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Resumo: Nos últimos dez anos, a comunidade 

científica voltada à Tribologia vem demonstrando uma 

grande aceitação e interesse na aplicação de ensaios de 

desgaste micro-abrasivo por esfera rotativa, sendo 

observado um crescimento significativo de tal 

configuração experimental nas mais diversas pesquisas 

envolvendo o estudo do desgaste abrasivo de materiais 

metálicos e não-metálicos, sob condições variadas de 

ensaio. Entretanto, atualmente, nos equipamentos 

comercialmente disponíveis utilizados neste tipo de 

ensaio, ainda observam-se limitações mecânicas que 

impedem, na prática, a medição do coeficiente de atrito 

desenvolvido no sistema tribológico “esfera – partículas 

abrasivas – corpo-de-prova”. Tentando contribuir para 

sanar esta deficiência, este Projeto de Pesquisa tem como 

objetivo, projetar e construir um equipamento de ensaio 

de desgaste micro-abrasivo por “esfera rotativa fixa”, 

hábil a medir o coeficiente de atrito no referido tribo-

sistema. Trata-se de um incremento mecânico-científico 

relativamente interessante e importante para os 

pesquisadores envolvidos neste tema, visto que, até o 

momento, o coeficiente de atrito, neste tipo de 

equipamento, foi determinado somente de forma teórica, 

pelo Prof. Ian M. Hutchings – Universidade de 

Cambridge / ING, que desenvolveu o experimento em 

questão. 

 

 

1. Introdução 
 

O príncipio do “ensaio de desgaste micro-abrasivo por 

esfera rotativa” baseia-se na aplicação de uma força 

normal (N) sobre o corpo-de-prova, o qual encontra-se 

em contato com uma esfera de ensaio que possui apenas 

movimento rotacional (n) [1-3]. Esta força, juntamente 

com o contato e o movimento relativo entre os 

componentes do sistema tribológico, gera uma força 

tangencial (força de atrito) e uma calota esférica no 

corpo-de-prova, denominada “cratera de degaste”. 

Existem dois perfis básicos de equipamentos para a 

realização deste ensaio: a) máquina de ensaio de desgaste 

micro-abrasivo por esfera rotativa livre [3]; b) máquina 

de ensaio de desgaste micro-abrasivo por esfera rotativa 

fixa [4,5]. 

O equipamento de configuração esfera fixa possui 

uma haste que gira em torno do “pino-pivot” (Detalhe A, 

Figura 1), no qual o corpo de prova é fixo. Assim, quando 

a carga “C” é aplicada, a haste tende a revolver-se em 

torno do “pino-pivot”, o corpo de prova e a esfera entram 

em contato e a força normal começa a agir. 

 

 
Figura 1. Configuração mecânica do equipamento de ensaio 

de desgaste micro-abrasivo por esfera rotativa fixa. 

 

 

2. Projeto 
 

A configuração “esfera-fixa” baseou-se no modelo 

“peso-morto”. A Figura 2 apresenta o início da construção 

mecânica do equipamento em questão. 

 

 
Figura 2. Construção do equipamento de ensaio de desgaste 

micro-abrasivo por esfera rotativa-fixa. 
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3. Conclusões 
 

A construção do equipamento está ocorrendo em um 

ritmo que será possível finalizá-lo dentro da vigência do 

deste projeto. 

Embora a proposta deste Projeto de Iniciação 

Científica fosse, somente, o projeto de um equipamento 

de ensaio de desgaste micro-abrasivo por esfera rotativa 

fixa, foi possível iniciar a construção mecânica do 

mesmo. 
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