
     

 

 
 
SNPTEE 
SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

GGH 14
14 a 17 Outubro de 2007

Rio de Janeiro - RJ 

 
GRUPO I 

GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA 
 
 

APLICAÇÃO DE MATERIAIS AUTOLUBRIFICADOS EM MANCAIS DE TURBINAS  
 

  Carlos Roberto Mário de Souza *              Célio Goulart Machado                   Arthur F. Moraes Lanner 
 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S. A.  -  COPEL 
COPEL GERAÇÃO 

 
 

 
  

 
RESUMO 
 
A Copel Geração, por meio da sua Superintendência de Operação e Manutenção, tem como um de seus objetivos 
restringir e/ou eliminar o uso de lubrificantes e óleos a base de petróleo, os quais podem ser uma fonte de 
poluição dos rios onde estão implantadas suas Usinas Hidrelétricas e Termelétricas. 
 
O atual desenvolvimento tecnológico da Ciência dos Materiais tem possibilitado a utilização das propriedades do 
PTFE (Politretafluoretileno) e outras substâncias, as quais possuem baixo coeficiente de atrito, que em associação 
com outros materiais, podem ser empregadas em várias aplicações no que se refere a mancais e buchas de 
deslizamento. 
 
Este Informe Técnico tem como objetivo apresentar uma experiência bem sucedida na aplicação das referidas 
propriedades em mancais de guia de turbina de eixo vertical, ainda pouco difundida em virtude das limitações de 
pressão e velocidade periférica que tais materiais suportam, além de embuchamentos de sistemas de abertura e 
fechamento de pás diretrizes. 
 
Serão tratadas, brevemente, das propriedades dos materiais disponíveis no mercado, com suas variâncias e a 
metodologia para o cálculo dos esforços atuantes, bem como da importante relação “PV” (pressão x velocidade) 
que os materiais autolubrificados podem suportar. 
 
Para exemplificar, será mostrada a experiência da Engenharia da Manutenção na aplicação deste tipo de 
tecnologia, bem como o seu desempenho até a presente data em uma Pequena Central Hidrelétrica da Copel 
Geração. 
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1.0 - INTRODUÇÃO  

O uso de materiais compostos que possuem propriedades autolubricantes nos vários segmentos da indústrica, 
incluindo-se a geração de energia elétrica, remonta à várias décadas atrás. Primeiramente foram os materiais 
metálicos com camadas ou insertos de produtos com baixos coeficientes de atrito, como o grafite e o PTFE. 
Atualmente tem aumentado o uso de materiais não-metálicos impregnados com estes produtos, incluindo-se 
outras propriedades, tais como, baixo peso específico e resistência a corrosão. 
 
Praticamente em todas as Centrais Elétricas que passam por processos de reforma/modernização, após vários 
anos de operação, substituem-se buchas metálicas lubrificadas a graxa por materiais autolubrificados, ou mesmo 
buchas metálicas resistentes à corrosão impregnadas com produtos autolubrificantes de fina camada. Portanto, 
isto já é uma técnica consagrada e bem conhecida do setor elétrico. 
 
Contudo, a aplicação destes mesmos materiais em mancais de guia de Grupos Geradores, que são 
tradicionalmente em metal patente (babbit), tem sido um campo de atualização tecnológica promissor, mas lento, 
devido aos esforços dinâmicos envolvidos, pois um dos limitantes da aplicação destes materiais, atualmente, 
reside nos limites de resistência e na relação binomial PV (pressão x velocidade).  
 
A Copel Geração, mantendo a tradição de introduzir novas tecnologias que tragam ganhos para seus ativos de 
forma geral, avaliou as várias possibilidades de aplicar materiais autolubrificados, não somente em buchas 
metálicas lubrificadas a graxa, mas também em mancais de deslizamento de Grupos Geradores. 
 

2.0 - MATERIAIS AUTOLUBRIFICADOS – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Os materiais autolubrificados que servem para fabricação de buchas e mancais devem primordiamente atender 
aos seguintes requisitos: 
 
a. ter capacidade de absorver impactos e esforços dinâmicos variáveis; 
 
b. ter baixo coeficiente de atrito; 
 
c. ter estabilidade dimensional; 
 
d. ter longa vida útil; 
 
e. minimizar impactos negativos ao meio ambiente; 
 
f. ter custo x benefício compatível com os demais materiais para buchas e mancais disponíveis no mercado. 
 
Existe uma grande quantidade de fabricantes ao redor do mundo, que tentam salientar as propriedades de seus 
produtos, inclusive alguns com larga experiência tanto em materiais autolubrificados, com ou sem partes 
metálicas. No Brasil, existem vários importadores e representantes, bem como empresas especializadas em 
materiais autolubrificados, os quais invariavelmente importam a matéria-prima ou mesmo os produtos acabados 
de suas matrizes no exterior ou de fabricantes independentes. 
 
Em linhas gerais os materiais autolubrificados, não metálicos, são compostos poliméricos, tendo como substratos 
resinas sintéticas, impregnadas com substâncias de baixo coeficiente de atrito, especialmente grafite em pó 
prensado e politetrafluoretileno (PTFE). 
 
Dependendo da estrutura do substrato obtém-se produtos que possuem resistência a compressão entre 80 a 350 
N/mm2, no atual estado tecnológico. Com certeza, estão em andamento pesquisas de laboratório buscando 
melhorar as propriedades físico-químicas destes compostos, visando aplicações mais severas. 
 
Para solicitações maiores têm-se as opções de buchas de materiais metálicos com camadas ou insertos de 
substâncias de baixo coeficiente de atrito, que servem para aplicações específicas e geralmente feitas sob 
encomenda. 
 
Existem alguns cuidados que devem ser observados no momento da escolha do material autolubrificado, pois das 
várias opções no mercado, deve-se escolher aquela que atenda os requisitos acima citados e também tenham  
informações técnicas confiáveis além de tradição no mercado mundial. 
 
Por exemplo, estes materiais geralmente são instalados e mantidos no alojamento por interferência, e é mais 
elástico que os materiais metálicos, sendo, portanto, necessário maior precisão nas tolerâncias adotadas. A 
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interferência é calculada baseando-se no diâmetro externo da bucha. Pela elasticidade do material, toda a 
interferência é transmitida para o diâmetro interno da bucha quando montada, conhecido como “fator de 
fechamento”. Quando opera imersa em líquidos, ocorre uma redução do diâmetro interno da bucha pela inchação 
do material.  
 
Este crescimento é calculado através da função da espessura de parede desta forma: 
 

(diâmetro externo – diâmetro interno x 0,0015); 
 
a qual, dá uma visão da importância de se considerar  a elasticidade e a inchação quando se trabalha em meios 
líquidos. 
 
Todas as buchas de materiais sintéticos têm um tempo de acomodação dimensional que pode variar de 12h até 
vários dias, variação esta, dependente da composição química dos materiais. 
 
Nas aplicações específicas de mancais de guia para diâmetros maiores que 200 mm, que em geral são bi-
partidos, utiliza-se a técnica composta de colagem e fixação mecânica por meio de parafusos resistentes a 
corrosão. 
 
Todos os fabricantes de materiais autolubrificados recomendam especial atenção no tipo de material do eixo, 
dando preferência a materiais em aços inoxidáveis, para eliminar a possibilidade de corrosão, sem o qual aumenta 
o atrito e contribui para acelerar o desgaste da bucha. 
 

3.0 - APLICAÇÕES RELEVANTES NAS USINAS HIDRELÉTRICAS  

Aqui apresenta-se uma relação resumida onde os materiais autolubrificados foram utilizados no âmbito da Copel 
Geração. 

3.1 - Aplicações Diversas 

Para se adquirir experiência na aplicação materiais autolubrificados até se chegar a aplicá-los em mancais de guia 
de turbinas, houve um longo período de tempo de avaliação de outras aplicações não menos importantes, visando 
eliminar as buchas de bronze lubrificadas a graxa. 

Tais aplicações desta tecnologia vem desde 1997, como segue uma relação resumida abaixo: 

a. buchas deslizantes imersas em água de rio das hastes dos bicos injetores das turbinas Pelton da Usina 
Hidrelétrica Guaricana, 1997; 

b. interligações de braços mecânicos entre reguladores de velocidade e bicos injetores e defletores de jato 
da Usina Hidrelétrica Guaricana, 1998; 

c. sistema de controle de abertura e fechamento das pás diretrizes das turbinas Francis da Usina 
Hidrelétrica Rio dos Patos, 2003 e 2007; 

d. mancais de guia das turbinas, imersos em água de rio da Usina Hidrelétrica Pitangui, 2003; 
e. buchas deslizantes imersas em água de rio das hastes dos bicos injetores das turbinas Pelton e das 

válvulas de manutenção, tipo gaveta, da Usina Hidrelétrica Chaminé, 2004. 
 

Todas estas aplicações, e ainda outras, têm tido desempenhos satisfatórios até a presente data. 
 
Avançando nas possibilidades de aplicação destes materiais e pesquisando constantemente o desenvolvimento 
tecnológico, além de busca de literatura técnica pertinente, foi que se chegou a conclusão que poderia ser feito 
uma experiência mais ousada com tais materiais, aplicando-se em mancais de guia de turbinas hidráulicas, 
conforme descrito a seguir. 
 
3.2 – Mancal de Guia da Turbina da Usina Hidrelétrica Chopim I 
 
A Usina Hidrelétrica Chopim I está localizada no município de Tapejara do Oeste, no Paraná. É um 
aproveitamento hidráulico a fio d’água utilizando-se parte do caudal do Rio Chopim com queda nominal de 12 
metros e potência de 2,0 MW, divididos em dois Grupos Geradores, sendo as turbinas do tipo Kaplan de eixo 
vertical. 
 

3 



 

O Grupo I, objeto da instalação de mancal de guia com material autolubrificado, entrou em operação em 1963, 
sendo a turbina fabricada pela Hidráulica Industrial de Joaçaba, SC. 
 
Vale ressaltar que o mancal de guia da turbina passou por três fases distintas de configuração. 
 
Inicialmente o mancal foi fabricado de forma bi-partida, com alojamento metálico fundido, e as partes internas de 
fricção em seções verticais de madeira previamente tratadas, lubrificado e refrigerado pela própria água do rio. 
Faziam-se inspeções periódicas para se verificar o grau de desgaste das madeiras e geralmente a cada ano 
trocavam-se as mesmas.  
 
Isto durou aproximadamente 13 anos, quando o referido mancal passou a ser revestido com metal patente 
(babbit), lubrificado a graxa com engaxetamentos superior e inferior do mancal para evitar entrada de água. Nos 
primeiros anos desta melhoria tecnológica, o pessoal da operação da Usina, fazia lubrificação diária de forma 
manual, mas posteriormente adotou-se a lubrificação automática da graxa através de temporizador e dosador. 
Este método de operação com graxa, aumentou consideravelmente a vida útil do mancal, contudo, a graxa usada 
era expulsa quando do ciclo de lubrificação e ia diretamente para rio.  
 
Em 2004, após uma quebra de rolamentos cônicos axiais de movimentação das pás da turbina, localizados 
internamente ao cubo da mesma, decidiu-se primeiramente substituir tais rolamentos por buchas autolubrificadas. 
Após cálculos dos esforços, optou-se por buchas de bronze com insertos de PTFE. (ver figura 1).  
 

 
 

Figura 1 – Buchas autolubricadas em bronze com insertos de PTFE 
 
 
Como já se vinha buscando oportunidades para substituir mancais de guia lubrificados a graxa, por outros com 
materiais autolubrificados, aproveitou-se esta oportunidade para substituir o metal patente do mesmo por material 
a base de resinas sintéticas impregnadas com PTFE. 
 
Realizou-se estudos preliminares na Engenharia de Manutenção em conjunto com a Contratada (Hacker Industrial 
de Xanxerê, SC) para recuperar toda a turbina.  Fizeram-se os cálculos pertinentes para fabricação do mancal de 
guia da turbina em material autolubrificado como a seguir descrito. 
 
3.2.1 – Cálculo do PV 
 
Calculou-se o binônio PV (pressão x velocidade periférica) utilizando-se os dados da turbina e as seguintes 
fórmulas: 
 

P = [massa suportada pelo mancal (kg) x 9,8 (m/s2)] / [diâmetro do eixo (mm) x altura do mancal (mm)] 
 
Onde P é a carga (pressão) suportada pelo mancal em MPa, e: 
 

V = [RPM x pi x diâmetro do eixo (mm)] / [1000 (mm/m) x 60 (s)] 
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Onde V é a velocidade periférica em m/s. 
 
Os dados da turbina necessários foram: 
 

- diâmetro do eixo = 223 mm; 
- altura do mancal = 458 mm; 
- massa suportada pelo mancal = 10.3000 kg (obtido do projeto do mancal) 

 
Obtendo-se para PV o valor de 2,64 N/mm2 x m/s 
 
Verificou-se nos catálogos dos fornecedores qual material autolubrificado atendia ao valor calculado do PV. 
Num deles encontrou-se que para movimentos rotativos, eixo principal o PV máximo era de até 3,40 N/mm2 x m/s. 
Assim, como o valor calculado (2,64), foi menor que o máximo permitido (3,40), adotou-se tal material para o 
mancal de guia da turbina, material este com as características técnicas, conforme tabela 1: 
 

Tabela 1 
 
Coeficiente de atrito Entre 0,04 e 0,10 
Resistência máxima à compressão 325 MPa 
Pressão normal de operação 75 Mpa 
Absorsão máxima de umidade 0,15% 
Tolerância de usinagem (montagem) H7/h7 
Rugosidade máxima para o eixo Ra < 0,8 µm 
Dureza do eixo > 180 HB 
Montagem Colagem e parafusos de aço inoxidável 
 
Além disto, segundo o fornecedor do material autolubrificado, tem-se também as seguintes características: 
 
- excelente desempenho na presença de meios abrasivos; 
- absorção de choques e desalinhamentos; 
- excelente resistência à corrosão; 
- fácil manuseio e usinabilidade; 
- baixo peso específico (1/5 do peso do bronze); 
- fácil instalação; 
- não tóxico e não poluente; 
 
3.2.2 – Cálculo da Vazão de Água de Lubrificação/Refrigeração 
 
A seguir calculou-se a vazão necessária de água para lubrificação e refrigeração do referido material por 
recomendação do fornecedor, utilizando-se o seguinte critério: 
 

Fluxo de água para o eixo = 0,15 litros por cada milímetro do diâmetro do eixo, por minuto 
 
O qual resultou em: 
 

Fluxo = 0,15 (litros) x 223 (mm)  = 33,45 litros/min 
 
Quando da instalação na Usina do mancal foi montado um sistema de fluxo de água com capacidade de 50 l/min, 
com pressão positiva de 1,5 kgf/cm2, com bomba d’água, filtros, pressostato, fluxostato, manômetro, tubulação e 
conexões diâmetro ¾”, galvanizada. A água utilizada foi a mesma do rio com captação na tomada d’água da 
Usina. 
 
Para a usinagem final e confeção de ranhuras, foi considerado o “fator de inchamento”, para ficar uma folga final 
do mancal aproximadamente 0,22 mm. A fixação do material autolubrificado nas paredes internas do mancal bi-
partido foi por meio de adesivo de dois componente à base de epóxi e parafusos tipo “allen”, diâmetro 6,35 mm 
em aço inoxidável. 
 
O Grupo I, com a citadas modificações e melhorias tecnológicas, retornou à operação em junho de 2006, já 
passou por duas inspeções semestrais, tendo sido avaliado como satisfatório o desempenho do mancal de guia 
até a presente data. As figuras 2 e 3, a seguir, mostram como ficou montado material autolubrificado dentro do 
mancal de guia da turbina. 
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Figura 2 – Mancal de guia com material autolubrificado Figura 3- Detalhe do material autolubrificado 

 
 

4.0 - CONCLUSÃO 
 
Embora as buchas e os mancais com materiais autolubrificados tenham tido avanços significativos nos últimos dez 
anos, sendo atualmente adotados inclusive para novas instalações, tem-se ainda um longo caminho de pesquisas 
de laboratório e de campo a percorrer, considerando as limitações físico-químicas que atualmente possuem. 
 
 A grande vantagem da aplicação, quando possível, destes materiais, seja na indústria, seja na geração de 
energia elétrica, ou qualquer outro processo de transformação industrial, é que está inserido na filosofia do MDL 
(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), a qual apregoa a aplicação de tecnologias e materiais ecologicamente 
corretos. 
 
Estes materiais têm contribuído significativamente, no âmbito da geração de energia elétrica, para a redução de 
poluentes sólidos e líquidos jogados nos rios, especialmente graxa usada e seus resíduos. 
 
Com buchas e mancais autolubrificados não há necessidade de procedimentos, nem guia de lubrificação, seja 
manual ou automática, reduzindo-se custos com pessoal e com materiais, além de contribuir sensivelmente com a 
redução dos custos da função manutenção de uma forma geral. 
 
No caso do mancal de guia do Grupo I da Usina Hidrelétrica Chopim I, houve desativação da central automática 
de lubrificação, economia de 200 kg de graxa por ano e ganhos como local limpo e mais asseado, além de deixar 
de poluir o rio. 
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