal que o valor de λλ chega a ser menor que um; 

consequentemente o atrito e o desgaste podem se tornar elevados, a menos da existência 

de um lubrificante limítrofe [HUTCHINGS, 1992]. O valor de λλ < 1 indica a ocorrência 

do regime limítrofe, ou seja, lubrificação com ausência de um filme fluido.  

Em termos da caracterização dos regimes de lubrificação, há outras abordagens, 

como o parâmetro conhecido como número de lubrificação, (ηηV)/(Pσσ), onde são 

considerados a viscosidade do fluido ηη, a velocidade V, a pressão média de contato P e 

a rugosidade equivalente σσ. Segundo DIZDAR e ANDERSSON (1997), esse parâmetro 

foi estudado por Schipper, em 1990, em uma tese de doutorado. Observa-se que o 

parâmetro (ηηV)/(Pσσ) é similar ao fator λλ, já que a parcela ηηV/P é proporcional à 

espessura de filme. Entretanto, DIZDAR e ANDERSSON (1997) ressaltam que 

Schipper considerou o parâmetro (ηηV)/(Pσσ) mais significativo em termos da 
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representação dos regimes de lubrificação. JISHENG e GAWNE (1997) também 

utilizaram esse parâmetro para estudar os regimes de lubrificação em ensaios de 

deslizamento.  

No regime limítrofe, as maneiras por meio das quais o fluido lubrificante age 

contra a adesão são aquelas que ocorrem através da formação de camadas adsorvidas 

fisicamente4 e quimicamente5 [BAYER, 1994]. Nesse caso, não há uma sensibilidade 

direta aos parâmetros geométricos e de velocidade. A formação, resistência e tenacidade 

de tais filmes estão relacionadas principalmente com a natureza química das superfícies 

e do lubrificante [BAYER, 1994]. Especialmente na lubrificação em condições 

extremas de operação, as características do lubrificante limítrofe são fator 

preponderante nas respostas de atrito e de desgaste.  

Uma questão acerca da lubrificação fluida e limítrofe é quanto ao 

estabelecimento de uma espessura de filme limite para a ocorrência da fluida ou da 

limítrofe, já que é possível encontrar filmes EHL com espessuras com até ordem de 

nanometros e as espessuras dos filmes limítrofes podem também ser da ordem de 

nanometros, dependendo da substância lubrificante. Experiências com técnicas 

interferométricas mostraram que os filmes limítrofes podem ser identificados devido à 

independência da espessura com a velocidade, o que ocorre em geral com velocidades 

baixas (menores que 0,01 mm/s). GUANGTENG e SPIKES (1996) mostraram que na 

lubrificação com substâncias com componentes polares (este é o caso, por exemplo, dos 

lubrificantes aditivados), a viscosidade em camadas muito próximas à superfícies é 

elevada e controlada pela viscosidade da substância de característica polar. A 

investigação de tais camadas medidas levou à constatação de camadas formadas por 

adsorção.  

                                                 

4 Adsorção física: uma molécula adsorvida é ligada à superfície por ligações de Van der Waals. 
Esse tipo de ligação não envolve transferência de carga entre o substrato e o átomo mais adjacente da 
molécula e vice-versa. A força atrativa é fornecida pelos momentos de dipolo instantâneos do átomo mais 
adjacente e os átomos superficiais vizinhos mais próximos [PRUTTON, 1998]. 

5 Quimissorção: o caso mais extremo ocorre quando números inteiros de elétrons deixam a 
molécula adsorvida e permanecem no átomo do substrato mais próximo (ou vice-versa); o que seria 
caracterizado como uma ligação iônica pura. Usualmente ocorre uma mistura funcional dos elétrons de 
valência da molécula com os elétrons de valência do substrato; assim os elétrons responsáveis pela 
ligação podem ser considerados como que se movimentando em orbitais entre o substrato e os átomo 
adjacentes, formando uma ligação covalente [PRUTTON, 1998]. 
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A lubrificação mista é relacionada à situação em que ocorrem ambos os tipos de 

lubrificação, fluida e limítrofe [BAYER, 1994].  

A Figura 2-8 ilustra esquematicamente o filme formado no contato nos três 

modos de lubrificação [NEALE, 1997]. 

 

                           

                                                  

                                         

Figura 2-8:  Esquemas ilustrativos dos filmes de lubrificante formados em um 
contato lubrificado [NEALE, 1997]. 

 

Considerando o efeito da rugosidade das superfícies dos elementos de máquinas, 

CHENG (1988) descreve que a maioria dos contatos hertzianos em engrenagens, camos 

e elementos rolantes pode ocorrer sob o regime misto. Nesse regime, CHENG (1988) 

considera que o desempenho da lubrificação mista é determinado, levando-se em conta 

não somente o valor da rugosidade Ra das superfícies, mas também a estrutura 

geométrica da rugosidade, que está relacionada à direcionalidade das asperezas. Esse 

mesmo autor também menciona a existência de trabalhos na literatura nos quais foram 

observados efeitos da direcionalidade das asperezas na espessura do filme calculada por 

teorias a partir da equação de Reynolds. Nesse sentido, vários trabalhos com abordagens 

matemáticas e estatísticas para consideração da rugosidade na lubrificação fluida foram 

apresentados no 4º simpósio de Leeds-Lyon em 1977 [DOWSON et al., 1978]. CHENG 

(1988) descreve que em contatos rolantes com h >> 3.(σσ1
2 + σσ2

2)1/2, o efeito da 

rugosidade na espessura de filme (determinada de acordo com a teoria EHL) é 

desprezível. Já para h se tornando próximo de 3.(σσ1
2 + σσ2

2)1/2, a espessura difere da 

prevista pela teoria, pois há uma dependência da mesma com a direção da rugosidade. 
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Para um contato com rugosidade transversal ao deslizamento, a espessura é maior; e 

para o contato com uma rugosidade longitudinal ao deslizamento, a espessura é menor. 

 

2.4 Atrito no sistema lubrificado 

 

Conforme mencionam autores, como PERSSON (1998), HUTCHINGS (1992), 

BAYER (1994) e outros, nos sistemas com lubrificação em regime HD, o atrito depende 

da carga, da velocidade e da viscosidade do lubrificante. Pela literatura, a dependência 

do atrito com esses parâmetros ocorre de maneira similar à dependência que a espessura 

do filme de lubrificante apresenta com tais parâmetros; ou seja, diretamente 

proporcional à viscosidade e à velocidade e inversamente proporcional à carga normal 

(atrito ~ ηηΑΑVB/WC, com A, B e C > 0 e próximos da unidade).  

Já no regime de lubrificação limítrofe, a viscosidade do lubrificante se torna 

irrelevante e o atrito no deslizamento depende da natureza da interação direta entre as 

superfícies sólidas e as moléculas do lubrificante. Neste caso, o coeficiente de atrito não 

é mais uma função universal dos parâmetros carga, viscosidade e velocidade. BAYER 

(1994) descreve em termos fenomenológicos o atrito no contato lubrificado com 

lubrificação sólida, esta considerada similar à que ocorre em situações limítrofes. O 

conceito básico descrito por BAYER (1994) para a lubrificação sólida é que o 

lubrificante (ou a junção lubrificante-superfície) possui uma característica de menor 

resistência ao cisalhamento do que o material base (ou a junção do material base com o 

contra-corpo). As manifestações das junções dependem principalmente da espessura do 

filme formado e também da fração da área superficial coberta pelo filme. A situação 

ótima para a minimização do atrito e do desgaste ocorre para a menor espessura de 

filme e máxima fração de área superficial coberta pelo filme. Uma expressão para o 

coeficiente de atrito no regime limítrofe é citada por BAYER (1994) e também por 

BLAU (1996), como apresentado na Eq. 2-13. 

 
          µ    µ = β . µβ . µm + (1 - ββ) . µµl                 Eq. 2-13 

 

Onde (unidades do SI): 

ββ:   fração das junções não lubrificadas 
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µµm:  τm /σp 

µµl:  τl /σp 

σσp: pressão de contato, segundo BLAU (1996), e tensão de escoamento (“flow 
stress”) do substrato, segundo BAYER (1994) 

ττm, τ τl:  tensão de cisalhamento das junções adesivas entre os metais (ττm) e do filme 
formado (ττl). A tensão de cisalhamento é definida como tensão cisalhante “shear 
stress” devido à aplicação de ττp, segundo BLAU (1996), e resistência ao 
cisalhamento “shear strength”, segundo BAYER (1994) 

 

Uma expressão para ββ foi dada por BLAU (1996), descrita na Eq. 2-14. 

 
             β             β = 1 – exp { - [ (30,9 .105) . Tm

1/2. V-1 . M-1/2 ] . exp [- Ec / (RT) ] }     Eq. 2-14 

 
Onde (unidades do SI): 

Tm:  temperatura de fusão do lubrificante 

Ec:  energia para dessorção das moléculas do lubrificante 

V:  velocidade de deslizamento 

M:  peso molecular do lubrificante 

R:  constante universal dos gases 

T:  temperatura absoluta 

 

BAYER (1994) menciona que, embora o entendimento do atrito pareça ser 

simples pela Eq. 2-14, a situação real é mais complexa, como quando ocorre, por 

exemplo, a formação de uma camada mista na superfície, composta dos elementos do 

lubrificante e dos materiais das superfícies, e que por sua vez tem a sua permanência na 

interface influenciada pelo procedimento de lubrificação aplicado ao sistema.  

Um outro aspecto a ser considerado é do ponto de vista da resposta do filme de 

lubrificante ao carregamento mecânico. Em contatos deslizantes com carregamento 

elevado, a deformação por cisalhamento do óleo na região de alta pressão origina 

tensões bem acima do limite do comportamento newtoniano do lubrificante [CANN et 

al., 1994]. Segundo CANN e colaboradores (1994), isso significa que as tensões e os 

fluxos de lubrificante em duas direções perpendiculares no filme de óleo serão 

acoplados entre si através da resistência limite ao cisalhamento do óleo. Assim, um 

gradiente de pressão em uma direção irá também influenciar o fluxo na direção 
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perpendicular, de uma maneira similar à vista no estabelecimento do atrito entre corpos 

sólidos a seco. Segundo CANN e colaboradores (1994), evidências experimentais da 

existência desse acoplamento foram verificadas com ensaios de interferometria. 

Por outro lado, é observado na literatura que abordagens mais genéricas do atrito 

de sistemas deslizantes lubrificados consideram o coeficiente de atrito como função da 

relação entre os parâmetros viscosidade do óleo (ηη), velocidade de deslizamento (V) e 

carga normal (W) ou pressão de contato (P). O coeficiente de atrito em função dessa 

relação é comumente apresentado com o uso do diagrama de Stribeck (vide Figura 2-9). 

Normalmente, a relação ηηV/W é utilizada no eixo das abscissas do diagrama, que é 

proporcional à espessura do filme calculada com base em conceitos de lubrificação 

fluida para a formação do efeito cunha [BAYER, 1994]. 

 

 

Figura 2-9:  Representação esquemática do diagrama de Stribeck: coeficiente 
de atrito em função da relação ηηV/W. ηη: viscosidade, 
V: velocidade de deslizamento, W: carga normal [BAYER,1994].  

 

Nota-se um comportamento linear do atrito na faixa da lubrificação fluida. Nessa 

condição, o atrito é devido a forças viscosas. No regime fluido, à medida em que o valor 

de ηηV/W diminui (ou seja, com a diminuição da viscosidade ou da velocidade, ou com 

o aumento da carga), a espessura do filme fluido diminui progressivamente e, 

conseqüentemente, o atrito diminui, até atingir um ponto de mínimo. Para valores ainda 

menores de ηηV/W, a espessura do filme fluido diminui ainda mais e, como 

conseqüência, há a interferência dos fenômenos de atrito originados do contato direto 

entre as superfícies sólidas. Com isso, o comportamento do atrito é desviado da 

tendência de diminuição linear, passando a aumentar. Um outro fenômeno é também 

considerado para esse aumento do atrito, que é o aumento da viscosidade do 
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lubrificante. Esse fenômeno deve ocorrer localizado em pontos da região da interface 

entre as superfícies com pressão de contato elevada. Essas duas características referem-

se às faixas de operação sob o regime de lubrificação mista. Diminuindo ainda mais o 

valor de ηηV/W, há interação ainda maior entre as superfícies sólidas, o que corresponde 

a situações onde a espessura do filme é menor que as alturas das asperezas dos corpos, 

conforme descrito por LUDEMA (1996). O regime de lubrificação passa a ser limítrofe. 

Dessa maneira, os três tipos de lubrificação, fluida, mista e limítrofe, ficam 

caracterizados no diagrama de Stribeck. 

BLAU (1996) cita que os valores de coeficiente de atrito para situações no 

regime limítrofe estão na faixa de 0,05 a 0,15. No regime fluido, as faixas são ordens de 

grandeza menores; segundo o mesmo autor, uma faixa típica de 0,001 a 0,0018 ocorre 

em mancais de rolamento. Ressalta-se novamente que essas faixas variam, dependendo, 

entre outros fatores, das condições de operação, do acabamento das superfícies e do 

sistema de lubrificação. Por outro lado, observa-se que há uma diferença acentuada 

entre as faixas de valores dos regimes limítrofe e fluido.  

A falta de clareza na descrição da obtenção do coeficiente de atrito, ressaltada 

por LUDEMA (1996), implica em questionamentos quanto à caracterização genérica do 

atrito com curvas como o diagrama de Stribeck. Pesquisadores como LUENGO, 

ISRAELACHVILI e GRANICK (1996) consideram que o diagrama de Stribeck como 

caracterizador do fenômeno do atrito é deficiente, uma vez que os fenômenos 

envolvidos na interface, e portanto no atrito, são microscopicamente localizados e os 

parâmetros considerados no eixo das abscissas da curva são todos macroscópicos. Esses 

autores também questionam a validade do uso do parâmetro ηηV/W, no sentido em que 

há indicação implícita de que variações independentes em ηη, V ou W produzem uma 

modificação similar no atrito, o que pode não ocorrer necessariamente. Os autores 

ressaltam a dependência entre ηη, V ou W mencionando que a viscosidade real do fluido 

na região do contato pode ser alterada, dependendo da velocidade e da carga.  

Apesar das implicações da utilização de curvas como o diagrama de Stribeck 

para explicar o atrito, há que se considerar que em um sistema físico real, os valores do 

atrito medidos normalmente nos ensaios representam um somatório dos eventos que 

ocorrem na interface, onde o valor medido é apenas uma média dos esforços produzidos 

pelos fenômenos na interface. Na literatura, são vistos trabalhos nos quais são utilizadas 



Capítulo 2 - Revisão bibliográfica 38

abordagens do atrito com a curva de Stribeck. Pesquisadores como WAKURI e 

colaboradores (1988, 1995) investigaram a ocorrência de “scuffing” em regime EHL, 

simulando o par anel-cilindro dos motores de combustão interna em um equipamento 

laboratorial adaptado, considerando até mesmo o efeito de lubrificantes diferentes 

através da caracterização do atrito em função do parâmetro ηηV/W. Outros estudaram o 

atrito e o desgaste em ensaios de deslizamento, relacionando-os à ocorrência de 

diferentes regimes de lubrificação através de um parâmetro similar a ηηV/W [JISHENG 

e GAWNE, 1997]. Os resultados deste último serão apresentados com mais detalhe 

posteriormente.  

Uma alternativa também utilizada na literatura para a representação dos regimes 

de lubrificação, determinados através de observações do comportamento do atrito, é o 

chamado diagrama de lubrificação IRG6. Uma representação esquemática do diagrama, 

que também é citada por HUTCHINGS (1992) e por BLAU (1996), é mostrada na 

Figura 2-10.  
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0,10-0,15
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Figura 2-10:  Representação esquemática do diagrama de transição de regimes 
de lubrificação IRG [GEE, BEGELINGER e SALOMON, 1984]. 

 

O diagrama de lubrificação IRG foi desenvolvido nas décadas de 1970-80, 

através da determinação de valores de carga normal e de velocidade de deslizamento 

que resultavam na transição de um regime de lubrificação para outro, em sistemas com 

                                                 

6 IRG: abreviação de International Research Group, grupo voltado para estudos de desgaste de 
materiais na década de 1970, patrocinado pela OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) com sede em Paris [GEE, BEGELINGER e SALOMON, 1984] 
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contatos não-conformes, submergidos em banho de óleo à temperatura constante. Ou 

seja, nesse diagrama, cada curva representa a condição de carga e de velocidade com os 

quais ocorre a transição de um regime de lubrificação para outro. O diagrama foi obtido 

pelas observações do atrito, separando três regiões. Cada região é referente a um 

determinado comportamento do atrito, que foi relacionado a um determinado regime de 

lubrificação, misto, limítrofe ou “não lubrificado”. As curvas do diagrama representam 

as condições limites para que o comportamento do atrito seja alterado de uma região 

para outra. Na Figura 2-10, as regiões, definidas em termos do comportamento do atrito, 

se caracterizam por:  

• Região I, em que o nível da curva do atrito permanece relativamente baixo após 
um breve período inicial, em torno de 0,001 h, para o assentamento (“running-
in”) das superfícies.  

• Região II, em que a curva do atrito começa em um alto nível, decaindo após um 
período inicial de assentamento maior que da região I, em torno de 0,01 h.  

• Região III, em que a curva de atrito é irregular e permanece em um nível alto.  

 

GEE, BEGELINGER e SALOMON (1984) mencionam os valores do 

coeficiente de atrito para cada região do diagrama IRG, no caso, para um contato de aço 

contra aço:  

• Região I – entre 0,05 e 0,1;  

• Região II – entre 0,25 e 0,45, decaindo para 0,10 a 0,15 após o assentamento;  

• Região III – entre 0,35 e 0,45 

 

Uma observação acerca desses valores é que a faixa expressa por esses autores 

difere da faixa mencionada por BLAU (1996) para o regime limítrofe. Novamente, cabe 

ressaltar a ressalva de LUDEMA (1996) quanto à validade da descrição de valores do 

coeficiente de atrito sem a relação com os sistemas e condições em que foram obtidos. 

Mesmo em trabalhos que utilizam o diagrama IRG, são mencionados valores do 

coeficiente de atrito diferentes dos descritos por GEE, BEGELINGER e SALOMON 

(1984). Um desses trabalhos é o de ODI-OWEI e ROYLANCE (1986), que observaram 

que o coeficiente de atrito na região I varia de 0,02 a 0,12, de 0,25 a 0,35 na região II e 

de 0,3 a 0,5 na região III.  
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Quanto às curvas de transição de regimes do diagrama IRG, HUTCHINGS 

(1992) descreve resumidamente as principais características das curvas. Os fatores de 

influência de cada curva foram estudados extensivamente por GEE, BEGELINGER e 

SALOMON (1984). A curva inferior indica as condições de carga e de velocidade para 

que haja colapso do filme de óleo fluido, que levam ao regime limítrofe (transição I-II), 

ou que levam, em velocidades maiores, diretamente ao regime “não lubrificado” 

(transição I-III). A transição para o regime III é referida por HUTCHINGS (1992) como 

ocorrência do fenômeno de “scuffing”. Esse fenômeno é relacionado ao desgaste 

catastrófico, ou seja, quando o filme de lubrificante se torna ausente no contato, 

impossibilitando que a situação de atrito baixo e estável seja atingida. A região 

decrescente da curva inferior pode ser aproximada por W.Vn = C, com n variando de 

0,3 a 0,8, dependendo da relação viscosidade-temperatura do lubrificante, e C uma 

constante que depende do lubrificante (composição e viscosidade). Essa relação revela 

que, para cada sistema em particular, deslizando com uma determinada velocidade, 

existe uma carga crítica com a qual ocorre o colapso do filme fluido no contato. 

Conhecendo a relação da força normal com a pressão hertziana de outras geometrias, a 

carga normal crítica para o colapso também pode ser determinada para outras 

geometrias. As transições I-II e I-III, que determinam a curva inferior, são influenciadas 

por efeitos mecânicos, controlados principalmente pela rugosidade das superfícies, pela 

viscosidade do lubrificante e pela característica da dependência da viscosidade com a 

temperatura e a pressão. Uma influência adicional é devida aos efeitos químicos, como 

a característica da oxidação superficial e a ocorrência de reações triboquímicas, no caso 

da presença de aditivos.  

A curva superior do diagrama IRG, que é referente à transição entre os regimes 

limítrofe e “não lubrificado” (transição II-III, que pode ocorrer apesar do contato estar 

submergido no banho), depende principalmente de efeitos químicos e, portanto, da 

natureza química do lubrificante e das superfícies, e praticamente independe da 

viscosidade e da rugosidade inicial.  

Um aspecto crítico do diagrama IRG é a localização do ponto da bifurcação 

entre as duas curvas. Para velocidades inferiores à da bifurcação, um aumento na carga 

normal pode levar ao regime III, porém, antes, passa necessariamente pelo regime II, 

que não é considerado catastrófico. Já para velocidades maiores que a da bifurcação, um 



Capítulo 2 - Revisão bibliográfica 41

aumento na carga normal pode levar diretamente ao regime III, que é catastrófico. Na 

maioria dos ensaios laboratoriais e em componentes de máquinas, a velocidade crítica 

na bifurcação varia em uma faixa de 1 a 3 m/s [GEE, BEGELINGER e SALOMON, 

1984]. Uma outra observação mediante as curvas do diagrama é que para velocidades 

baixas, a transição para o regime III ocorre somente com cargas muito altas. 

Segundo GEE, BEGELINGER e SALOMON (1984), as investigações das 

influências das curvas de transição de regimes de lubrificação indicaram que o diagrama 

IRG pode representar uma ferramenta para a caracterização funcional de lubrificantes, 

bem como de tratamentos superficiais de sistemas com contatos não conformes, que 

operem em sistemas lubrificados sob movimento deslizante. 

 

2.5 Desgaste no sistema lubrificado 

 

Conforme mencionam CZICHOS e HABIG (1984), o termo desgaste lubrificado 

(“lubricated wear”) denota uma extensa classe de fenômenos relativos à deterioração 

superficial e à geração de partículas que ocorrem entre superfícies lubrificadas. Tanto o 

desgaste como o atrito são caracteristicamente dependentes dos regimes de lubrificação, 

devido aos fenômenos envolvidos diretamente na interface do contato em cada regime. 

Em termos de modelos de desgaste em deslizamento lubrificado, é comum 

observar que os pesquisadores utilizam o conhecido modelo de Archard [TING (1974), 

TOMANIK (2000)]. Assumindo que o desgaste ocorre a partir de um determinado valor 

mínimo da espessura do filme de lubrificante, TING [1974] cita uma espessura mínima 

de filme da ordem de 1 µm como limite para a ocorrência de contato metal-metal e do 

desgaste, no caso específico do par anel de pistão-cilindro dos motores de combustão 

interna. Com base nisso, é possível extrapolar a situação para a ocorrência do desgaste 

com outros tipos de tribopares, considerando a rugosidade equivalente das superfícies e 

sua relação com a espessura mínima do filme de óleo para a ocorrência do desgaste. 

No modelo de desgaste de Archard, o desgaste volumétrico é proporcional à carga 

e à distância de deslizamento, e inversamente proporcional à dureza do material. Um 

fator k, denominado coeficiente de desgaste, estabelece a igualdade dessa relação, 

obtendo assim a expressão mostrada na Eq. 2-15 [HUTCHINGS, 1992]. 
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    Q = k . W . ∆∆S            Eq. 2-15 

 
Onde: 

Q:  volume de desgaste [mm3] 

k:  coeficiente de desgaste [mm3 / (N.m)], pode ser expresso por K/H, com K = 
adimensional que representa a probabilidade de uma interação entre asperezas 
resultar em desgaste e H = dureza do material menos duro do par [MPa] 

W:  carga normal [N] 

∆S:  distância percorrida [m] 

 

Segundo HUTCHINGS (1992), em uma situação de deslizamento lubrificado, o 

coeficiente adimensional de desgaste, K, assume valores que são significativamente 

menores (da ordem de 10-13 a 10-6, dependendo do regime de lubrificação) do que os 

encontrados para situações de desgaste a seco (da ordem de 10-7 a 10-3, dependendo do 

tribopar).  

Uma outra informação descrita por HUTCHINGS (1992) foi baseada no trabalho 

de CZICHOS e HABIG (1984), onde são apresentados os coeficientes de desgaste k em 

função do fator λλ (Eq. 2-12), relacionados com o atrito e com os regimes de 

lubrificação, conforme visto na Figura 2-11.  

 

 

Figura 2-11: Regimes de lubrificação e desgaste no deslizamento lubrificado de 
metais em função do fator λλ, conforme HUTCHINGS (1992). 
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No regime de lubrificação por filme fluido, como já mencionado anteriormente, 

o desgaste seria limitado a mecanismos de fadiga associada com a pressão transmitida 

através do fluido [BAYER, 1994]. Nesse caso, de acordo com a Figura 2-11, o 

coeficiente de desgaste k é menor que 10-10 mm3(Nm)-1. À medida em que a espessura 

do filme diminui, diferentes mecanismos de desgaste são potencialmente introduzidos. 

HUTCHINGS (1992) descreve valores típicos do coeficiente de desgaste k para 

os regimes de lubrificação no deslizamento de superfícies não conformes, ou seja, 

referentes aos regimes descritos no diagrama de lubrificação IRG. Esses valores, bem 

como os principais mecanismos de desgaste, são descritos a seguir.  

No regime misto (I), a taxa de desgaste é alta apenas no início do ensaio, e as 

superfícies se assentam em um tempo relativamente curto. O valor de k após o 

assentamento é menor que 10-9 mm3(Nm)-1. O mecanismo de desgaste no assentamento 

é descrito por HUTCHINGS (1992) como desgaste oxidativo, proporcionado pelo 

aquecimento e oxidação localizada nas asperezas. À medida em que os picos das 

asperezas (“high spots”) são removidos pelo desgaste, o regime pode passar de misto 

para EHL.  

Já no regime limítrofe (II), a taxa de desgaste é maior, mas ainda tolerável para 

algumas aplicações da engenharia, com k por volta de 10-6 a 10-8 mm3(Nm)-1. O período 

de assentamento nesse regime é maior que no regime I7, pois, segundo HUTCHINGS 

(1992), mecanismos adesivos atuariam em contatos entre asperezas desprotegidas pelo 

lubrificante (elevando o coeficiente de atrito), passando então à condição estacionária 

(“steady-state”) com mecanismos predominantemente oxidativos (diminuindo o atrito). 

À medida em que as superfícies se desgastam, podem ser atingidas condições para o 

estabelecimento do regime misto ou até mesmo de lubrificação fluida.  

No regime III, as condições severas na interface do contato impossibilitam a 

presença de um filme lubrificante fluido e nem mesmo limítrofe. O impedimento da 

ocorrência do filme é relacionado à característica de dessorção do lubrificante na 

                                                 

7 Segundo ilustrações de GEE, BEGELINGER e SALOMON (1984), no regime II, o tempo após 
iniciado o ensaio para o atrito passar de um valor alto para baixo é da ordem de segundos a minutos. A 
taxa de desgaste diminui e pode se tornar nula após percorridas distâncias da ordem de dezenas de 
quilômetros. No regime I, tanto o tempo para diminuir o atrito bem como a distância para o desgaste nulo 
são menores. No regime III, o desgaste é crescente e catastrófico. 
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superfície, devido à alta temperatura da região. Nesse caso, ocorre o contato metálico e 

o valor de k é maior que 10-5 mm3(Nm)-1.  

Vale ressaltar nesse ponto que, em sistemas lubrificados, tanto as respostas de 

atrito bem como de desgaste podem ser significativamente influenciadas pelas 

características do lubrificante. 

 

2.6 Considerações sobre a composição do óleos lubrificantes 

 

A maioria dos óleos lubrificantes são em geral derivados do petróleo e são 

misturas complexas de tipos de moléculas contendo anéis aromáticos, anéis naftênicos e 

cadeias laterais. Os óleos básicos são classificados como parafínicos, naftênicos ou 

aromáticos, dependendo de sua estrutura molecular predominante, do comprimento das 

cadeias laterais e da razão entre os átomos de carbono das cadeias laterais e dos anéis. 

HUTCHINGS (1992) descreve as parafinas como hidrocarbonetos saturados com 

cadeias lineares ou ramificadas, contendo de 20 a 30 átomos de carbono e os naftenos 

como anéis de hidrocarbonetos saturados ligados com cadeias laterais de até 

20 carbonos. Componentes aromáticos consistem de um ou mais anéis benzênicos com 

cadeias laterais saturadas. No óleo parafínico, os naftenos presentes têm longas cadeias 

parafínicas laterais e a maioria dos átomos de carbono estão em cadeias parafínicas. Já o 

óleo naftênico apresenta cadeias laterais de naftenos curtas e a proporção de átomos de 

carbono nos anéis é somente um pouco menor que nas cadeias laterais. 

BOWDEN e TABOR (1964) citam estudos sobre a influência do comprimento 

das cadeias moleculares e dos grupos terminais das moléculas que constituem os 

lubrificantes no coeficiente de atrito, como o realizado por W. A. Zisman, em 1959. 

Através de experiências realizadas com monocamada de lubrificante depositada sobre 

uma superfície de vidro e o atrito medido contra uma esfera de aço, observou que 

quanto maior o número de átomos de carbono da cadeia molecular principal, menor foi 

o coeficiente de atrito (vide Figura 2-12).  
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Figura 2-12:  Efeito do comprimento da cadeia molecular no coeficiente de 
atrito e no ângulo de contato; esfera de aço inoxidável contra 
vidro coberto com uma monocamada de lubrificante [BOWDEN e 
TABOR, 1964].  

 

O mesmo estudo também mostrou que o ângulo de contato, medido com uma 

gota de iodeto de metileno sobre a monocamada, teve uma correspondência com o 

atrito, isto é, para menor atrito, o ângulo de contato foi maior (Figura 2-12, eixo à 

direita). Ressalte-se que o ângulo de contato é proporcional à tensão, ou energia de 

superfície do material. BOWDEN e TABOR (1964) mencionam que esses resultados 

concordaram com as constatações de W. B. Hardy, já anteriormente conhecidas. 

Grupos terminais diferentes (aminas, álcoois e compostos fluorados) foram 

investigados nesse mesmo trabalho, considerando variações nos comprimentos da 

cadeia molecular em cada grupo. O comportamento dos valores do coeficiente de atrito 

e de ângulo de contato foi similar, ou seja, com o aumento da cadeia o atrito diminuiu e 

o ângulo de contato aumentou. Entretanto, na comparação geral de todos os grupos, foi 

notado que o aumento do ângulo de contato não foi proporcional ao aumento do 

coeficiente de atrito. A Figura 2-13 mostra os valores obtidos.  
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Figura 2-13:  Efeito do comprimento da cadeia molecular e dos grupos 
terminais no coeficiente de atrito e no ângulo de contato; esfera de 
aço inoxidável contra vidro coberto com uma monocamada de 
lubrificante [BOWDEN, TABOR, 1964].   

 

Nessa Figura, nota-se que, por exemplo, com as aminas e os álcoois com cadeias 

maiores, chega-se a um coeficiente de atrito relativamente baixo (0,05 a 0,06) e um 

ângulo de contato por volta de 70º; entretanto, com a amina de cadeia curta, o ângulo de 

contato foi relativamente baixo e o coeficiente de atrito também se manteve 

relativamente baixo, em 0,10. Já com as moléculas fluoradas, que diferem das demais 

pela característica apolar, o ângulo de contato foi alto, e o atrito foi maior do que com 

os ácidos graxos e aminas de mesmo comprimento. Uma explicação encontrada é que o 

atrito não depende somente da energia da superfície exposta e da natureza polar do 

grupo terminal, mas também das propriedades da molécula como um todo, como por 

exemplo, as propriedades de deformação e de cisalhamento da monocamada. 

O mesmo autor que realizou o experimento descrito acima (Zisman, em 1959, 

citado por BOWDEN e TABOR (1964)) verificou que repetidas passagens sobre a 

mesma trilha, como normalmente ocorre em um processo de deslizamento lubrificado, 

levavam à ruptura das monocamadas. A resistência à ruptura dependia do comprimento 

da cadeia molecular, tendo sido a ruptura caracterizada como um aumento repentino no 

atrito no referido experimento. Com ácidos graxos ou aminas de 18 átomos de carbono, 

não houve alterações no atrito após 30 ciclos; já com cadeias menores, ocorreu a 
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ruptura. Com 8 átomos na cadeia, a ruptura ocorreu após 5 ciclos. Segundo BOWDEN e 

TABOR (1964), o autor menciona que diferentes comportamentos mecânicos podem ter 

ocasionado as diferentes resistências da monocamada, de maneira que as monocamadas 

de cadeias menores teriam um comportamento líquido, as monocamadas de 

comprimento médio teriam um comportamento de material plástico e as monocamadas 

de grande comprimento teriam um comportamento de sólido cristalino.  

Também relacionado ao comportamento dos estados físicos das monocamadas 

presentes na interface em lubrificação limítrofe, PERSSON (1999) menciona estudos de 

atrito realizados com o uso de um microscópio de força atômica, para a investigação das 

mudanças dinâmicas nos estados físicos que podem ocorrer com o lubrificante na 

interface do contato durante um processo de deslizamento. Esse autor descreve o 

fenômeno de transição líquido-sólido no comportamento do filme de lubrificante líquido 

confinado em espessuras muito finas, ou seja, da ordem de 10 a 100 Å (1 a 10 nm), 

através de modelos de ordenamento forçado de cadeias moleculares em camadas quasi-

discretas, o que ocorreria no aumento da pressão de contato. Durante a transição de n 

para n-1 camadas, o lubrificante se encontra em um estado fundido ou fluidizado e, 

entre 5 a 10 camadas, o fluido se solidifica. Isso foi constatado pela observação de uma 

tensão de cisalhamento finita necessária para deslizar uma superfície sobre a outra. 

Ainda sobre estudos do comportamento dinâmico do filme de lubrificante, 

KUMACHEVA (1998) faz uma revisão dos estudos conduzidos sobre o atrito em 

fluidos confinados. Como exemplo, este autor cita que no caso de líquidos orgânicos 

simples, sob espessuras de confinamento maiores que 10 dimensões moleculares, os 

líquidos retêm suas propriedades volumétricas (“bulk”); já em espessuras de 

confinamento da ordem de 2 ou 3 dimensões do diâmetro molecular, as propriedades do 

líquido apresentam um comportamento similar ao de um sólido (“solid-like”). 

Além do óleo básico, vários ingredientes são adicionados ao mesmo para alterar 

suas características, tornando-os mais apropriados para certas aplicações. Os pacotes de 

aditivos são formulados visando aplicações especificas, podendo conter um complexo 

conjunto de substâncias que alteram as propriedades físico-químicas dos óleos básicos. 

Em situações de operação onde as forças hidrodinâmicas não são capazes de 

manter uma película de filme lubrificante separando as superfícies, há a possibilidade de 

ocorrer desgaste e atrito elevados devido ao contato sólido. Isso pode ser evitado com a 
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utilização de lubrificantes limítrofes adequados. Os lubrificantes limítrofes atuam 

formando filmes adsorvidos sobre as superfícies e as forças repulsivas entre tais filmes 

sustentam a carga, com o que o contato direto entre os corpos e o mecanismo de 

crescimento de junções entre os dois corpos são limitados [HUTCHINGS, 1992]. Para 

esse tipo de atuação, o lubrificante limítrofe deve possuir grupos terminais polares, para 

que a adsorção possa ocorrer na camada de óxido, no caso da superfície metálica. A 

eficiência do lubrificante limítrofe está relacionada aos termos qualitativos “oleosidade” 

e “lubricidade”. A qualidade da oleosidade do óleo básico pode ser melhorada com a 

utilização de aditivos, tais como ácidos graxos e outros [HUTCHINGS, 1992]. 

Os aditivos de extrema pressão (EP) são usados para causar a formação de 

camadas protetivas sobre superfícies severamente solicitadas. HUTCHINGS (1992) 

menciona tanto o aditivo EP como o anti-desgaste são substâncias que reagem com as 

superfícies em deslizamento de forma localizada, ou seja, filmes de baixa resistência ao 

cisalhamento são formados exatamente nas regiões do contato em que as solicitações 

termomecânicas são mais severas. Os aditivos deste tipo consistem em sua maior parte 

de compostos de enxofre e/ou fósforo. Segundo BLAU (1996), o fósforo, por exemplo, 

ao reagir com uma superfície ferrosa lubrificada em pontos aquecidos pelo atrito, forma 

fosfitos eutéticos de baixo ponto de fusão, reduzindo dessa forma o atrito e o desgaste.  

Para manter um comportamento de atrito estável, os aditivos devem reagir 

rapidamente sobre a superfície, para que, se removidos por ação mecânica durante o 

contato deslizante, sejam imediatamente repostos na superfície. Filmes eficientes são 

aqueles estáveis, aderentes à superfície e facilmente cisalhados. LUDEMA (1996) 

menciona que os filmes formados normalmente não são visíveis e nem mensuráveis por 

métodos laboratoriais usuais. Na literatura, são encontradas diversas pesquisas de 

desempenho de aditivos quanto ao atrito e desgaste, baseadas em teorias de reação 

química entre substâncias presentes nos lubrificantes com as superfícies sólidas para a 

formação dos filmes protetores. Entre tais pesquisas, pode-se citar SCHUMACHER e 

ZINKE (1997), com aditivos anti-desgaste com compostos de enxofre e fósforo. 

Segundo esses pesquisadores, tais camadas têm espessuras de 2 a 20 nm; entretanto, 

mencionam que essa espessura, obtida por espectroscopia de elétrons Auger (AES), é 

discutível para comparação com outras espessuras encontradas na literatura, pois há a 
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influência do procedimento de limpeza adotado para a análise química do filme (nesse 

caso, de limpeza ultra-sônica repetida). 

LUDEMA (1996) observou que uma característica peculiar de lubrificantes 

aditivados é o fato de que é necessário haver deslizamento para que sejam produzidos 

filmes protetivos eficientes e que uma imersão simples e mesmo aquecimento no 

lubrificante não têm tal efeito. SCHUMACHER e ZINKE (1997) mencionam que na 

reação química do aditivo com a superfície ocorre o mecanismo de tribofragmentação, 

com a ação térmica combinada com a energia mecânica na zona de atrito. Nesse 

mecanismo, ocorreria primeiro a adsorção por efeito térmico no contato; porém, em 

seguida, a camada adsorvida seria tribofragmentada, ou seja, as ligações moleculares da 

camada adsorvida seriam quebradas por ação combinada do cisalhamento mecânico e 

da temperatura atuante no contato. Como conseqüência da tribofragmentação, haveria a 

formação de fragmentos moleculares muito reativos, que levariam à formação de uma 

fina camada de sais de ferro (no caso de aditivos com fósforo, fosfato de ferro, 

conforme descrito por SCHUMACHER e colaboradores (1991)) e que constituiria a 

película superficial responsável pelos resultados de desgaste e atrito. 

 

2.7 Partículas de desgaste 

 

LUDEMA (1996) observou que um dos mais importantes componentes de 

sistemas deslizantes lubrificados é a partícula de desgaste que se forma durante o 

deslizamento. Algumas partículas são originadas de óxidos e outros compostos 

adsorvidos quimicamente sobre a superfície, e outras se desenvolvem a partir do 

substrato. As características de fragilidade e de ductilidade dessas partículas são 

propriedades importantes. Partículas frágeis são menores, mais pulverizadas, que as 

partículas dúcteis.  

A investigação das partículas de desgaste é realizada através de técnicas comuns 

de microscopia óptica e eletrônica de varredura. A separação das partículas pode ser 

efetuada por técnicas como a ferrografia analítica [JONES, SASTRY e YOUDAN 

(1978); ROYLANCE e VAUGHAN (1984), SANTOS e GOMES (1999)]. 
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NEALE (1997) mostrou algumas morfologias de partículas. No desgaste por 

deslizamento, o formato é de placas ou de lâminas, originadas da camada superficial 

sujeita ao cisalhamento, e apresentam características de ductilidade, com um tamanho 

máximo de 15 µm. Esse autor diferencia partículas provenientes do assentamento, que 

também se caracterizam pelo formato de lâminas, sendo porém, mais alongadas. Tais 

partículas seriam originadas em sistemas que possuem um acabamento retificado, ou 

seja, mais grosseiro. As regiões mais altas nas trilhas formadas pelo acabamento seriam 

deformadas, tornando-se achatadas e as partículas alongadas seriam então destacadas 

dessas regiões. O comprimento médio dessas partículas é de cerca de 50 µm. Já as 

partículas formadas no desgaste por deslizamento severo possuem aspecto de 

deformação superficial; em geral, apresentam bordas retas, com tamanho de 20 µm, ou 

maiores. A relação tamanho-espessura é de aproximadamente 10:1. 

Durante o deslizamento e dependendo das condições do ensaio, as partículas de 

desgaste interagem no contato, produzindo influências no desgaste e atrito. HWANG, 

KIM e LEE (1999) realizaram ensaios com vários materiais (chumbo, zinco, alumínio, 

cobre, níquel, titânio e aço AISI 1045) a seco, com cargas baixas (2 e 5 N), em 

equipamento pino-sobre-disco (movimento contínuo) e pino-sobre-placa (movimento 

oscilatório) com dispositivo para observação da dinâmica das partículas de desgaste 

produzidas em tempo real. Nesse estudo, onde os ensaios estiveram compreendidos na 

fase de assentamento (distância total de 150 m), alguns aspectos interessantes foram 

observados. Um deles foi que o coeficiente de atrito aumenta quando uma partícula se 

forma na interface, o que foi atribuído ao mecanismo de sulcamento da superfície pela 

partícula. Para comprovar a influência da existência de partículas na interface do 

contato no atrito, os autores realizaram experiência retirando as partículas assim que 

formadas e observaram que o atrito diminuía. Durante um ensaio, houveram etapas em 

que muitas partículas foram vistas na interface, momento em que o valor do coeficiente 

de atrito foi alto. Porém, o aumento subseqüente de partículas na interface não afetou o 

atrito. Os autores mencionaram que na região com atrito permanente, as partículas se 

aglomeram8 e se quebram de maneira cíclica, sem afetar o valor do coeficiente de atrito. 

                                                 

8 Os autores do estudo consideram que a aglomeração é um mecanismo complexo, e que pode 
ser devido aos mecanismos de adesão (menos) e de intertravamento mecânico (mais), ambos mecanismos 
clássicos do atrito, conforme LUDEMA (1996) e outros. 
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Uma outra constatação desse estudo foi que partículas de materiais dúcteis com dureza 

menor são mais propensas à aglomeração na interface do que as partículas geradas pelos 

materiais mais duros, o que concorda com a observação de LUDEMA (1996) de que as 

partículas mais dúcteis são maiores. Uma última observação de destaque desse estudo 

foi que o desgaste e o atrito nos ensaios contínuos foram distintos (ambos maiores) do 

que nos ensaios oscilatórios. Os autores atribuíram a diferença no atrito e no desgaste à 

diferença no comportamento da aglomeração das partículas, que foi mais evidente com 

o movimento unidirecional.  

Em termos de influências no contato lubrificado provocadas pelas partículas, 

pode-se citar o trabalho de WAN e SPIKES (1987) que estudaram o comportamento de 

partículas sólidas em contatos sob lubrificação EHL através da técnica interferométrica. 

Esses autores mencionam que o deslizamento favorece que as partículas sólidas 

presentes no óleo fiquem presas na região da entrada da conjunção do contato. Com o 

prosseguimento do deslizamento, a retenção das partículas nessa região pode vir a 

causar diminuição do fluxo de óleo para o contato e as partículas que eventualmente são 

liberadas, atravessam o contato causando um severo riscamento nas superfícies 

(desgaste abrasivo). Nos experimentos, foi observado que partículas de 10 a 50 µm 

podem sofrer deformação e, com o auxílio do atrito, se tornam capazes de atravessar 

contatos cujos filmes interfaciais de lubrificante tenham espessuras até mesmo menores 

que 0,5 µm. Nesse trabalho, também é mencionado que em sistemas deslizantes a forma 

da partícula, bem como as suas propriedades superficiais são mais relevantes do que o 

seu tamanho na determinação da sua entrada no contato. 

 

2.8 Ensaios de desgaste  

 

Um ensaio de desgaste não define ou mede uma propriedade fundamental ou 

intrínseca do material, como resistência ou módulo, não se constituindo portanto em um 

ensaio de materiais. No ensaio de desgaste, pode-se caracterizar uma resposta do 

material ou o seu comportamento em um sistema; ou seja, o desgaste é uma propriedade 

do sistema, de maneira que um determinado material pode ter diferentes 

comportamentos a desgaste em diferentes sistemas [BAYER, 1994]. Com isso, um 
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aspecto a ser considerado nas investigações experimentais é a dificuldade em se 

escolher ensaios tribológicos adequados. CZICHOS (1992) faz uma abordagem em que 

descreve seis categorias de ensaios:  

1. Ensaios em campo com sistema completo, em condições reais de operação: além 
de serem caros e demorados, as variáveis não podem ser todas controladas ou 
conhecidas. 

2. Ensaios em bancada com sistema completo, em condições de operação 
orientadas pela prática. 

3. Ensaios em bancada com sub-sistema em questão, em condições de operação 
orientadas pela prática. 

4. Ensaios em bancada com tribocomponentes, em condições de operação 
orientadas pela prática. Nesta categoria, bem como nas categorias 2 e 3, é 
importante considerar uma escolha apropriada das condições de operação, as 
quais podem ser simplificadas, simuladas ou aceleradas. Além disso, nesse caso, 
as técnicas e procedimentos a serem aplicados na determinação do atrito e 
desgaste são relacionados a esses ensaios e não podem ser generalizados. 

5. Ensaios com amostras padrão, em condições de operação (simplificadas, 
simuladas ou aceleradas) orientadas pela prática. Para simular as condições 
tribológicas reais, deve-se atentar para a existência de uma similaridade de 
parâmetros, tais como da carga, velocidade, temperatura e duração do ensaio, da 
natureza físico-química do tribossistema, e bem como da cinemática, esta obtida 
com a similaridade na geometria de contato e no modo de lubrificação (razão 
entre a espessura de filme e a rugosidade das amostras). 

6. Ensaios com amostras arbitrárias de material do componente, em condições de 
operação laboratoriais, selecionadas para estudar fenômenos tribológicos 
específicos ao invés de simular um comportamento tribológico na prática. Tais 
ensaios são utilizados para estudos fundamentais de atrito e desgaste. 

 
Em termos de investigações relacionadas a uma dada aplicação, a relevância de 

um ensaio de desgaste depende do grau em que a aplicação é simulada no ensaio. Os 

ensaios podem ser divididos em níveis de simulação, que são significativos para o 

desenvolvimento, seleção e uso dos ensaios [BAYER, 1994], e são descritos a seguir. 

O nível mais básico, de primeira ordem, ou fundamental, tem base na natureza 

geral da situação de desgaste, por exemplo, deslizamento, rolamento ou impacto. Este 

nível de simulação fornece informações de caráter geral, como entender a natureza do 

desgaste que ocorre em determinado tipo de situação, obter uma classificação de grupos 

de materiais, ou identificar fatores preponderantes e tendências gerais. Esse nível de 
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simulação é o que está mais associado com estudos e pesquisa fundamentais. Nesse 

nível fundamental, CZICHOS (1988) observou que, como os ensaios empregam 

condições e geometrias simplificadas9, não há possibilidade de se prever desempenhos; 

entretanto, são convenientes para ensaios de aceitação, controle de produção ou de 

variação do lote.  

A simulação de segunda ordem leva em consideração alguns fatores de 

identificação mais precisos, como a identificação dos parâmetros mais significativos e a 

quantificação das faixas de variação desses parâmetros, necessária para a simulação. 

Exemplos de tais parâmetros são carga, velocidade e temperatura. Outros elementos a 

serem considerados nesse nível de simulação são os parâmetros das superfícies, 

natureza do terceiro corpo envolvido, quantidade e tipo de lubrificação e tipo do 

movimento relativo, entre outros [BAYER, 1994]. CZICHOS (1988) menciona ainda 

que nesse nível, o uso de componentes reais das partes a serem ensaiadas pode fornecer 

uma melhor correlação com o desempenho real. Isso porém depende da precisão na 

identificação dos parâmetros de maior influência para o desempenho. A identificação de 

tais parâmetros pode ser obtida da experiência ou de informação publicada e pode 

requerer possivelmente a realização de ensaios fundamentais [BAYER, 1994]. 

A simulação de terceira ordem, aquela onde essencialmente duplica-se o sistema 

real, pode ser uma versão instrumentada do dispositivo, ou de parte do mesmo. Devido 

à característica de alto custo envolvido nesse nível de simulação, este tipo de ensaio é 

utilizado somente para a prova final. 

Um grande problema encontrado em aplicações práticas é a dificuldade em se 

reproduzir as variáveis para uma simulação das condições reais de operação em ensaios 

em bancada. Por exemplo, em relação ao desgaste dos componentes de motores de 

combustão interna, como os pistões, os anéis de pistão e os cilindros, podem ser 

encontradas citações na literatura que mencionam que o desgaste é simulado exatamente 

como o que ocorre numa situação real de operação. Entretanto, é possível observar que 

                                                 

9 Os equipamentos que utilizam geometrias simplificadas são em geral denominados pela 
característica geométrica do contato. Nos estudos com sistemas deslizantes lubrificados, são comumente 
utilizados ensaios com equipamentos do tipo quatro esferas (“four ball”), bloco-sobre-anel (“block-on-
ring”), anel-sobre-bloco (“ring-on-block”) e esfera-sobre-disco (“ball-on-disk”). Também utilizados, 
porém menos, são o pino-sobre-disco (“pin-on-disk”) e o pino-sobre-placa (“pin-on-plate”). Nos ensaios 
com pino, é visto que a superfície de contato apresenta geralmente uma característica arredondada ou um 
mecanismo que minimize problemas de acomodação geométrica das superfícies em contato. 
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os ensaios selecionados utilizam condições de operação variadas. Um exemplo a ser 

citado é um estudo realizado recentemente de dois aditivos anti-desgaste (ZnDTP10 

neutro e básico) de óleo de motor automotivo, comparando-os quanto ao desgaste e 

atrito. Foram realizados ensaios em bancada com um equipamento do tipo esfera-sobre-

disco (“ball-on-disk”) [YAMAGUCHI et al., 1996] e ensaios em um motor de 

combustão interna [YAMAGUCHI, 1999]. Obteve-se que os resultados de desgaste e 

atrito foram estatisticamente iguais com ambos os aditivos nos ensaios no equipamento 

esfera-sobre-disco, realizados a 100 ºC, 4,9 N (Pinicial = 710 MPa), 0,173 m/s, durante 

1 h, com negro de fumo (“carbon black”) presente no óleo. Entretanto, nos ensaios em 

motor, o desgaste medido nos camos resultou significativamente diferente, sendo menor 

para os ensaios com o aditivo neutro. Os mesmos aditivos foram caracterizados 

quimicamente através de ensaios de adsorção no negro de fumo. Diferenças 

quantitativas foram observadas quanto aos elementos químicos adsorvidos, sendo a 

quantidade adsorvida maior com o aditivo neutro. YAMAGUCHI (1999) menciona que 

os ensaios de adsorção e as caracterizações químicas, diferente dos ensaios em bancada, 

forneceram melhores resultados para explicar o desempenho esperado na prática, pelo 

menos no que se refere a diferenças entre aditivos de lubrificantes automotivos. Esse 

fato contrasta com as observações de SCHUMACHER e ZINKE (1997), que descrevem 

um mecanismo denominado tribofragmentação, com a ação térmica necessariamente 

combinada com a energia mecânica na zona de atrito, como principal determinante do 

desempenho tribológico de aditivos em contato lubrificados.  

Especificamente nos experimentos de YAMAGUCHI (1999) realizados no 

motor de combustão interna, um fator a ser observado é a presença de “blow-by” (gases 

advindos da combustão do combustível) no sistema do motor de combustão interna. 

Tais gases são caracteristicamente ácidos pela presença de NOx e água [McGEEHAN, 

YAMAGUCHI, 1989]. É possível que, nesse ambiente, o aditivo de caráter básico tenha 

sofrido um empobrecimento mais rápido, sendo consumido na reação química com as 

substâncias presentes nos gases do “blow-by” em contato na superfície do camo, 

enquanto que o aditivo neutro pode ter sido mais capaz de se adsorver na superfície do 

camo, formando nesse caso uma película protetora mais aderente e intacta. 

                                                 

10 ZnDTP: ditiofosfato de zinco, normalmente utilizado como aditivo anti-desgaste, EP e anti-
oxidante em motores de combustão interna [BARNES et al., 2001]. 
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Essas observações enfatizam a necessidade de se conhecer os elementos que 

atuam potencialmente no desempenho tribológico de componentes reais, bem como a 

necessidade de um senso crítico para a avaliação da abrangência dos resultados obtidos 

em ensaios mais fundamentais. 

Por outro lado, nos ensaios laboratoriais convencionais, como o realizado por 

YAMAGUCHI e colaboradores (1996) no equipamento esfera-sobre-disco, há de se 

considerar a dispersão dos resultados na avaliação estatística de diferenças de 

desempenho, o que pode ter ocorrido devido ao tipo de sistema adotado na investigação. 

O uso do negro de fumo no óleo pode ter contribuído para produzir fenômenos 

relacionados a mecanismos de desgaste abrasivo; tais fenômenos dependem da 

eficiência na entrada do abrasivo no contato, o que, por sua vez, depende do fluxo de 

movimentação do fluido. Em termos de dispersão de resultados, cita-se o trabalho de 

ODI-OWEI e ROYLANCE (1986), onde foram investigados os efeitos no desgaste e no 

atrito do carregamento mecânico e da concentração de abrasivo (pó de alumina) 

adicionado ao fluido lubrificante, com um sistema do tipo quatro esferas (“four ball”). 

As dispersões encontradas nos resultados de desgaste e atrito foram elevadas, como 

visto na Figura 2-14 e Figura 2-15, que apresentam os valores limites do desgaste e do 

coeficiente de atrito obtidos em cada concentração de contaminante estudada. Com 

esses resultados, foi possível efetuar apenas uma análise qualitativa das tendências.  

 

 
 

Figura 2-14: Desgaste em ensaios “four ball”, em função da concentração de 
contaminante [ODI-OWEI e ROYLANCE, 1986]. 

 

• partículas ≤ 10 µm         ♦ sem contaminante         o partículas de 10 a 20 µm 
 

Concentração 
 

 

0,19 m/s – 20 kg 0,19 m/s – 40 kg 0,3 m/s – 70 kg 0,38 m/s – 70 kg 
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Figura 2-15: Resultados do coeficiente de atrito obtidos em ensaios “four ball” 
em função da concentração de contaminante [ODI-OWEI e 
ROYLANCE, 1986]. 

 

Os autores mencionaram que a dispersão de dados de desgaste e de atrito da 

Figura 2-14 e da Figura 2-15 é resultante da natureza estocástica dos fenômenos 

envolvidos na interface e que foi ainda mais evidenciada pela presença do contaminante 

abrasivo no óleo.  

Um outro aspecto relacionado a dispersões de resultados tribológicos é a 

conseqüência na repetitibilidade e na reprodutibilidade dos ensaios. LUDEMA (1996) 

menciona que a reprodutibilidade11 dos resultados de atrito é crítica e, com freqüência, 

os dados diferem em até 25% ou mais. As principais causas apontadas foram a falta de 

homogeneidade das superfícies, e que além disso, ainda são alteradas (provavelmente de 

modos diferentes) no decorrer do ensaio, a própria dinâmica do equipamento e a 

influência da dinâmica da instrumentação. 

Por outro lado, enfatiza-se que os ensaios laboratoriais são essenciais, pois 

fornecem oportunidades para o estudo dos mecanismos básicos do desgaste. Para isso, é 

necessário conhecer as potencialidades existentes e as limitações dos ensaios com os 

equipamentos convencionais de laboratório. Sabe-se, por exemplo, que os ensaios do 

                                                 

11 Medida com várias pessoas com experiência, dispositivos de ensaio, materiais, lubrificantes e 
sistemas de aquisição de dados idênticos [LUDEMA, 1996]. 

• partículas ≤ 10 µm         ♦ sem contaminante         o partículas de 10 a 20 µm 
 

Concentração 
 

 

0,19 m/s – 20 kg 0,19 m/s – 40 kg 0,3 m/s – 70 kg 0,38 m/s – 70 kg 
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tipo “four ball” são bem conhecidos por fornecerem resultados de sistemas lubrificados 

com atuação em condições extremas de operação; o mesmo, porém, pode não ser 

adequado para avaliar o desempenho de sistemas que não operam em tais condições na 

prática. No sentido da aplicabilidade prática, assim como ressaltou DOWSON (1997), 

para que simulações tribológicas de sistemas reais possam ser realizadas em laboratório, 

é necessário conhecer a operação do sistema real e as variáveis de maior influência; 

caso contrário, a simulação das condições em campo pode ser inadequada e os ensaios 

com sistemas laboratoriais convencionais podem gerar indicações errôneas do 

desempenho real [DOWSON, 1997]. Por outro lado, entende-se que, aliado ao 

conhecimento da operação real, há também a necessidade de se conhecer as 

potencialidades e complexidades envolvidas nos ensaios convencionais. Assim sendo, 

para aprimorar a aplicabilidade prática dos estudos tribológicos em equipamentos 

laboratoriais, faz-se necessário estudar as principais influências e caracterizar os seus 

efeitos no desempenho tribológico nos ensaios com esses equipamentos, não só em 

termos das condições de operação, mas também em relação às diferenças de cada 

sistema. No caso de sistemas lubrificados, há de se ressaltar a consideração de aspectos 

que evidenciem influências na lubrificação do sistema em questão. 

 

2.9 Investigações experimentais  

 

São vários os resultados experimentais aplicados a sistemas deslizantes 

lubrificados encontrados na literatura. Alguns já foram apresentados no decorrer da 

presente revisão e outros são apresentados a seguir. Para esses, foram selecionados 

alguns trabalhos que investigaram filmes triboquímicos e outros que investigaram a 

influência de variáveis físicas do sistema, como a rugosidade e a presença do 

contaminante. Por fim, são apresentados resultados de investigações que relacionaram 

os resultados tribológicos a regimes de lubrificação e alguns onde se discutiu diferenças 

entre resultados de ensaios deslizantes com movimento contínuo e oscilatório. Este 

último item ganha importância, na medida em que são vistas na literatura investigações 

realizadas com ensaios em equipamentos com os dois tipos de movimento, 

aparentemente sem critérios fundamentados quanto às alterações nas respostas 
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tribológicas que possam ser introduzidas devidas à diferenças entre os dois sistemas 

mecânicos. 

 

2.9.1 Desempenho triboquímico de filmes lubrificantes  

 

Pesquisas sobre filmes formados em contato lubrificados por reações 

triboquímicas tornaram-se bases para novas sínteses de lubrificantes e aditivos. Nota-se 

na literatura uma grande quantidade de artigos publicados sobre o assunto, onde 

conceitos de físico-química e efeitos superficiais são amplamente explorados, fazendo-

se uso de técnicas de caracterização, como a espectroscopia de elétrons Auger (AES) e 

espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS), essas desde a década de 1970, segundo 

MARTIN e colaboradores (1986). Dentre as várias referências existentes, podem ser 

citados JAHANMIR (1987); WANG e colaboradores (1995) e WAN e colaboradores 

(1996). Um resumo dos principais enfoques utilizados no estudo de sistemas 

lubrificados com uma abordagem pela química das superfícies pode ser visto no artigo 

de McFADDEN, SOTO e SPENCER (1997), que levantaram informações sobre as 

investigações realizadas para o entendimento dos mecanismos moleculares que ocorrem 

na faixa de alguns nanometros entre as superfícies lubrificadas. 

Estudos tribológicos com aditivos presentes no lubrificante têm mostrado que os 

mesmos influenciam o comportamento tribológico de pares em contato deslizante 

lubrificado através de mecanismos triboquímicos. A grande maioria desses trabalhos 

menciona a realização dos ensaios no regime de lubrificação limítrofe. Em geral, é 

observado sensível diminuição do desgaste na presença do aditivo, evidenciado na 

comparação de resultados de medição do desgaste dos corpos em ensaios de 

deslizamento realizados com e sem aditivo [MARTIN et al. (1986); JAHANMIR 

(1987); WANG, CHENG e GUAN (1995); e WAN et al. (1996)]. Um aditivo muito 

estudado é o ZDDP (dialquil-ditiofosfato de zinco), cuja estrutura molecular está 

mostrada na Figura 2-16. A formação de filme é atribuída aos elementos S, P e Zn do 

aditivo, que reagem com a superfície (em geral metálica, p. ex. aço AISI 52100). 
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Figura 2-16:  Estrutura molecular do ZDDP, aditivo destinado a condição de 
operação sob extrema pressão [WANG, CHENG e GUAN, 1995]. 

 

Resultados de estudo da microestrutura das partículas de desgaste originadas de 

ensaios de aço AISI 52100 contra ferro fundido cinzento em sistema plano-contra-plano 

lubrificado com n-dodecano a 80 ºC, carga de 1.000 N e velocidade de 0,01 m/s, foram 

analisadas por MARTIN e colaboradores (1986) através de microscopia eletrônica de 

transmissão com varredura (STEM). A Figura 2-17 mostra as partículas vistas por 

STEM e os respectivos padrões de difração, onde pode ser observado que as partículas 

produzidas nos ensaios sem o aditivo apresentam microcristalinidade. Nos ensaios com 

a presença do aditivo, as partículas de desgaste formadas tiveram estrutura amorfa. Tal 

fato evidencia um caráter particular de interação entre a superfície e o aditivo, onde a 

cinética das reações superficiais permitiu a ocorrência de uma transformação vítrea.  

 

         

Figura 2-17:  Partículas de desgaste resultantes de ensaios lubrificados (A) sem 
e (B) com aditivo ZDDP, observação em STEM, e respectivos 
padrões de difração de elétrons [MARTIN et al., 1986]. 

 

Para conhecer os elementos do filme formado que originaram a partícula amorfa, 

foi realizada na região amorfa uma espectroscopia eletrônica de raios-X com o STEM 

(com diâmetro do feixe de elétrons de 2 nm e corrente de 10 nA) e uma análise de 

energia dispersiva de raios-X (EDAX) no microscópio eletrônico de varredura, MEV 

(com diâmetro do feixe de 10 nm), para identificar os elementos do aditivo. Os 

espectros estão apresentados na Figura 2-18.  

 

(B) (A) 
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Figura 2-18: Espectros de energia de raios-X obtidos (A) no STEM e (B) no 
MEV, da região amorfa das partículas de desgaste produzidas nos 
ensaios com aditivo [MARTIN et al., 1986]. 

 

O espectro de energias do STEM (Figura 2-18A) apresentou picos referentes aos 

elementos P, S e Zn e com o MEV (Figura 2-18B) foi possível observar a presença do 

oxigênio. Com ambas as análises, os autores constataram que as partículas de desgaste 

com caráter amorfo apresentaram metalóides e oxigênio em sua composição. 

Um outro trabalho encontrado foi o de JAHANMIR (1987), que realizou ensaios 

de deslizamento em equipamento do tipo bloco-sobre-anel, com aço contra aço, 

lubrificados com óleo de base parafínica a 100 ºC, com e sem ZDDP, sob velocidade de 

0,18 m/s. Esse estudo também revelou que a presença do aditivo influencia os 

mecanismos de desgaste atuantes. JAHANMIR (1987) apresentou imagens topográficas 

da superfície de desgaste obtidas através de MEV, em função da presença do aditivo e 

da carga de contato aplicada, reproduzidas na Figura 2-19.  

 

     
            A: 15 kg, com aditivo            B: 300 kg, com aditivo 

        
    C: 15 kg, sem aditivo           D: 300 kg, sem aditivo 

Figura 2-19: Imagens topográficas por MEV das superfícies de desgaste 
obtidas em ensaio lubrificados [JAHANMIR, 1987]. 
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Nota-se pela Figura 2-19 que, sob baixa carga, a utilização do aditivo no ensaio 

mudou a aparência da superfície, tornando-a mais lisa. Já em alta carga, mediante 

análise com maiores aumentos, os autores observaram que, quando o aditivo foi 

utilizado, o mecanismo de desgaste mudou de sulcamento para delaminação. Análises 

de composição química por AES da superfície da Figura 2-19A revelaram presença do 

elemento enxofre sobre a trilha de desgaste. Já na análise da superfície da Figura 2-19B, 

foi observado enxofre fora da trilha de desgaste (região escurecida), indicando que a alta 

carga levou a um processo de arrancamento do filme para fora da trilha. 

A Figura 2-20 mostra as taxas de desgaste apresentadas pelo autor, em função da 

carga normal utilizada no ensaio. Pode ser notado que houve uma inversão de 

comportamento do desgaste em relação à presença da aditivação. 

 

 
Figura 2-20:  Taxas de desgaste em função da carga obtidas em ensaio 

lubrificados [JAHANMIR, 1987]. 

 

Pela Figura 2-20, nota-se que a taxa de desgaste sob baixa carga diminuiu com a 

utilização do aditivo. Já com alta carga, a utilização do aditivo levou a um aumento do 

desgaste. Esse é um exemplo que mostra que a utilização do aditivo nem sempre leva à 

redução do desgaste; nesse caso, dependeu da carga aplicada. As informações da análise 

química e da análise microscópica da superfície da Figura 2-19B, fornecidas pelos 

autores, levam a constatar que o filme triboquímico tenha se formado na superfície de 

contato, sendo porém rapidamente arrancado devido à carga elevada. O mecanismo de 

delaminação, que ocorreu, segundo os autores, quando o aditivo foi utilizado no ensaio 

com carga elevada, indica que o processo triboquímico levou a uma alteração na 

camada superficial do material, além da formação do filme que era rapidamente 

arrancado. O mecanismo de delaminação, aliado ao processo triboquímico com a 
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formação de um filme com rápido arrancamento, podem ter contribuído para o maior 

consumo do material metálico. Os aditivos EP, particularmente o ZDDP, têm sua 

atuação favorecida na formação de filmes quando o carregamento termomecânico é 

elevado. Nessa condição e com a presença do aditivo, é possível também que tenha 

ocorrido condições para que o material remanescente na superfície fosse alterado 

quimicamente, levando à ocorrência da delaminação no lugar do sulcamento. 

Em um outro trabalho, WANG, CHENG e GUAN (1995) realizaram ensaios de 

deslizamento lubrificado com óleo básico parafínico com e sem ZDDP, com carga de 

2.075 N e distância percorrida de 2.200 m, em uma máquina do tipo anel-sobre-bloco, 

com anel de AISI 52100 e bloco de zircônia parcialmente estabilizada com MgO. Com 

esses ensaios, foi constatado que a presença do aditivo ZDDP no lubrificante reduziu o 

desgaste, tanto do material metálico como do cerâmico, como visto na Figura 2-21.  

 

    

Figura 2-21: Desgaste resultante de ensaios bloco-sobre-anel com e sem a 
presença do aditivo no lubrificante. (A) cerâmica (zircônia 
parcialmente estabilizada); (B) metal (AISI 52100) [WANG, 
CHENG e GUAN, 1995]. 

 

A micrografia das trilhas de desgaste do material cerâmico revelou a presença de 

um filme escuro na amostra ensaiada com óleo aditivado (vide Figura 2-22), 

evidenciando que o aditivo esteve atuando na superfície do material cerâmico.  
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Figura 2-22:  Micrografia das trilhas de desgaste do material cerâmico, 
evidenciando a formação de filme na trilha no ensaio com ZDDP 
(foto da direita). [WANG, CHENG e GUAN, 1995]. 

 

Para estudar a atuação do aditivo no material metálico, os autores realizaram 

análises por XPS na superfície da trilha de desgaste do material metálico ensaiado com 

a maior velocidade (2,05 m/s), nas duas condições, com e sem aditivo no óleo 

lubrificante. A Figura 2-23 mostra detalhes dos espectros resultantes, nas regiões dos 

picos relativos aos elementos Zn, O e P. 

 

  
 

Figura 2-23: Espectros obtidos por XPS da superfície de desgaste do material 
metálico, na região do (A) Zn, (B) O, (C) P [WANG, CHENG e 
GUAN, 1995]. 

 

A Figura 2-23A mostra que o pico de zinco aparece no espectro da análise da 

superfície metálica ensaiada com óleo com ZDDP. Segundo os autores, a energia de 

ligação (“binding energy”) para o pico principal é de 1.022,5 eV, o que corresponde ao 

estado de valência para ZnO. Como a energia de ligação para o ZnS é de 1.022,3 eV, 

muito próximo à energia correspondente ao ZnO, a existência do ZnS na superfície não 
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foi descartada, embora o conteúdo de enxofre na superfície ensaiada com o aditivo 

tenha sido pequeno, segundo os autores. 

A Figura 2-23B mostra o pico característico do espectro para o oxigênio. Sem o 

aditivo, aparece um pico em 530 eV, que, segundo os autores, corresponde ao óxido 

Fe2O3; com o aditivo, este pico está ausente e aparecem picos em 531,7 eV e em 

532,0 eV. Segundo os autores, esses picos são referentes respectivamente ao PO3
-1 e ao 

SO4
-2, e são correspondentes ao Fe(PO3)3 e ao Fe2(SO4)3, respectivamente. Os autores 

concluíram dessa observação que, com a utilização do aditivo, o filme triboquímico 

formado na superfície pela reação com o aditivo foi espesso o suficiente para cobrir o 

filme de óxido Fe2O3, considerando que este se formaria normalmente na superfície, já 

que o mesmo foi visto na superfície da amostra ensaiada sem o aditivo no lubrificante. 

Na amostra ensaiada sem o aditivo, é possível que a presença de Fe2O3 seja devido ao 

deslizamento com uma temperatura do contato relativamente alta, proporcionada pela 

alta velocidade (2,05 m/s, equivalente a 800 rpm) e pela baixa condutividade térmica do 

material cerâmico, provocando assim a oxidação da superfície metálica.  

Na Figura 2-23C é mostrado o pico característico do espectro para o fósforo. 

Nota-se que esse elemento é ausente na superfície ensaiada sem aditivo; porém, no 

espectro da superfície ensaiada com aditivo, aparece um pico em 134,0 eV. Os autores 

mencionaram que esse pico corresponde ao PO3
-1 e tomaram essa informação como 

base para a confirmação da formação de um filme de reação na superfície metálica. Por 

fim, os autores concluíram que o filme protetivo formado nas superfícies ensaiadas com 

aditivo deveria ser composto de ZnO, ZnS, Fe(PO3)3 e Fe2(SO4)3. 

Análises das superfícies através da técnica XPS, juntamente com a técnica AES, 

foram utilizadas em um outro trabalho, onde o aço AISI 52100 foi ensaiado com um 

outro aditivo, produto de uma síntese de uma aminometila derivativa do 

2-mercaptobenzotiazol, contendo ligações N-C-S (vide Figura 2-24).  

 

 

Figura 2-24:  Molécula do aditivo de extrema pressão utilizado por WAN e 
colaboradores (1996) em ensaios de deslizamento lubrificado. 
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Os ensaios foram realizados em equipamento do tipo quatro-esferas, com cargas 

de 100 a 500 N, rotação de 1.000 rpm12 e duração de 30 min [WAN et al., 1996]. A 

Figura 2- 25 evidencia a eficiência do aditivo em diminuir a área de desgaste. 

 

 

Figura 2- 25:  Micrografias da área de desgaste (aço AISI 52100) originadas em 
ensaios com carga de 300 N, (a) sem e (b) com aditivo [WAN et al., 
1996]. 

 

Para a análise dos filmes superficiais, a energia de ligação (“binding energy”)  

do S 2p na superfície desgastada foi examinada usando a linha MgKα, com energia de 

50 eV. A energia de ligação do C 1s foi utilizada como referência. A análise por AES 

foi efetuada utilizando um jato de íons de argônio de 3 kV.  A Figura 2-26 mostra um 

gráfico do percentual de elementos encontrados em função do tempo de “sputtering”.  

 

 

Figura 2-26:  Percentual de elementos químicos encontrados na superfície de 
desgaste ensaiada com lubrificante e 1 % de aditivo, resultante da 
análise por AES [WAN et al., 1996]. 

 

                                                 

12 Os autores não informam a velocidade em m/s, porém, assumindo que o equipamento seja 
padrão, com esferas de 12,7 mm, a rotação de 1000 rpm deve equivaler a uma velocidade de 
aproximadamente 0,4 m/s, conforme dados descritos por ODI-OWEI e ROYLANCE (1986). 
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Nota-se pela Figura 2-26 uma grande quantidade de enxofre na superfície, além 

do nitrogênio e do oxigênio. Espectros obtidos pela técnica XPS foram analisados para 

determinar a valência do enxofre na trilha de desgaste. A Tabela 2-1 mostra os 

resultados encontrados para as energias de ligação de S, N e O. Para comparação, são 

mostrados os valores de energia correspondentes ao aditivo puro [WAN et al., 1996]. 

 

Tabela 2-1: Energia de ligação (eV) dos elementos S, N e O obtidos da análise 
do aditivo e da trilha de desgaste [WAN et al., 1996].   

  S 2p S 2p N 1s O 1s 
 principal secundário   
Aditivo 162,2 164,4 399.2  
Trilha de desgaste 161,5 168,9 399,5 531,1 

 

Comparando os valores do S 2p do aditivo puro com os valores de referência da  

Tabela 2-2, nota-se que corresponde ao elemento enxofre. Já a energia do S 2p da 

superfície de desgaste foi deslocada para 161,5 eV e 168,9 eV. Comparando com os 

valores da Tabela 2-2, parece ter havido a formação de FeS2 e de FeSO4, na superfície 

de desgaste, o que mostra que o aditivo reagiu com a superfície durante o deslizamento. 

 

Tabela 2-2:  Energia de ligação S 2p (eV) de compostos de enxofre de 
referência [WAN et al., 1996]. 

Composto S 2p (eV) 
Sulfeto ferroso (FeS) 160,8 
Dissulfeto de ferro (FeS2) 161,6 
Enxofre elementar (S8) 162,4 
Dissulfeto dibenzílico 162,8 
Sulfeto de sódio (Na2SO4) 165,8 
Sulfato ferroso (FeSO4) 168,3 

 

Conforme pode ser inferido das informações levantadas com as técnicas 

empregadas nas análises superficias, é evidente que investigações de desenvolvimento, 

em que são considerados o desgaste e o atrito de materiais dos pares deslizantes 

presentes em sistemas lubrificados, seguem essencialmente um caráter multidisciplinar, 

tal que, paralelamente aos conhecimentos dos materiais, conceitos mecânicos, físicos e 

químicos do sistema devem ser necessariamente exercitados. 
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2.9.2 Influência da rugosidade no desgaste lubrificado 

 

Os trabalhos publicados nos Anais do 4º simpósio de Leeds-Lyon de 1977 

[DOWSON et al., 1978], que abordaram os efeitos da rugosidade na lubrificação, 

evidenciam a importância da rugosidade no desgaste e no atrito em sistemas 

lubrificados. Estudos utilizando conceitos da mecânica do contato mostraram que, com 

a consideração da rugosidade nos cálculos, com valores numa faixa comum em 

componentes reais, a tensão elástica do contato se altera; as tensões máximas ortogonais 

e as principais ocorrem muito próximas à superfície, mesmo quando os efeitos de atrito 

são ignorados e mesmo após a etapa de assentamento, quando as superfícies estão mais 

conformes [BAYLEY e SAYLES, 1991]. 

Algumas referências com estudos experimentais da influência da rugosidade 

foram encontradas para o caso do par tribológico anel de pistão e cilindro de motores de 

combustão interna. Uma delas é a de SREENATH e RAMAN (1976), que estudaram 

fatores de influência no desgaste de anéis de pistão e cilindros de motores de combustão 

interna, entre eles a rugosidade do cilindro. A Figura 2-27, reproduzida do trabalho 

desses pesquisadores, mostra o desgaste do anel de pistão com revestimento de cromo 

em função da rugosidade Ra (altura média de asperezas), para duas condições de carga.  

 

2c

c

0,2 0,5 0,8
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12

desgaste em µm
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Figura 2-27:  Desgaste linear do anel de pistão de 1ºcanalete em função da 
rugosidade inicial (c: carga = 1,43 bhp, sendo a potência máxima 
“engine rated power” 6 bhp) [SREENATH, RAMAN, 1976]. 

 

Pela Figura 2-27, observa-se que, para uma mesma carga, c ou 2c, e rugosidade 

Ra de 0,2 a 0,5 µm, o desgaste aumenta, mas passa a aumentar menos (carga c), ou até 

mesmo diminuir (carga 2c) para Ra > 0,5 µm. Além disso, essa Figura mostra que o 

aumento do desgaste em função da carga foi menor com a maior rugosidade.  

c: 23,8% da Potência máxima 

2c: 47,7% da Potência máxima 
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Os autores observaram que, para os perfis de rugosidade considerados, maiores 

valores de Ra resultavam em maiores distâncias entre os picos contidos nos perfis. Os 

perfis de rugosidade estão mostrados na Figura 2-28.  

 

 

Figura 2-28:  Perfis de rugosidade (Ra de 0,2 µµm, 0,5 µµm e 0,8 µµm) dos cilindros 
de motor de combustão interna [SREENATH e RAMAN, 1976]. 

 

Nota-se pela Figura 2-28 que, com o aumento do valor de Ra, o espaçamento 

entre os picos e vales do perfil também aumenta. E ainda, comparando os três perfis 

dessa Figura, uma rugosidade Ra maior parece ser mais eficiente na retenção do 

lubrificante nos vales do perfil e, melhoraria portanto, as condições de lubrificação, 

auxiliando a evitar o desgaste.  

A observação da diminuição do desgaste com a maior rugosidade ocorreu 

somente no ensaio à maior carga (2c). É possível que esse fato tenha sido devido à 

maior facilidade de expulsão do óleo retido nos vales para a interface de contato na 

situação de carregamento 2c, em que os picos das asperezas sofreriam mais deformação 

elástica e/ou plástica. Para uma rugosidade menor, o efeito físico da retenção do 

lubrificante não poderia ser mantido e a lubrificação deve estar relacionada a outros 

efeitos, por exemplo, químicos. 

Ainda quanto à característica da topografia da superfície de retenção do 

lubrificante, PAWLUS (1996) encontrou que a habilidade da superfície dos cilindros em 
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manter o óleo no contato, proporcionada pela rugosidade, diminuiu o atrito no 

deslizamento do par anel-cilindro dos motores de combustão interna.  

A influência da rugosidade no desgaste é maior nos períodos iniciais do ensaio, 

durante o assentamento, quando os perfis de contato ainda estão próximos às 

configurações iniciais. A estrutura topográfica da superfície muda quando as superfícies 

são atritadas uma contra a outra, pois os picos são desgastados; porém, os vales 

originais podem ainda permanecer na superfície e podem auxiliar na distribuição do 

lubrificante (segundo REASON (1973)). Considerando esse fator, uma superfície com 

um perfil de rugosidade com maiores vales seria mais eficiente para resistir ao desgaste. 

Uma observação acerca da mencionada habilidade da topografia da superfície de 

reter o fluido lubrificante é que, no perfil da superfície, obtido através de equipamentos 

comuns de perfilometria, as escalas transversais e longitudinais são em geral muito 

diferentes, de modo que superfície se apresenta comprimida, para haver uma boa 

visualização dos picos e vales. Portanto, cuidados devem ser tomados antes de 

considerar os vales do perfil como retentores de óleo lubrificante. 

Um outro aspecto a destacar quanto à influência da rugosidade foi observado por 

CAMERON (1984), que relacionou a rugosidade com a formação de filmes 

triboquímicos. Esse autor mencionou que as propriedades termodinâmicas das 

superfícies podem ser alteradas com a modificação da rugosidade. A conhecida 

tendência de superfícies muito lisas não serem satisfatórias, geralmente explicada pela 

ausência de micro-reservatórios de lubrificante, pode na verdade, estar relacionada a 

uma componente superficial de ordem termodinâmica, segundo CAMERON (1984).  

Por outro lado, um outro aspecto da rugosidade nos estudos de desgaste é 

relacionado ao que ocorre nas superfícies em contato durante a fase inicial do 

deslizamento. Nessa fase, ocorre o assentamento das superfícies, com o que a estrutura 

topográfica das superfícies é alterada, podendo resultar em conformação geométrica das 

superfícies, o que deve ir aumentando gradativamente durante o deslizamento. Quanto 

maior a conformação geométrica, maior deverá ser a característica de acoplamento das 

rugosidades dos corpos. Esse acoplamento das rugosidades pode alterar os “caminhos” 

para a condução do lubrificante no contato, afetando a espessura do filme de óleo e 

consequentemente o mecanismo de contato entre as asperezas. A conformidade 

topográfica produzida em contatos deslizantes foi estudada por WANG e colaboradores 
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(1991) com superfícies de aço AISI 52100 lubrificadas a 75 ºC com óleo parafínico, 

ensaiadas durante 1 hora, com cargas de 200 e 400 N, e velocidades na faixa de 200 a 

1.700 rpm13, em equipamento do tipo quatro-esferas. Tomando as topografias 

superficiais resultantes, elaboraram um parâmetro denominado “conformidade 

superficial relativa” com uma técnica computacional que considera a diferença da 

topografia entre as duas superfícies14. Nos ensaios com 400 N e 600 rpm15, os autores 

mostraram que as superfícies apresentaram aumento de rugosidade (de 0,034 µm para 

0,13 a 0,16 µm). Na literatura, características como o aumento da rugosidade das 

superfícies são algumas vezes consideradas como indicadoras da ocorrência de regimes 

de desgaste de severidade elevada. Já esses autores sugerem que o regime de desgaste 

está mais relacionado à característica de conformação geométrica das superfícies. 

Assim, superfícies com rugosidade final elevada não estariam necessariamente 

correlacionadas a um deslizamento sob regime de desgaste severo. Os autores 

apresentaram um coeficiente de atrito em torno de 0,091, relativamente baixo, e 

portanto, indicativo de desgaste não severo. E a medição das diferenças topográficas 

entre as duas superfícies revelou que a conformação topográfica de uma superfície com 

a outra, ou a “conformidade superficial relativa”, foi relativamente alta, de 61%.  

A técnica de obtenção da conformidade superficial relativa, utilizada por WANG 

e colaboradores (1991), se baseia nos perfis de rugosidade medidos por um perfilômetro 

comum; logo, os efeitos da deformação elástica que certamente ocorrem no contato 

durante o deslizamento não são considerados nos perfis medidos. Ainda assim, esse 

estudo, que evidenciou a ocorrência da conformidade topográfica como resultado do 

processo de deslizamento, indica que o desgaste preferencial pode alterar a  rugosidade 

aparente e o potencial de formação do filme de lubrificante, principalmente no regime 

permanente de desgaste, quando a conformidade superficial deve ser maior. Isso 

evidencia que a explicação do desgaste e do atrito com a consideração da rugosidade e 

da espessura de filme, baseados somente em condições iniciais, pode ser inconsistente 

                                                 

13 Essa faixa de velocidades de rotação estaria compreendida em aproximadamente 0,1 a 0,8 m/s 
para um equipamento “four ball” convencional, baseado nas descrições de ODI-OWEI e ROYLANCE 
(1986). 

14 WANG e colaboradores (1991) mencionam que Kimura e Sugimura já haviam desenvolvido 
em 1984 um parâmetro denominado rugosidade superficial relativa, similar ao proposto neste trabalho. 
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com os fenômenos que ocorreram no contato. A consideração do fator de filme λλ 

(conforme descrito na Eq. 2-12) no estudo dos fenômenos físicos que ocorreram no 

contato e a sua relação com o desgaste e o atrito é um exemplo, uma vez que na maioria 

das vezes são considerados apenas parâmetros da condição inicial do ensaio no fator 

λλ [SAYLES, 1995]. Durante o contato deslizante, a deformação elástica sofrida pelas 

superfícies devido à pressão também altera a topografia das superfícies, o que também 

contribui para interpretações errôneas dos fenômenos do contato com a utilização de 

parâmetros de estudo como o fator λλ, como também ressaltado por SAYLES (1995).  

 

2.9.3 Influência do abrasivo no desgaste lubrificado 

 

O desgaste abrasivo é um dos temas de importância investigados em sistemas 

lubrificados, principalmente devido à consideração da contaminação do fluido em 

sistemas reais. Ensaios laboratoriais com presença de contaminante no fluido 

lubrificante são encontrados na literatura, e os descritivos dos principais resultados de 

alguns trabalhos estão apresentados a seguir. 

Ensaios lubrificados em equipamento pino-sobre-disco, com carga normal de 

aproximadamente 20 N, pino com ponta hemisférica de raio 4,75 mm e velocidade de 

18,8 cm/s (150 rpm), com e sem contaminante abrasivo de Al2O3, adicionado a um óleo 

mineral SAE 30, foram realizados por MEHAN (1988). O autor informou que a 

distribuição de tamanhos do contaminante tinha valor médio de 2 µm, e foi utilizada 

uma concentração de 2 g/l. Os resultados indicaram que a adição do contaminante no 

óleo aumentou o desgaste dos corpos metálicos, os quais eram de aço AISI 440C, com e 

sem revestimento de carboneto de tungstênio, com pino e disco de mesmo material 

(condição “like-on-like”). A Figura 2-29 mostra os resultados dos ensaios de desgaste 

do pino obtidos nesse trabalho. 

 

                                                                                                                                               

15 Essa condição de carga e velocidade corresponderia ao regime misto pelo diagrama de 
transição IRG (vide Figura 2-10) apresentado por ODI-OWEI e ROYLANCE (1986). 
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Figura 2-29:  Curvas de desgaste do pino obtidas por MEHAN (1988), antes e 
após a  adição de abrasivo Al2O3 no óleo; ensaios pino-sobre-disco, 
“like-on-like”. (A) Aço AISI 440C; (B) Revestimento de carboneto 
de tungstênio com 0,15 mm de espessura. 

 

O autor menciona que nos ensaios com o contaminante abrasivo, o coeficiente 

de atrito aumentou de 0,104 (condição sem o abrasivo) para 0,115. Ainda nesse 

trabalho, o autor apresenta um cálculo da espessura de filme de óleo, realizado de 

acordo com a teoria EHL, com o que obteve o valor de 0,051 µm e um valor do fator de 

filme λλ = 0,4. Com esses resultados, concluiu que o regime de lubrificação era limítrofe. 

O autor faz algumas suposições para explicar a entrada do abrasivo no contato, para 

justificar o aumento do desgaste com a presença do contaminante, porém não as 

fundamenta. Uma das suposições foi de que haveria uma possível atuação das partículas 

abrasivas de menor tamanho, entre 0,05 e 0,1 µm, existentes no início do ensaio, e 

adicionalmente a isso, o autor menciona uma possível ocorrência de um processo de 

cominuição do abrasivo durante o ensaio.  

Em um outro trabalho, MEHAN, FLYNN e GLAMMARISE (1991) estudaram 

o desgaste abrasivo de materiais metálicos em um sistema do tipo bloco-sobre-anel com 

movimento alternado, com óleo diesel a 177 ºC, velocidade média de 0,15 m/s e carga 

de 89 N. O material do anel era de carboneto de tungstênio com cobalto, e os blocos 

foram obtidos a partir de segmentos de anéis de pistão automotivos, e revestidos com 

vários materiais, como carboneto de tungstênio com cobalto de diferentes fabricantes, 

cromo e carboneto de cromo. Os resultados de desgaste estão mostrados na Figura 2-30. 
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Figura 2-30: Resultados de desgaste de ensaios lubrificados com óleo diesel a 
177 ºC, tipo bloco-sobre-anel com movimento alternado. 
(A) Desgaste do anel de WC+Co, mediante 6 materiais de bloco. 
(B) Desgaste dos materiais do bloco (segmento de anel de pistão 
revestidos com WC+Co, Cr e Cr3C2), mediante o anel de WC+Co 
[MEHAN, FLYNN e GLAMMARISE, 1991]. 

 

Para os blocos, os resultados de desgaste se apresentaram com a mesma 

tendência apresentada no trabalho anterior, ou seja, a presença do abrasivo Al2O3 

aumentou o desgaste (vide Figura 2-30B). Já para os anéis, foi notado que o desgaste foi 

similar ou até mesmo menor na presença do abrasivo no óleo (vide Figura 2-30A).  

Os autores mencionaram que, no caso do anel, a relativa insensibilidade do 

desgaste à presença do abrasivo ocorreu devido à presença do carboneto de tungstênio 

no material. Já no caso do bloco, particularmente nos materiais com cromo, os autores 

relacionaram a elevada sensibilidade à presença de abrasivo com a baixa resistência 

mecânica do cromo e a conseqüente possibilidade de ocorrência do mecanismo de 

adesão em situações de temperatura elevada, o que possivelmente ocorreria no contato 

com a presença do abrasivo. É possível que a relação de durezas do contaminante 

abrasivo com os materiais possa ter interferido para os diferentes comportamentos. 

ODI-OWEI e ROYLANCE (1987) ensaiaram o aço AISI 52100 em um 

equipamento do tipo “four-ball” adaptado, onde as três esferas padrões inferiores foram 

trocadas por três roletes, e o banho de óleo lubrificante SAE10 foi contaminado com 

abrasivo Al2O3 em várias concentrações e tamanhos. Três valores de dureza dos roletes 

foram avaliados, de 42, 56 e 63 HRC. Os ensaios foram realizados com duração de 

60 segundos, em três velocidades, 0,26 m/s, 0,53 m/s e 1,05 m/s, e com cargas tais que 

fossem estabelecidas condições para o regime de lubrificação mista, e próximas à curva 
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de transição dos regimes I-II do diagrama IRG (Figura 2-10). Os resultados de desgaste 

obtidos pelos autores16 estão apresentados na Figura 2-31.  

 

 

Figura 2-31: Resultados de desgaste obtidos em ensaios “four ball” modificado, 
em função da contaminação do óleo [ODI-OWEI e ROYLANCE, 
1987]. 

 

Nessa Figura, comparando a condição não contaminada com a contaminada com 

maior concentração, não é possível notar uma tendência clara de aumento do desgaste, 

principalmente com os materiais com maior dureza. A ocorrência de um aumento 

evidente dependeu, além da dureza, da velocidade do ensaio. Por exemplo, com as 

maiores durezas (56 e 63 HRC), o desgaste praticamente não foi afetado pela presença 

de contaminante com velocidade de 0,26 m/s, não importando a concentração ou o 

tamanho da partícula contaminante. A diferença de comportamento do desgaste devido 

à introdução do contaminante é maior nas menores velocidades, e com o material menos 

duro. 

Nesse trabalho, os autores também apresentaram curvas de transição dos regimes 

de lubrificação misto para limítrofe, para os três valores de dureza do material do rolete, 

resultantes dos ensaios não contaminados (Figura 2-32) e contaminados (Figura 2-33). 

A curva de transição de regime de lubrificação refere-se a valores de carga e de 

velocidade com os quais ocorre a falha ou o colapso do filme fluido (similar às curvas 

                                                 

16 O eixo das ordenadas dos gráficos apresentados na Figura de ODI-OWEI e ROYLANCE 
(1987) mostram valores do coeficiente de desgaste k da ordem de unidades a dezenas. Certamente tais 
valores devem estar multiplicados por um expoente, como 10-8. 
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de transição de regimes do diagrama IRG, apresentado na Figura 2-10). Os autores 

mencionam que o critério utilizado para determinar a ocorrência de falha foi a 

observação de uma elevação abrupta no valor do coeficiente de atrito, de 0,1 para 0,3.  

A Figura 2-32 mostra as curvas de transição de regime de lubrificação obtidas 

pelos autores com os ensaios com óleo não contaminado. Cada curva refere-se a ensaios 

com um dos três valores de dureza do rolete estudados. Pode ser notado pela Figura que 

quanto maior a velocidade do ensaio, menor a carga para a ocorrência da falha do filme 

de lubrificante. Ainda pela Figura, nota-se que a carga para a falha é menor para a maior 

dureza do material do rolete; ou seja, quanto maior a dureza do rolete, menor a carga 

que o contato pode suportar sem que ocorra o colapso do filme de lubrificante. 

 

 

Figura 2-32: Curvas das cargas e velocidades relativas à transição I-II do 
diagrama IRG, resultantes de ensaios “four ball” modificado, com 
óleo não contaminado [ODI-OWEI e ROYLANCE, 1987]. 

 

A Figura 2-33 mostra os resultados da carga para a ocorrência de falha do filme 

de lubrificante dos ensaios com óleo contaminado, em função da concentração e do 

tamanho do abrasivo contaminante. Nessa Figura, pode ser notado que a carga para a 

falha diminui quando há concentração de contaminante no óleo. A diminuição da carga 

para a falha do filme é mais acentuada no ensaio com o rolete de menor dureza. Esses 

resultados evidenciam que a introdução do abrasivo diminui a capacidade do filme de 

lubrificante ser mantido íntegro no contato. 
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Figura 2-33: Cargas para a ocorrência de falha do filme de lubrificante, 
obtidas em ensaios “four ball” modificado, em função da 
contaminação do óleo [ODI-OWEI e ROYLANCE, 1987]. 

 

Em um outro trabalho, XUAN, HONG e FITCH (1989) utilizaram um 

equipamento que simula o contato geométrico de mancais de deslizamento rotativo 

(“journal bearing”), com várias amostras metálicas (eixo de aço contra mancal de latão, 

alumínio e aço). Os ensaios foram lubrificados com óleo hidráulico recirculado 

contaminado na concentração de 100 mg/l com vários tipos de abrasivo (pó de ferro, 

vidro, alumina e mistura de SiO2 com Al2O3) e tiveram duração de 30 minutos, carga 

aproximada de 30 N e velocidade de 1 m/s. Foram realizados ensaios com diferentes 

relações de dureza Knoop entre as amostras metálicas (Hm1/Hm2, com m1 o metal da 

pista, menos duro, e m2 o metal do eixo, mais duro) e diferentes relações de dureza do 

metal mais duro e do abrasivo (Hm2/Ha). Os autores observaram que a dependência das 

taxas de desgaste com as duas relações de dureza é tal que pequenos Hm1/Hm2 e altos 

Hm2/Ha resultam em um menor desgaste do material de maior dureza m2, conforme 

mostrado na Figura 2-34. 
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Figura 2-34:  Efeito das razões de dureza no desgaste abrasivo a três corpos 
[XUAN, HONG e FITCH, 1989]. 

 

Os autores propõem que o mecanismo de ação da partícula abrasiva no contato 

pode ser explicado pelo esquema mostrado na Figura 2-35.  

 

                           

Figura 2-35:  Indentação e corte provocados por uma partícula abrasiva em 
meio lubrificado [XUAN, HONG e FITCH, 1989]. 

 

Essa Figura mostra esquematicamente um processo de desgaste abrasivo, onde 

duas superfícies sólidas estão separadas por um filme fluido, de espessura h. O tamanho 

da partícula se encontra em uma faixa crítica, tal que a mesma consegue entrar na 

separação e causar a abrasão. Quando a diferença entre as duas durezas superficiais é 

grande, a partícula penetra na superfície de menor dureza e corta a superfície mais dura. 

Quando a diferença é pequena, a partícula pode tanto cortar as duas superfícies, como 

pode ser moída rapidamente, dependendo da razão de dureza das superfícies com o 

abrasivo. Entretanto, observaram um ponto crítico nos ensaios lubrificados, que é a 

manutenção da distribuição uniforme de partículas na espessura de filme de lubrificante. 
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Além disso, é evidente que há a dependência do tamanho e da forma da partícula para a 

manifestação do mecanismo descrito na Figura 2-35 [WILLIAMS e HYNCICA, 1992]. 

 

2.9.4 Desgaste e atrito relacionados com regimes de lubrificação 

 

Investigações que tratam dos fenômenos do desgaste e do atrito, relacionando-os 

com os regimes de lubrificação atuantes no sistema, são pouco encontrados. Considera-

se que a falta dessa relação é uma característica que torna a utilidade dos ensaios crítica 

em termos de aplicabilidade prática, uma vez que é visto que os fenômenos do desgaste 

e do atrito são dependentes do regime de lubrificação.  

Um trabalho encontrado foi o realizado por KHURSHUDOV, DROZDOV e 

KATO (1995), que estudaram o efeito da velocidade no desgaste e no atrito do par 

cerâmica-metal lubrificado com óleo mineral, com várias cerâmicas, e constataram que 

o efeito foi influenciado pelas mudanças entre os regimes de lubrificação misto e 

limítrofe. Esses pesquisadores realizaram ensaios bloco-contra-anel lubrificado a 95 ºC, 

em uma faixa de velocidades de 0,25 a 5 m/s, por 18 km, com carga de 1.338 N 

(pressões de contato máximas em torno de 750-790 MPa). Os acabamentos superficiais 

iniciais foram equivalentes a uma rugosidade Ra média dos corpos de 0,16 e 0,03 µm. 

Os gráficos apresentados na Figura 2-36 mostram os resultados de atrito, em função da  

velocidade (A) e da viscosidade (B), estes obtidos através de ensaios com várias 

temperaturas, e resultados de desgaste (C e D). 

Os autores atribuíram a diminuição do coeficiente de atrito com o aumento da 

velocidade, mostrado na Figura 2-36A, exclusivamente à predominância do efeito EHL, 

que se tornaria maior quanto maior a velocidade. A Figura 2-36C e a Figura 2-36D 

mostram que a taxa de desgaste diminui acentuadamente nos ensaios com velocidades 

superiores a 2 m/s. 
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Figura 2-36:  Resultados de KHURSHUDOV, DROZDOV e KATO (1995), de 
ensaios bloco-sobre-anel lubrificado. (A): Coeficiente de atrito vs. 
velocidade; (B) Coeficiente de atrito vs. temperatura de ensaio (ou 
viscosidade do óleo); (C) Taxa de desgaste do aço vs. velocidade; 
(D) Taxa de desgaste da cerâmica vs. velocidade. 

 

Segundo os autores, a diminuição acentuada do desgaste com velocidades acima 

de 2 m/s também foi devido à atuação de um modo de lubrificação predominantemente 

EHL nos ensaios com essas velocidades. Para verificar que o efeito EHL no contato foi 

maior nesses ensaios, os autores realizaram medições da rugosidade nas amostras 

ensaiadas e compararam a rugosidade equivalente σσ17 antes e após os ensaios. O 

resultado foi que, com os ensaios nas maiores velocidades, o valor de σσ foi menor que o 

inicial, e com as velocidades menores, o valor de σσ foi maior que o inicial. Essas 

observações foram consideradas pelos autores como devidas à ocorrência de diferentes 

regimes de lubrificação com as diferentes faixas de velocidade. A diminuição da 

rugosidade equivalente σσ nos ensaios com velocidades maiores foi relacionada à 

                                                 

17 Segundo os autores, a rugosidade equivalente σ foi tomada como (Ra1
2 + Ra2

2)1/2, onde 
Rai = altura média das asperezas das superfícies das amostras i. 
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ocorrência de um regime de desgaste moderado, proporcionado pelo regime de 

lubrificação que ocasionou um maior efeito EHL no contato entre as amostras. 

Para comprovar a existência de um efeito EHL também em velocidades baixas, 

os autores estudaram a resposta de atrito mediante a variação da viscosidade do óleo, 

realizando ensaios com várias temperaturas (mostrado na Figura 2-36B). A viscosidade 

do óleo é um dos parâmetros que afetam o efeito EHL. Os autores consideraram que o 

aumento do atrito com a diminuição da viscosidade era devido à manifestação do efeito 

EHL, que se tornaria menor quanto menor a viscosidade. A Figura 2-36B mostra que 

esse efeito ocorreu tanto para a velocidade baixa, como para a alta. 

Os autores realizaram um estudo do fator de filme λλ, que relaciona a espessura 

do filme de óleo com a rugosidade equivalente σσ, lembrando que na literatura, o fator de 

filme λλ é relacionado com o regime de lubrificação (vide Eq. 2-12). Calcularam a 

espessura do filme de óleo através da equação baseada na teoria EHL para o sistema 

bloco-anel  (Eq. 2-11), com as condições utilizadas nos ensaios, e obtiveram valores 

entre 0,02 e 0,16 µm. Considerando a rugosidade equivalente do início dos ensaios, 

σσinicial, para o cálculo do fator de filme do início dos ensaios, λλinicial, os autores 

constataram que os ensaios ocorreram sob lubrificação limítrofe (λλinicial < 1). Por outro 

lado, considerando a rugosidade equivalente do final do ensaio, σσfinal, para o cálculo do 

fator de filme do final dos ensaios, λ λfinal, observaram que, dependendo da velocidade, o 

ensaio ocorreu sob um regime de lubrificação diferente. Com os ensaios nas menores 

velocidades, o valor de λλfinal foi pequeno e típico de regime limítrofe. Isso pode ser 

observado na Figura 2-37, na parte esquerda do gráfico. A Figura também mostra que 

com velocidades maiores, o λλfinal tendeu a aumentar, adquirindo valores típicos de 

regime de lubrificação mista (faixa I do gráfico). O elevado aumento de λλfinal observado 

com o aumento da velocidade dessa faixa foi relacionado ao aumento acentuado do 

efeito EHL na lubrificação mista, segundo os autores. Ainda por essa Figura, com 

velocidades ainda maiores (faixa II do gráfico), os valores de λλfinal foram também 

típicos de lubrificação mista, e já não há um aumento do efeito EHL tão pronunciado 

nessa faixa, devido ao regime ser preponderantemente EHL nessa faixa 

[KHURSHUDOV, DROZDOV e KATO, 1995].  
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Figura 2-37: Fator de filme λλ, inicial e final, em função das velocidades 
ensaiadas. Região I corresponde à lubrificação mista com efeito 
dominante da interação mecânica e com efeito EHL crescente com 
o aumento da velocidade; região II refere-se à lubrificação mista 
com efeito EHL predominante [KHURSHUDOV, DROZDOV e 
KATO, 1995].  

 

Pela Figura, o maior valor de λλfinal encontrado pelos autores foi de 2,4, que é 

típico do regime de lubrificação mista e próximo do regime de lubrificação fluida. 

Nesse estudo, os autores mencionam que a faixa de velocidades de 1,5 a 3,5 m/s 

compreende condições em que ocorrem alterações mais acentuadas nos fenômenos do 

contato, visto pela acentuada variação dos valores de desgaste (vide gráficos C e D da 

Figura 2-36, faixa de velocidades de 1,5 a 3,5 m/s) e do λλfinal (faixa I da Figura 2-37). 

Para essa faixa, os valores correspondentes do fator de filme λλinicial vão de 0,45 a 0,75. 

Assim, nesses ensaios, o valor limite de λλinicial para que comece a ocorrer 

preponderância da lubrificação limítrofe é de 0,45 e para ocorrer um efeito EHL 

preponderante numa situação de lubrificação mista, o valor limite de λλinicial estaria em 

torno de 0,75. Nota-se que essa faixa de valores de λλ é típica de lubrificação limítrofe, 

como ressaltado pelos autores. Esse estudo mostrou que a consideração de parâmetros 

do início do ensaio parece não fornecer uma boa interpretação dos regimes de 

lubrificação nos ensaios. Além disso, outra observação é que a alteração topográfica 

leva a alterações também do contato entre asperezas, com o que a espessura do filme de 

óleo também deveria se modificar, e tal fato não foi considerado nesse estudo. 

Um outro trabalho encontrado em que o desgaste e o atrito foram relacionados 

com regimes de lubrificação foi o de JISHENG e GAWNE (1997), que estudaram os 
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mecanismos de desgaste atuantes em um sistema lubrificado tipo pino-sobre-disco, com 

amostras de aço nitretado e óleo de engrenagens. Esses pesquisadores mencionam que o 

estudo de mecanismos de desgaste atuantes nos regimes misto e limítrofe foi possível 

devido ao processo de assentamento ter sido realizado de modo a se obter superfícies 

sem desgaste severo, o que foi identificado como sendo um resultado comum do 

período de assentamento na maioria das investigações laboratoriais com sistemas 

lubrificados. O procedimento particular adotado nesses ensaios foi a provisão contínua 

de lubrificante novo no contato durante o ensaio, de 10 horas. A velocidade utilizada foi 

de 2 m/s. O coeficiente de atrito foi monitorado nos ensaios. A Figura 2-38 apresenta o 

comportamento observado no ensaio com 450 N.  

 

 

Figura 2-38:  Coeficiente de atrito obtido nos ensaios lubrificados pino-sobre-
disco realizados por JISHENG e GAWNE (1997); diâmetro do 
pino de 6,35 mm, carga de 450 N. 

 

O maior coeficiente de atrito no início do ensaio, mostrado na Figura, foi 

relacionado a possíveis efeitos de tensionamento superficial severo, que ocorreriam 

devido aos contatos localizados entre as asperezas mais altas e não conformes na fase de 

assentamento. Com o decorrer do ensaio, o coeficiente de atrito diminuiu, até atingir um 

valor estável. Os autores mencionam que, após o período de assentamento, as 

superfícies apresentavam características de polimento, mais lisas se comparadas à 

condição inicial (com Ra do pino de 0,25 µm e do disco, 0,35 µm). 

A Figura 2-39 mostra os resultados do coeficiente de atrito estável para todas as 

cargas utilizadas nos ensaios de JISHENG e GAWNE (1997).  
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Figura 2-39:  Coeficiente de atrito em função da carga de ensaio, obtido por 
JISHENG e GAWNE (1997); ensaios pino-sobre-disco 
lubrificados, diâmetro do pino de 6,35 mm. 

 

Essa Figura mostra que o coeficiente de atrito não tem comportamento linear 

com a carga. Com cargas pequenas, é visto um valor por volta de 0,055, diminuindo 

para um nível mínimo com cargas intermediárias e aumentando para valores em torno 

de 0,1 com cargas maiores. Segundo os autores, esse comportamento ocorreu por causa 

da atuação de diferentes regimes de lubrificação, que dependeram da carga. Para a 

comprovação disso, os resultados de atrito foram dispostos em função do parâmetro 

(ηηV)/(Pσσ). Esse parâmetro é similar àquele normalmente utilizado no diagrama de 

Stribeck (Figura 2-9), a menos da rugosidade equivalente σσ, com σσ = (Ra1
2 + Ra2

2)1/2. 

O gráfico resultante está mostrado na Figura 2-40. Observa-se que a curva resultou 

muito similar à normalmente vista no diagrama de Stribeck. 

 

 

Figura 2-40: Relação entre o coeficiente de atrito e o fator (ηηV)/(Pσσ) dos 
ensaios realizados por JISHENG e GAWNE (1997). 

 

A comparação da Figura 2-40 com o diagrama de Stribeck (Figura 2-9) sugere a 

ocorrência de lubrificação por filme fluido com a carga de 10 N, lubrificação mista com 

as cargas intermediárias (300 N) e lubrificação limítrofe com cargas maiores (700 N). 
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Segundo os autores, a atuação de diferentes regimes foi confirmada com as observações 

das medições da voltagem, ou da tensão elétrica entre pino e disco, durante os ensaios. 

Os resultados das medições estão apresentados na Figura 2-41. 

 

        

Figura 2-41:  Tensão elétrica entre pino e disco medida durante os ensaios pino-
sobre-disco lubrificados de JISHENG e GAWNE (1997). 

 

A tensão elétrica, chamada também de potencial de contato elétrico, é 

inversamente proporcional à resistência elétrica do contato. A resistência elétrica do 

contato pode ser modificada, dependendo dos elementos existentes na interface do 

contato entre as amostras. Assim, quanto mais isolante for a interface do contato, maior 

será a tensão elétrica. A característica isolante pode ocorrer pela existência de um filme 

de separação e/ou por formação de substâncias isolantes nas superfícies. Valores baixos 

de tensão sugerem a ocorrência de regiões entre as amostras com contato metálico. 

Em termos dos mecanismos de desgaste, os autores mencionam que não foi 

possível observar desgaste nas amostras ensaiadas no regime de filme fluido. Ensaios 

com cargas de 60 N também resultaram em ausência de alterações superficiais. Quanto 

aos mecanismos do regime misto, os autores mencionam que o exame das superfícies 

ensaiadas com 300 N revelou a ocorrência de polimento, que poderia ter sido produzido 

por três mecanismos: abrasão moderada, desgaste adesivo moderado ou desgaste 

triboquímico, este por ação dos aditivos do óleo. O mecanismo de abrasão moderada foi 

identificado por uma morfologia com fino riscamento, como mostrado na Figura 2-42.  
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Figura 2-42:  Superfície observada por JISHENG, GAWNE (1997) após ensaio 
lubrificado, com carga de 300 N. 

 

Para a identificação dos mecanismos de desgaste do regime limítrofe, os autores 

realizaram um exame das superfícies ensaiadas com 900 N e observaram superfícies 

com um polimento fino, e regiões com pites. A imagem da superfície está mostrada na 

Figura 2-43.  

 

                   

Figura 2-43:  Superfície observada por JISHENG, GAWNE (1997) após ensaio 
lubrificado, com carga de 900 N. 

 

 Os autores relacionaram os pites a destacamentos de material, por mecanismo 

de microfadiga. As regiões potenciais para ocorrer pite seriam especificamente aquelas 

que apresentaram formação de camada branca (“white layer”). A camada branca teria 

sido originada durante o ensaio, devido à ação termomecânica acentuada em certas 

regiões localizadas na área de contato, com o que as superfícies nessas regiões teriam 

sofrido transformações estruturais, apresentando-se com coloração branca.  

Nesse trabalho, os autores observaram que o desgaste sempre resultou em 

diminuição da rugosidade das superfícies, observando a ocorrência de polimento 

inclusive nos ensaios com cargas elevadas, onde foi identificada a lubrificação limítrofe. 

Apesar de ter sido possível caracterizar valores do coeficiente de atrito diferentes para 

polimento 

camada branca 

pite 
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cada regime, com comportamentos como previsto na literatura, a diminuição na 

rugosidade e o polimento observado nas superfícies indicam que o regime de desgaste 

foi preponderantemente moderado em todos os ensaios realizados. Curiosamente, não 

são mencionados efeitos triboquímicos, que deveriam ocorrer na lubrificação limítrofe, 

pois o lubrificante utilizado continha enxofre e fósforo, que são elementos típicos de 

aditivos anti-desgaste. Essas observações podem estar relacionadas ao modo como o 

contato foi lubrificado. Nota-se com isso a importância do sistema de ensaio, que pode 

levar a resultados de desgaste e de atrito diferentes do que normalmente se encontra na 

literatura. 

 

2.9.5 Sistemas de ensaio 

 

Conforme pode ser notado pelos trabalhos da literatura apresentados, boa parte 

das investigações fundamentais com sistemas lubrificados é realizada com sistemas com 

movimento contínuo, com variadas geometrias, como o tipo quatro esferas (“four ball”), 

anel-sobre-bloco (“ring-on-block”) e pino-sobre-disco (“pin-on-disk”). Entretanto, são 

também encontrados trabalhos sobre deslizamento lubrificado com ensaios em sistemas 

com movimento oscilatório (“reciprocating”), também denominados ensaios do tipo 

pino-sobre-placa (“pin-on-plate”), como os realizados por CAVDAR (1997), CUTLER 

et al. (1997), MARTIN et al. (1999) e MARU e SINATORA (2001), entre vários 

outros. Os trabalhos não mencionam em geral o motivo da escolha de um ou outro 

sistema de ensaio, exceto os casos que adotam o sistema oscilatório apenas pela 

similaridade do movimento com alguma aplicação em questão, como descrito por 

MARU (1998). 

Em termos de diferenças entre os sistemas com movimento contínuo e 

oscilatório do ponto de vista das interações tribológicas, não foram encontrados 

aspectos relacionados aos sistemas lubrificados. Alguns trabalhos com deslizamento a 

seco mostraram que tanto o atrito como o desgaste costumam ser mais altos para o 

sistema com movimento contínuo. BLAU e WALUSKAS (2000) atribuíram esse fato 

como sendo devido à propensão para a formação de bordas laterais na trilha de desgaste 

(chamados “lip” ou “built-up edge”), que é maior nos ensaios com pinos sob 
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deslizamento contínuo. A maior tendência de formação de bordas laterais nos ensaios 

com movimento contínuo foi comprovada por MARUI e ENDO (2001).  

Em ensaios do tipo pino-contra-lixa, realizados por ODABAS e SU (1997), os 

resultados comparativos entre o sistema com movimento rotativo continuo e oscilatório 

também mostraram que o desgaste é em geral menor nos ensaios oscilatórios. Nesse 

trabalho, isso foi explicado pela diferença que acaba ocorrendo entre as distâncias totais 

de deslizamento e também pela diferença na presença das partículas de desgaste sobre a 

lixa na trilha percorrida pelo pino. No caso desses ensaios, a permanência de partículas 

foi maior nos ensaios contínuos devido ao raio da trilha do ensaio contínuo ser muito 

menor que o comprimento da trilha no ensaio oscilatório (35 mm para 220 mm).  

Por outro lado, as máquinas oscilatórias podem ser consideradas mais severas 

quanto ao desgaste, se comparadas às máquinas com velocidade unidirecional constante, 

por induzirem tensões trativas e compressivas nas superfícies de desgaste. WARD 

(1970) estudou a influência do tipo de tribossistema no desgaste; a comparação foi feita 

entre um equipamento do tipo pino-sobre-anel e um oscilatório, para aço contra aço a 

seco. O comportamento do desgaste em função da carga com os dois sistemas pode ser 

visto na Figura 2-44.  

 

  

Figura 2-44:  Resultados de desgaste não lubrificado de aço contra aço, de 
tribossistemas com movimento contínuo e com movimento 
oscilatório (“reciprocating”) [WARD, 1970]. 
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Nessa Figura, pode ser observado que, apesar das semelhanças entre ambos os 

gráficos, ocorreram pequenas diferenças nas taxas de desgaste, que o autor atribuiu a 

duas principais características dos tribossistemas: a diferença no tensionamento das 

superfícies e na permanência dos fragmentos de desgaste na trilha. 

 

2.10 Considerações finais 

 

Do exposto na presente revisão, foi possível notar a complexidade envolvida no 

estudo do desgaste e do atrito em sistemas sob deslizamento lubrificado. A lubrificação 

exerce papel fundamental, pois os fenômenos do atrito e do desgaste são sensíveis ao 

regime de lubrificação a que o sistema se encontra. Investigações com abordagens 

matemáticas a respeito da lubrificação são vastamente encontradas e a continuidade dos 

trabalhos mostra avanços no entendimento dos aspectos relacionados à lubrificação.  

Por outro lado, nota-se que procedimentos experimentais de investigação do  

desgaste e do atrito, que considerem as características da lubrificação proporcionada ao 

tribossistema, e que envolvam também análises dos parâmetros físicos que possam 

afetar a lubrificação, são pouco realizados. No sentido da aplicabilidade prática dos 

estudos experimentais com equipamentos convencionais, é necessário conhecer as 

respostas que os tribossistemas podem ter nesses equipamentos, caracterizando 

principalmente a relevância das variáveis envolvidas na lubrificação. Com isso, é 

possível que a dificuldade da simulação tribológica de sistemas reais em laboratório 

possa diminuir, ao menos em parte.  

 


