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RESUMO 
 
  Os efeitos da temperatura, da velocidade de escorregamento e da pressão de 
contato de materiais de fricção sobre o coeficiente de atrito quando aplicados em sistemas de 
freio já são conhecidos. Porém, a relação entre a área real de contato e o atrito ainda não é 
totalmente conhecida.  Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar o coeficiente de 
atrito frente à área de contato durante o processo de frenagem. Para isso, foram realizados 
ensaios com dois tipos de materiais de fricção, um na categoria dos materiais semi metálicos 
(SM), e outro na categoria de materiais orgânicos (NAO). Os corpos de provas foram 
submetidos a diferentes condições de aplicação durante a frenagem. O coeficiente de atrito 
medido foi confrontado com o aspecto morfológico da superfície de contato através da 
utilização de técnicas de microscopia, a fim de se obter a percentagem de área em contato 
entre o disco de freio e a pastilha de freio durante as frenagens. Para os corpos de prova 
testados chegou-se ao resultado de uma área de contato média entre os materiais de fricção 
de 20 a 30% durante as frenagens. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: tribômetro, coeficiente de atrito, pastilha de freio. 
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ABSTRACT 
 
  The effects of temperature, sliding velocity and contact pressure on the friction 
coefficient are already known in friction materials when it is applied in brake systems. However, 
the relation between contact area and friction is not fully known yet. Thus, this work aims to 
analyze the friction coefficient against contact area during the braking process. Tests were 
performed with two kinds of friction material where, a semi metallic material and an organic 
material. The samples have been subjected to different application conditions. The coefficient of 
friction measured was confronted with the morphological appearance of the contact surface 
using microscopy techniques, to obtain the percentage area of contact between the brake disc 
and the brake pad during braking. The result of the average contact area between the friction 
materials was 20 to 30% during braking.     
 
 
 
 
 
KEYWORDS: tribometer, friction coefficient, brake pad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  Por mais de décadas, materiais de fricção passaram a ser utilizados para 
promover a parada de veículos e máquinas em geral. Por esses componentes estarem 
diretamente relacionados à segurança de seus usuários, muitos estudos têm sido realizados 
com o intuito de assegurar que as pastilhas de freio utilizadas nos sistemas de frenagem dos 
veículos automotores garantam uma rápida e confiável desaceleração do veículo [Ostermeyer 
e Wilkening, 2013].  
  Os testes envolvendo sistemas de freio realizados em campo resultam em um 
custo elevado durante as pesquisas, além de não ser possível mensurar todas as variáveis que 
influenciam o coeficiente de atrito, uma vez que as condições ambientais e externas dificultam 
o controle e a avaliação do desempenho do material em questão. Atualmente, grande parte dos 
ensaios com materiais de fricção são realizados em bancadas [Muller, 2009]. 
   A metodologia de avaliação de frenagens através de bancadas em laboratório 
apresenta uma série de vantagens, como facilidade de instrumentação e um controle mais 
preciso das variáveis envolvidas no processo de ensaio, além de um menor tempo gasto na 
execução dos testes e redução dos custos envolvidos [Rusnak et al., 1970; Timte, 2000]. Esse 
desenvolvimento em ensaios de bancadas visa simular as condições reais em que o material 
de fricção sofre quando sujeito a algum processo de frenagem e, a partir daí, obter resultados 
comparando as seguintes variáveis: coeficiente de atrito, desgaste, velocidade de 
escorregamento, pressão de contato, área de contato e, atualmente, o ruído causado por esses 
materiais. 
  No decorrer deste trabalho, serão apresentados os testes realizados em dois 
tipos de materiais utilizados em pastilha de freio. Os ensaios foram executados em um 
tribômetro juntamente com a técnica de microscopia para caracterização da superfície 
morfológica dos materiais de fricção, com o intuito de relacionar o efeito da área de contato 
com o coeficiente de atrito. 
 
2. OBJETIVOS 

 Caracterizar o aspecto morfológico da superfície de contato de materiais de fricção 
empregados como pastilhas de freio veiculares frente a diferentes condições de aplicação em 
processos de frenagem, relacionando os efeitos dessas condições impostas com o coeficiente 
de atrito.  
 
 Objetivos específicos: 
 

 Análise da influência causada pela pressão, pela velocidade de escorregamento e pela 
temperatura sobre o coeficiente de atrito; 

 Análise do coeficiente de atrito em confronto com a área de contato real durante o 
processo de frenagem;  

 Apontar as diferenças básicas em termos de desempenho de cada um dos materiais de 
fricção utilizados durante o estudo. 

 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Conceito de Atrito 

 A palavra atrito refere-se à resistência que os corpos opõem quando se movem uns 
sobre os outros. Dá-se o nome de força de atrito àquela que resulta do atrito entre os corpos, 
isto é, que se opõe ao movimento de uma superfície sobre outra (de sentido contrário à 
componente da força que produz o deslocamento/movimento). A definição de atrito pode ser 
aceita como um estado de aspereza ou rugosidade entre dois sólidos em contato, que permite 
a troca de forças em uma direção tangencial à região de contato entre os sólidos. 

http://conceito.de/atrito-2


2 

  

 Durante décadas o conceito e mecanismos de atrito vêm sendo estudado por inúmeros 
pesquisadores dessa área. Segundo Bhushan, 2001, atrito é a resistência ao movimento 
durante deslizamento ou rolagem quando um corpo sólido move tangencialmente ao outro com 
o qual está em contato. Para Kappl e Butt, 2010, atrito é a força entre duas superfícies que 
interagem que resiste ou impede o movimento relativo. 
 

3.2. Materiais de Fricção 

 Os materiais de fricção são combinações de diferentes matérias primas que visam 
atender com segurança o requisito de gerar, por atrito, forças estáveis e repetitivas dentro de 
uma ampla faixa de condições de aplicação do freio. 
 Cada material possui diferentes características que afetam seu desempenho durante o 
processo de frenagem. No entanto, todos os materiais de fricção possuem uma composição 
básica que inclui seis tipos de componentes principais [Limpert, 1999]: ligantes, fibras, 
partículas abrasivas, modificadores orgânicos, cargas minerais e lubrificantes. 
 

 Ligantes: os ligantes são basicamente resinas (termofixos) utilizadas para manter unido o 
aglomerado restante de outros tipos de matérias primas utilizada. As resinas 
desempenham um papel muito importante nas propriedades finais do material de atrito, 
principalmente quanto à performance e desgaste. 

 Fibras: o uso de fibras tem dois objetivos principais: conferir propriedades de resistência 
mecânica ao produto e melhorar a processabilidade do material durante diferentes etapas 
de fabricação. 

 Abrasivos: empregados para aumentar o coeficiente de atrito ou evitar a diminuição do 
mesmo com o aumento da temperatura são usados em quantidades moderadas para evitar 
efeito abrasivo exagerado da pastilha no material do disco do freio. 

 Orgânicos: representa a gama mais variada de possibilidades de matérias primas que 
podem ser empregadas na fabricação de materiais de atrito. A principal limitação no uso de 
materiais orgânicos é a diminuição do coeficiente de atrito com o aumento da temperatura 
de uso da pastilha, uma vez que estes materiais podem entrar em decomposição, ainda na 
faixa de temperaturas de uso do freio. 

 Cargas: são aditivos de baixo custo utilizados para completar a matriz da formulação que 
já tenha a quantidade necessária de resinas, fibras, lubrificantes, abrasivos e orgânicos. 
Algumas cargas possuem função de conferir determinadas propriedades ao material de 
fricção, mas a maioria delas possui apenas a função de redução de custo. 

 Lubrificante: costuma ser empregado com a finalidade de estabilizar o atrito em diferentes 
faixas de temperaturas, baixar o coeficiente de atrito, diminuir desgaste ou a abrasividade 
ao disco de freio. 
 

 Os materiais de fricção utilizados em sistemas de freio geralmente seguem duas 
categorias, materiais orgânicos ou semi-metálicos [Eriksson e Jacobson, 2000; Engberg 1995]. 
 A pastilha semi-metálica apresenta em sua formulação fibras metálicas em aço. 
Pastilhas produzidas a partir de materiais semi-metálicos são visivelmente diferentes das 
orgânicas, pois são mais ásperas, possuem uma coloração mais escura, sendo ainda 
perceptível a presença de fibras de aço sobre sua superfície. Por possuírem boas propriedades 
de dissipação do calor e resistência mecânica, as pastilhas semi-metálicas são largamente 
empregadas em aplicações mais severas, como em veículos grandes e esportivos [Engberg, 
1995]. 
 Por outro lado, as pastilhas orgânicas não possuem fibras de aço. Essas são 
constituídas por fibras de cobre, fibra de vidro, entre outros. Esse tipo de pastilha possui uma 
textura mais lisa e uma tonalidade mais clara. São largamente aplicadas em veículos leves 
[Engberg, 1995]. Pastilhas orgânicas são mais macias do que as semi-metálicas, 
proporcionando um maior contato com o disco, diminuindo o coeficiente de atrito e aumentando 
a vida útil dos discos.  



3 

  

 
3.3. Área de Contato  

 As pastilhas de freio são compostas de materiais com propriedades distintas. Esses 
materiais apresentam diferentes resultados em relação à resistência ao desgaste e essa 
distribuição desigual de desgaste junto à compactação de partículas soltas, oriundas da fricção 
entre os materiais, resulta em uma superfície caracterizada por platôs planos que se elevam, 
em relação ao restante da superfície e correspondem à área real de contato entre os materiais, 
conforme pode ser visto através da Figura 3.1. Segundo Eriksson, 2000, o número de platôs 
em uma pastilha de freio representa de 10 a 30% da área nominal da pastilha. 
 

 
Figura 3.1 – Esquema dos platôs de contato, platôs primários (coloração mais clara) e platôs 

secundários (coloração mais escura). [Adaptado: Eriksson, 2000]. 
 

3.3.1. Formação dos Platôs de Contato 
 
 Eriksson, 2000, por meio de sua pesquisa sobre fenômeno de contato e atrito de discos 
de freio, define que os platôs de contato podem ser classificados como primários e 
secundários. O platô primário se origina dos componentes que possuem maior dureza, ou seja, 
dos materiais mais resistentes, como as fibras de aço, fibras de vidro e o SiO2, por exemplo. 
Num segundo estágio, as fases duras podem formar pontos de nucleação no qual ocorre o 
crescimento de platôs secundários. 
 A formação do platô secundário se dá através da compactação de pequenas partículas 
soltas oriundas do mecanismo de desgaste entre o disco e a pastilha de freio. Essas partículas 
vão sendo arrastadas através dos canais formados pelo atrito entre os materiais. Quando a 
pressão e a força de cisalhamento se combinam ao calor de fricção, ocorre a compactação 
dessas partículas e esse fenômeno representa o crescimento de platôs secundários 
[Ostermeyer e Wilkening, 2013]. 
 Esses autores denominam os platôs primários como metal fibers (fibras metálicas) e os 
platôs secundários como patch (pequenas partículas de desgaste compactadas). 
 
  3.3.2. Cálculo da Área de Contato 
  
 A segmentação de imagens tem como objetivo dividir a imagem em regiões ou objetos. 
Frequentemente, o resultado não é uma imagem propriamente dita, mas sim um conjunto de 
regiões que se separam uma das outras conforme os tons das cores que depende do método 
de segmentação utilizado.  
 Para o cálculo da porcentagem da área de contato de cada um dos materiais, utilizou-se 
o software ImageJ. A partir deste software, se aplicou o método de Otsu, que tem como base 
as características de distribuição dos tons das imagens. É um método não paramétrico e não 
supervisionado, que busca selecionar automaticamente os limites dos níveis de cinza que 
melhor segmentam os elementos de interesse em uma imagem qualquer [Otsu, 1979]. A Figura 
3.2 mostra um exemplo de aplicação do método. 
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Figura 3.2 – Aplicação do método de Otsu sobre uma micrografia da superfície do corpo de 

prova. 
 
 Representando os pixels de uma imagem qualquer por L níveis de cinza, o número de 
pixels com nível i é descrito por ni e o total de pixels é dado por N = n1 +n2 + n3 + ... + nL. O 
histograma normalizado fica em função de distribuição de probabilidade descrito pela Equação 
3.1. A probabilidade de ocorrência, o nível médio e o desvio padrão por região segmentada são 
descritos pelas Equações 3.2, 3.3 e 3.4 respectivamente. 

 

                                                   
  

 
            

 
                                                         (3.1) 

 

                                                                
  
        

                                                            (3.2) 

 

                                                               
     

  

  
        

                                                         (3.3) 

 

                                                        
    

      
     

  

  
        

                                                   (3.4) 

 
 Onde d representa a classes e Td são os limites dos níveis de cada classe. Com isso, o 
critério de seleção do limite dos níveis de cinza se baseia na minimização da Equação 3.5 de 
variância intra-grupo.  

                                                                           
  

                                          (3.5) 

  
 Sabendo que                     trata-se de uma função discreta, o objetivo é 

identificar os limites dos níveis                 que a função obtém seu valor mínimo [Seixas, 
2008]. 
 

3.4. Fatores que Influenciam no Coeficiente de Atrito  
 
 O desempenho dos materiais de fricção e, portanto, o coeficiente de atrito durante o 
processo de frenagem é afetado por variáveis como a velocidade de deslizamento, a pressão 
de contato entre o disco e a pastilha de freio, a temperatura, a dinâmica do filme de fricção e a 
área de contato. 
 

3.4.1. Velocidade de Deslizamento 
 
 O efeito da velocidade de deslizamento sobre o coeficiente de atrito já foi analisado e 
validado por inúmeros estudos. Ostermeyer e Wilkening, 2013, chegaram ao resultado de que 
o coeficiente de atrito de materiais de fricção aumenta com velocidades menores. Assim como 
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ele, outros autores chegaram à mesma conclusão [Blau e Mc Laughlin, 2003; Desplanques  et 
al., 2007].  
 

3.4.2. Pressão de contato  
 
 O coeficiente de atrito diminui com o aumento da pressão de contato de compressão 
entre os materiais de fricção. Este efeito que a pressão age no sentido da diminuição no 
coeficiente de atrito já é recorrente na literatura [Desplanques et al., 2007; Ostermeyer e 
Wilkening, 2003]. 
 
  3.4.3. Temperatura 
 
 A temperatura influencia significativamente no desempenho de materiais de fricção. Isso 
porque essa variável é capaz de atuar sobre as propriedades dos materiais ou, até mesmo, 
modificar sua estrutura. Um problema clássico em sistemas de freio pela influência da 
temperatura é o efeito fade ou vitrificação. Este consiste na redução do coeficiente de atrito 
com o aumento da temperatura durante a frenagem, já que deixa o material de fricção mais 
duro e liso [Limpert, 1999]. 
 

3.4.4. Dinâmica do Filme de Fricção 
 
 De acordo com Hee e Filip, 2005, o filme de fricção é o produto de uma complexa 
interação mecânica e química, que pode variar no tempo, com o tipo de material e ainda de 
acordo com as condições de velocidade, temperatura e pressão impostas. 
Segundo Ostermeyer e Wilkening, 2003, o filme passa por processos de adaptação conforme 
as condições de carga impostas ao material de fricção. Os autores consideram esse filme 
originário da compactação das partículas soltas de desgaste que expostas ao aumento da 
temperatura devido ao atrito entre pastilha e o disco de freio, forma uma camada viscosa.  
 

3.4.5. Área de Contato 
 
 Eriksson, 2000, mostra que quando a pressão sobre os platôs de contato é aumentada, 
as pequenas áreas de contato real dentro dos platôs se deformam elasticamente e 
plasticamente. Este processo resulta em um aumento da área real de contato contra o disco de 
freio.  
 Até mesmo no estudo realizado por Ostermeyer e Wilkening, 2013, há incoerências nos 
resultados apresentados. Segundo os autores, um aumento na velocidade faz com que o 
coeficiente de atrito diminua devido à redução das partículas soltas depositadas na superfície 
do corpo de prova, e consequentemente há redução na área de contato, uma vez que essas 
partículas originam os platôs secundários. Entretanto, na mesma pesquisa, os autores chegam 
ao resultado de que com o aumento da pressão, o coeficiente de atrito cai enquanto que a 
cobertura por essas partículas soltas depositadas na superfície do corpo de prova aumentam, e 
consequentemente há aumento na área de contato. 
 
4. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada no presente trabalho teve como base os estudos realizados por 
Ostermeyer e Wilkening em 2013, que consiste na investigação experimental da dinâmica 
topográfica das pastilhas de freio. Os autores aderiram ao procedimento padrão de testes SAE 
J2522, no qual se utiliza um dinamômetro inercial para avaliar o comportamento de materiais 
de fricção em relação à pressão, temperatura e velocidade de veículos automotivos. 
 Ostermeyer e Wilkening desenvolveram seus estudos para um tipo de material de 
fricção e dois procedimentos distintos. O primeiro consistiu em rodar com velocidade 
decrescente, enquanto que o segundo, a velocidade permaneceu constante durante a 
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aplicação do freio. Nos ensaios com desaceleração da velocidade, eles capturaram as imagens 
microscópicas em regime transiente durante a frenagem.  
 O presente trabalho segue esse mesmo princípio. Entretanto, aqui, dois tipos de 
materiais são avaliados, um semi metálico e outro orgânico. Os corpos de prova são 
submetidos a variáveis operacionais idênticas e sob um mesmo procedimento de ensaio, em 
que será apresentado na Tabela 4.1 na sequência. 
 As imagens de micrografia da superfície do material foram capturadas após dez 
frenagens idênticas, para cada uma das condições de aplicação sobre o corpo de prova. 
Adotou-se essa metodologia com o propósito de deixar o filme de fricção estabilizar sobre a 
superfície da pastilha de freio. E a partir dessas condições estabilizadas, avaliar o 
comportamento do coeficiente de atrito durante a aplicação do freio. 
 

4.1. Funcionamento do Tribômetro 

 Os ensaios foram realizados no tribômetro multifuncional desenvolvido pelo laboratório 
de tribologia (LATRIB), conforme pode ser visualizado na Figura 4.1. 
  
 

 
Figura 4.1 – Tribômetro Multifuncional: a) real e b) esquemático. 

 
 O equipamento ilustrado anteriormente, se divide em dois módulos: 1) módulo de 
atuação e 2) módulo de rotação. 
 

 Módulo de atuação: é responsável por exercer a força normal do corpo de prova sobre o 
disco de freio. É composto pelo cilindro pneumático que tem como função pressionar a 
amostra sobre o disco; este é acoplado a uma célula de carga que fornece a força normal 
aplicada no sistema. Na sequência tem-se o termopar tipo K que realiza a leitura da 
temperatura do disco. A escova rotativa serve para enviar o sinal medido sobre o elemento 
girante (disco de freio) para o condicionador de sinal. 
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 Módulo de rotação: é responsável pela rotação do disco de freio. O acionamento do eixo 
é dado pelo motor do conjunto e o torque é adquirido a partir da célula de torque acoplada 
ao eixo. 

 
4.2. Cálculo do Coeficiente de Atrito  

 O coeficiente de atrito é calculado por meio da Equação (4.1). 
 

                                       
 

   
                                    (4.1) 

 

 Onde R é o raio de deslizamento ou raio efetivo (corresponde à distância entre o centro 

do disco e o centro da pastilha) e é uma constante com módulo igual a 40 mm; F [N] é a força 

normal de acionamento da pastilha e T [Nm] é o torque frenante no eixo, gerado pelo motor.  
A força e o torque variam ao longo do tempo. 
 Os parâmetros de saída do tribômetro (rotação, torque, temperatura e força normal), 
são lidos e armazenados por um sistema de aquisição de dados. Esse sistema mede inúmeros 
pontos ao longo da trajetória de deslizamento da pastilha de freio sobre o disco. E, então, se 
utiliza o software MATLAB para processar todos os valores de torque e força normal medido 
durante os ensaios. O resultando obtido é um valor de atrito médio para cada uma das 
frenagens executadas.                                  

                                                
4.3. Corpo de Prova  

 O corpo de prova utilizado durante os testes possui um diâmetro igual a 18 mm, o que 
representa 254,5 mm² de área disponível para estar em contato com o disco de freio. O raio de 
deslizamento é igual a 40 mm. A Figura 4.2 demonstra a geometria do corpo de prova utilizado 
nos ensaios. 
 

 
Figura 4.2 – Geometria do corpo de prova utilizado nos ensaios de frenagem. 

 
 Sendo: 
 

 Diâmetro do corpo de prova da pastilha de freio: 18 mm; 

 Área da pastilha de freio: 254,5 mm²; 

 Raio de deslizamento: 40 mm. 
 

4.4. Materiais de Fricção Ensaiados 

 Os materiais ensaiados foram cedidos pela empresa FRAS-LE e seguem as duas 
categorias de materiais de fricção mais utilizados em pastilhas de freios de veículos 
automotivos.  
 

 Material de fricção SM; 

 Material de fricção NAO. 
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 4.5. Micrografia da superfície dos materiais 

 Com o intuito de descobrir a relação entre o coeficiente de atrito e a área real de contato 
entre os materiais de fricção, desenvolveu-se um procedimento sequencial em que após cada 
uma das etapas finalizadas (execução de 10 frenagens para cada velocidade de desaceleração 
e condição de força e pressão), uma imagem microscópica foi feita da amostra da pastilha de 
freio. Para que a análise fosse feita sempre na mesma área da amostra da pastilha de freio, 
fixou-se um ponto de referência na base do microscópio.  
 

4.6. Procedimento dos Testes 

 O procedimento divide-se em três etapas distintas, as duas primeiras têm como objetivo 
aumentar a área de contato entre os materiais de fricção, já a última se refere à aplicação do 
freio para três intervalos diferentes de velocidade, como pode ser visto na Tabela 4.1. A 
temperatura inicial do disco de freio para a etapa de assentamento foi de 100ºC e para as 
etapas de desaceleração foi de 60ºC. 
 

Tabela 4.1 - Parâmetros operacionais para os ensaios. 
 

 
 

1ª Etapa: o disco de freio é lixado com as lixas de número 200, 360, 400, 500, 600 e 1500. Ao 
final deste processo, o disco apresenta uma rugosidade radial média menor que 0,20 μm e 
rugosidade circunferencial ao disco menor que 0,10 μm; 
2ª Etapa: nesta etapa se realiza o assentamento da pastilha de freio. Esse processo é 
realizado por meio da desaceleração do disco com velocidade de 77 km/h para 0 km/h durante 
30 frenagens consecutivas, no qual cada frenagem tem uma duração de 10 s e a temperatura  
inicial do disco é igual a 100ºC. Após o término das 30 frenagens se faz uma imagem 
microscópica da superfície da pastilha de freio; 
3ª Etapa: esta etapa equivale à aplicação do freio no disco para três faixas de desaceleração 
com velocidades distintas, variando para cada uma delas as variáveis de entrada: velocidade, 
força normal e a pressão. Para cada condição aplicada ao sistema de freio definiu-se que a 
temperatura inicial do disco seria igual a 60ºC e o número de frenagens seria igual a dez, em 
que cada frenagem tem duração de 6 s. Ao término de cada uma das condições estabelecidas 
se executa uma imagem de microscopia da superfície do corpo de prova.   
 

4.7. Incertezas de Medição 

 A incerteza de medição do coeficiente de atrito do tribômetro é determinada a partir da 
combinação da incerteza resultante de cada uma das grandezas presentes na Equação (4.1). 
O cálculo da incerteza de medição do coeficiente de atrito é dado pela Equação (4.3). Essa 
equação é utilizada para a determinação da incerteza combinada quando estão envolvidas 
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grandezas estatisticamente dependentes e independentes ao mesmo tempo [Gonçalves, 
2002]. 
 

                            
  

   
   

                
  

   

  

   

 
     

   
                                            (4.2) 

 
 Onde   é uma função                 ),               , são as grandezas de entrada 

e          é o coeficiente de correlação entre as grandezas de entrada    e   . 

 Expandindo a Equação (4.2) com as grandezas associadas ao cálculo do coeficiente de 
atrito e assumindo que a correlação igual a 1 é válida entre as variáveis do torque e da força 
normal r(T,F) = 1 e entre o torque e o raio de deslizamento r(T,R) = 1 e correlação nula entre a 
força normal e o raio de deslizamento r(F,R) = 0, chega-se a Equação (4.3): 
 

        
  

  
        

  

  
          

  

  
        

  

  

  

  
             

  

  

  

  
             (4.3) 

 
 Onde U(μ) é a incerteza de medição instrumental combinada do coeficiente de atrito 
[adm], T é o torque [Nm], u(T) é a incerteza do torque [Nm], R é o raio de deslizamento [m], 
u(R) é a incerteza do raio de deslizamento [m], F é a força normal [N] e u(F) é a incerteza da 
força normal.     
 Resolvendo a Equação (4.3) e aplicando sobre a equação final resultante os dados de 
faixas de força e torque da máquina utilizada, bem como suas incertezas e adotando um raio 
de deslizamento igual a 40 mm (incerteza de ± 17,8 μm), chega-se aos resultados conforme a 
Tabela 4.2, válidos para um intervalo de confiança de 95%. 
 

Tabela 4.2 - Incertezas de medição do coeficiente de atrito 
 

 
 

 Os valores de incerteza do atrito da Tabela 4.2 estão apresentados em percentual [%] 
sobre o valor do coeficiente de atrito lido para uma determinada condição de aplicação. Os 
espaços vazios equivalem ao coeficiente de atrito calculado maior que a unidade "1", e por isso 
foram eliminados [Neis, 2012]. 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 5.1. Coeficiente de Atrito 

 A partir dos ensaios realizados, montou-se um gráfico com o resultado do coeficiente de 
atrito para cada condição imposta durante a aplicação do freio. Os valores obtidos se referem à 
média do coeficiente de atrito durante as três últimas frenagens aplicadas, com o intuito de 
estabilizar o filme de fricção entre os materiais. 
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Figura 5.1 – Coeficiente de atrito para cada velocidade e pressão durante as frenagens para os 

materiais SM e NAO. 
 

 Através da Figura 6.1, nota-se que o coeficiente de atrito diminui com o aumento da 
pressão aplicada ao sistema para as duas primeiras faixas de desaceleração, porém para a 
velocidade de 120 a 80 km/h o coeficiente de atrito muda seu comportamento.  
 Esse efeito também foi relatado por Ostermeyer e Wilkening em 2013. Segundo eles, 
frenagens submetidas a condições de alta pressão e alta velocidade, levam a um aumento 
significativo da temperatura, e isto pode ocasionar alterações das características da superfície 
do corpo de prova. 
 Outro resultado obtido é que o coeficiente de atrito aumenta com a diminuição da 
velocidade. Nos ensaios realizados isso é perceptível para velocidades intermediárias, ou seja, 
de 80 a 40 km/h e de 120 a 80 km/h. 
 
 5.2. Área de Contato 

 A figura a seguir representa a porcentagem da área de contato entre a pastilha e o disco 
de freio para cada condição aplicada durante as frenagens. 

 

 
Figura 5.2 – Área de contato para cada velocidade e pressão durante as frenagens para os 

materiais SM e NAO. 
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 Para as três velocidades testadas, a área de contato entre os materiais de fricção 
aumentou com o aumento da pressão. Esse efeito é verificado através da segmentação de 
imagens. A Figura 5.3 mostra o crescimento dos platôs secundários a partir dos platôs 
primários quando a pressão aplicada ao sistema aumenta.  
 Vale salientar que para os corpos de prova ensaiados, a área de contato da pastilha de 
freio de material orgânico foi maior do que a pastilha de freio de material semi metálico.  
 

 
Figura 5.3 – Imagens microscópicas da superfície do corpo de prova SM demonstrando os 

platôs primários e secundários. 
 

 A área de contato em percentual para a desaceleração de 40 a 5 km/h quando 
submetido a 50 bar é de 19,2% enquanto que para 80 bar é de 20,8%. 

 
 5.3. Coeficiente de Atrito versus Área de Contato 

 Comparando os resultados do coeficiente de atrito com a área de contato (Figuras 5.1 e 
5.2), nota-se que o coeficiente de atrito diminui com o aumento da pressão, enquanto que a 
área de contato aumenta.  
 Vale salientar que para condições de alta pressão e alta velocidade, o coeficiente de 
atrito não segue mais essa tendência. Provavelmente isso ocorre pelas alterações morfológicas 
na superfície do corpo de prova, ocasionado pelo aumento da temperatura. 

 
6. CONCLUSÕES 

 Com a combinação de testes em bancada para materiais de fricção e a técnica de 
microscopia de segmentação de imagens, é possível estabelecer algumas relações entre o 
coeficiente de atrito e a área de contato. Muitos dos efeitos que a temperatura, a pressão, a 
velocidade de deslizamento e a área de contato influenciam no cálculo do coeficiente de atrito 
foram presenciados neste trabalho e, inclusive, já foram descritos pela literatura.  
 Observou-se que com o aumento da pressão, o coeficiente de atrito diminui enquanto 
que a área de contato aumenta. Além disso, através da segmentação de imagens, é notável 
que o  aumento da pressão provoca um aumento de platôs secundários na superfície do corpo 
de prova. 
 Para os corpos de prova ensaiados, o material de fricção orgânico apresentou uma área 
de contato maior do que o material semi metálico. Além de que para uma mesma condição 
aplicada ao freio, o material semi metálico apresentou um coeficiente de atrito menor do que o 
material orgânico. 
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APÊNDICE 

 
 Imagens microscópicas para o material semi metálico para cada uma das condições de 
aplicação do freio. 
 
 

 
 
 A tabela abaixo representa a percentagem da área de contato para cada uma das 
condições aplicadas ao sistema durante a aplicação do freio para o material semi metálico. 
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 Imagens microscópicas para o material orgânico para cada uma das condições de 
aplicação do freio. 
 

 
 
 A tabela abaixo representa a percentagem da área de contato para cada uma das 
condições aplicadas ao sistema durante a aplicação do freio para o material orgânico. 
 

 


