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RESUMO 

Com a tendência de regulamentações cada vez mais restritas para 

emissão de gases poluentes em veículos automotores, a utilização de sistemas 

de pós-tratamento dos gases de exaustão tem se intensificado. Um dos sistemas 

utilizados para redução dos níveis de emissão de NOx é o sistema de 

recirculação de gases de exaustão (EGR). Porém, o uso do EGR provoca uma 

alta formação de material particulado (fuligem), onde parte é direcionada para a 

câmera de combustão, contaminando o lubrificante e intensificando os 

mecanismos de desgaste. Vários estudos têm sido desenvolvidos para 

compreender estes efeitos e, embora se verifique um consenso nos resultados 

mais recentes, ainda existem várias hipóteses contraditórias e inconclusivas. Para 

avaliar a influência da contaminação por fuligem, uma bancada experimental foi 

desenvolvida e um motor diesel com taxas de 0%, 20%, 35% e 45% de EGR foi 

ensaiado. Verificações da influência do EGR nas características do motor, 

análises de óleo, verificações na variação de massa e nas dimensões dos anéis e 

camisa do motor e análises de rugosidade das superfícies em contato foram 

realizadas. Para observar os mecanismos de desgaste atuantes e a formação de 

filmes antidesgaste, utilizou-se o MEV/EDS. Através dos resultados, verificou-se 

que o aumento da taxa de recirculação aumenta a formação de fuligem e, que o 

aumento da temperatura dos gases recirculados, aumenta significativamente a 

concentração de fuligem no lubrificante. Foram observados mecanismos 

abrasivos nas superfícies em contato e a condição com a maior concentração de 

fuligem apresentou também indícios de desgaste por deslizamento. Ao longo dos 

ensaios, através da análise do lubrificante, observou-se certa influência da fuligem 

no consumo de metais de adição relacionados aos aditivos antidesgaste. 

Ademais, por meio das análises de EDS, baixas concentrações de elementos 

característicos de aditivos antidesgaste foram encontradas ao longo da superfície 

de contato, suportando assim a hipótese da influência das partículas de fuligem 

na formação de filmes antidesgaste. Como recomendações para trabalhos 

futuros, sugere-se a avaliação do efeito competitivo entre as partículas de fuligem 

e os aditivos na formação de filmes na superfície. 

Palavras-chave: recirculação de gases, EGR, fuligem, abrasão, desgaste 

por deslizamento, motores diesel, desgaste de anéis e camisa.  



ABSTRACT 

With the increasing trend of stricter regulations related to engine vehicle 

emissions, the usage of after-treatment systems for the exhaust gases has been 

intensified. One of the systems used in order to reduce the NOx emission levels is 

the exhaust gas recirculation system (EGR). However, the EGR usage causes a 

high formation of particulate matter (soot), which is partly directed to the 

combustion camera, leading to lubricant contamination and intensifying the wear 

mechanisms. Several studies have been developed to understand these effects 

and, although there is a consensus on the most recent results, there are still 

several contradictory and inconclusive results. To evaluate the influence of soot 

contamination, a test bench was developed and a diesel engine with EGR rates of 

0%, 20%, 35% and 45% was tested. Evaluation of EGR influence on the engine 

characteristics, oil analysis, weight loss, dimensional changes of the piston rings 

and the cylinder liner and the roughness of the contact surfaces were evaluated. 

To observe the wear mechanisms and the formation of anti-wear films, SEM / EDS 

was used. From the results obtained, it could be seen that increasing the exhaust 

gas recirculation rate the formation of soot also increases. Additionally, it was 

found that the temperature increase of the recirculation gases significantly 

increased the concentration of soot in the lubricant. It was also found several 

indications of abrasive wear on the contact surfaces and, sliding wear was also 

observed for the test condition with the highest concentration of soot in the 

lubricant. Oil analysis, indicated a certain soot influence in the consumption of anti-

wear additives along the tests. In addition, EDS analysis showed a small 

concentration of elements related to anti-wear films along the contact surface, thus 

supporting the hypothesis of soot particles influencing the formation of anti-wear 

films. As a recommendation for future work, it is suggested to evaluate the 

competitive effect between soot particles and additives in the formation of films on 

the surface. 

 

Keywords: exhaust gas recirculation, EGR, soot, abrasion, sliding wear, 

diesel engine, piston ring and cylinder liner wear. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como consequência do aumento da população somado as falhas e 

deficiências nos meios de transportes coletivos, percebe-se um grande aumento na 

motorização individual, aumentado dessa forma o número de veículos nas ruas, 

intensificando o número e o grau de congestionamentos nas vias públicas o que 

acaba culminando para o aumento do estresse na sociedade, além da degradação 

ambiental através da poluição sonora e atmosférica. 

Os problemas decorrentes da expansão da frota veicular, sobretudo nas 

grandes cidades, tem demandado a contínua melhoria da qualidade dos 

combustíveis e da tecnologia dos veículos, além de soluções de mobilidade urbana, 

que constituem um conjunto de medidas necessárias ao alcance e manutenção de 

padrões de qualidade do ar compatíveis com a proteção da saúde das populações 

expostas (PROCONVE, 2013). 

O crescimento do número de veículos eleva os custos socioeconômicos e 

provoca sérios danos à saúde humana, devendo ser controlado através da adoção 

de medidas eficazes de controle da poluição veicular, direta ou indiretamente 

(IBAMA, 2011). 

Os números crescentes da frota de veículos no país e as condições 

precárias de sua manutenção mostravam que desde os anos 80 do século passado, 

e principalmente na última década, tornava-se determinante reduzir os níveis de 

emissão dos principais poluentes veiculares, entre eles o monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOX), hidrocarbonetos (HC), material particulado (MP), 

aldeídos (CHO), óxidos de enxofre (SOX) e compostos de chumbo (Pb). Inclui-se 

também o dióxido de carbono (CO2) que, embora não seja considerado um poluente 

devido à sua baixa toxidade, deve ser levado em consideração, pois compõe os 

gases que contribuem para o efeito estufa (PROCONVE, 2013). 

Dessa forma, com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação 

atmosférica, em 6 de maio de 1986, a Resolução nº 18 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) criou o Programa de Controle de Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (PROCONVE), coordenado pelo IBAMA. Através desse 

programa, limites máximos de emissão foram fixados, estabelecendo dessa forma 

exigências tecnológicas para veículos automotores nacionais e importados. 
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Ao longo dos anos, os limites de emissão estabelecidos pelo programa 

PROCONVE vêm sendo implantados através de “fases” e em razão do Peso Bruto 

Total (PBT) dos veículos, sendo que as fases são caracterizadas por “L” para 

veículos leves e “P” para veículos pesados. Com a evolução das fases, os limites 

tornam-se cada vez mais restritos. No anexo A é possível verificar a estratégia de 

implantação desse programa e as características de cada uma das fases. No anexo 

B é apresentado a evolução dos níveis de redução obtidos através do programa de 

controle de emissões. No anexo C é possível verificar os limites estabelecidos pelo 

PROCONVE em função do peso do veículo e das fases do programa.  

Na Figura 1 é possível verificar a evolução da frota de veículos ciclo Diesel 

no Brasil por fase (P1/P2/P3/P4/P5) do PROCONVE. 

 

Figura 1 – Evolução da frota de veículos do ciclo Diesel por fase (P) do PROCONVE. 
Fonte: Manual PROCONVE/PROMOT, 2011. 

 
Em 28 de outubro de 1993 a lei nº 8.723 endossou a obrigatoriedade da 

redução dos níveis de emissão dos poluentes de origem veicular no Brasil, 

impulsionando o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes de combustíveis, 

motores e autopeças para que veículos nacionais e importados passassem a 

atender aos limites de emissão estabelecidos, assegurando um baixo potencial 

poluidor nos veículos novos e uma taxa de deterioração das emissões ao longo de 

sua vida útil tão baixa quanto possível.  

Assim como no Brasil, outros países também apresentam programas de 

controle de emissões para veículos automotores. Um programa bastante conhecido 
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é o padrão europeu de emissões. Esse programa é utilizado para controlar os limites 

de emissão dos veículos em circulação na União Europeia e também é utilizado 

como referência para o PROCONVE no Brasil.  

Na Europa, através da EC nº 582/20111, válida a partir de 1º de Janeiro de 

2014, foi introduzido a fase EURO VI do programa de controle de emissões.  

A Tabela 1 apresenta os níveis máximos de emissão estabelecidos pelo 

padrão europeu em função das respectivas fases. 

Tabela 1 – Padrão europeu de emissões máximas para veículos pesados com motor Diesel. 
Níveis de emissão expressos em g/kWh.  

Fase Data CO HC NOx PM 

Euro I 
1992, < 85 kW 4.5 1.1 8.0 0.612 
1992, > 85 kW 4.5 1.1 8.0 0.36 

Euro II 
Outubro de 1996 4.0 1.1 7.0 0.25 
Outubro de 1998 4.0 1.1 7.0 0.15 

Euro III 

Outubro de 1999 somente EEVs2 1.0 0.25 2.0 0.02 

Outubro de 2000 2.1 0.66 5.0 0.10 

Euro IV Outubro de 2005 1.5 0.46 3.5 0.02 
Euro V Outubro de 2008 1.5 0.46 2.0 0.02 
Euro VI 31 de dezembro 2013 1.5 0.13 0.4 0.01 

 
Fonte adaptado: Regulamentação EC nº 595/2009. 
 

A Figura 2 apresenta uma representação gráfica da Tabela 1 e é comumente 

utilizada para apresentar a evolução dos limites de emissão impostos pela União 

Europeia através do padrão europeu de emissões.  

Como se pode perceber, os níveis de emissão para o padrão Euro VI estão 

muito mais rigorosos do que seu antecessor, Euro V. O nível permitido de material 

particulado (PM) foi reduzido pela metade (0,02 para 0,01 g/kWh) e a emissão de 

NOx foi reduzida em 80% (2 para 0,4 g/kWh). 

                                                 

1 EC - European commission – emissions from heavy-duty vehicles – Comissão Européia 
para emissões a partir de veículos pesados. EC Nº 582/2011 – EU6 – obrigatória a partir de 01/01/14 
para União Européia. O Anexo XV da EC Nº 582/2011 traz uma emenda para regulamentação EC Nº 
595/2009 (EURO VI – Emission Limits). 

2 EEV - Enhanced Environmentally friendly Vehicle – termo utilizado na União Européia para 
classificar veículos “limpos” / ”Clean Vehicles”. 
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Figura 2 – Evolução do padrão europeu de emissões. 
Fonte: Manual de serviço Volvo, 2015. 

No Brasil, o programa PROCONVE P7 é equivalente ao nível europeu 

EURO V. No Quadro 1 é apresentada uma correlação entre o programa brasileiro 

PROCONVE e o programa europeu de emissões.  

Como se pode verificar, o Brasil tende a seguir os padrões europeus de 

controle de emissões. Sendo assim, espera-se que, em um futuro próximo, uma 

nova fase do PROCONVE seja liberada para o Brasil, alinhando assim o programa 

brasileiro com a regulamentação Euro VI válida atualmente na Europa.  

Local Europa Brasil Europa Brasil Europa Brasil Europa Brasil 

Regulamentação Euro III Proconve 
P5 Euro IV Proconve 

P6 Euro V Proconve 
P7 Euro VI Proconve 

P8 

Ano de introdução 2000 2003 2005 2009 2009 2012 2014 ~2018 

         Limite de material 
particulado (MP em 
g/kWh) 

0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 xx 

Limite de Nox 
(NOx em g/kWh) 5,0 5,0 3,5 3,5 2,0 2,0 0,4 xx 

Quadro 1 – Correlação entre o padrão europeu de emissões e o programa brasileiro 
PROCONVE. 
Fonte adaptada: European Comission, 2011 e Manual PROCONVE/PROMOT, 2011. 
 

Com o objetivo de atender aos níveis estabelecidos pelas regulamentações 

de emissões de poluentes, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidos pelos 
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fabricantes de veículos automotores. Dentre essas tecnologias, destacam-se os 

sistemas de pós-tratamento. Os sistemas de pós-tratamento controlam e reduzem o 

nível de emissões. O EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate 

Filter) e o SCR (Selective Catalytic Reduction) estão entre os sistemas de pós-

tratamento mais utilizados.  

A decisão pela utilização de um sistema ou outro depende da estratégia de 

cada fabricante de veículo. Por exemplo, para atender aos níveis de emissão EURO 

V, a Daimler Chrysler utiliza sistemas de pós-tratamento com SCR, já para atender 

aos níveis de emissão EURO VI, vem utilizando sistemas EGR em conjunto com o 

SCR e DPF. A mesma estratégia é utilizada pela VOLVO, onde, para atender os 

novos limites impostos pela União Europeia (EURO VI), a VOLVO vem utilizando os 

três sistemas em conjunto (EGR/DFP/SCR). 

Com a introdução de novas fases para controles de emissões, limites cada 

vez mais exigentes e rigorosos serão requisitados e, para atender as novas 

exigências, as tecnologias atuais deverão ser reavaliadas.  

Combustíveis que possibilitem teores reduzidos de emissão de partículas 

poluentes terão que ser desenvolvidos para atender as novas determinações mais 

exigentes.  

Além dos combustíveis, novos sistemas de pós-tratamento para a redução 

de emissão de gases poluentes deverão ser desenvolvidos, sendo que os atuais 

(DPF/SCR/EGR, etc.) terão que ser aprimorados.  

O desenvolvimento de componentes de motores e dos sistemas de pós-

tratamento (folgas, temperaturas de trabalho, etc.) também deverão ser aprimorados 

e, consequentemente, novos lubrificantes com novas tecnologias e formulações 

também deverão ser desenvolvidos para atender as novas necessidades. 

 

1.1 OPORTUNIDADE 

A poluição gerada pela emissão dos gases veiculares, principalmente nos 

grandes centros urbanos, é conhecida pelo seu impacto negativo à saúde e ao meio 

ambiente. A emissão de material particulado e altos níveis de gases NOx constituem 

um dos principais obstáculos para a aplicação extensiva de motores a diesel. 
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De acordo com Aldajah et al. (2007), os gases NOx contribuem para a 

degradação da camada de ozônio e chuva ácida, o que provoca grandes prejuízos à 

saúde humana. Adicionalmente, segundo George et al. (2007), um dos maiores 

contribuidores para o aumento dos gases NOx na atmosfera são os motores diesel.  

Existem várias tecnologias que podem ser utilizadas para o controle e 

redução da emissão desses gases. Dentre as opções, destaca-se o EGR, sendo 

esta uma das alternativas mais eficientes para a redução do NOx.  

A formação de gases NOx ocorre em temperaturas de combustão elevadas. 

Assim, qualquer medida que reduza a temperatura de combustão irá 

consequentemente provocar uma redução na formação e emissão desses gases.  

O EGR pode ser entendido como um sistema que permite que os gases da 

exaustão (ou escape) sejam admitidos novamente pelo sistema de admissão. 

Basicamente o EGR é um sistema de recirculação de gases entre o ponto de 

exaustão e o ponto de admissão de um motor de combustão interna. Essa 

recirculação diminui a temperatura na câmara de combustão e atrasa o processo de 

combustão causando uma redução na formação de NOx. No entanto, a presença 

dos produtos de exaustão na câmara de combustão pode gerar prejuízos ao motor, 

como, por exemplo, o desgaste prematuro de componentes e a redução do 

desempenho (ZHENG et al., 2004).  

De acordo com Green e Lewis (2008), a contaminação do óleo lubrificante 

por partículas de fuligem provenientes dos gases de exaustão é um dos principais 

fatores no aumento do desgaste dos componentes do motor. Adicionalmente, a 

redução do NOx pela utilização do EGR é acompanhada pelo aumento de material 

particulado na câmara de combustão. Assim, o EGR pode acelerar a contaminação 

e degradação do óleo, aumentando a viscosidade, interferindo na ação dos aditivos 

e gerando problemas de bombeamento do lubrificante, o que compromete a 

durabilidade do motor. 

A taxa acelerada de degradação dos lubrificantes leva a intervalos de troca 

de óleo relativamente curtos em relação a motores que não utilizam EGR. Esse fator 

é bastante negativo, uma vez que atualmente se busca estender cada vez mais os 

intervalos de trocas do óleo lubrificante em motores diesel. 
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1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da utilização do sistema de 

recirculação de gases (EGR) na contaminação do lubrificante e no desgaste de anel 

e camisa de motor de combustão interna com ciclo diesel. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo principal, será necessário alcançar os seguintes 

objetivos secundários: 

• Desenvolver um sistema de recirculação de gases (EGR) utilizando 

um motor de combustão interna a diesel com cilindro único operando-

o com diferentes taxas de recirculação (EGR ratio = 0, 20, 35 e 45%). 

• Avaliar o efeito da recirculação de gases nas características do motor 

(potência, torque e consumo de combustível). 

• Realizar análise dos lubrificantes utilizados nos ensaios (nível de 

oxidação, viscosidade, ferrografia quantitativa, espectrometria e 

fuligem) para verificar a saturação do lubrificante pelo uso do EGR. 

• Verificar as variações de massa e dimensões dos anéis e camisas 

quando o sistema EGR é utilizado. 

• Caracterizar as superfícies de contato (anel x camisa) através de 

microscopia eletrônica e análises do perfil de rugosidade a fim de 

verificar e identificar os efeitos dos mecanismos de desgaste 

envolvidos em cada condição de recirculação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Em novembro de 2008, o CONAMA aprovou a resolução nº 403, a qual 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012 através da fase P7 (Tabela 2), 

estabelecendo limites mais restritos para a emissão de poluentes para veículos 

pesados.  

É esperado que, em um futuro próximo, o PROCONVE estabeleça uma nova 

fase para o programa de emissões brasileiro baseando-se no padrão europeu de 

emissões EURO VI. Logo, espera-se que os limites sejam reduzidos ainda mais. 
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Tabela 2 - Limites de emissão em g/kWh da fase P7. 

Poluentes/ Limites de emissão 

 NOx HC CO CH4 3 MP NMHC Opacidade 

Ensaio E.S.C.4 / E.L.R.5  0,46 1,5 N.A. 0,02 N.A. 0,5 

Ensaio E.T.C.6 2 N.A. 4 1,1 0,03 0,55 N.A. 
 
Fonte adaptada: Resolução CONAMA nº 403/2008. 
 

O EGR é um dos principais sistemas utilizados para a redução da emissão 

de poluentes em motores de combustão interna, principalmente no que diz respeito 

à redução de gases NOx. Dessa forma, é esperado que vários fabricantes adotem o 

EGR como estratégia para redução de NOx e atendimento das novas legislações 

relativas a emissão de poluentes. 

Porém, conforme mencionado anteriormente, a utilização do EGR pode 

intensificar a formação de partículas de fuligem, as quais podem contaminar o 

lubrificante e influenciar na eficiência, na formação e na atuação dos tribofilmes 

formados. Assim, a utilização do EGR pode impactar drasticamente no lubrificante, 

nas condições de lubrificação e, consequentemente, intensificar o desgaste dos 

componentes do motor. 

Atualmente, não há modelagens reais, e em comum acordo, que 

contemplem os mecanismos de desgaste gerados pela contaminação do lubrificante 

por partículas de fuligem. Ademais, há poucos trabalhos que utilizam condições de 

contatos reais no estudo acerca dos mecanismos de desgaste (GREEN e LEWIS, 

2008). 

A literatura, portanto, apresenta muitos estudos contraditórios e 

inconclusivos acerca do impacto da utilização do EGR na contaminação do 

lubrificante e nos mecanismos de desgaste atuantes devido à presença das 

partículas de fuligem. Logo, percebe-se que os mecanismos de desgaste induzidos 

pela presença de partículas de fuligem (causados pelo do uso do EGR) não estão 
                                                 

3 Somente motores a gás são submetidos a este limite. 
4 Ciclo E.S.C. – denominado Ciclo Europeu em Regime Constante – consiste de um ciclo 

de ensaio com 13 modos de operação em regime constante. 
5 Ciclo E.L.R. – denominado Ciclo Europeu de Resposta em Carga – ciclo de ensaio que 

consiste numa sequencia de quatro patamares a rotações constantes e cargas crescentes de dez a 
cem por cento, para determinação da opacidade da emissão de escapamento. 

6 Ciclo E.T.C. – denominado Ciclo Europeu em Regime Transiente – ciclo de ensaio que 
consiste de mil e oitocentos modos transientes, segundo a segundo, simulando condições reais de 
uso. Motores a gás são ensaiados somente neste ciclo. 
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completamente elucidados sendo necessários mais testes para confirmar as 

hipóteses existentes relacionadas a influência da utilização do EGR. A partir desses 

testes, novos modelos poderão ser utilizados a fim de se verificar como o desgaste 

irá ocorrer e também como minimizar os efeitos gerados pela contaminação por 

fuligem quando o sistema EGR é utilizado. Além disso, conhecendo-se os 

mecanismos de desgaste envolvidos, novos lubrificantes e aditivos podem ser 

formulados para um melhor desempenho quando se usa o EGR. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesse capítulo serão apresentados os assuntos relacionados a motores de 

combustão interna a diesel e seus componentes, superfícies em contato, 

mecanismos de desgaste, lubrificantes e lubrificação. 

 

2.1 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

A Figura 3 apresenta um esboço de um motor de combustão interna 

alternativo consistindo em um pistão que se move dentro de um cilindro com duas 

válvulas. O esboço apresenta alguns termos especiais. O calibre do cilindro é o seu 

diâmetro. O curso é a distância que o pistão se move um uma direção. Diz-se que o 

pistão está no ponto morto superior (PMS) quando ele se moveu até uma posição 

onde o volume do cilindro é um mínimo. Este volume é conhecido como volume 

morto. Quando o pistão se moveu até a posição de volume máximo do cilindro, ele 

se encontra no ponto morto inferior (PMI). A taxa de compressão é definida como o 

volume no ponto morto inferior dividido pelo volume no ponto morto superior. 

(SHAPIRO, 2002). 

 

Figura 3 – Nomenclatura para motores alternativos cilindro-pistão.  
Fonte: SHAPIRO, 2002. 

 
A combustão é um processo químico exotérmico de oxidação de um 

combustível. Sendo ignição o processo que provoca o início da combustão, os 
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motores de combustão interna podem ser divididos em dois tipos fundamentais: i/ 

motores de ignição por faísca (Otto) e ii/ motores de ignição espontânea (Diesel). 

Neste trabalho, será mantido o foco apenas nos motores diesel. 

Nos motores Diesel, o pistão comprime somente ar, até que o mesmo atinja 

uma temperatura suficientemente elevada. Quando o pistão aproxima-se do PMS, 

injeta-se combustível, o qual reage espontaneamente com o oxigênio presente no ar 

quente, sem a necessidade de uma faísca. A temperatura do ar necessária para que 

ocorra a reação espontânea denomina-se “temperatura de autoignição - TAI”. O 

valor típico da temperatura de autoignição para o diesel é de 250ºC (BRUNETTI, 

2012). 

Ciclo de operação, ou simplesmente ciclo, é a sequência de processos 

sofridos pelo fluido de trabalho, processos esses que se repetem periodicamente 

para obtenção de um trabalho útil. Entende-se por tempo o curso do pistão, e não se 

deve confundir tempo com processo, pois, ao longo de um “tempo”, vários processos 

poderão ocorrer. Quanto ao número de “tempos”, os motores alternativos podem ser 

divididos em dois grupos: i/ motores alternativos a quatro tempos - 4T e ii/ motores 

alternativos a dois tempos - 2T (BRUNETTI, 2012). O trabalho em questão irá focar 

somente em motores 4T. 

Nos motores 4T, o pistão percorre quatro cursos, correspondendo a duas 

voltas da manivela do motor, para que seja completado um ciclo (BRUNETTI, 2012). 

Os quatro tempos estão apresentados na Figura 4. 

Os tempos podem ser divididos em: i/ admissão; ii/ compressão; iii/ 

expansão e iv/ escape. 

Na admissão, o pistão desloca-se do PMS ao PMI. Neste movimento o 

pistão dá origem a uma sucção (depressão) que causa um fluxo de gases através da 

válvula de admissão que se encontra aberta (BRUNETTI, 2012). Nos motores 

Diesel, durante a sucção, o cilindro é preenchido somente com ar. 

Na compressão a válvula de admissão se fecha e o pistão se desloca do 

PMI ao PMS, comprimindo o ar. 

Na expansão de motores diesel, nas proximidades do PMS é injetado 

combustível no ar quente, iniciando-se uma combustão espontânea. A combustão 

provoca um grande aumento da pressão, o que permite “empurrar” o pistão para o 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica     27 

PMI, de tal forma que o fluido de trabalho sofre um processo de expansão. Esse é o 

processo que realiza trabalho útil do motor (BRUNETTI, 2012). 

 

Figura 4 – Os quatro tempos do motor alternativo.  
Fonte: BRUNETTI, 2012. 

 
No tempo de escape, com a válvula de escape aberta, o pistão desloca-se 

do PMI ao PMS, “empurrando” os gases queimados para fora do cilindro, para 

reiniciar o ciclo pelo tempo de admissão (BRUNETTI, 2012). 

 

2.1.1 Componentes dos motores de combustão interna 

Para que o motor opere em perfeito funcionamento, vários componentes 

trabalham simultaneamente.  

Dentre os principais componentes do motor, pode-se citar: i/ bomba de óleo; 

ii/ bomba do fluido de arrefecimento; iii/ anéis; iv/ camisa; v/ pistão e biela; vi/ 

virabrequim; vii/ bloco do motor; viii/ lubrificante, entre outros. 

Como o trabalho aqui desenvolvido avalia o efeito da recirculação de gases 

no desgaste de anéis e camisa, o foco será mantido apenas nesses dois 

componentes. 

 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica     28 

 

Figura 5 – Câmara de combustão em um motor diesel. 
 

2.1.1.1 Anéis 

Anel de segmento é um elemento circular elástico com elevada força de 

expansão que tem por finalidade promover a vedação dos gases da câmara de 

combustão, fazer o controle da espessura do filme de óleo lubrificante na parede do 

cilindro e servir como elemento de transmissão de calor do pistão para a camisa 

(MAHLE, 2012). 

Os primeiros anéis utilizados eram circulares e a força que faziam contra a 

parede da camisa era dada por deformação térmica. No entanto, com as novas 

exigências dos motores, tais como, aumento de rotação, aumento na potência, 

exigência de melhor vedação, redução no consumo de óleo, maior resistência ao 

desgaste, redução do tempo de assentamento (amaciamento do motor) e redução 

no atrito, o projeto de anéis teve que ser aprimorado de forma a atender a nova 

demanda. 

Com as atuais legislações sobre emissões de poluentes nos vários 

continentes, surgiram novos desafios com relação ao desempenho e durabilidade 

dos anéis. Estes desafios estão sendo superados com o aprimoramento tecnológico 
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dos processos de fabricação e o desenvolvimento de novas alternativas de material 

base, revestimentos e perfis dos anéis (MAHLE, 2012). 

Na Figura 6 é possível observar a nomenclatura técnica aplicada aos anéis 

de acordo com as normas internacionais. 

 

Figura 6 – Nomenclatura técnica dos anéis.  
Fonte: MAHLE, 2012. 

 
Os anéis podem ser fabricados em ferro fundido ou aço. Os anéis fabricados 

em ferro fundido possuem propriedades mecânicas melhoradas devido aos 

elementos de liga acrescentados em sua composição, garantindo elevada 

resistência ao desgaste e à fadiga, assim como excelentes condições de trabalho, 

mesmo em situações severas como a de temperaturas elevadas e pouca 

lubrificação. Os anéis fabricados em aço têm como principal característica seu alto 

módulo de elasticidade, possibilitando do desenvolvimento de anéis com alturas 

reduzidas (MAHLE, 2012). 

Os anéis, em condições de trabalho, estão sujeitos às situações mais 

adversas possíveis, as quais podem levá-los a sofrer um desgaste prematuro. Pode-

se dizer que as faces de trabalho dos anéis são expostas a um severo processo de 

desgaste por abrasão e scuffing (MAHLE, 2012). De maneira geral, as principais 

razões para o desgaste prematuro em anéis, são: i/ erros de montagem; ii/ partículas 

estranhas admitidas para dentro da câmara de combustão (abrasão) e iii/ 

lubrificação insuficiente, onde esta última pode levar ao scuffing.  

Com o objetivo de minimizar o desgaste e aumentar a vida útil dos anéis, 

alguns anéis apresentam revestimentos na face de trabalho. Os principais elementos 
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utilizados em revestimentos de anéis e que garantem essas características são o 

Silício (Si), Sódio (Na), Molibdênio (Mo), Manganês (Mn), Alumínio (Al), Oxigênio 

(O), Nitrogênio (N), Fósforo (P) e ferrox (mistura de óxido de ferro e silicato de 

sódio).  

O fósforo e o manganês são derivados da fosfatização, garantindo a 

formação de filmes de fosfato de manganês (Mn3(PO4)2), os quais conferem boas 

propriedades para o amaciamento e protegem os anéis contra corrosão. Óxidos de 

alumínio (Al2O3) e nitratos de ferro (Fe(NO3)3) garantem propriedades de resistência 

ao desgaste. Óxidos de ferro (Fe2O3) são depositados pelo processo de ferroxidação 

para garantir assentamento nas primeiras horas de funcionamento e proteger a 

superfície contra corrosão. Por fim, revestimentos de silicato de sódio (Na2O3Si) 

atuam como uma espécie de esponja, retendo o óleo lubrificante. 

2.1.1.1.1 Forma, função e perfil dos anéis 

A forma do anel é uma característica importante, pois é responsável pela 

distribuição de pressão na parede do cilindro.  

Existem três formas aplicadas em anéis: i/ sem ovalização (forma redonda); 

ii/ ovalização negativa (forma de maçã) e iii/ ovalização positiva (forma de pêra). 

A ovalização consiste na diferença entre os diâmetros medidos na direção 

da folga entre pontas (diâmetro d3) e a 90° desta (diâmetro d4), conforme apresenta 

a Figura 7 (GARCIA, 2003).   

A ovalização é dita positiva se o diâmetro d3 for maior que d4 e negativa no 

caso de d4 ser maior do que d3. 

 
Figura 7 – Determinação da ovalização do anel.  

Fonte adaptada: GARCIA, 2003. 
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Na forma redonda, a distribuição de pressão é homogênea ao redor de todo 

o perímetro do anel. Na forma de maçã a pressão é menor nas pontas do anel e na 

forma em pêra, a pressão é maior na ponta dos anéis. 

No que diz respeito a função dos anéis, estes podem ser divididos em anéis 

de compressão, raspador e de óleo. 

 

Figura 8 – Formas de anéis de pistão. (A) forma redonda; (B) forma de maça; (C) forma de pêra.  
Fonte adaptada: MAHLE, 2012. 

 
O anel de compressão é responsável por efetuar a vedação da câmara de 

combustão, evitando assim o efeito blow by7. Grosseiramente, o anel de 

compressão é responsável por 80% da vedação entre o pistão e a camisa. 

Adicionalmente, efetua a troca de calor absorvido pelo pistão durante a combustão e 

transmite-o para a parede da camisa.  

O anel raspador é responsável pela raspagem do excesso de óleo 

lubrificante existente na parede do cilindro e também auxilia na troca de calor. 

O anel de óleo é responsável pelo controle do filme de óleo lubrificante na 

parede da camisa e por devolver o excesso de óleo para o cárter. 

O perfil de contato é uma característica de grande importância na 

capacidade do anel em controlar a espessura da película de óleo lubrificante 

presente na parede do cilindro. Como exemplo, para minimizar o contato da região 

                                                 

7  Blow by é definido como sendo a passagem dos gases de combustão através dos anéis 
para o cárter do motor. 
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superior da face do anel com a parede do cilindro, utiliza-se uma face de contato 

abaulada (GARCIA, 2003).  

Existem vários perfis de anéis. Como exemplo, pode-se citar: i/ face 

retangular; ii/ trapezoidal; iii/ semi-trapezoidal; iv/ face cônica; v/ face abaulada; vi/ 

abaulada assimétrica; vii/ torsional positivo e viii/ cônico torsional negativo.  

Na Figura 9, mostra-se alguns exemplos de perfis de anéis de pistão. 

 

Figura 9 – Exemplos de perfis de anéis de motores de combustão interna. 
 

De acordo com Garcia (2003), a superfície dos anéis deve apresentar os 

seguintes requisitos: i/ superfície lisa, com distribuição não direcional de reserva de 

óleo; ii/ os vales da superfície microscópica devem ter uma profundidade efetiva de 

forma que possam atuar como reservatórios de óleo e contribuam durante o período 

de amaciamento; iii/ a rugosidade superficial deve adequar-se para uma eficiente 

vedação dos gases de combustão; iv/ uma certa quantidade de vales deve ser 

promovida - ausência de picos muito protuberantes; v/ evitar que partículas 

abrasivas sejam destacadas da superfície. 

2.1.1.1.2 Forças atuantes nos anéis 

As forças atuantes nos anéis de pistão são dependentes da própria força 

elástica existente no anel, da pressão dos gases formados durante a combustão, da 

pressão hidrodinâmica do lubrificante e do atrito existente no contato.  

O esquema da Figura 10 apresenta as principais forças atuantes nos anéis 

de pistão quando o motor está em funcionamento, onde Fat é a força de atrito no 

contato, FN é a força elástica do anel e P é a força devido a pressão dos gases de 

combustão. 
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Conforme apresentado na Figura 11, nos motores diesel a pressão de 

combustão é de aproximadamente 200 bar. As pressões máximas na câmara de 

combustão ocorrem no ciclo de explosão alguns graus após o PMS.  

A partir do gráfico ilustrado na Figura 11, pode-se dizer que no PMS as 

pressões são de aproximadamente 60 a 80% da pressão de pico. 

 

 
Figura 10 – Esquema das forças atuantes nos anéis de pistão.  

Fonte adaptada: OBERT, 2016. 
 

 

Figura 11 – Distribuição da pressão da câmara de combustão ao longo do ciclo diesel.  
Fonte adaptada: OBERT, 2016. 

 
Dependendo da resultante das forças atuantes na direção axial ou radial no 

anel do pistão, uma instabilidade conhecida como flutuação pode ocorrer durante o 
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funcionamento em altas rotações do motor. Devido a esta instabilidade, o anel perde 

sua capacidade de vedação dos gases e ocorre um repentino aumento nos valores 

de blow by e queda na potência desenvolvida pelo motor. Uma variável de grande 

importância neste fenômeno é a diferença da pressão de gases agindo acima e 

abaixo do anel, sendo que quanto menor for esta diferença mais suscetível à 

flutuação estará o anel (GARCIA, 2003). 

Conforme mostrado na Figura 10, a força proveniente da pressão de 

combustão atua na face superior do anel e também na face oposta à face de 

trabalho do mesmo. De acordo com Obert et al. (2016), a força normal resultante é 

dependente das características do motor (pressão de combustão) e da geometria do 

anel (altura, perfil, etc.). Obert et al. (2016) sugerem como aproximação, em um 

motor diesel, para um anel de perfil simétrico e de altura de 1 mm, um módulo da 

força normal atuante de aproximadamente 100 N para pressões de pico próximas a 

200 bar. Além disso, propõe uma força devido à ação elástica do anel de 

aproximadamente 1N, portanto, desprezível no instante de pressão máxima. 

Na Figura 12, pode-se verificar a distribuição de carga de contato ao longo 

da parede do cilindro oriunda da pressão de contato total acumulada em um ciclo de 

trabalho do pistão compreendendo os quatros tempos do motor (GARCIA, 2003). 

 
Figura 12 – Distribuição de carga de contato ao longo da parede do cilindro.  

Fonte: GARCIA, 2003. 

2.1.1.2 Camisas 

Camisa é um elemento estático que compõe a estrutura do bloco, 

proporcionando ao conjunto um sistema fechado para os gases de expansão e 
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promove a troca térmica do calor gerado na combustão com a água ou o ar que 

circulam ao redor desta (MAHLE, 2012). 

Os principais objetivos das camisas são: i/ manter a câmara de combustão 

vedada; ii/ efetuar a troca térmica do calor gerado dentro da câmara de combustão 

com o meio refrigerante (água ou ar) e iii/ reaproveitamento do bloco do motor 

(MAHLE, 2012). 

As camisas são submetidas a um processo de acabamento conhecido como 

brunimento, o qual tem por objetivo remover os riscos horizontais deixados após a 

usinagem interna, proporcionando ao cilindro uma textura final uniforme com ângulo 

de brunimento e parâmetros de rugosidade controlados (MAHLE, 2012). 

O ângulo de brunimento é aquele formado pelo cruzamento dos sulcos 

durante o processo de usinagem. Este ângulo auxilia na rotação dos anéis e na 

retenção óleo lubrificante em toda a superfície interna da camisa. O ângulo de 

brunimento pode ser de três tipos: i/ uniforme; ii/ inclinado e iii/ pouco inclinado. 

Ângulos de brunimento uniforme apresentam sulcos com ângulo definido de 

profundidade e largura uniformes. Ângulos de brunimento inclinado apresentam 

sulcos formando ângulos abertos de profundidade e largura variadas. Por fim, 

ângulos de brunimento pouco inclinado apresentam sulcos formando ângulos 

fechados de pouca profundidade e largura. 

 
(a)                                               (b)                                              (c) 

Figura 13 – Ângulos de brunimento para camisas: 
 (a) ângulo uniforme; (b) ângulo inclinado; (c) ângulo pouco inclinado.  

Fonte adaptado: MAHLE, 2012. 
 

Para que o conjunto pistão, anéis e camisa tenham um bom funcionamento, 

além do acabamento, é necessário que a geometria da camisa seja adequada para 

a aplicação. Para tal, conforme apresentado na Figura 14 e na Figura 15, retilinidade 

e paralelismo, circularidade e cilindricidade são consideradas no processo de 

fabricação da camisa. Caso os anéis não consigam compensar os efeitos das 
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deformações na geometria, ocorrerá falta localizada de contato e consequentemente 

um aumento no blow by e elevado consumo de óleo lubrificante (GARCIA, 2003). 

 

Figura 14 – Verificação de retilinidade/paralelismo e circularidade em camisas de motores de 
combustão interna.  

Fonte adaptada: MAHLE, 2012. 

 

Figura 15 - Verificação da cilindricidade em camisas de motores de combustão interna.  
Fonte: MAHLE, 2012. 

 
Adicionalmente, as camisas podem ser do tipo molhada, seca ou aletada. Na 

camisa molhada a parede externa tem contato com a água do sistema de 

arrefecimento. Na camisa seca a parede externa não tem contato direto com a água.  
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A camisa aletada é normalmente utilizada em motores refrigerados a ar e 

contem aletas na parte externa. 

 

2.1.2 Dinamômetros 

Para o estudo experimental de motores de combustão interna, é necessário 

conhecer um conjunto de propriedades e características do motor ensaiado. Dentre 

as principais características, destaca-se o torque e a potência do motor.  

Para mensurar o torque em uma dada rotação é necessário impor ao eixo 

um momento externo resistente de mesmo valor que o produzido pelo motor. Caso 

contrário, a rotação irá variar, aumentando ou diminuindo na medida em que o 

momento torçor resistente aplicado torna-se menor ou maior que o produzido pelo 

motor (BRUNETTI, 2012). 

A obtenção do torque do motor para uma dada rotação, ou da curva de 

torque de um motor para a faixa de rotações, pode ser obtida com o uso de um freio 

popularmente denominado de freio dinanométrico ou simplesmente dinamômetro. 

Existem vários tipos de dinamômetros, como, por exemplo: i/ o freio de 

Prony, onde este utiliza uma cinta de frenagem no volante do motor para obtenção 

do equilíbrio dinâmico e é utilizado somente para baixas potências, ii/ o dinamômetro 

hidráulico e iii/ o dinamômetro elétrico.  

A escolha pelo tipo de dinamômetro ocorre através de critérios de aplicação, 

como por exemplo, área útil para instalação do dinamômetro, faixa de potência e 

torque aplicável ao dinamômetro, tipo de ensaio (permanente ou transiente), preço, 

etc.. No trabalho aqui desenvolvido, o freio de Prony foi utilizado. 

 

2.1.2.1 Freio de Prony 

Conforme mencionado, neste trabalho, as curvas características de torque e 

de potência do motor serão verificadas através do dinamômetro conhecido como 

freio de Prony. Esse sistema é constituído por um volante circundado por uma cinta 

conectada a um braço cuja extremidade se apoia sobre a plataforma de uma 

balança, conforme Figura 16. 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica     38 

 

Figura 16 – Sistema de freio PRONY (Dinamômetro). 
 

O volante, apoiado no motor, tem seu movimento restringido pela sapata 

através da pressão aplicada pela cinta. Esse esforço é transmitido ao braço e por 

sua vez à balança. A partir das leituras da balança, calcula-se o esforço desprendido 

pelo motor. 

Através do sistema acima, é possível obter a carga aplicada ao motor e a 

potência desprendida pelo mesmo. O cálculo da potência pode ser realizado a partir 

da Equação 1. 

716,2
PRNCV =  (1) 

onde P é massa em quilos lida na balança, R é o comprimento em metros da 

barra utilizada no dinamômetro, N é a rotação do motor em RPM e CV é a potência 

em cavalos. 

2.1.2.2 Ensaios de desgaste em motores de combustão interna 

Para acelerar os processos de desgaste do motor e possibilitar a verificação 

dos efeitos dos mecanismos de desgate atuantes no mesmo, alguns ensaios em 

dinamômetros são padronizados. A ASTM apresenta alguns ensaios padronizados 

para motores de combustão interna. Dentre eles, pode-se citar: i/ ASTM D7468; ii/ 

ASTM D7156; iii/ ASTM D6975; iv/ ASTM D6838 e v/ ASTM D5967.  

A ASTM D7468 e D6838 têm por objetivo avaliar as condições de 

desempenho do lubrificante e da lubrificação no desgaste de válvulas, do anel 

superior, na formação de depósitos e no entupimento de filtros de motores diesel 

quando uma condição de alta formação de fuligem oriunda da utilização do EGR 
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está presente. Nesse teste, o motor é ensaiado em ciclos de 50h, totalizando 200h 

de ensaio, aproximadamente. 

A ASTM D7156 e D5967 tem por base a avaliação do desempenho do 

lubrificante quando o EGR é utilizado. Variações na viscosidade e na concentração 

de partículas de fuligem no lubrificante são verificadas. O tempo de teste é de 

aproximadamente 250h. 

Similar à ASTM D7468 e D6838, a ASTM D6975 também avalia o 

desempenho do lubrificante no desgaste de componentes do motor. O ensaio é 

dividido em seis estágios de 50h, totalizando 300h de ensaio. 

Os testes ASTM mencionados acima são utilizados para verificar o 

desempenho do óleo lubrificante no que diz respeito à sua capacidade de reduzir o 

desgaste dos componentes do motor quando o mesmo está operando em 

determinadas condições. Esses métodos utilizam motores específicos e podem ser 

utilizados também como critério de especificação e aceitação do uso de um 

determinado lubrificante para uma determinada condição de aplicação.  

 

2.2 SISTEMA EGR (Exhaust Gas Recirculation) 

Nos motores de combustão interna, o EGR pode ser entendido como um 

sistema que permite que os gases da exaustão sejam admitidos novamente pelo 

sistema de admissão. Basicamente o EGR é um sistema de recirculação de gases 

entre o ponto de exaustão e o ponto de admissão de um motor de combustão 

interna. O EGR tem grande importância no que diz respeito ao controle da emissão 

de poluentes e seu uso se faz extremamente necessário para que os veículos 

possam atender os limites impostos pelos programas de controle de emissões. 

 

2.2.1 Formação dos óxidos de nitrogênio (NOx) 

Óxidos de nitrogênio, ou simplesmente NOx, é o termo geral que identifica a 

soma de monóxido de nitrogênio (NO), na proporção aproximada de 90%, e dióxido 

de nitrogênio (NO2). Quando na atmosfera o NO rapidamente se transforma em NO2 

e as taxas de emissão em massa de NOx são sempre calculadas considerando o 

NO e o NO2, como exclusivamente NO2. Na atmosfera, ao entrar em contato com o 
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vapor de água, o NOx forma o ácido nítrico que, em conjunto com o ácido sulfúrico 

(H2SO4), formado a partir da queima de combustível com enxofre, formam a 

chamada chuva ácida (BRUNETTI, 2012). 

Basicamente a grandeza determinante para a formação do NOx é a 

temperatura. A formação do NO pode ser dada através das equações químicas 

abaixo: 

1

2

3

2

2

K

K

K

O N NO N

N O NO O

N OH NO H

+

+

+

+ → +

+ → +

+ → +
 

Essas reações são muito ativas acima de 2000K, mas praticamente cessam 

abaixo dessa temperatura (BRUNETTI, 2012).  

Todas essas reações ocorrem com absorção do calor, são endotérmicas, 

por isso, o fator principal que influi sobre a intensidade dessas reações é a 

temperatura. Como a temperatura teórica de combustão do diesel é de 

aproximadamente 2400K, as reações apresentadas acima devem ser consideradas 

(VLASSOV, 2007). 

Também deve-se considerar que a quantidade de oxigênio e nitrogênio 

disponíveis na câmara de combustão, bem como a temperatura, dependem da 

proporção entre os reagentes, descrita em cada região da câmara pela razão de 

equivalência (ϕ ) , que é a razão entre o número de átomos de oxigênio presentes na 

reação estequiométrica e o número real de átomos de oxigênio na reação. Assim, 

uma combustão com ϕ  > 1 indica uma combustão rica, com mais combustível que a 

condição estequiométrica, e com ϕ  < 1 indica uma combustão pobre, com menos 

combustível que a condição estequiométrica (excesso de ar) (BRUNETTI, 2012). 

Quando há falta de ar na zona de combustão nem todo o calor é liberado e a 

temperatura teórica diminuiu. Quando há excesso de ar, a energia térmica dos 

produtos de combustão é gasta para aquecer o ar em excesso até a temperatura 

dos gases, o que diminui a temperatura dos mesmos (VLASSOV, 2007). Assim, 

verifica-se que a quantidade de ar irá influenciar diretamente na temperatura, o que 

por sua vez irá influenciar diretamente na formação de NOx. 
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Como pode-se perceber na Figura 17, a maior concentração de monóxido de 

nitrogênio forma-se principalmente na zona de combustão onde o excesso de ar é 

igual a 1 (razão estequiométrica). Na Figura 17, o aumento na concentração de NO 

na zona de misturas ricas ( 1λ <  ou 1ϕ > ) é determinado pelo aumento da 

temperatura de combustão, o qual se da pelo aumento da concentração de oxigênio. 

Esse aumento ocorre até que a razão estequiométrica seja alcançada ( 1λ =  ou 1ϕ =

). A diminuição da formação de NO na zona de misturas pobres ( 1λ >  ou 1ϕ < ) é 

determinada pelo excesso de ar, o qual provoca uma redução da temperatura, uma 

vez que a energia térmica dos produtos de combustão é gasta para aquecer o ar em 

excesso. 

 

Figura 17 – Formação de monóxido de nitrogênio na zona  
de combustão em função do excesso de ar.  

Fonte: VLASSOV, 2007. 
 

De acordo com Vlassov (2007), um aumento da temperatura de combustão 

de 1773 K para 2273K provoca um aumento de 38 vezes na quantidade de NO 

gerada. Assim, de maneira geral, para diminuir a formação de NO é necessário 

reduzir a temperatura na zona de combustão. 

Dessa forma, as tecnologias empregadas para redução de NOx envolvem 

formas de se reduzir a temperatura de chama e controlar a razão de equivalência 

(BRUNETTI, 2012). 

2.2.2 Funcionamento do sistema EGR 

O sistema EGR não se restringe somente aos motores a Diesel, tal sistema 

é bastante utilizado também nos motores de ciclo Otto. Este sistema de recirculação 
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diminui a temperatura de combustão (ou de chama) e reduz a concentração de 

oxigênio do fluido de trabalho que é admitido na câmara de combustão, reduzindo 

dessa forma a formação de NOx (ZHENG et al, 2004). A Figura 18 apresenta um 

esquemático do funcionamento do EGR. 

 

Figura 18 - Sistema de recirculação de gases.  
Fonte: ZHENG, 2004. 

 
O sistema de EGR pode ser do tipo quente (hot EGR) ou frio (cooled EGR). 

Se o gás de recirculação é enviado diretamente da exaustão para a admissão, o 

sistema é do tipo hot EGR. No entanto, se os gases de exaustão forem passados 

através de um resfriador antes de serem admitidos novamente, tem-se o cooled 

EGR. A Figura 19 apresenta um sistema EGR refrigerado (cooled EGR). 

 

Figura 19 - Sistema de EGR refrigerado (cooled EGR). 
Fonte: ZHENG, 2004. 
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De acordo com Zheng et al. (2004), quando o EGR é aplicado, a mistura 

admitida pelo motor consiste do ar puro e do ar recirculado. O percentual dos gases 

recirculados em função da massa total admitida é definido como taxa de EGR, onde 

esta é dada pela Equação 2. 

2( )

2( )

[%][%]
[%] [%] [%]

admissão
ratio

puro exaustão

COExaustãoEGR
Exaustão Ar CO

= =
+

 (2) 

O ar puro admitido contém quantidades desprezíveis de CO2 enquanto que a 

porção recirculada possui quantidades significativas de CO2 que aumenta com o 

aumento da taxa de EGR e com a aplicação de carga no motor (ZHENG et al., 

2004). 

Conforme a razão de EGR é aumentada, uma redução significativa de 

emissão de gases NOx é observada. Conforme mostra a Figura 20, válida para um 

sistema de recirculação específico, reduções de cerca de 50% são observadas com 

razões de 20% de EGR, aproximadamente. 

 

Figura 20 – Redução de NOx com aumento da taxa de EGR. 
Fonte: ZHENG, 2004. 

 
Nos motores Diesel, além do NOx e outros produtos da combustão, 

acontece também a emissão de material particulado, que compõe a fumaça visível 

na saída do sistema de escapamento. O material particulado é composto 

basicamente pelo carbono gerado na combustão, no qual outros compostos 

orgânicos são adsorvidos. Em temperaturas acima de 500 ºC, as partículas formam 
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aglomerados de várias pequenas esferas de carbono com tamanhos variando entre 

15 nm e 30 nm. Na medida que a temperatura cai abaixo de 500 ºC, compostos 

orgânicos e inorgânicos começam a se condensar sobre as partículas de carbono. 

Entre os compostos orgânicos, inclui-se os hidrocarbonetos e, entre os compostos 

inorgânicos, inclui-se o dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ácido sulfúrico, 

entre outros (BRUNETTI, 2012). 

O uso da recirculação dos gases de escape para o sistema de admissão 

reduz a concentração de oxigênio e reduz a temperatura máxima do ciclo, reduzindo 

assim a emissão de NOx. Porém, ao recircular os gases, há um aumento na 

formação de fuligem e material particulado de forma que todos os compostos e 

particulados mencionados acima serão direcionados para a câmara de combustão, 

influenciando diretamente no desgaste dos componentes internos do motor. 

 

2.3 DESGASTE 

Antes de mencionar a respeito dos mecanismos de desgaste, faz-se 

necessário apresentar os elementos existentes em um tribossistema e algumas 

características dos tipos de contato. 

 

2.3.1 Elementos de um tribossistema 

A estrutura de um tribossistema constitui de quatro elementos: corpo, contra-

corpo, elemento interfacial e meio ambiente. 

A Figura 21 apresenta esquematicamente um sistema tribológico com os 

respectivos elementos constitutivos. 

 

Figura 21 – Esboço de um tribossistema. 
Fonte adaptada: STOETERAU, 2004. 
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Tribofilmes são filmes formados na interface do contato entre duas 

superfícies. Esses filmes aderem-se a superfície em contato e podem ser advindos 

de partículas de desgaste dos próprios materiais em contato. Os tribofilmes podem 

também ser provenientes da formação de óxidos na interface do contato, de reações 

triboquímicas resultantes da interação entre o material da superfície e os aditivos 

presentes nos lubrificantes ou até mesmo da interação entre a superfície de contato 

com contaminantes. Os tribofilmes podem auxiliar na redução do desgaste e do 

atrito no contato. 

2.3.2 Desgaste do par anel e camisa 

De acordo com Hu et al. (2013), o regime de lubrificação para os 

componentes do motor, em especial anel e camisa, pode ser do tipo limite ou por 

filme completo, dependendo da viscosidade do lubrificante, rugosidade das 

superfícies, carga, velocidade de deslizamento do pistão e sua posição ao longo do 

curso, etc.. 

No que diz respeito aos mecanismos de desgaste do par tribológico anel-

camisa, pode-se dizer que o desgaste ocorre devido ao deslizamento dos anéis na 

camisa, podendo haver principalmente adesão, corrosão e abrasão. 

No mecanismo abrasivo, as partículas duras presentes na interface anel de 

pistão e camisa podem ser provenientes da: i/ entrada de impurezas na câmara de 

combustão através do sistema de admissão de ar, como, por exemplo, 

contaminantes existentes no ar atmosférico ou partículas de fuligem direcionadas 

para a câmara de combustão devido a utilização do EGR; ii/ destacamento de 

partículas duras do próprio material das superfícies, quando há corrosão preferencial 

da matriz; iii/ fragmentos de desgaste encruados advindos de outros mecanismos de 

desgaste, como, por exemplo, adesão ou fadiga de superfície (GARCIA, 2003). 

Em uma condição de desgaste moderado, reações triboquímicas entre a 

superfície de contato e o ambiente do sistema tendem a ocorrer, formando 

quantidades de substâncias corrosivas (resíduos ácidos de combustão) as quais a 

alcalinidade do óleo não é suficiente para realizar a neutralização. Nestas condições 

os valores médios de desgaste podem ser de 2 a 5 vezes acima do desgaste 

normal, com picos a 10% do curso do pistão partindo do ponto morto superior (PMS) 

(GARCIA, 2003). 
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Numa condição de desgaste severo, a condição de lubrificação limite é 

esperada, ocorrendo o contato metal-metal e intensificando os mecanismos com 

grande deformação plástica (como, por exemplo, o scuffing - adesão). Nessas 

condições, um maior desgaste é esperado.  

Se o filme de lubrificante for rompido, poderá ocorrer o desgaste crítico das 

camisas principalmente nas regiões de inversão de velocidade dos anéis, em 

especial no PMS, podendo gerar depressões e polimento desta região (GARCIA, 

2003). De acordo com Obert et al. (2016), as maiores taxas de desgaste ocorrem no 

PMS logo após a combustão, quando as pressões internas na camisa são máximas. 

Truhan et al. (2005) observou que o processo de scuffing ocorria principalmente nos 

pontos de reversão de velocidade, os quais correspondem ao PMS e PMI. Scuffing 

em altas temperaturas e com pouca alimentação de óleo foi também observado por 

Shuster et al. (1999). 

O contato no PMS logo após a explosão é predominantemente caracterizado 

por altas forças de contato, temperaturas elevadas e pequena quantidade de óleo 

lubrificante, fazendo desse ponto uma região tribológica bastante crítica (OBERT et 

al., 2016).  

No que diz respeito a lubrificação, Spencer et al. (2013) apud Obert et al. 

(2016) mostraram que a espessura de filme no contato entre os anéis e camisa 

variam de 0,2 a 3 µm dependendo da carga e da camisa. Para Obert et al. (2016), a 

espessura do filme de óleo no PMS no momento da combustão, em um nível 

grosseiro, é uma hipótese realística, uma vez que a lubrificação mista nesse ponto é 

esperada. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o desgaste de anéis e camisas 

contemplam, basicamente, duas fases: i/ amaciamento e ii/ progressivo. A fase de 

amaciamento ocorre nas superfícies ainda não deformadas e o desgaste promove 

um alisamento com a diminuição da rugosidade inicial e acomodação entre as 

superfícies. No período de amaciamento são formadas camadas encruadas, 

camadas protetoras de óxido ou filmes adsorvidos. Durante o período de 

amaciamento ou conformação entre as superfícies, o carregamento não pode ser 

excessivo. Se houver uma lubrificação deficiente poderá ocorrer o contato metal-

metal e o mecanismo de scuffing, por exemplo, poderá se manifestar em uma 

eventual sobrecarga. O tempo de amaciamento para motores em dinamômetro tem 
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duração de aproximadamente 12 horas. Após o período de amaciamento, ocorre o 

período de desgaste progressivo com taxas menores e praticamente constantes 

(GARCIA, 2003). 

2.3.2.1 Efeito da velocidade 

No que tange à formação de óxidos superficiais, verifica-se que aumentando 

a velocidade de deslizamento, diminui-se o tempo disponível para a formação de 

filmes óxidos e há um aumento da temperatura superficial (GARCIA, 2003). 

No cilindro de motores diesel, o maior desgaste é esperado na região de 

baixa velocidade dos anéis, particularmente na região do ponto morto superior 

(PMS), onde há a queda da velocidade e altas cargas. Nesta região, a menor 

velocidade pode estar associada ao maior desgaste, acentuando a formação de calo 

ou aumentando a área polida, ou seja, isenta de brunimento. De forma geral, 

observa-se que há um maior desgaste quanto menor a velocidade de rotação 

(GARCIA, 2003). 

2.3.2.2 Efeito da temperatura 

Alguns estudos têm mostrado que a temperatura da camisa e dos anéis no 

ponto morto superior durante a explosão é de aproximadamente 220 ºC (OBERT et 

al, 2016). 

Em determinadas temperaturas, ocorre a dissorção de filmes protetores, 

porém acelera-se a formação de óxidos, protegendo a superfície de contato. Em 

temperaturas menores, os óxidos não são formados tão rapidamente, assim como 

os filmes não sofrem dissorção. Porém, se a temperatura for tal que haja a dissorção 

dos filmes e o óxido não possa ser formado rápido o suficiente, então a superfície 

estará desprotegida e um desgaste pronunciado poderá ocorrer por processo 

adesivo. Elevadas pressões de combustão nos motores resultam em altas cargas 

nos anéis, e também em altas temperaturas do óleo lubrificante e consequentemente 

na diminuição da viscosidade, que reduz a espessura do filme de óleo durante os 

ciclos de admissão, compressão e exaustão. Esta grande variação na espessura do 

filme de óleo ao longo de cada ciclo é uma das razões das alterações do regime de 

lubrificação dos anéis entre condições de lubrificação limite e hidrodinâmico 

(GARCIA, 2003). 
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2.4 LUBRIFICANTES 

A grande maioria dos equipamentos mecânicos apresentam superfícies 

deslizando umas sobre as outras, logo, sempre que duas superfícies estiverem em 

contato, o atrito e o desgaste irão coexistir. O desgaste, de certa forma, sempre foi 

um grande vilão dos componentes mecânicos e, quando mal administrado ou mal 

acompanhado, pode levar ao colapso das máquinas.  

A introdução de um lubrificante na interface onde se dá o deslizamento tem 

vários efeitos benéficos no que diz respeito à redução do coeficiente de atrito e dos 

efeitos dos mecanismos de desgaste. Pode-se dizer que uma camada de lubrificante 

e seus aditivos podem auxiliar na prevenção do contato direto entre as superfícies, 

provendo uma redução dos efeitos do desgaste abrasivo.  

Adicionalmente, um lubrificante pode auxiliar de forma a inibir a adesão das 

superfícies, até mesmo em metais compatíveis, reduzindo dessa forma, o atrito e o 

desgaste adesivo. Além disso, os lubrificantes também podem agir como 

contaminantes nas superfícies dos metais cobrindo-os com uma camada simples de 

moléculas que agem de forma a proteger os componentes contra a 

corrosão/oxidação. 

2.4.1 Composição dos lubrificantes 

De forma geral, pode-se dizer que os lubrificantes são compostos por óleos 

básicos e aditivos. As características e as propriedades resultantes do lubrificante 

estarão diretamente relacionadas ao tipo de óleos básicos utilizados e da carga/tipo 

de aditivos adicionados na composição dos lubrificantes. 

Uma das principais características de um lubrificante é a sua viscosidade. Tal 

parâmetro pode variar devido a alguns fatores, como, por exemplo, a temperatura e 

a pressão. A intensidade da variação de viscosidade com a temperatura é definida 

pelo índice de viscosidade, de forma que, quanto maior o índice de viscosidade de 

um lubrificante, menor será a variação da viscosidade desse lubrificante com a 

temperatura. Além da viscosidade e do índice de viscosidade, outras propriedades 

devem ser consideradas, como por exemplo, o ponto de fulgor, resíduo de carbono, 

cinzas sulfatadas, insolúveis, densidade, índices de neutralização, etc.. Na 

sequência, algumas das propriedades serão melhores detalhadas.   
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2.4.2 Bases dos lubrificantes 

As bases lubrificantes são essencialmente obtidas do refino do petróleo cru, 

os chamados óleos básicos minerais, e também da síntese de compostos 

relativamente puros com propriedades adequadas para o uso como lubrificantes, 

chamadas bases sintéticas (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). O petróleo é 

constituído quase inteiramente por carbono e hidrogênio em várias combinações 

químicas (hidrocarbonetos). A Figura 22 classifica os derivados de petróleo, de 

acordo com o número de carbonos. 

 

Figura 22 – Derivados do petróleo de acordo com o número de carbonos.  
Fonte: TEXACO, 2005. 

 

2.4.2.1 Óleos básicos minerais 

São os mais comuns e os mais baratos, são obtidos do petróleo e 

consequentemente suas propriedades se relacionam com a natureza do óleo cru 

que lhes deu origem. Dentre os óleos minerais, destacam-se as bases parafínicas, 

naftências, olefinas e os compostos aromáticos. 

Os petróleos de base parafínica praticamente não contem asfalto. Já os 

petróleos de base asfáltica, constituídos basicamente por hidrocarbonetos 

naftênicos, não apresentam parafina. As olefinas são sintetizadas para que se 

produza uma base sintética (PAO) e os óleos aromáticos não são adequados para 

fins de lubrificação. Assim, resumidamente, pode-se dizer que os óleos minerais são 
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classificados em naftênicos ou parafínicos. Esses dois tipos de bases apresentam 

suas particularidades e a utilização de uma ou de outra base depende da aplicação. 

 
 

Parafínica (alcanos) Naftênicos (ciclo parafinas) 

 

 
Olefinas Aromáticos 

Figura 23 – Bases de óleo minerais. 
Fonte: BELMIRO e CARRETEIRO, 2006. 

 

2.4.2.2 Óleos de bases sintéticas 

As necessidades industriais e especialmente militares conduziram ao 

desenvolvimento de lubrificantes aptos a suportar condições extremamente severas, 

para tal, as bases sintéticas foram desenvolvidas. 

As bases sintéticas são obtidas por síntese química e apresentam custos 

mais elevados quando comparadas às bases minerais. Básicos sintéticos possuem 

algumas vantagens técnicas quando comparado aos básicos minerais, como, por 

exemplo, alta resistência a temperaturas extremas, menores variações de 

viscosidade com a variação da temperatura, melhor resistência à oxidação, 

estabilidade química e consequentemente, maior vida útil. 

Os principais óleos sintéticos em uso atualmente podem ser classificados nos 

seguintes grupos: i/ polialfaolefinas (PAO); ii/ ésteres; iii/ silicones; poliol-éster 

(POE); iv/ poliglicóis (PAG). 
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PAO’s ou Polialfaolefinas 
 

 
Ésteres 

 

 
Silicones 

 

 
POE – Poliol-éster 

 

 
PAG – Poliglicóis 

 
Figura 24 – Bases de óleo sintéticos. 

Fonte: BELMIRO e CARRETEIRO, 2006. 
 

Para permitir que os diferentes tipos de básicos possam ser comparáveis 

comercialmente ou substituíveis no processo de produção de lubrificantes, os óleos 

básicos foram classificados pela API em grupos (grupo I, II, III e IV). Esses grupos 

consideram algumas propriedades dos lubrificantes, como por exemplo, índice de 

viscosidade, teor de enxofre, etc.. 

Na Figura 25, é apresentada uma visão simplificada de como os diferentes 

grupos de básicos são obtidos e quais são processos que afetam diretamente as 

suas propriedades físico-químicas finais. 
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Figura 25 – Processos para obtenção dos básicos utilizados em lubrificantes. 

Fonte: TEXACO, 2005. 

A Tabela 3 apresenta a classificação dos óleos básicos em função de suas 

características/composição conforme estabelecido pela API. 
Tabela 3 – Classificação dos básicos de lubrificantes de acordo com a API. 

Grupo Enxofre  
[%peso]  Saturados  

[% volume] I.V. 

I > 0,03 e/ou < 90 80 – 119 
II ≤ 0,03 e ≥ 90 80 – 119 
III ≤ 0,03 e ≥ 90 ≥ 120 
IV Todas as polialfaolefinas (PAOs) 

V Todos os básicos não incluídos nos grupos de I a IV 
 (Naftênicos e sintéticos não PAOs) 

VI Poli-interna-olefina (PIOs) 
Fonte: TEXACO, 2005. 

2.4.3 Características físicas dos lubrificantes 

Os lubrificantes podem ser líquidos, sólidos ou gasosos e devem apresentar 

propriedades de baixa resistência ao cisalhamento e alta resistência à compressão.  

Os lubrificantes líquidos são os mais comumente utilizados, pois são 

essencialmente incompressíveis nos níveis de tensão encontrados em mancais e 

podem cisalhar facilmente. Por isso, ele se torna o material de menor resistência na 

interface e, seu baixo limite de cisalhamento, reduz o coeficiente de atrito.  

Outro tipo de lubrificante bastante utilizado são as graxas. Muitas vezes, 

erroneamente, as graxas são confundidas com lubrificantes sólidos, no entanto, as 

graxas são óleos líquidos misturados a um espessante para formar um lubrificante 
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pegajoso, utilizado principalmente em superfícies onde os lubrificantes líquidos não 

conseguem aderir (NORTON, 2004). 

2.4.3.1 Viscosidade 

A viscosidade de um fluido é a propriedade que determina o valor de sua 

resistência ao cisalhamento e é devida, primeiramente, à interação entre as 

moléculas do fluido (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

Na Figura 26, considera-se um movimento da placa superior com velocidade 

constante, uδ e sob a influência de uma força constante aplicada, xFδ . A tensão de 

cisalhamento, yxτ , aplicada ao elemento fluido é dada por: 

 

Figura 26 – Determinação da viscosidade. 
Fonte: FOX, 2006. 
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onde yAδ  é a área de contato do elemento fluido com a placa e xFδ  é a 

força aplicada pela placa àquele elemento.  Estabelecendo que qualquer fluido sob a 

ação de uma tensão de cisalhamento escoará e, considerando um fluido newtoniano 

com espessuras muito pequenas, pode-se dizer que: 

yx
du
dy

τ ∝  (4) 

Dessa forma, verifica-se uma constante de proporcionalidade entre a tensão 

cisalhante e a taxa de deformação. Tal constante é definida como viscosidade 

absoluta ou dinâmica e é dada por: 
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yx
du
dy

τ µ=  (5) 

No sistema internacional (SI), a unidade da viscosidade (µ ) é dada por 

kg/(m.s) ou Pa.s (1Pa.s=1N.s/m²). 

A eficiência em um sistema lubrificado está diretamente ligada à 

determinação da correta viscosidade de um determinado lubrificante para uma 

determinada aplicação.  

Na Figura 27 é possível verificar a diferença existente no valor da 

viscosidade de alguns fluidos distintos. 

 

Figura 27 – Diferença na viscosidade de diferentes substâncias. 
FONTE: SHIGLEY, 1984. 

 

2.4.4 Aditivos utilizados em lubrificantes 

Os aditivos são componentes químicos orgânicos ou inorgânicos que são 

adicionados em quantidades de pequeno peso percentual aos óleos básicos dos 

lubrificantes de forma a melhorar a capacidade de lubrificação ou de aumentar a 

durabilidade do óleo (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). Algumas 

características do óleo lubrificante dependem exclusivamente da base lubrificante 
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escolhida e não podem ser alteradas, no entanto, muitas outras propriedades são 

melhoradas ou até introduzidas à base escolhida através dos aditivos. Os aditivos, 

portanto, são compostos químicos que melhoram ou atribuem propriedades aos 

óleos básicos (TEXACO, 2005). 

Dentre as funções dos aditivos, pode-se destacar: i/ melhorar as 

características de desgaste e atrito através da adsorção e de aditivos de extrema 

pressão; ii/ aumentar à resistência a oxidação; iii/ controlar a corrosão; iv/ controlar 

os contaminantes (partículas de desgaste e outros debris); v/ melhorar as variações 

da viscosidade com a temperatura; vi/ reduzir o ponto de fluidez; vii/ evitar formação 

de espumas (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

Os aditivos podem ser classificados em dois grupos: i/ aqueles que 

modificam certas características físicas, tais como ponto de fluidez, espuma e índice 

de viscosidade; ii/ aqueles cujo efeito final é de natureza química, tais como 

inibidores de oxidação, detergentes, agentes EP e outros.  

Dentre os principais aditivos adicionados aos lubrificantes, destacam-se: i/ 

detergentes; ii/ dispersantes; iii/ antioxidantes; iv/ agestes antidesgaste; v/ agentes 

de extrema pressão; vi/ abaixadores de ponto de fluidez; vii/ melhoradores de IV; viii/ 

anticorrosivos; ix/ antiferrugem; x/ antiespumante; xi/ modificadores de atrito; xii/ 

agentes de adesividade; xiii/ emulsificantes; xiv/ demulsificantes; xv/ biocidas; xvi/ 

corantes; xvii/ aromatizantes e xviii/ antichamas. Na sequência serão discutidas as 

características de alguns dos aditivos utilizados em lubrificantes. 

2.4.4.1 Detergentes 

Esses aditivos geralmente são moléculas divididas em uma parte polar e 

outra apolar. Na parte apolar (“cauda”) tem-se uma cadeia de hidrocarbonetos a qual 

é um grupo olefínico com a finalidade de solubilizar o composto na base fluida. O 

grupamento polar (“cabeça”) é atraído para as partículas contaminantes no 

lubrificante.  

Os aditivos detergentes podem ser divididos em quatro famílias: sulfonatos, 

fosfonatos, fenatos e salicatos. 

A maioria dos cátions metálicos dos detergentes à base de sulfonatos é 

composta pelo cálcio, magnésio e o sódio. 
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Figura 28 – Esquema de aditivo com grupamento polar e apolar. 
 

Os fosfonatos compreendem os sais metálicos dos ácidos fosfônicos ou 

tiofosfônicos obtidos da reação de poliolefinas com reagentes fosforados 

inorgânicos. Os fenatos compreendem os sais metálicos de alcoil-fenóis, sulfetos de 

alcoil-fenol e produtos da combinação de alcoil-fenol-aldeído. O enxofre também 

pode ser incorporado a esse tipo de aditivo detergente. A introdução de enxofre, 

juntamente com uma ponte de metileno, diminui a corrosividade dos produtos e 

aumenta as características antioxidantes. Os fenatos de cálcio são os mais 

utilizados (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). Além de desempenharem função 

detergente, fenatos, especialmente os fenato-sulfetos, atuam eficientemente como 

inibidores de corrosão e oxidação. 

Os salicatos compreendem os sais metálicos do ácido salicílico. Os mais 

utilizados são os carboxilatos de cálcio (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

De maneira geral, pode-se dizer que os aditivos detergentes têm a 

propriedade de manter limpos os componentes que utilizam lubrificantes com esse 

tipo de aditivo (motores a combustão, por exemplo).  

Adicionalmente, existem também os detergentes alcalinos. Com destaque 

para os compostos de bário e cálcio, pode-se dizer que os detergentes alcalinos 

possuem grande potencial para neutralização de ácidos formados no processo de 

uso do lubrificante. 

2.4.4.2 Dispersantes 

Têm a propriedade de impedir a formação de depósitos de produtos de 

combustão (fuligem) e oxidação (borra) nas superfícies metálicas, mantendo estes 

produtos indesejáveis em suspensão de modo que sejam facilmente retidos nos 

filtros ou removidos durante a troca do óleo (TEXACO, 2005). 
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Os aditivos dispersantes ou detergentes sem cinzas (ashless), não metálicos, 

são caracterizados pela existência de um grupamento polar associado a uma cadeia 

de hidrocarbonetos de peso molecular relativamente alto. O grupo polar geralmente 

contém nitrogênio, oxigênio e fósforo. 

As principais funções dos aditivos dispersantes são: i/ atuar como 

dispersante, evitando que os produtos de oxidação do óleo e outros compostos 

insolúveis se depositem nas superfícies metálicas; ii/ atua como detergente, 

removendo depósitos; iii/ atua em reação química, visando eliminar a formação de 

material insolúvel no óleo; iv/ atua como neutralizante dos produtos de oxidação 

ácida. A Figura 29 apresenta um esquema de atuação dos aditivos detergentes e 

dispersantes. 

 

Figura 29 – Atuação dos aditivos detergentes e dispersantes. 
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 

2.4.4.3 Antioxidantes 

Têm a propriedade de aumentar a resistência à oxidação do óleo. Retardam 

a reação com o oxigênio presente no ar, evitando a formação de ácidos e borras e, 

consequentemente, prolongando a vida útil do óleo. Evitando a oxidação, minimizam 

o aumento da viscosidade e o espessamento do óleo (TEXACO, 2005). 
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A oxidação é um grande vilão dos lubrificantes e ela se correlaciona 

fundamentalmente com a formação de peróxidos orgânicos. Estes peróxidos são os 

principais produtos de oxidação que se decompõem para formar novos radicais 

provocando assim, reações em cadeia (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

O grau de oxidação é função da temperatura, tempo de exposição, 

catalisador, contato com o ar e das próprias características intrínsecas do 

lubrificante. Os aditivos antioxidantes são compostos orgânicos que atuam de duas 

formas no processo de oxidação: i/ os antioxidantes primários, que eliminam os 

radicais orgânicos; ii/ os antioxidantes secundários, que decompõem os peróxidos 

formados. Os antioxidantes primários geralmente são fenóis estericamente 

bloqueados e aminas aromáticas secundárias. Os antioxidantes secundários 

geralmente são ditiocarbamatos, fosfitos, sulfetos, sulfóxidos, tioéteres e ditiofosfato 

de zinco (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

A reação de oxidação pode ser acelerada ou até mesmo provocada quando 

se tem a presença de íons metálicos, tais como: cobre, ferro, cromo, titânio, cobalto, 

etc.. Para se combater os efeitos da atividade dos íons metálicos, utilizam-se os 

aditivos chamados de “passivadores de metal”, que atuam em sinergia com os 

antioxidantes com mecanismos similares a estes, formando uma película inativa 

protetora sobre as superfícies metálicas (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

2.4.4.4 Antidesgaste 

O contato metal-metal pode ser prevenido adicionando-se compostos que 

formam um filme protetor entre as superfícies, tanto por adsorção física como por 

uma reação química.  

Os aditivos antidesgaste (AW) adsorvem-se nas superfícies metálicas, 

formando um filme monomolecular fortemente aderido ao metal, que evita o contato 

entre as partes em movimento (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). 

Os aditivos antidesgaste são utilizados em concentrações entre 1 a 3% em 

peso e o composto químico mais utilizado para a finalidade antidesgaste tem sido a 

família do Ditiofosfato de Zinco (ZDDP), onde este se decompõe em subprodutos a 

base de zinco, fósforo e enxofre para formação de filmes antidesgaste. Como são 

excelentes na decomposição de peróxidos, e altamente termoestáveis, são 
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amplamente utilizados também como antioxidantes e protetores contra corrosão. A 

Figura 30, apresenta a estrutura química do ZDDP. 

 

Figura 30 – Estrutura química do ZDDP (Dialquilditiofosfato de zinco).  
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 
O termo antidesgaste (AW) é normalmente utilizado para redução de 

desgaste em situações de cargas e temperaturas moderadas, ao passo que o termo 

extrema pressão (EP) é reservado para condições de altas cargas e altas 

temperaturas. Em algumas situações, o aditivo AW é também chamado de leve EP 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

2.4.4.5 Extrema-Pressão (EP) 

Esses aditivos reagem quimicamente com as superfícies em contato quando 

estas são submetidas a condições extremas de carga e de velocidade. Por exemplo, 

baixíssimas velocidades e altas cargas. Nessas condições, a temperatura das 

superfícies fica bastante elevada (500°C), ativando os aditivos de extrema pressão 

(EP). Esses aditivos reagem com as superfícies metálicas criando um filme protetivo 

e de baixa tensão de cisalhamento os quais reduzem o coeficiente de atrito e o 

desgaste (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

A reação com a superfície metálica forma uma leve corrosão, assim, a 

concentração dos aditivos de extrema pressão deve ser considerada na formulação 

dos lubrificantes. Se as concentrações forem muito baixas, as superfícies não 

estarão suficientemente protegidas, por outro lado, se as concentrações de EP 

forem elevadas, excessiva corrosão pode ocorrer (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

2005). 

De forma geral, pode-se dizer que lubrificantes com propriedades de 

extrema pressão apresentam fósforo e enxofre em sua composição. Esses aditivos 

influenciam diretamente no coeficiente de atrito e nas propriedades da lubrificação. 
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Tais influências podem ser mensuradas através de um parâmetro conhecido como 

fator de lubrificação (XL). O fator lubrificação XL é utilizado como constante de 

correção do coeficiente de atrito. Segundo Martins et al. (2006) e Blau (2008), com a 

Equação 6, pode-se calcular o fator XL: 

( ) 1
1
/

L b
bt

X
F b

=  (6) 

onde 1b  é o fator que correlaciona o tipo de lubrificante e a presença de aditivos no 

mesmo. A Tabela 4 apresenta alguns valores do expoente 1b  em função da 

composição para diferentes lubrificantes. 

Tabela 4 – Valores do coeficiente b para diferentes lubrificantes. 

   COMPOSIÇÃO ppm   

 LUBRIFICANTE ENXOFRE FÓSFORO ZINCO CÁLCIO FATOR b1  

 MINERAL PURO - - - - 0  

 MINERAL EP 15040 175 - 40 0,0612  

 SINTÉTICO LEVE EP 180 146 - - 0,0738  

 SINTÉTICO EP 5500 300 - - 0,1055  

Fonte: MARTINS, R. 
 
 

2.4.5 Depleção de aditivos 

As condições físicas e químicas dos lubrificantes estão em constantes 

mudanças. Por isso, é necessário acompanhar as características dos lubrificantes ao 

longo de sua utilização, uma vez que uma falha no lubrificante ou na lubrificação 

pode comprometer todo o sistema.  

A depleção de aditivos se caracteriza pelo consumo ou degradação dos 

aditivos durante a utilização do lubrificante devido ao cisalhamento das moléculas ou 

da formação de radicais livres (oxidação, degradação térmica, etc.).  

Todos os lubrificantes apresentam esse processo de degradação dos 

aditivos e de suas propriedades físicas, por isso a importância das análises de óleo 

mencionadas anteriormente.  

O Quadro 2 apresenta os principais mecanismos de depleção dos aditivos e 

seus respectivos riscos. 
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Riscos:  
1 – baixo;  

2 – moderado;  
3 – alto. 

Mecanismos de depleção dos aditivos 
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Antioxidante 
ZDDP 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 
Fenol 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Aminas 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
AW’s 
Ácidos graxos 1 1 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 
ZDDP 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 
TCP 1 1 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 
EP’s 
S / P 1 1 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 
Boratos 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 
Molys’s 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 
Melhoradores 
de IV 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Inibidores de 
corrosão 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Dispersantes 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 
Detergentes 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 
Demulsificantes 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 
Quadro 2 - Mecanismos de depleção dos aditivos. 

 

2.5 LUBRIFICAÇÃO 

A lubrificação pode ser definida como fenômeno da redução de atrito entre 

duas superfícies em movimento relativo por meio da introdução de uma substância 

lubrificante entre as mesmas. A principal função do lubrificante é possibilitar um 

movimento com mínimo aquecimento, ruído, atrito e consequentemente, o menor 

desgaste possível.  

 

2.5.1 Regimes de lubrificação 

Os regimes de lubrificação podem ser divididos em três grupos: i/ filme 

completo; ii/ filme misto e iii/ lubrificação limite. A lubrificação de filme completo pode 

ser hidrostática, hidrodinâmica ou elastohidrodinâmica (NORTON, 2004). 
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2.5.1.1 Lubrificação de filme completo 

A lubrificação de filme completo descreve uma situação na qual as 

superfícies do contato estão completamente separadas por um filme lubrificante, 

eliminando qualquer contato e pode ser hidrostática, hidrodinâmica ou 

elastohidrodinâmica.  

2.5.1.1.1 Lubrificação Hidrostática 

A lubrificação hidrostática é obtida pela introdução do lubrificante líquido ou 

gasoso na área de suporte de carga a uma pressão alta o suficiente para separar as 

superfícies com um filme relativamente espesso de lubrificante. Assim, 

diferentemente da lubrificação hidrodinâmica, esse tipo de lubrificação não requer o 

movimento relativo de uma superfície em relação à outra (SHIGLEY, 1984). 

2.5.1.1.2 Lubrificação Hidrodinâmica 

Na lubrificação hidrodinâmica as superfícies de contato encontram-se 

separadas por um filme relativamente espesso de lubrificante a fim de prevenir o 

contato metal-metal. Tal lubrificação não depende da introdução de lubrificante 

pressurizado, mas requer um suprimento constante de lubrificante. A pressão de 

filme é criada pela superfície em movimento puxando o lubrificante para a zona em 

forma de cunha a uma velocidade suficientemente alta para criar a pressão 

necessária para separar as superfícies contra a carga atuante no contato (SHIGLEY, 

1984).  

Para que ocorra lubrificação puramente hidrodinâmica, as superfícies 

opostas devem ser conformes, isto é, estas devem ser geometricamente 

semelhantes, de forma que serão separadas somente por um pequeno espaço o 

qual será preenchido pelo lubrificante (HUTCHINGS, 1992). 

As variáveis e parâmetros envolvidos na lubrificação hidrodinâmica podem 

ser expressas matematicamente através da equação de Reynolds, a qual é derivada 

das equações de equilíbrio e movimento fluido de Navier-Stokes, assumindo um 

escoamento laminar, uma espessura de filme pequena comparada com as outras 

dimensões e assumindo que as forças principais são devidas à viscosidade do 

lubrificante (HUTCHINGS, 1992).  
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Existem duas condições necessárias para a ocorrência de filmes 

hidrodinâmicos: i/ as superfícies em contato devem apresentar movimento relativo, 

com velocidade suficiente para que o filme lubrificante possa se estabelecer; ii/ as 

superfícies devem apresentar inclinação entre si para que as pressões formadas 

possam garantir a separação das superfícies. Porém, existem exceções onde 

mesmo em superfícies paralelas (mancal em degrau de Rayleigh), filmes 

hidrodinâmicos podem ser formados (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). A 

quantidade de ângulo necessária para criar uma força de sustentação é 

surpreendentemente pequena. Um intervalo típico de entrada maxh  pode ser de 25 

mµ  e o intervalo de saída minh , 12,5 mµ . A inclinação é, então, cerca de 26 

segundos de um arco. Isso é equivalente a cerca de 3 cm de elevação sobre um 

campo de futebol de 275 m (NORTON, 2004). 

 

Figura 31 – Formação de filme hidrodinâmico.  
Fonte: STACHOWIAK, BATCHELOR, 2005. 

 
Supõe-se que a superfície inferior da Figura 31, coberta de lubrificante, se 

mova com velocidade U e que a superfície superior seja inclinada em relação à 

superfície inferior. Conforme a superfície inferior se movimenta, o lubrificante é 

arrastado para o interior da cunha e um campo de pressão é formado. Para que a 

vazão de entrada possa ser igual à vazão de saída, na entrada da cunha, o aumento 

de pressão restringe o fluxo de entrada de lubrificante e, na saída da cunha, a queda 

de pressão aumenta o fluxo de saída do lubrificante. Dessa forma, o gradiente de 

pressão formado leva ao perfil de velocidade apresentado na Figura 31. A pressão 

gerada separa as superfícies e é suficientemente capaz de suportar certos níveis de 

carga (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 
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Rayleigh desenvolveu uma maneira para que filmes de lubrificante 

pudessem ser formados mesmo entre placas paralelas, para tal, superfícies com 

degrau, conforme apresentado na Figura 32, foram utilizadas. 

 

Figura 32 – Mancal em degrau desenvolvido por Reyleigh. 
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 
As condições de entrada e de saída são definidas pelas espessuras de filme 

1h  e 0h , respectivamente. Nesse contato, as superfícies estão paralelas à superfície 

em movimento.  

Baseado no mancal de placas inclinadas e no mancal em degrau de 

Rayleigh, outras geometrias podem ser desenvolvidas para garantir o filme 

hidrodinâmico na superfície em contato. Como exemplo, tem-se o mancal com 

cunha cônica e o mancal de cunha parabólica, onde o último é comumente 

encontrado no contato entre anéis e camisa em motores de combustão interna. 

 

Figura 33 – Mancal de cunha cônica. 
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 
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Conforme mencionado anteriormente, é esperado que o contato entre os 

anéis e a camisa de motores de combustão interna apresente um regime de 

lubrificação hidrodinâmico. Nos anéis de pistão, o comprimento circunferencial é 

muito maior do que qualquer outra dimensão, assim o modelo de mancal infinito de 

cunha parabólica pode ser aplicado para determinação dos parâmetros envolvidos 

nesse contato.  

O mancal em cunha parabólica é apresentado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Mancal em cunha parabólica.  
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 
A Figura 35 apresenta a aplicação do mancal parabólico em anéis de pistão 

e também um esboço da distribuição de pressão nessa aplicação. 

 

Figura 35 – Mancal parabólico em aplicações de anéis de pistão. 
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 
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2.5.1.1.3 Lubrificação Elastohidrodinâmica (EHD) 

Quando as superfícies dos contatos são não-conformes, como ocorre entre 

os dentes de engrenagem ou cames, é mais difícil a formação de um filme completo 

de lubrificante, pois as superfícies não-conformes tendem a expulsar o fluido ao 

invés de mantê-lo no contato. Nessas situações, em baixas velocidades, os contatos 

estarão em condição de contorno e podem resultar altas taxas de desgaste. No 

entanto, devido a deformações elásticas como consequência das altas pressões nos 

pontos de contato (pressões de Hertz), pode haver o surgimento de áreas muito 

pequenas de contato com tamanho suficiente para a formação de um filme 

hidrodinâmico completo se a velocidade relativa de escorregamento for 

suficientemente alta. Essa condição é denominada lubrificação elastohidrodinâmica 

(EHD) e recebe esse nome porque depende das deflexões elásticas das superfícies 

e pelo fato de que pressões muito elevadas (100 a 500 kpsi) dentro da zona de 

contato aumentam muito a viscosidade do fluido (NORTON, 2004). 

É importante destacar que no regime elastohidrodinâmico não existe 

nenhuma forma de contato de asperezas, ou seja, as superfícies permanecem 

completamente separadas, assim como o que ocorre no regime hidrodinâmico. 

Neste sentido, o regime elastohidrodinâmico pode ser interpretado como sendo um 

caso limite do regime hidrodinâmico (PROFITO, 2010). 

Conforme mencionado, o contato entre pistões e camisa é do tipo conforme, 

sendo assim, o regime de lubrificação esperado é o hidrodinâmico. Porém, em 

algumas situações de contato entre anéis e camisa, a condição elastohidrodinâmica 

pode ser encontrada. Nessa condição as deformações elásticas são pequenas e 

podem ser desconsideradas, mas as pressões do filme de óleo são suficientemente 

altas para elevar consideravelmente a viscosidade do lubrificante no contato. 

2.5.1.2 Lubrificação de contorno ou limite 

Em muitas aplicações práticas, existem situações onde nem os filmes 

hidrodinâmicos e nem os filmes elastohidrodinâmicos são eficazes na proteção das 

superfícies. A lubrificação de contorno, também conhecida como lubrificação limite, 

descreve uma situação na qual, por razões de geometria, aspereza da superfície, 

carga excessiva ou falta de lubrificante, as superfícies entram em contato direto 
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podendo ocorrer desgaste severo. Nessas condições, o contato metal-metal pode 

ocorrer e a lubrificação de contorno é esperada. 

No regime de lubrificação limite, o atrito é essencialmente independente da 

viscosidade do fluido lubrificante, dependendo apenas das propriedades físico-

químicas do filme molecular na interface. Com o objetivo de melhorar os efeitos do 

filme interfacial, aditivos são adicionados aos lubrificantes para a formação de 

sulfetos, cloretos ou fosfatos. Estes elementos proporcionam filmes moleculares 

mais eficazes para a proteção das asperezas durante condições extremas de 

lubrificação (HUTCHINGS, 1992). 

Alguns mecanismos de lubrificação como, por exemplo, adsorção, aumento 

localizado de viscosidade, camadas amorfas e filmes de sacrifício estão envolvidos 

nesse regime de lubrificação e atuam de forma a proteger a superfície 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 

Exceto quando há o aumento localizado da viscosidade do lubrificante, de 

maneira geral, a lubrificação limite envolve a formação de filmes interfaciais de baixo 

atrito onde os mecanismos envolvidos normalmente são controlados pelos aditivos 

presentes no lubrificante e podem ser classificados em termos da carga e da 

temperatura, conforme apresentado no Quadro 3. 

Temperatura Carga Mecanismo de lubrificação 

Baixa 
Baixa Aumento de viscosidade próximo a superfície de contato. 

Alta Redução do atrito devido a formação de camadas monomoleculares 
adsorvidas. 

Alta 

Média 

Reação química entre os aditivos do lubrificante e a superfície em 
contato. 
Aumento da viscosidade do lubrificante devido a aditivos específicos. 
Formação de camadas amorfas. 

Alta 

Reação química entre os aditivos do lubrificante e a superfície em 
contato. 
Formação de filmes de sacrifício de materiais inorgânicos na 
superfície desgastada prevenindo o contato metálico e o desgaste 
severo. 

Quadro 3 - Mecanismos de lubrificação envolvidos na lubrificação limite.  
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 
 

2.5.1.2.1 Mecanismo de formação de filme interfacial com baixa temperatura e 
baixa carga 

Em baixas velocidades, em determinadas circunstâncias, o contato entre as 

superfícies opostas pode ser evitado pelo mecanismo que envolve um aumento 
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localizado da viscosidade do lubrificante. Dessa forma, a lubrificação hidrodinâmica 

ou quase-hidrodinâmica persiste e atua de forma a separar as superfícies em 

contato e a prevenir o desgaste severo (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).  

Nesse mecanismo, moléculas lineares polares, as quais são mais eficientes 

na prevenção do contato, se alinham na superfície de contato, conforme mostrado 

na Figura 36.  

 

Figura 36 – Mecanismo de lubrificação limite a baixa carga e baixa temperatura. 
Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 
A eficácia desse mecanismo é limitada a baixas cargas e baixas temperaturas 

(0,4 ~ 2 MPa e T < 50ºC).  

2.5.1.2.2 Mecanismos de formação de filme interfacial com baixa temperatura e 
alta carga 

O mecanismo de lubrificação limite atuante em baixa temperatura e com alta 

carga é conhecido como “lubrificação por adsorção”.  

A adsorção de moléculas polares em superfícies metálicas, como, por 

exemplo, ácidos graxos, alcoóis e aminas, produz um filme monomolecular de baixo 

atrito que, depois de adsorvido, não é facilmente removido. Nesse mecanismo, toda 

superfície em contato fica preenchida pelo aditivo, formando um filme adsorvido 

denso e robusto. A espessura desse filme é tão pequena que o mecanismo do 

contato das asperezas é similar a aquele encontrado no contato seco. O efeito da 

redução no atrito se da pela formação de um filme de baixa tensão de cisalhamento 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). 
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Esse mecanismo é consideravelmente eficiente para cargas de até 1 GPa e 

com temperaturas relativamente baixas, entre 100 ºC e 150 ºC. 

 

Figura 37 – Filme monomolecular formado no mecanismo a baixa temperatura e alta carga na 
lubrificação limite.  

Fonte adaptada: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 
 

A temperatura influencia diretamente na eficácia do filme adsorvido. 

Conforme apresentado na Figura 38, quando o ponto de fusão do filme é excedido, 

ocorre a dissorção e a organização das moléculas é perdida, comprometendo a 

eficácia da lubrificação. 

 

Figura 38 – Influência da temperatura em filmes formados por adsorção física.  
Fonte adaptada: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

  

2.5.1.2.3 Mecanismos de formação de filme interfacial com alta temperatura e 
média carga 

Uma vez que as camadas de filmes adsorvidos apresentam limitação no que 

diz respeito à temperatura devido a dissorção (desorganização dos filmes 

adsorvidos), novos estudos foram desenvolvidos para atender a condição limítrofe 

quando há alta temperatura.  
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Dois mecanismos envolvem a condição de alta temperatura e média carga: i/ 

chain matching (cadeias combinadas) e ii/ formação de filmes espessos com 

materiais amorfos.  

No mecanismo de chain matching, as propriedades físicas do óleo são 

modificadas em regiões próximas as superfícies em contato através da utilização de 

aditivos no lubrificante. Assim, com um aumento localizado da viscosidade, filmes 

espessos separam as superfícies em contato. 

No mecanismo de formação de filmes espessos de materiais amorfos, filmes 

próximos a superfície são formados a partir dos produtos de reações entre os 

aditivos, o lubrificante e a superfície garantindo, assim, a redução do atrito e do 

desgaste. 

2.5.1.2.4 Mecanismos de formação de filme interfacial com alta temperatura e 
alta carga 

O mecanismo de lubrificação atuante em altas cargas e alta temperatura 

geralmente é conhecido como lubrificação de filmes de sacrifício ou lubrificação de 

extrema pressão. Esse mecanismo ocorre em condições de contatos lubrificados 

onde a carga e a velocidade promovem a dissorção dos filmes adsorvidos. 

Devido às altas cargas nos contatos severos, filmes de óxidos são 

removidos das superfícies as deixando livres e expostas. Sem o filme de óxido, as 

superfícies são extremamente reativas. Se o lubrificante possuir aditivos de enxofre, 

cloro, fósforo (ou qualquer outro elemento reativo), é esperado que filmes de 

sacrifício sulfurados, clorados ou fosfatados rapidamente se formem na superfície 

exposta protegendo-a do contato metal - metal. A adesão entre as asperezas 

cobertas por esses filmes é muito menor do que aquela encontrada em superfícies 

livres e expostas. 

No mecanismo de lubrificação em extrema pressão, as asperezas cobertas 

pelos filmes de sacrifício deslizam uma sobre as outras apresentando um desgaste 

mínimo e os filmes são destruídos ao longo do movimento devido ao cisalhamento.  

De forma geral, o mecanismo da formação de filmes de sacrifício depende 

da presença de aditivos reativos de extrema pressão no lubrificante, do tempo e 
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temperatura suficiente para que ocorra ativação dos aditivos e os filmes se formem 

na superfície exposta.  

Devido à reatividade dos aditivos de extrema pressão, os mesmos causam 

forte corrosão na superfície. Quanto maior a concentração do aditivo, maior a 

eficiência na proteção ao desgaste adesivo, por outro lado, maior será a corrosão da 

superfície. O enxofre é o elemento que apresenta a melhor relação entre proteção 

da superfície e corrosão, seguido pelo fósforo e pelo cloro. Para qualquer aplicação 

a reatividade dos aditivos de extrema pressão é ajustada para prover uma 

lubrificação eficiente sem que haja uma corrosão excessiva. Se o aditivo for muito 

reativo, o desgaste formado por corrosão pode ser tão acentuado quanto aquele 

produzido por adesão ou outro mecanismo de desgaste. 

No que diz respeito a formação de tribofilmes de aditivos leve extrema 

pressão (EP) ou antidesgaste (AW), pode-se dizer que, em um primeiro momento, 

esses filmes são formados por adsorção na superfície e essa adsorção provê um 

bom efeito na lubrificação e redução do desgaste em condições de cargas 

moderadas. Um aumento na carga, nas velocidades de deslizamento ou nas 

temperaturas de operação faz com que os filmes adsorvidos se decomponham na 

superfície de desgaste deixando o átomo de enxofre (ou qualquer outro elemento 

ativo) reagir com a superfície metálica, conforme apresentado na Figura 39.  

 

Figura 39 – Formação de filmes AW através de aditivos Leve EP.  
Fonte adaptada: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 
A conversão do filme adsorvido em filme de extrema pressão ocorre 

principalmente em regiões com maior desgaste onde as temperaturas são elevadas. 

Fora dessa dessas regiões, o processo de adsorção dos aditivos é predominante. 
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2.5.1.3 Lubrificação Mista 

O regime misto pode ser entendido como a transição entre os regimes limite 

e hidrodinâmico. No regime misto, tanto o atrito causado pelo contato das asperezas 

quanto pelo lubrificante acontecem (BRUNETTI, 2012). 

Na lubrificação mista, há a formação de filmes completos hidrodinâmicos ou 

elastohidrodinâmicos e ocorre também a lubrificação limite. Na lubrificação limite, o 

contato entre as asperezas pode ser prevenido através da formação de filmes 

adsorvidos nas asperezas, conforme apresentado na Figura 40. Havendo a 

dissorção dos filmes adsorvidos, as superfícies ficarão expostas e o contato metal – 

metal poderá ocorrer. 

 

Figura 40 – Modelo de lubrificação mista.  
Fonte adaptada: STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005. 

 

2.5.2 Parâmetro de filme ( fλ ) e curva de Stribeck 

Os regimes de lubrificação descritos anteriormente podem ser definidos por 

meio da curva de Stribeck, que mostra a variação do coeficiente de atrito em função 

do parâmetro de filme ( fλ ). 

O parâmetro de filme ( fλ ) é definido pela Equação 7 e é função da espessura 

mínima de contato, da velocidade das superfícies, carga, propriedades físicas dos 
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materiais em contato, parâmetros de rugosidade das superfícies e propriedades do 

lubrificante.  

2 2
1 2

c
f

q q

h
R R

λ =
+

 (7) 

onde ch  é a espessura de filme de lubrificante no centro da área de contato e 

1qR  e 2qR  são as rugosidades médias RMS das duas superfícies em contato 

(NORTON, 2004). O denominador da Equação 7 é denominado rugosidade 

superficial composta. 

A Figura 41 apresenta a curva de Stribeck. Nota-se que o coeficiente de atrito 

total foi definido pela soma de uma parcela de contato rugoso e outra de contato 

hidrodinâmico. Se a espessura de filme de óleo for muito pequena, as asperezas 

podem ultrapassá-lo, acarretando um aumento do atrito e desgaste das superfícies 

(BRUNETTI, 2012). 

 

Figura 41 – Curva de Stribeck.  
Fonte adaptada: Tomanik, 2000. 

 
Através da curva de Stribeck é possível se obter o coeficiente de atrito a 

partir da espessura específica de filme ( fλ ). A curva de Stribeck também nos 

permite verificar o regime de lubrificação para um determinado contato. Valores de 

espessuras específicas de filme menores do que um ( fλ  < 1) apresentam uma 

condição de contato limite, onde ocorre o contato metal-metal. Para espessuras de 
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filme maiores do que três ( fλ  > 3) a condição de lubrificação é a de filme completo. 

Nessa situação, um filme completo de lubrificante será formado entre as superfícies 

e não ocorrerá contato entre as asperezas. Já para espessuras de filme entre um e 

três (1 < fλ < 3) a condição de lubrificação mista irá ocorrer, nesse caso haverá 

momentos em que o contato metal-metal irá ocorrer e haverá momentos que a 

condição de filme completo ocorrerá. 

A Figura 42 ilustra o diagrama de Stribeck que mostra a variação do 

coeficiente de atrito em função das condições de operação dos principais sistemas e 

componentes do motor de combustão interna. As perdas podem ocorrer devido ao 

atrito viscoso (cisalhamento do filme lubrificante) ou devido ao atrito metal-metal 

devido o contato entre as asperezas das duas superfícies (BRUNETTI, 2012). 

 Estima-se que 2/3 das perdas ocorrem em regime de lubrificação 

hidrodinâmica (sem contato rugoso entre as asperezas) e 1/3 em lubrificação mista, 

onde parte do contato é suportado pela interação das asperezas e parte pela 

pressão hidrodinâmica do fluido (ANDERSSON, 1991). 

 

Figura 42 – Regimes de lubrificação para componentes de motor: µ é a viscosidade absoluta, U 
a velocidade e P a carga unitária.  

Fonte: Rosenberg (1982) apud Brunetti, 2012. 
 

A partir da Figura 42, pode-se dizer que para altas cargas e baixos valores 

de velocidade, ocorre o regime de lubrificação limite, onde o coeficiente de atrito é 

independente dos parâmetros de funcionamento. Para contatos em altas 

velocidades, tende a ocorrer a separação das superfícies pela presença do filme de 
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óleo, e o coeficiente de atrito é função das condições de operação. Com o aumento 

do carregamento num regime hidrodinâmico, há uma diminuição na espessura do 

filme de óleo. Sob essas condições de funcionamento, é possível que ocorra contato 

entre as asperezas de uma superfície sobre a outra. Essa condição também pode 

ser chamada de regime misto. Nesse caso, parte do carregamento é suportada 

pelas pressões do filme lubrificante e parte pela interação entre as superfícies 

sólidas (BRUNETTI, 2012). 

 

2.6 ANÁLISE DE LUBRIFICANTES USADOS 

A análise e o controle dos óleos lubrificantes são de fundamental 

importância para o acompanhamento das condições de desgaste dos equipamentos. 

Segundo Girdhar e Scheffer (2004), em uma máquina em operação existe atrito 

contínuo devido ao contato dos componentes e, por consequência, há formação 

contínua de partículas provenientes do desgaste. Os lubrificantes normalmente 

carregam essas partículas. Logo, a identificação e a análise dessas partículas 

podem apontar o mecanismo de desgaste e também identificar a fonte da formação 

das partículas.  

A análise dos contaminantes em lubrificantes é um dos métodos mais 

comuns para avaliação das condições e monitoramento das máquinas. Além disso, 

tais análises permitem boa previsão de possíveis falhas futuras no equipamento 

analisado (MYSHKIN et al, 2003). 

Segundo Williams (2005), técnicas de análise de partículas de desgaste são 

baseadas em hipóteses de que a morfologia da partícula examinada em uma 

amostra de óleo possa indicar os mecanismos de desgaste aos quais os 

componentes das máquinas estão sujeitos. Adicionalmente, segundo Roylance e 

Raadnui (1994), a quantidade de partículas pode também identificar a taxa e a 

severidade do desgaste. 

Antes de comentar a respeito das técnicas e tipos de análises realizadas em 

lubrificantes, se faz necessário apresentar algumas informações a respeito da coleta 

de óleo. Para que as amostras sejam de fato representativas, o ponto e a maneira 

de se realizar a coleta de lubrificante devem ser analisados. 
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2.6.1 Coleta de lubrificante para análise 

O processo de coleta de amostras é de fundamental importância no 

processo de análise de óleos usados. Este processo deve considerar as seguintes 

características como diretrizes: frequência da coleta, ponto e método utilizado para 

realizar a coleta, ferramentas utilizadas na coleta, maneira de identificar as 

amostras, etc.. As partículas que interessam para a análise são aquelas geradas 

recentemente, logo, o ponto de coleta deverá ser aquele onde uma grande 

quantidade de partículas novas esteja presente. Pontos após os filtros ou após 

chicanas de reservatórios devem ser evitados, pois esses elementos retiram ou 

precipitam as partículas do lubrificante. 

2.6.2 Análises realizadas em óleos lubrificantes 

Na sequência serão apresentados os tipos de análises mais comumente 

realizados em óleos lubrificantes. 

2.6.2.1 Análise de viscosidade e oxidação 

A viscosidade é a característica mais importante no controle do uso do óleo 

lubrificante. Nessa análise, a viscosidade do óleo em uso é comparada com a 

viscosidade do óleo novo. A Tabela 5 apresenta os limites aceitáveis de variação de 

viscosidade. Grandes reduções na viscosidade irão reduzir a espessura do filme 

lubrificante e poderão comprometer a lubrificação. Grandes aumentos na 

viscosidade podem impedir o escoamento/fluxo do lubrificante até os pontos a serem 

lubrificados, prejudicando a lubrificação. Como regra orientadora, pode-se dizer que: 

• Uma diminuição na viscosidade pode ser devido a: i/ diluição com um 

hidrocarboneto leve, como, por exemplo, combustível; ii/ reposição com 

óleo menos viscoso; iii/ adição de melhoradores de índice de 

viscosidade. 

Quando ocorre uma redução da viscosidade devido à diluição por um 

hidrocarboneto leve, há também uma redução no ponto de fulgor. 

Tabela 5 – Variação aceitável no valor da viscosidade. 

Tipo do óleo Variação aceitável 

Industrial -10%, -5%, 5%, 10% 

Óleo de motor -10%, -5%, 10%, 20% 

Óleo industrial com apelo ambiental -10%, -5%, 4%, 7% 
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• Um aumento da viscosidade pode ser devido a: i/ presença de 

insolúveis; ii/ produtos oxidados (oxidação do óleo); iii/ reposição com 

óleo mais viscoso; iv/ presença de água. 

A oxidação do óleo pode ocasionar um aumento da viscosidade. De acordo 

com Girdhar e Scheffer (2004), quanto há um aumento de viscosidade maior do que 

5%, provavelmente a causa é a oxidação.  

A oxidação é um processo inevitável; ela pode ser ocasionada pelo contato 

do lubrificante com o ar, altas temperaturas de trabalho, presença de água e de 

metais que atuam como catalisadores do processo de oxidação, como, por exemplo, 

cobre, aço, zinco, etc.. 

A oxidação pode levar à formação de depósitos, corrosão dos metais, além 

de afetar nas características de lubrificação (alteração da viscosidade e por 

consequência, da espessura do filme lubrificante). Quando há aumento da 

viscosidade devido à oxidação, como consequência da formação de ácidos 

provenientes da oxidação, ocorre também um aumento da acidez do lubrificante.  

• As consequências da oxidação são: i/ aumento da viscosidade; ii/ 

formação de borra; iii/ aumento do TAN; iv/ contaminação por água; v/ 

alta concentração de metais; vi/ verniz; vii/ depleção dos aditivos; viii/ 

odor ruim; ix/ escurecimento; x/ aumento da densidade; xi/ queda da 

tensão superficial. 

Muitos lubrificantes contêm inibidores de oxidação, no entanto, conforme os 

aditivos são consumidos, o processo de oxidação se inicia. A quantidade de 

oxidação de uma amostra de óleo pode ser mensurada através da espectroscopia 

diferencial de infravermelho (FTIR). 

2.6.2.2 Análise da neutralização (TAN/TBN) 

O índice de neutralização permite avaliar a acidez ou alcalinidade de um 

óleo. O óleo mineral puro bem refinado é neutro, neste caso, trata-se de medir os 

contaminantes ácidos provenientes da oxidação. Com o intuito de melhorar o 

desempenho, os óleos recebem vários aditivos, nesse caso, trata-se de medir a 

alcalinidade remanescente ou uma contaminação ácida (BELMIRO e CARRETEIRO, 

2006). A neutralização é dividida em dois grupos: i/ TAN e ii/ TBN. 
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2.6.2.2.1 TAN 

Representa a alcalinidade necessária para neutralizar a acidez presente no 

lubrificante, ou seja, é a medida da quantidade de ácido em termos de miligramas de 

KOH necessárias para neutralizar todos os componentes ácidos de um grama de 

óleo. Esse teste é bastante utilizado em lubrificantes industriais. 

Como a aditivação afeta no valor do TAN, é importante comparar as 

amostras de óleo usado com o óleo novo, ou seja, utilizar o óleo novo como 

referência.  

Durante a utilização do lubrificante, inicialmente há uma queda na acidez 

(TAN) do mesmo, tal fenômeno ocorre pelo consumo dos metais de aditivação 

(ZDDP – Zn, S, P) presentes no lubrificante. Após a queda, a acidez o TAN tende a 

aumentar infinitamente como consequência da degradação do lubrificante 

(oxidação). 

 

Figura 43 – Variação do TAN ao longo da utilização do lubrificante. 
 

Em algumas situações, o índice de neutralização pode também ser afetado 

por ácidos que se formam a partir de contaminantes externos. Os tipos de ácidos 

que comumente degradam os lubrificantes são os orgânicos, clorados, fluorados, 

ácidos de enxofre, nitrogênio e a base de fósforo.  

Nos motores a diesel, devido à presença de enxofre no combustível, 

percebem-se altas concentrações de ácidos de enxofre provenientes da queima do 

combustível. Tais contaminantes levam à quebra dos aditivos EP e AW, degradando 

as características do óleo. Os limites de TAN são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Limites de TAN (aplicações industriais) 

Alerta Valor inicial (óleo novo) + 0,2 
Crítico Valor inicial (óleo novo) + 1,0 
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2.6.2.2.2 TBN 

É a medida da alcalinidade em termos de miligramas de KOH equivalente ao 

ácido clorídrico gasto para titular um grama de óleo. Determina a capacidade de um 

óleo (em especial os de motor) de neutralizar os ácidos formados durante a 

utilização do lubrificante. Quanto maior o TBN, maior a capacidade do lubrificante 

em neutralizar os ácidos oriundos da utilização do lubrificante. Os limites aceitáveis 

de TBN são apresentados na Tabela 7. 

• A redução do TBN pode ocorrer devido a: i/ diluição por combustível; ii/ 

utilização de combustíveis com alto teor de enxofre; iii/ mistura com 

água; iv/ degradação térmica; v/ reação de neutralização dos ácidos 

provenientes da combustão. 

• O aumento do TBN pode ocorrer devido a: i/ mistura entre lubrificantes 

(adição de nova carga de lubrificante); ii/ perda de óleo básico. 

Tabela 7 – Limites de TBN. 

Alerta 50% abaixo do valor para óleo novo 
Crítico TBN < 2 mg KOH/g 

2.6.2.3 Análise de contaminação por água  

Devido aos muitos problemas que a água pode acarretar nas máquinas e 

pelos custos decorrentes, a presença de água no óleo é sempre indesejável. Toda 

possibilidade de contaminação deve ser identificada e eliminada. 

Problemas decorrentes da contaminação por água: i/ emulsões que 

prejudicam a lubrificação; ii/ corrosão das superfícies; iii/ aceleração da formação de 

vernizes e borras; iv/ oxidação do óleo; v/ favorecimento da formação de ácidos 

(H2S, H2SO4, etc.); vi/ depleção dos aditivos antidesgaste – inibição da formação de 

filmes de ZDDP; vii/ facilitação da formação de espumas.  

A Tabela 8 apresenta os limites aceitáveis para contaminação com água. 

Tabela 8 – Limites aceitáveis de contaminação com água. 
Tipo de aplicação Valor máximo 

Motor 0,10% 
Hidráulico 0,20% 

Circulatório 0,20% 
Compressores de refrigeração 0,10% 
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2.6.2.4 Análise de insolúveis  

São todos os produtos que não se dissolvem em determinados solventes 

adicionados ao óleo. Os insolúveis em pentano (parafínico) podem ser: resinas de 

oxidação, fuligem, partículas metálicas e sabões. Os insolúveis em tolueno 

(aromático) são apenas os contaminantes externos. 

2.6.2.5 Espectrometria OES 

A espectrometria é uma das principais técnicas para análise de partículas no 

óleo, pois determina qualitativa e quantitativamente os constituintes e possíveis 

contaminantes (partículas menores do que 5 mµ ). Um elemento que costuma ser 

sempre verificado através da espectrometria é a sílica, podendo atingir cerca de 15 

ppm, pois acima disso torna-se bastante abrasiva. Para partículas com dimensões 

maiores, outros métodos devem ser utilizados, como, por exemplo, a ferrografia. 

Na espectrometria, o óleo é aquecido por ação de um plasma de argônio a 

uma temperatura muito elevada fazendo com que os elétrons sejam excitados e 

emitam fótons de luz com frequências características ao saltar entre os diferentes 

níveis quânticos. Através da interação entre os fótons de luz emitidos e a radiação 

ultravioleta emitida pela fonte, a concentração dos elementos presentes no óleo é 

determinada (DAVID, 2005).  

Depois de identificada a concentração e os elementos presentes na amostra 

de óleo, essa pode ser comparada a um óleo novo. Abaixo, verifica-se alguns dos 

elementos que podem ser identificados através da espectrometria, suas principais 

origens e as concentrações admissíveis. 

Tabela 9 – Elementos que podem ser verificados pela análise de espectrometria. 
Elemento Provável origem Concentração admissível 
Alumínio Pistões, rolamentos, arruelas < 10 ppm 
Cromo Anéis, válvulas de exaustão, coolant, bielas < 5 ppm 
Ferro Cilindros, virabrequim, anéis, pistões, etc. < 100 ppm 

Chumbo Aditivos de combustíveis < 20 ppm 
Sílica Poeira < 20 ppm 
 
Além dos contaminantes provenientes do desgaste, é possível identificar 

também os elementos de aditivação adicionados aos lubrificantes. A Tabela 10 

apresenta alguns elementos de aditivação utilizados em lubrificantes que podem ser 

verificados através da espectrometria. 
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Tabela 10 – Elementos de aditivação presentes no lubrificante e que podem ser verificados por 
espectrometria. 
Elemento Zn P Ca Mg Ba B S Mo Si Nota 
Antioxidantes 
ZDDP x x     x    
Fenol          Orgânico 
Aminas          Orgânico 
AW’s 
ZDDP x x     x    
TCP  x     x    
EP’s 
S / P  x     x    
MoS2        x   
Boratos      x     
Anticorrosivos  x     x    
Detergentes   x x x      
Dispersantes          Orgânico 
Demulsificantes         x  
Melhoradores de IV          Orgânico 

 

2.6.2.6  Análise espectrográfica (IR/FTIR)  

Nesse ensaio, é possível indicar quanto do óleo usado se alterou em relação 

ao óleo novo. O aparelho mostra em um gráfico, através de um método comparativo, 

as diferenças entre o óleo novo e o óleo analisado. Este processo é bastante 

utilizado no controle de qualidade na refinação dos óleos básicos (BELMIRO e 

CARRETEIRO, 2006). 

No FTIR um feixe de luz é lançado contra uma amostra de óleo usado e os 

comprimentos de onda são comparados com aqueles que passam através de uma 

amostra de óleo novo. A unidade de medida é AU (absorbency unit) (GIRDHAR e 

SCHEFFER, 2004).  

Na Tabela 11 é possível verificar as faixas de absorção para diferentes 

grupos. 

Tabela 11 – Faixas de absorção para diferentes grupos (FTIR). 

Grupo [wn] 
Água 3400 

Oxidação 1740 
Nitração 1630 

Sulfatação 1150 
Glicol 1040 

Combustível 800 
AW 980 

Antioxidantes 3650 
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É possível identificar também os aditivos presentes no lubrificante, verificar 

possíveis indícios de degradação do mesmo, as características do básico utilizado 

no lubrificante e a concentração de partículas de fuligem. Uma vez que o óleo novo 

é utilizado como referência, a depleção de aditivos pode ser verificada através do IR. 

2.6.2.7  Análise de diluição  

Quando o combustível diluente é o Diesel, emprega-se a carta de 

viscosidade ASTM D-341. O limite inferior da diluição é calculado em 5% de 

combustível (BELMIRO e CARRETEIRO, 2006). Dentre as consequências da 

contaminação por combustível, pode-se destacar: i/ queda de viscosidade; ii/ diluição 

dos aditivos; iii/ influência nos mecanismos de funcionamento dos aditivos; iv/ perda 

das características do filme de lubrificação; v/ oxidação prematura do lubrificante. 

A contaminação por combustível pode ser verificada também pela redução 

no ponto de fulgor (redução de 20 – 30°C) e pelo teste de infravermelho (FTIR) - 800 

wn  Diesel, 750 wn  Gasolina, 795 a 815 wn  Combustível de aviação. 

2.6.2.8 Contagem de partículas  

O teste se resume basicamente em realizar uma contagem da quantidade de 

partículas presente na amostra de óleo. Um alto índice de partículas pode significar 

que o equipamento pode estar sofrendo altas taxas de desgaste. Os perfis das 

partículas não são analisados.  

Uma das normas mais utilizadas para a padronização da contagem de 

partículas é a ISO 4406. O objetivo dessa norma é simplificar o relatório de 

contagem de partículas através da conversão da quantidade de partículas 

encontradas por mililitro da amostra analisada em um código. Esse código é dividido 

em três escalas: 1° / 2° /3°. A primeira escala (1°/) representa o número de 

partículas que foram encontradas no óleo com dimensões maiores ou iguais a 4 mµ . 

A segunda escala (/ 2°/) representa o número de partículas que foram encontradas 

no óleo com dimensões maiores ou iguais a 6 mµ  e a terceira escala (/3°) representa 

o número de partículas com dimensões maiores ou iguais a 14 mµ .  

2.6.2.9  Ferrografia  

A ferrografia é uma técnica de avaliação dos níveis de desgaste dos 

componentes de uma máquina por meio da quantificação e observação das 
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partículas em suspensão no lubrificante. A Figura 44 mostra a relação entre as 

características do desgaste e as características da partícula analisada. 

 
Figura 44 – Características do desgaste VS. Características da partícula. 

Fonte: ROYLANCE e RAADNUI, 1994. 
 

O ensaio de ferrografia pode ser dividido em dois grupos: ferrografia 

quantitativa e ferrografia analítica. 

2.6.2.9.1  Ferrografia quantitativa 

Nesse método, o óleo lubrificante passa através de um ferrógrafo, a fim de 

quantificar e separar as partículas grandes das pequenas de modo rápido e objetivo. 

Dessa forma, a ferrografia quantitativa separa as partículas em grandes (L = large) e 

pequenas (S = small). 

L - corresponde ao valor encontrado de partículas grandes (> 5 µm) 

S - corresponde ao valor encontrado de partículas pequenas (< 5 µm) 

O valor L + S, chamado concentração total de partículas, é um dos 

parâmetros utilizados para avaliação do desgaste. Além da concentração total de 

partículas, é possível determinar o índice de severidade. 

Através da “curva da asa” é possível verificar a evolução do desgaste dos 

elementos de uma máquina. O tamanho das partículas provenientes de um desgaste 

normal varia de 0,1 µm até 5 µm. Partículas maiores do que 10 µm indicam 

eminência de falha indesejável do componente. 
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Figura 45 - Evolução de desgaste severo. Curva da asa. 
Fonte: Telecurso, 2000. 

 

2.6.2.9.2  Ferrografia analítica 

A identificação das causas de desgaste é feita por meio do exame visual da 

morfologia, cor das partículas, verificação de tamanhos, distribuição e concentração 

no ferrograma. Baseado nas características das partículas de desgaste, diferentes 

sistemas de classificação foram desenvolvidos para detectar a incidência de 

desgaste, monitorar o seu progresso, diagnosticar o mecanismo de desgaste e 

identificar a causa raiz, ajudando dessa forma na prevenção de falhas. Nesses 

sistemas, as partículas de desgaste são classificadas em classes ou grupos 

predefinidos. Essa classificação se dá através do mecanismo de desgaste envolvido 

na formação das partículas (fadiga, deslizamento, corte por abrasão, etc.), condições 

de operação do equipamento (velocidade de deslizamento, pressões de contato, 

etc.) ou morfologia das partículas (irregular, esférica, circular, alongada, textura 

rugosa, etc.) (PODSIADLO e STACHOWIAK, 2005). 

 

2.7 CONTAMINAÇÃO DO LUBRIFICANTE POR FULIGEM  

Conforme mencionado anteriormente, a recirculação de gases é um dos 

meios mais eficientes de se reduzir a emissão de NOx. Porém, retornar os produtos 

da combustão para a admissão pode trazer vários efeitos prejudiciais ao motor, 

como, por exemplo, a degradação acelerada do lubrificante e, consequentemente, 

levar ao desgaste prematuro dos componentes internos do motor. 
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Ao longo do processo de combustão, as partículas de fuligem são formadas 

e destruídas a todo tempo, sendo normalmente destruídas por processos oxidativos. 

As partículas de fuligem são compostos de carbono e são provenientes da 

combustão incompleta dos hidrocarbonetos, como, por exemplo, o diesel. Partículas 

de fuligem apresentam em sua composição cerca de 90% de carbono, 4% de 

oxigênio e 3% de hidrogênio. O percentual restante consiste de nitrogênio, enxofre e 

alguns metais. Partículas de fuligem podem apresentar diâmetros de até 40 nm, 

porém, em casos de aglomeração, podem atingir diâmetros de até 500 nm, com 

valores médios de 200 nm. De acordo com Green e Lewis (2008), as partículas de 

fuligem apresentam elevada dureza quando isoladas (até 1300 Vickers) e uma 

menor dureza quando aglomeradas. 

Durante o processo de combustão dos motores diesel, partículas de fuligem 

são expelidas para a atmosfera e também absorvidas pelo lubrificante do motor 

(GREEN e LEWIS, 2008).  

Com a utilização do EGR há um aumento da formação de fuligem e do 

material particulado, intensificando a contaminação do lubrificante. De acordo com 

Green e Lewis (2008), níveis típicos de contaminação por fuligem no lubrificante 

estão próximos de 3% a 5%, os quais são suficientes para intensificar o desgaste 

dos componentes.  

Segundo Aldajah et al. (2007), a degradação do lubrificante ocorre pelo 

aumento da concentração de fuligem acompanhado do aumento da acidez do 

lubrificante e do aumento da viscosidade. Aldajah et al. (2007) verificaram um 

aumento significativo do TAN acompanhado da redução do TBN e, ao avaliar o 

desempenho dos lubrificantes em um teste fourball, verificaram que embora os 

lubrificantes contaminados pela ação do EGR possam apresentar uma redução no 

coeficiente de atrito, o desgaste observado nas esferas do teste foi intensificado 

quando comparado a testes realizados com lubrificantes limpos e sem 

contaminantes provenientes do EGR. 

Li et al., (2014) avaliaram o efeito do EGR para condições de 0%, 10% e 

30%. Seus resultados mostraram um aumento na formação de fuligem no 

escapamento dos motores conforme se aumenta os percentuais de recirculação. 

Adicionalmente, devido à perda de potência do motor com o aumento da 

recirculação, verificou-se a necessidade de aumentar a quantidade de combustível 
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injetada. Assim, um aumento no consumo de combustível de 1,8% e de 10,2% foi 

observado para as condições de 10% e 30% de EGR, respectivamente. Também foi 

verificado um aumento no diâmetro das partículas de fuligem com o aumento do 

percentual de EGR. 

Hountalas et al. (2008) avaliaram a influência da temperatura no sistema 

EGR para as condições de recirculação de 0, 10% e 20%. Recirculações abaixo de 

140ºC foram consideradas como cooled EGR. De acordo com Hountalas (2008), o 

EGR cooled apresenta uma menor taxa de formação de fuligem quando comparado 

ao EGR hot, principalmente quando altas taxas de EGR e baixas rotações são 

aplicadas ao motor. 

Existem três principais hipóteses para explicar os mecanismos de desgaste 

atuantes quando há a contaminação de um lubrificante por fuligem: i/ diminuição da 

formação de filmes antidesgaste nas superfícies em contato devido a adsorção 

preferencial dos aditivos antidesgaste pela fuligem; ii/ bloqueio da entrada de 

lubrificante no contato devido a fuligem, podendo, por exemplo, gerar desgaste 

adesivo. Nesse caso, há aglomeração de fuligem e as partículas aglomeradas 

apresentam um diâmetro maior do que a espessura de filme lubrificante bloqueando 

a entrada do mesmo no contato; iii/ abrasão a três corpos onde a partícula de 

fuligem atua como terceiro corpo. Conforme mencionado, quando aglomeradas as 

partículas de fuligem apresentam baixa dureza, porém, isoladas, podem apresentar 

dureza suficiente para gerar abrasão nas superfícies (GREEN e LEWIS, 2008).   

Rounds (1981) propõe que o aumento do desgaste ocorre pelo fato das 

partículas de fuligem preferencialmente adsorverem os aditivos antidesgaste 

presentes no lubrificante, como, por exemplo, o ditiofosfato de zinco - ZDDP8, 

inibindo dessa forma, a atuação do mesmo. Adicionalmente, para Rounds (1984), as 

partículas de fuligem apresentam baixa dureza, discordando da hipótese de que 

filmes na superfície são removidos por mecanismos abrasivos. 

Hosonuma et al. (1985) verificaram que os aditivos antidesgaste ZDDP eram 

rapidamente consumidos quando havia contaminação por fuligem, mas percebeu 

que os lubrificantes ainda apresentam alguma propriedade antidesgaste. Ao avaliar 

                                                 

8 ZDDP – dialquil-ditiofosfato de zinco – Aditivo anti-desgaste a base de zinco utilizado em 
lubrificantes. Maiores detalhes referente a esse aditivo podem ser encontrados na sequência. 
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a fuligem, Hosonuma et al. (1985) verificaram que as partículas de fuligem 

continham zinco, porém poucas quantidades de fósforo. Com o fósforo 

permanecendo no lubrificante, as propriedades antidesgaste ainda eram 

asseguradas. 

De acordo com Aldajah et al. (2007), dentre os modos de desgaste 

predominantes, destaca-se a aceleração do desgaste abrasivo por partículas de 

fuligem, aumento do desgaste corrosivo devido o aumento do TAN, interferência na 

formação de filmes antidesgaste devido a presença de fuligem e desgaste por 

scuffing. 

Nagai (1983) realizou experimentos com diferentes taxas de EGR e verificou 

que as partículas de fuligem arrancavam por meio de mecanismos abrasivos os 

filmes antidesgaste formados na superfície, aumentando o contato metal-metal e, 

consequentemente, intensificando o desgaste. Adicionalmente, Nagai (1983) 

concluiu que partículas de fuligem poderiam aumentar significativamente a dureza 

sob condições de altas pressões, podendo causar abrasão da superfície. 

Kim et al. (1992) propuseram que os mecanismos de desgaste poderiam ser 

uma combinação da remoção dos tribofilmes e da adsorção preferencial do ZDP 

pela fuligem. Bardasz (1995) reportou que a fuligem poderia se aglomerar e causar 

um efeito abrasivo ainda maior. 

Cadman et al. (1986) realizaram testes com 15% de recirculação e verificou 

que a concentração de partículas de desgaste para a condição com recirculação era 

praticamente dez vezes maior quando comparada a condição sem EGR. Cadman 

(1986) também sugere um efeito abrasivo das partículas de fuligem, onde essas 

removem os filmes aditivos. 

Diferente das propostas anteriores, Corso e Adamo (1984) sugerem que a 

fuligem influencia nos mecanismos de adsorção química dos aditivos nos metais 

induzindo uma transformação de filme antidesgaste em partículas abrasivas que 

passam a gerar o desgaste. 

Estudos propostos por Torrance (2004) apud Green e Lewis (2008) 

mostraram que a adição de ZDDP em lubrificantes contaminados por fuligem pode 

acelerar o desgaste através do mecanismo de corrosão. Em sua sugestão, as 
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partículas de fuligem atuariam como partículas abrasivas, quebrando os filmes 

antidesgaste, deixando uma superfície reativa exposta.  

Especificamente para contato entre anéis e camisa, Ishiki et al. (2000) 

demonstraram que a aplicação de EGR conduz a um aumento no desgaste do 

primeiro anel do pistão e sugere que o desgaste se dá principalmente pelo 

mecanismo de abrasão. Dennis (1999) também verificou um aumento no desgaste 

de anéis e camisa com a utilização do EGR, porém, o aumento do desgaste só 

ocorreu em cargas elevadas. Devido à alta formação de componentes ácidos na 

combustão, Yahagi (1987) demonstrou que desgaste corrosivo pode ocorrer na 

camisa e anéis de pistão devido a utilização do EGR. 

Segundo George et al. (2007), estudos recentes têm mostrado que o efeito 

abrasivo da fuligem é predominante em lubrificantes contaminados devido a 

utilização do EGR. George propõe que no contato entre anéis e camisa ocorre 

abrasão a três corpos onde a fuligem é a partícula abrasiva. Ryason et al. (1990) 

concluiram que as partículas de fuligem eram abrasivas baseando-se nos riscos e 

tipo de debris gerados. Ratoi et al. (2004) apud Antusch et al. (2010) mostraram que 

partículas de carvão dispersas no óleo poderiam rapidamente remover os filmes 

ZDDP por abrasão. Porém, essa remoção poderia ser reduzida utilizando aditivos 

dispersantes no óleo. 

Apesar de boa parte dos estudos apresentam como hipótese o desgaste 

abrasivo, algumas pesquisas suportam também a hipótese de mecanismo de 

desgaste adesivo. Acredita-se que a fuligem pode bloquear a entrada de lubrificante 

na região de contato favorecendo assim o contato metal-metal levando ao desgaste 

adesivo, gerando assim o scuffing. Porém, alguns estudos mostram que essa forma 

de desgaste deve ocorrer somente em percentuais mais elevados de concentração 

de fuligem no lubrificante (>10%). 

Hu et al. (2013) propõe que partículas de fuligem podem adsorver aos 

aditivos e as moléculas de óleo formando misturas e aglomerados. Essas 

aglomerações podem bloquear o óleo de penetrar na superfície de contato, evitando 

a formação de filmes lubrificante e intensificando o desgaste. Em seu estudo, 

verificou que a espessura mínima de filme estaria próxima do diâmetro das 

partículas de fuligem. Adicionalmente, verificou que a utilização de aditivos 

dispersantes pode reduzir o atrito entre as superfícies.  
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Recentemente, Antusch et al. (2010) propôs uma nova hipótese para os 

fenômenos envolvidos. Ao realizar ensaios de desgaste, Antusch et al. (2010) 

verificaram que com a utilização de lubrificantes livres de contaminantes, tribofilmes 

formados a partir de aditivos eram formados na superfície e poderiam prevenir o 

desgaste. Porém ao realizar os mesmos ensaios com lubrificantes contaminados por 

fuligem, verificou que camadas mais espessas de óxidos eram formadas e que estas 

camadas não apresentavam elementos provenientes de aditivos utilizados no 

lubrificante. Assim, Antusch et al. (2010) propõe que as partículas de fuligem 

competem com os aditivos na formação de tribofilmes. Devido ao movimento de 

deslizamento, há a quebra dos filmes presentes nas superfícies deslizantes. Após o 

rompimento dos filmes, as superfícies ficam expostas e bastante reativas, 

favorecendo a ligação química com partículas de fuligem ou aditivos. De acordo com 

a proposta de Antusch et al. (2010), a fuligem vence essa competição frente aos 

aditivos havendo uma redução dos tribofilmes formados a partir de aditivos.  Na 

proposta de Antusch et al. (2010), o mecanismo de desgaste ocorre devido a 

interações mecânico-químicas entre a superfície, a fuligem e os aditivos, 

principalmente para partículas de fuligem provenientes de motores ciclo Otto. Em 

seu modelo, as propriedades do desgaste não podem ser deduzidas baseando-se 

somente na concentração de fuligem. Para Antusch et al. (2010), a morfologia e a 

reatividade das partículas de fuligem também são importantes. 

Apesar de todos os estudos desenvolvidos na área, os mecanismos de 

desgaste induzidos pela fuligem ainda continuam não entendidos por completo. 

Segundo George et al. (2007), com o objetivo de desenvolver motores de alta 

performance que operam com EGR, é importante que novos estudos sejam 

realizados para estudar a interação entre os aditivos do lubrificante e a fuligem.  

Antush et al. (2010) afirmam que os mecanismos de desgaste devido a 

contaminação por fuligem não estão completamente entendidos e novos estudos 

relacionados as propriedades da fuligem e seus efeitos no desgaste precisam ser 

realizados. Hu et al. (2013) afirmam que ainda não estão claras as explicações para 

os mecanismos de desgaste atuais induzidos pela contaminação de fuligem e como 

essas mudanças afetam os aditivos dos lubrificantes. 

De acordo com Antusch et al. (2010), muitas ideias e explicações 

contraditórias e incompletas a respeito do efeito das propriedades das partículas de 
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fuligem no desgaste tem sido publicadas. Adicionalmente, mais conhecimento 

fundamental é necessário. Segundo Green e Lewis (2008), novos testes para 

confirmar as hipóteses dos mecanismos de desgaste na presença de fuligem são 

necessários. 

Por fim, verifica-se uma carência em análises experimentais que utilizam 

condições de contatos reais, como, por exemplo, através de ensaios em motores. 

Dessa forma, o trabalho aqui desenvolvido, pretende contribuir nas investigações 

relacionadas ao efeito da contaminação pela fuligem e, principalmente, utilizando 

uma condição de contato real quando o lubrificante é contaminado pela fuligem. 

 



Capítulo 3 – Materiais e métodos     91 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa aqui desenvolvida 

apresenta uma abordagem teórico-experimental. Neste capítulo serão abordados os 

procedimentos e considerações para o desenvolvimento da bancada e para a 

realização dos ensaios experimentais. 

Primeiramente será apresentado um resumo da metodologia utilizada para 

realização dos ensaios e nas seções seguintes será abordado com maiores detalhes 

cada um dos componentes da bancada experimental.  

 

3.1 RESUMO DOS ENSAIOS REALIZADOS 

Para verificação do efeito da utilização do sistema de recirculação de gases 

(EGR) no desgaste de anéis e camisas de motores ciclo diesel, utilizou-se uma 

bancada experimental com um motor diesel 4 tempos monocilindro.  

Na bancada, o motor foi posto a funcionar com taxas de recirculação de 0% 

(sem recirculação), 20%, 35% e 45% operando durante 100 horas e com carga 

determinados de forma a proporcionar uma condição severa de utilização e acelerar 

os processos de desgaste dos componentes. Na Figura 46 é possível verificar de 

forma resumida um esboço da bancada de testes. Para facilitar a compreensão dos 

experimentos realizados, segue abaixo um resumo dos principais pontos e 

considerações referentes a bancada experimental desenvolvida. Na Tabela 12, 

encontra-se uma legenda dos principais pontos da bancada. 

Para realização dos experimentos, primeiramente foi necessário obter as 

curvas de desempenho do motor para determinar o torque e a potência do motor em 

função da rotação. Baseando-se nas normas ASTM para ensaio de desgaste em 

motores diesel e utilizando-se das curvas de desempenho do motor, foi possível 

determinar o ciclo de desgaste (clico de ensaio) a ser aplicado. Este ciclo de 

desgaste, com rotação e carga definida, foi aplicado em todas as condições de 

recirculação. Para aplicação da carga no motor, um sistema de freio a tambor com 

refrigeração a ar foi desenvolvido, conforme ilustrado pela letra “H” na Figura 46. 

Para determinar o percentual de recirculação, foi necessário mensurar o 

fluxo de ar puro (B – fluxo em amarelo na Figura 46) e o fluxo dos gases do 
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escapamento que eram redirecionados para a admissão do motor (A – fluxo em 

branco na Figura 46). Dessa forma, o ar puro (B) admitido pelo motor teve seu fluxo 

mensurado através das tomadas de pressão (C) e do rotâmetro (E). Após isso, o ar 

puro era direcionado para a câmara de mistura (F), onde se misturava com o ar 

recirculado. O controle de vazão do ar puro era realizado através da válvula (D). 

Parte dos produtos da combustão era expelido para a atmosfera através do 

escapamento (J) e uma parcela desses gases era redirecionada para a câmara de 

mistura conforme ilustrado pelo fluxo em branco (A). O fluxo de recirculação (A) tinha 

sua vazão mensurada pelas tomadas de pressão (I) e controle de fluxo realizado por 

meio da válvula de EGR (G). A abertura da válvula (D) foi mantida constante para 

todos os ensaios e o percentual de recirculação foi controlado pela válvula de EGR 

(G). As tomadas de pressão “C” e “I” foram conectadas a um manômetro reto e a um 

manômetro inclinado, respectivamente. A partir da diferença de pressão, utilizando-

se a equação de Bernoulli, calculou-se a vazão. 

 

Figura 46 – Bancada experimental desenvolvida para verificação dos efeitos da recirculação 
(EGR). 
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Tabela 12 – Principais componentes da bancada de acordo com a Figura 47. 
Localização Função/Descrição 

A Fluxo de ar do EGR 
B Fluxo de ar puro 
C Tomadas de pressão para cálculo da vazão do ar puro 
D Válvula de controle de fluxo do ar puro 
E Rotâmetro para leitura da vazão de ar puro 
F Câmara de mistura de gases (Ar puro + EGR) 
G Válvula de controle de fluxo do EGR 
H Sistema de freio e refrigeração do motor 
I Tomada de pressão para cálculo da vazão do ar recirculado 
J Tubo de escape 

 

Uma vez que é necessário conhecer a temperatura dos gases de exaustão 

para obtenção da sua densidade e posterior cálculo de vazão, a temperatura dos 

gases de exaustão também foi verificada. Para tal, um termopar foi introduzido na 

tubulação de recirculação de forma a acompanhar a temperatura dos gases 

provenientes da combustão. 

Adicionalmente, a temperatura do óleo do cárter também foi mensurada. 

Para tal, um termopar foi introduzido ao cárter do motor para acompanhamento da 

temperatura do óleo.  

O acompanhamento da rotação do motor foi realizado utilizando um 

tacômetro digital. 

Basicamente, a bancada experimental é composta pelo motor diesel, 

reservatório de combustível, reservatório do sistema de refrigeração do motor, 

rotâmetro, manômetro, termopar, tacômetro, sistema de admissão, sistema de 

exaustão, sistema de recirculação com válvula EGR, válvula de controle de fluxo, 

câmara de mistura dos gases de admissão, sistema de frenagem do motor, sistema 

de refrigeração do freio do motor, gaiola de segurança e tubulações. 

Após cada um dos ensaios, o óleo lubrificante foi coletado para realização 

da análise do óleo usado. Os anéis e camisa foram desmontados e preparados para 

realizar a caracterização da superfície e posterior avaliação dos mecanismos de 

desgaste. Após a desmontagem dos anéis e camisa, efetuou-se a limpeza dos 

demais componentes internos do motor e realizou-se a montagem de anéis novos e 

camisa nova. 

Os anéis e camisas tiveram suas massas e dimensões avaliadas antes e 

após o ensaio para a condição de 20% e 45% de recirculação. Para a condição de 
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0% e 35%, as dimensões e massa dos anéis e camisa foram verificadas somente 

após o ensaio. Adicionalmente, realizou-se uma verificação do perfil de rugosidade 

das superfícies em contato e uma análise de EDS nas amostras.  

Nas seções seguintes será apresentado em detalhe cada um dos elementos 

existentes na bancada experimental desenvolvida e as considerações realizadas 

para investigação dos mecanismos de desgaste. 

 

3.2 BANCADA DE TESTES 

A bancada de testes foi desenvolvida em um ambiente fechado com 

tamanho suficiente para montagem de todo o aparato e que possibilitasse o máximo 

isolamento acústico possível devido à poluição sonora gerada ao longo dos ensaios.  

Um esboço resumido da montagem da bancada de testes é representado na 

Figura 47.  

 

Figura 47 - Conceito da bancada de testes para simular a condição de recirculação de gases 
(EGR). 

 

3.3 MOTOR DIESEL UTILIZADO 

Para realização dos experimentos, foi utilizado um motor horizontal 

monocilindro de três e meio cavalos (3,5 cv) movido a diesel da marca Yanmar, 

modelo B7. 
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Figura 48 – Motor Yanmar utilizado para realização dos ensaios. 
 

A escolha pelo motor Yanmar B7 se deu pelo fato do mesmo possuir peças 

de reposição de fácil acesso, custo acessível, possuir um funcionamento similar aos 

motores diesel de grande porte e possuir anéis e camisa como peças de reposição.  

Na Tabela 13 é possível verificar as principais especificações do motor 

utilizado. 

Tabela 13 – Especificações técnicas do motor diesel utilizado nos experimentos. 

Marca comercial YANMAR 
Modelo do motor B7 
Tipo Horizontal 4T 
Nº cilindros 1 
Potência [cv] 3,5 
Diâmetro x Curso [mm] 70x80 
Sistema de combustão Ante-Câmara 
Lubrificação Forçada por bomba de engrenagens 
Cilindrada [cm3] 308 
Capacidade do cárter [l] 0,65 
Capacidade do tanque de água [l] 7,4 
Consumo de combustível [g/cv/h] 220 
Partida Manual 
Sentido da rotação Anti-horário (visto do lado do volante) 
Refrigeração À agua por evaporação 
Peso [kg] 90 
Rotação máxima do motor [rpm] 2000 
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3.3.1 Anéis do motor 

O motor Yanmar B7 utiliza cinco anéis em seu pistão, sendo que o segundo 

e o terceiro anel de compressão são exatamente iguais. Assim, o segundo e o 

terceiro anel foram chamados de Anel 2A e Anel 2B. A Figura 49 apresenta o 

posicionamento dos anéis no pistão. 

Para verificação dos efeitos relacionados ao desgaste, primeiramente foi 

necessário identificar o material de cada um dos anéis utilizados no motor. Dessa 

forma, análises metalográficas foram realizadas nos anéis para identificação do 

material. Adicionalmente, a geometria dos anéis também foi verificada para 

identificação do “tipo” de anel utilizado no motor. 

 

Figura 49 – Posição dos anéis ao longo do pistão. 
 

3.3.1.1 Primeiro anel (anel de compressão - zona de fogo) 

A partir das características geométricas do anel 1, constatou-se que o 

mesmo é um anel de compressão modelo HC - chanfro interno superior, conforme 

Figura 50. A referência “top” na ilustração é utilizada para definir a face superior do 

anel. Maiores detalhes relacionados a geometria do anel 1 podem ser encontrados 

no APÊNDICE A. 

Através das análises metalográficas, pode-se concluir que o anel 1 é 

fabricado em ferro fundido cinzento com grafita do tipo D. Na Figura 51 é possível 

verificar a microestrutura do primeiro anel com um aumento de 200x. 
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3.3.1.2 Segundo anel - Anel 2A e Anel 2B (anel de torção) 

O segundo e o terceiro anel são exatamente iguais e apresentam a mesma 

função, sendo assim, foram chamados de Anel 2A e 2B, respectivamente. 

A partir das características geométricas do anel 2A e 2B, constatou-se que 

estes são anéis de compressão do modelo HC1 - Semi-Cônico (Lado Superior), 

conforme Figura 50. A referência “top” na ilustração é utilizada para definir a face 

superior do anel. Maiores detalhes relacionados a geometria do segundo e terceiro 

anel podem ser encontrados no APÊNDICE A. 

  

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

Figura 50 – Perfil do anel ensaiado e imagem da seção transversal do anel obtida no 
estereoscópio (aumento de 40x). (a) – primeiro anel; (b) – segundo anel (anel 2A e 2B); (c) – 

terceiro anel e (d) – quarto anel. 
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Através das análises metalográficas, pode-se concluir que os anéis 2A e 2B 

são fabricados em ferro fundido cinzento hipoeutético com grafita do tipo D. Na 

Figura 51 é possível verificar a microestrutura do anel 2A e 2B com um aumento de 

200x. 

(a) 
 

(b) 
 

(c) (d) 
 

Figura 51 – Análise metalográfica dos anéis – aumento de 200x. (a) primeiro anel; (b) – 
segundo anel (anel 2A e 2B); (c) – terceiro anel e (d) – quarto anel. 

 

3.3.1.3 Terceiro anel (anel raspador) 

Constatou-se que o anel 3 é um anel raspador do modelo HR - raspador, 

conforme Figura 50. A referência “top” na ilustração é utilizada para definir a face 

superior do anel. Maiores detalhes relacionados a geometria do anel 3 podem ser 

encontrados no APÊNDICE A. 

Através das análises metalográficas, pode-se concluir que o anel 3 é 

fabricado em ferro fundido cinzento hipoeutético com grafita do tipo D.  
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Na Figura 51 é possível verificar a microestrutura do anel 3 com um aumento 

de 200x. 

3.3.1.4 Quarto anel (anel de óleo) 

Constatou-se que o anel 4 é um anel de óleo do modelo HOC – Óleo 

chanfrado, conforme Figura 50. A referência “top” na ilustração é utilizada para 

definir a face superior do anel. Maiores detalhes relacionados a geometria do anel 4 

podem ser encontrados no APÊNDICE A. 

Através das análises metalográficas, pode-se concluir que o anel 4 é 

fabricado em ferro fundido cinzento com grafita do tipo A. Na Figura 51 é possível 

verificar a microestrutura do anel 4 com um aumento de 200x. 

A Tabela 14 apresenta um compilado do material e das propriedades dos 

anéis utilizados nos motores Yanmar B7 e utilizados durante os experimentos. 

Tabela 14 – Resumo do material e propriedades dos anéis utilizados nos experimentos. 

Resumo do material e propriedades dos anéis. 

Posição Tipo de anel Material do anel Massa [g]9 Dureza [HRC]10 

Anel 1 Compressão - chanfro 
interno superior 

Fofo Cinzento 
Grafita Tipo D 9,6 ± 0,3 19,2 ± 1,6 

Anel 2A Torção – semi-cônico 
lado superior 

Fofo Cinzento Hipoeutético 
Grafita Tipo D 9,7 ± 0,4 14,8 ± 1,9 

Anel 2B Torção – semi-cônico 
lado superior 

Fofo Cinzento Hipoeutético 
Grafita Tipo D 9,8 ± 0,3 14,8 ± 1,9 

Anel 3 Raspador Fofo Cinzento Hipoeutético 
Grafita Tipo D 9,2 ± 0,8 16,9 ± 1,5 

Anel 4 Anel de óleo 
 chanfrado 

Fofo Cinzento 
Grafita Tipo A 12,7 ± 0,7 25,3 ± 1,6 

 

3.3.2 Camisa do motor 

As camisas utilizadas nos experimentos foram adquiridas em uma rede de 

peças autorizada da Yanmar e não apresentam identificação de fabricante. Todas as 

camisas foram adquiridas de uma única vez, de forma a ensaiar um único lote. 

                                                 

9 Valores médios de massa obtidos com 24 medições. Maiores detalhes na seção 
“Verificação da massa dos anéis e da camisa”. 

10 Valores médios de dureza obtidos com 5 medições. 
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O motor Yanmar B7 utiliza camisa do tipo molhada, onde o fluido refrigerante 

permanece em contato com a face externa da camisa. Adicionalmente, a face 

interna da camisa apresenta acabamento tipo brunimento, onde os sulcos formados 

pelo brunimento são do tipo inclinado (sulcos formando ângulos abertos e com 

profundidade e largura variadas). 

 

Figura 52 – Posição do PMS, PMI e curso nas camisas ensaiadas. 
 

As camisas apresentam diâmetro interno de 70 mm e o curso do pistão na 

camisa é de 80 mm. O ponto morto superior (PMS) fica localizado cerca de 2 mm da 

face superior da camisa e o ponto morto inferior (PMI) fica localizado cerca de 80 

mm da face superior da camisa.  

Maiores detalhes relacionados a geometria da camisa podem ser 

encontrados no APÊNDICE B. 

 

Figura 53 - Imagem de microscópio óptico da microestrutura da camisa com aumento de 200x. 
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Análises metalográficas foram também realizadas na camisa para 

identificação do material. Na Figura 53 é possível verificar a microestrutura 

encontrada para camisa. Com base nessas análises, pode-se concluir que as 

camisas são fabricadas em ferro fundido cinzento com grafita do tipo A. 

A Tabela 15 apresenta um compilado do material e das propriedades das 

camisas utilizadas nas análises experimentais. 

Tabela 15 – Resumo do material e propriedades das camisas utilizadas nos experimentos. 

Resumo do material e propriedades das camisas. 

Tipo Tipo de acabamento Material do anel Massa [g]11 Dureza [HRC]12 

Camisa 
Molhada 

Brunimento com sulcos 
inclinados 

Fofo Cinzento 
Grafita tipo A. 1690 ± 50 11,3 ± 1,9 

 

3.3.3 Sistema de admissão do motor 

O sistema original de admissão do motor conta com um filtro na entrada de 

ar. Porém, para realização dos experimentos, o filtro foi removido. 

Uma câmara de mistura foi desenvolvida e montada na admissão do motor. 

Essa câmara tem o objetivo de promover uma melhor mistura entre o ar puro e o gás 

de exaustão antes destes serem admitidos no motor. 

Como o fluxo de ar admitido pelo motor é intermitente devido ao 

funcionamento alternativo do pistão, a câmara de mistura também atua como 

amortecedor para os instrumentos de medição, permitindo assim marcações mais 

estáveis nos instrumentos e leituras mais confiáveis.  

A câmera de mistura foi usinada com auxílio de uma empresa terceira 

especializada em usinagem e apresenta formato cilíndrico com altura de 117 mm e 

diâmetro interno de 80 mm.  

Na parte superior da câmara foram conectadas a entrada de ar puro e a 

válvula para controle de fluxo dos gases de recirculação (válvula EGR). O tubo de 

admissão do motor foi conectado na parte inferior da câmara. 

                                                 

11 Valor médio de massa obtidos com 24 medições. Maiores detalhes podem ser 
encontrados na seção “Verificação da massa dos anéis e da camisa”. 

12 Valores médios de dureza obtidos com 5 medições.  
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Na Figura 54 é possível verificar a câmara de mistura desenvolvida. A 

tubulação (A) é utilizada para entrada de ar puro, com vazão conhecida e 

controlada. A tubulação (B) é utilizada para admissão dos gases recirculados com 

vazão conhecida e controlada pela válvula de EGR.  

 

Figura 54 – Câmara de mistura de gases na admissão. A- Entrada de ar puro, B- Entrada do gás 
de exaustão com fluxo controlado pela válvula EGR. 

 
A tomada de ar puro (A) foi montada de forma que o ponto de entrada de ar 

ficasse do lado de fora do laboratório de ensaio para garantir que o ar admitido não 

fosse contaminado pela atmosfera interna da sala. Se a tomada de ar puro fosse do 

lado interno da sala, a temperatura do ar admitido seria maior devido ao 

aquecimento do ambiente com o funcionamento do motor e, além disso, poderia 

haver contaminações devido às partículas liberadas pelo sistema de freio do motor. 

 

3.3.4 Sistema de escape 

Duas alterações foram realizadas no sistema de exaustão do motor: i/ 

extensão do tubo de escapamento e ii/ adição de ponto para recircular os gases de 

exaustão. 

Um furo de 10 mm de diâmetro foi feito no tubo de escape do motor com o 

intuito de se obter uma tomada dos gases de exaustão e poder direcionar parte 

desses gases para a admissão. A Figura 55 apresenta a tomada de gases de 

exaustão desenvolvida. A partir desse ponto, uma parcela dos gases de exaustão 
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era direcionada para a câmara de mistura e, consequentemente, admitida 

novamente no motor. 

 

Figura 55 – Tomada dos gases de exaustão. 
 

Devido ao alto índice de fuligem emitido pelo motor, principalmente em 

condições de carregamento extremo, o tubo de escapamento foi alongado. Assim, 

para evitar problemas respiratórios com a fumaça e evitar que parte dessa fumaça 

fosse de alguma forma admitida novamente pelo motor através do ponto de 

admissão de ar puro, a exaustão do motor foi posicionada a 12 metros de altura, 

conforme apresentado na Figura 56. 

  
 

(a) 
 

 
(b) 

 
Figura 56 - (a) - Extensão do sistema de exaustão para evitar contaminação devido a fuligem; 

(b) - purga desenvolvida no sistema de exaustão para evitar o acúmulo de água no 
escapamento. 
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Para evitar perdas de carga no sistema de exaustão e sobrecargas no 

motor, foi utilizado um tubo de mesmo diâmetro do tubo de escape do motor (Ø 50 

mm). Além disso, curvas desnecessárias foram evitadas. 

Devido à extensão do sistema de escape e devido à formação de água como 

parte dos produtos da combustão, uma purga teve de ser adicionada no tubo de 

exaustão de forma a evitar que água se acumulasse no escapamento (Figura 56 - b). 

O acúmulo de água no sistema de exaustão poderia acarretar na entrada de água 

na câmara de combustão ocasionando sérios danos ao motor. 

 

3.3.5 Sistema de refrigeração do motor 

O sistema de arrefecimento do motor ensaiado é do tipo a água por 

evaporação. Nesse sistema, utiliza-se um reservatório auxiliar com água onde ocorre 

a troca de calor. A circulação da água entre o motor e o reservatório se dá pela 

diferença de temperatura da água. A água troca calor com o cilindro ao entrar em 

contato com o lado externo da camisa, gerando assim um fluxo entre o motor e o 

reservatório.  

 

Figura 57 – Especificações para montagem do sistema de arrefecimento. 
Fonte: Manual Tobatta. 

 
De acordo com o fabricante, para que a refrigeração do motor seja eficiente, 

é necessário utilizar um reservatório com 100 litros de água respeitando as 
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especificações técnicas relacionadas a altura das mangueiras e posicionamento do 

reservatório em relação ao motor, conforme Figura 57. 

O sistema de arrefecimento foi montado do lado externo da sala de testes do 

motor de forma a intensificar a troca de calor com a atmosfera, conforme ilustrado na 

Figura 58. Devido a evaporação da água, a cada três horas de funcionamento de 

funcionamento do motor, era necessário completar o nível de água. 

 

Figura 58 – Reservatório do sistema de arrefecimento. 
 

3.3.6 Sistema de lubrificação do motor 

De acordo com o fabricante, o sistema de lubrificação do motor é do tipo 

“circulação forçada”, através de bomba de engrenagens. 

Na Figura 59 encontra-se o esquema do sistema de lubrificação mostrando 

todo o circuito percorrido pelo óleo lubrificante. A circulação do óleo é verificada 

através de um visor localizado na tampa lateral do motor. 

 

Figura 59 – Circuito pelo óleo lubrificante. 
Fonte: Manual técnico Yanmar, 2001. 
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3.3.6.1 Drenagem de óleo lubrificante 

Para facilitar a drenagem do óleo lubrificante, tubulações foram conectadas 

ao cárter do motor, conforme apresentado na Figura 60. Além de facilitar na 

drenagem, as tubulações auxiliaram na fixação do termopar ao cárter do motor para 

acompanhamento da temperatura do óleo lubrificante. Maiores detalhes 

relacionados à instrumentação da bancada serão fornecidos na seção seguinte. 

 

Figura 60 – Sistema de drenagem do óleo lubrificante. (A) Bujão de drenagem, (B) termopar e 
(C) cárter do motor. 

 

3.3.7 Consumo de combustível 

De acordo com o fabricante do motor, o consumo de combustível do motor é 

de 220 [(g/cv)/h]. O gráfico da Figura 61 apresenta o consumo do combustível em 

litros por hora e em função da carga considerando uma rotação de 2000 rpm. A 

partir desses dados, foi possível estimar a quantidade total de diesel para realização 

dos ensaios, a qual foi de aproximadamente 450 litros de diesel. O diesel utilizado foi 

fornecido pelo SINDI-combustíveis/PR por meio de uma parceria com a 

Universidade.  

O consumo de combustível foi verificado para cada uma das condições de 

recirculação (0, 20, 35 e 45% de EGR). Para tal, foi cronometrado o tempo 

necessário para o consumo de 1 litro de diesel para cada uma das condições de 

recirculação. 
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Figura 61 – Consumo de combustível em função da carga aplicada. 
Fonte: Manual técnico Yanmar, 2001. 

 

3.3.8 Limites de desgaste do motor 

Os limites de desgaste para os principais componentes do motor foram 

verificados. De acordo com o fabricante do motor, os limites de desgaste podem ser 

calculados de acordo com Tabela 16. Conhecendo-se o desgaste máximo permitido, 

foi possível avaliar a condição de desgaste para cada um dos principais 

componentes após cada um dos ensaios realizados. 

Após os ensaios, o desgaste obtido no diâmetro interno da camisa do 

cilindro, na espessura e na largura dos anéis foi comparado ao limite de desgaste 

máximo permitido, conforme apresentado na Tabela 16. 

Tabela 16 – Limites de desgaste estabelecidos pelo fabricante do motor. 

Denominação da peça Coeficiente 
de desgaste 

Medida STD do 
componente Desgaste máximo 

Diâmetro interno da camisa do cilindro 0,004 d 0,004 x d 
Espessura do anel de compressão - e 0,20 
Largura do anel de compressão 0,15 l 0,15 x l 
Espessura do 2º anel de compressão - e 0,20 
Largura do 2º anel de compressão 0,15 l 0,15 x l 
Espessura do anel de óleo - e 0,20 
Largura do anel de óleo 0,15 l 0,15 x l 
Fonte: Manual técnico Yanmar, 2001. 
 

3.3.9 Intervalos de manutenção do motor 

Para acompanhamento e melhor entendimento dos mecanismos de 

desgaste que ocorreram ao longo dos ensaios e também para auxílio na definição 
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do ciclo de ensaio a ser realizado no motor, os intervalos de manutenção preventiva 

fornecidos pelo fabricante do motor foram verificados. 

Adicionalmente, os intervalos de manutenção preventiva auxiliaram de forma 

a identificar a necessidade de troca de outros componentes do motor não analisados 

nesse trabalho e que pudessem ter se desgastado ao longo dos ensaios realizados. 

Na Tabela 17, encontram-se os intervalos de manutenção fornecidos pelo fabricante 

do motor. 

Tabela 17 – Manutenção preventiva do motor Yanmar B7.  
Local da revisão Tempo de funcionamento Ação 

Óleo lubrificante 50h Trocar 
Limpeza do cárter 100h Limpar 
Copo do visor 100h Limpar 
Filtro de saída de lubrificante 100h Limpar 
Água 50h Drenagem 
Folga das válvulas 100h Ajustar 
Anéis e Camisa 750h Verificar 
Mancais e Buchas em geral 750h Verificar 
Fonte: Manual técnico Yanmar, 2001. 
 

Como houve um acompanhamento da condição do lubrificante e dos demais 

itens ao longo dos ensaios (verificação diária durante a partida e parada do motor), 

tanto a drenagem da água como a coleta de lubrificante foram realizadas com 100 

horas (100 horas é o tempo total de ensaio do motor – maiores detalhes podem ser 

encontrados na seção 3.7 Definição do ciclo de desgaste). 

Foi realizada manutenção preventiva na bronzina do virabrequim após o 

segundo ensaio (200 horas de funcionamento). A bronzina substituída não 

apresentava altos índices de desgaste. Porém, para realizar o terceiro e o quarto 

ensaio em uma condição mais próxima possível do primeiro e do segundo ensaio, a 

bronzina foi substituída. Os demais itens de manutenção foram todos realizados ao 

fim dos ensaios (100 horas). 

 

3.4 INSTRUMENTAÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL 

Nas seções seguintes serão apresentados os equipamentos utilizados na 

instrumentação da bancada experimental. 
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3.4.1 Rotação do motor 

A rotação do motor foi acompanhada ao longo dos ensaios. Medições a 

cada 3 horas foram realizadas de forma a garantir que o motor estava operando na 

rotação definida. Para medição da rotação do motor, um tacômetro digital Minipa, 

modelo MDT-2238A, foi utilizado. 

3.4.2 Temperatura do gás de recirculação 

Foi necessário acompanhar a temperatura do gás de recirculação para que a 

densidade do mesmo fosse calculada. A partir da densidade, a velocidade do gás de 

recirculação pode ser determinada utilizando da equação de Bernoulli. A partir 

dessa, a vazão de recirculação foi determinada. É necessário conhecer a vazão dos 

gases de recirculação para determinação do percentual de EGR. 

Adicionalmente, ao longo dos ensaios, a temperatura dos gases de exaustão 

foi acompanhada para verificação do efeito da utilização do sistema EGR na 

temperatura dos gases de escape.  

A temperatura dos gases de exaustão foi verificada utilizando-se um 

termopar “tipo K” instalado na tubulação de recirculação dos gases. 

3.4.3 Temperatura do óleo do motor 

Um termopar “tipo K” foi utilizado para que fosse possível realizar o 

acompanhamento da temperatura do motor.  

O termopar foi introduzido no cárter do motor através do sistema de 

drenagem conforme apresentado anteriormente na Figura 60. A temperatura do óleo 

lubrificante do motor foi acompanhada durante todos os ensaios e uma leitura era 

realizada a cada três horas. Para auxílio na leitura da temperatura, um multímetro 

digital Minipa, modelo ET-2076, foi utilizado. 

3.4.4 Vazão do ar puro 

Para verificação do percentual de recirculação (%EGR), é necessário obter a 

vazão do ar puro e também a vazão do gás de exaustão que está recirculando. 

Dois métodos distintos foram utilizados para acompanhamento da vazão de 

ar puro. Um rotâmetro OMEL com escala de 0 a 60 m3/h foi instalado no tubo de 
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admissão de forma a ficar posicionado antes da câmara de mistura de gases para 

verificação da vazão de ar puro.  

 No outro método para verificação da vazão do ar puro, utilizou-se um 

manômetro em “U” e álcool como fluido manométrico. Duas tomadas de pressão 

foram instaladas na tubulação de admissão onde uma delas possibilitava a 

verificação da pressão estática e a outra a pressão dinâmica do fluido (semelhante 

ao princípio de funcionamento de um tubo de pitot). As duas tomadas de pressão 

foram conectadas ao tubo em “U” de forma a se medir a pressão diferencial. 

Através da equação de Bernoulli (Equação 8), foi possível calcular a 

velocidade do fluido e, considerando-se as dimensões da tubulação, calcular a 

vazão de ar puro. 

1
2.( )man

fluido

ghV ρ
ρ

=  (8) 

onde manρ  é a densidade do fluido manométrico, g  é a aceleração da 

gravidade, fluidoρ  é a densidade do fluido, nesse caso, o ar e h  é a altura verificada 

no tubo em “U”. 

Considerando que a vazão é o produto entre a velocidade e a área da 

secção transversal do tubo de admissão, é possível calcular a vazão do ar puro 

através da Equação 9. 

1fQ V A=  (9) 

Tomou-se o cuidado de se posicionar as tomadas de pressão em um ponto 

onde o regime de escoamento já estivesse desenvolvido. Para tal, o número de 

Reynolds foi determinado de forma a se verificar o tipo do escoamento (laminar ou 

turbulento) e determinar o “comprimento de entrada” do tubo. 

1Re arV Dρ
µ

=  (10) 

Onde D  é o diâmetro interno do tubo e µ  é a viscosidade dinâmica do 

fluido.  
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Para todas as condições, o número de Reynolds encontrado foi maior do 

que 4000 (Re > 4000), caracterizando assim um regime turbulento. Para regimes 

turbulentos, o comprimento de entrada do tubo deve ser maior do que 10 vezes o 

seu diâmetro (Le > 10D). Assim, as tomadas de pressão para cálculo da velocidade 

e posterior cálculo da vazão do ar puro de entrada, foram instaladas em uma 

posição superior a 10 vezes o diâmetro do tubo de admissão. 

A Tabela 18 apresenta as propriedades do ar utilizadas para os cálculos de 

vazão considerando-se o método do manômetro em “U”. 

Tabela 18 – Valores utilizados no cálculo da vazão do ar puro utilizando-se o método do 
manômetro. 

Valores utilizados para cálculo de vazão de ar puro. 

Densidade do ar [ ]arρ  1,15 kg/m3 

Altura do manômetro em “U” [ ]h  Dependente da abertura das válvulas de EGR e 
de entrada de ar. Valor lido no manômetro. 

Diâmetro do tubo de entrada de ar [ ]D  21 mm 

Densidade do fluido manométrico [ ]manρ  800 kg/m3 

Viscosidade dinâmica do ar [ ]µ  18.10-6 Pa.s 

 

A Figura 62 apresenta o tacômetro, multímetro e rotâmetro utilizados ao 

longo dos ensaios. 

   
 

(a) 
 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Figura 62 – Equipamentos utilizados na instrumentação da bancada experimental.  

(a) - tacômetro utilizado para acompanhamento da rotação do motor; (b) – multímetro utilizado 
para auxílio na leitura da temperatura do óleo lubrificante do motor e (c) - rotâmetro utilizado 

para medição da vazão de ar puro. 
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3.4.5 Vazão do gás de recirculação 

A vazão do gás de recirculação foi determinada seguindo o mesmo método 

de pressão diferencial utilizado para determinação da vazão de ar puro. No entanto, 

por possuir velocidades menores, foi necessário utilizar um manômetro inclinado ao 

invés de se utilizar um manômetro em “U”. 

Também utilizou-se álcool como fluido manométrico no manômetro 

inclinado. A inclinação utilizada no manômetro foi de 15º. 

Diferentemente da condição de ar puro, para utilização da Equação 8 e 

posterior cálculo da vazão do gás de recirculação, foi necessário determinar a 

densidade do gás de recirculação. Assim, fez-se necessário verificar a temperatura 

do gás de exaustão. Dessa forma, as equações no APÊNDICE F (Tabela 45) foram 

utilizadas para determinação da fração dos elementos presentes nos gases de 

exaustão. A massa molar dos gases de exaustão foi determinada através da 

Equação 19. Através da Equação 21 (equação de Clapeyron), determinou-se a 

densidade da mistura dos gases de recirculação. 

3.4.5.1 Cálculo da fração dos elementos nos produtos da exaustão 

Para calcular a fração dos elementos presentes nos gases de exaustão, 

considerou-se um diesel do tipo C12H23, com 86% de carbono e 14% de hidrogênio 

em peso. Assim, considerando o exposto no APÊNDICE F, para a formulação 

CHyOzNw, y = 1,92, z=0 e w=0. Para facilitar nos cálculos, considerando uma razão 

estequiométrica ideal, sem excesso ou falta de ar, a razão de equivalência será igual 

a 1 ( 1ϕ = ). 

Calculando-se ε  através da Equação 15 do apêndice F, tem-se: 

1

1
4 2
1 0,681,921

4

y zε

ε

=
+ −

= =
+

 

Com 0,68ε = , 1ϕ = , é possível calcular as frações dos gases queimados 

(produtos da combustão) de acordo com as equações da Tabela 45 (APÊNDICE F). 
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CO2 O2 
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CO
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O
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2
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=

 
2

2

2
3,76

wN

N
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=
 

Total 

( )
( )

% 1 1
2

% 1 1 0,68 1 3,76

% 1 1 0,68 1 3,76
% 5,08

wTot z

Tot

Tot
Tot

εϕ ε ε ψ = ⋅ − + + + + 
 

= ⋅ − + +

= ⋅ − + +

=

 

 

Dessa forma, baseando-se nas equações acima, obteve-se o percentual de 

cada elemento presente nos produtos da combustão. Na Tabela 19 constam os 

percentuais dos elementos presentes na combustão para a condição considerada. 

Tabela 19 – Fração das substâncias presentes nos gases de exaustão. 
Substância Concentração Percentual (%) 

nCO2 0,68 13,38 
nH20 0,64 12,60 
nO2 0 0 
nN2 3,76 74,02 

nTotal 5,08 100 
 

Com base nos percentuais e na concentração, é possível calcular a massa 

molecular média da mistura dos produtos da combustão através da Equação 19. 

(12 1 16 14) (32 28)

0,68 1 (12 1,92 1) (32 3,76 28)
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Como é possível verificar, a massa molecular da mistura proveniente dos 

gases de exaustão é muito próxima da massa molecular do nitrogênio.  

A partir da Equação 21, equação de Clapeyron, foi possível equacionar a 

densidade dos gases de exaustão em função da temperatura.  

Medindo-se a temperatura através do termopar instalado no tubo de 

recirculação, a densidade pode ser calculada através da Equação 11, abaixo: 

 

352
( )EGR T K

ρ =  (11) 

A Tabela 20 apresenta um resumo das propriedades do gás de recirculação 

utilizadas para os cálculos de vazão do gás recirculado considerando-se o método 

do manômetro inclinado. 
Tabela 20 – Valores utilizados no cálculo da vazão do ar puro utilizando-se o método do 
manômetro. 

Valores utilizados para cálculo de vazão de ar puro. 

Densidade do gás [ ]EGRρ  
3352 /

( )
kg m

T K
. Com temperatura ( )T  lida no 

termopar posicionado no tubo de recirculação. 

Altura do manômetro inclinado [ ]h  Dependente da abertura das válvulas de EGR e 
de entrada de ar. Valor lido no manômetro. 

Ângulo do manômetro inclinado [α ] 15º 

Diâmetro do tubo do gás de recirculação [ ]D  22 mm 

Densidade do fluido manométrico [ ]manρ  800 kg/m3 

Temperatura do gás de recirculação [T] Lida no termopar posicionado no tubo de 
recirculação. 

%CO2 13,38% 

%H2O 12,60% 

%O2 0% 

%N2 74,02% 

Massa molecular da mistura dos gases de 
exaustão [ bMW ] 28,89 kg/kmol 

Coeficiente de excesso de ar (λ ) 1 
 

3.5 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA EGR 

Conforme apresentado anteriormente, o sistema EGR conta com o 

redirecionamento de parte dos gases da exaustão para a admissão. 
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Para desenvolver o sistema de EGR, uma tomada dos gases de exaustão foi 

adicionada ao escapamento. Dessa forma, uma fração desses gases era 

redirecionada para a admissão conforme representado pelo fluxo branco na Figura 

63. A quantidade de gás recirculada era controlada pela válvula EGR, “B”. O ar puro, 

representado pelo fluxo em amarelo, e os gases provenientes da recirculação se 

misturavam na câmara de mistura “A”. Após isso, a mistura resultante era admitida 

para a câmara de combustão. 

 

Figura 63 – Sistema de mistura de gases. 
 

3.5.1 Definição do percentual de EGR 

A partir da vazão de ar puro, de recirculação e da concentração de CO2 

formado, foi possível determinar o percentual de recirculação através da Equação 

12. 

2( )

2( )

%
%

%
admissão

exaustão

CO
EGR

CO
=  (12) 

Para maiores detalhes relacionados a vazão de ar puro e de recirculação, 

verificar Seção 3.4.4 Vazão de ar puro e Seção 3.4.5 Vazão do gás de recirculação. 

 

3.6 DESENVOLVIMENTO DO DINAMÔMETRO 

Um dinamômetro do tipo freio de Prony foi desenvolvido exclusivamente 

para determinação das curvas de desempenho do motor.  
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Depois de conhecidas as curvas de desempenho do motor, por questões de 

segurança devido a instabilidade de fixação do freio de Prony, o sistema de Prony foi 

desmontado e um sistema de freio a tambor foi desenvolvido para aplicar carga no 

motor e ser utilizado ao longo dos ensaios de recirculação.  

Utilizando o sistema de freio a tambor e as curvas obtidas a partir do freio de 

Prony, foi possível ajustar o funcionamento do motor de acordo com as condições de 

carga e rotação sugeridas pelos ciclos de desgaste ASTMs utilizados em ensaios de 

motores diesel.    

3.6.1 Sistema de freio Prony 

Um sistema de freio do tipo Prony, conforme Figura 64, foi desenvolvido e 

instalado ao motor para levantamento das curvas de desempenho do mesmo.  

Nesse sistema de frenagem, um tambor de freio foi preso ao volante do 

motor de forma a ter seu movimento restringido pela sapata de freio “C”. Através do 

parafuso de ajustagem “A” foi possível controlar a força de frenagem aplicada ao 

tambor de freio e, consequentemente, ao motor. A leitura da carga se fazia através 

de uma balança dinamometrica instalada na posição “B”. O comprimento da barra do 

freio Prony era de 1 m, facilitando assim os cálculos.  

 

Figura 64 – Freio de Prony desenvolvido para levantamento das curvas de desempenho do 
motor. 

 
Conhecendo-se a carga (lida através da balança dinamometrica, Figura 65) 

e o comprimento da barra do sistema de freio Prony, foi possível calcular o torque 

fornecido pelo motor para cada valor de rotação. A partir do torque e da rotação, 

calculou-se a potência fornecida pelo motor. A balança dinamometrica utilizada era 

do fabricante AzPR, apresentava funcionamento digital e possuía precisão de 5 g. 
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Figura 65 – Balança dinânometrica utilizada no sistema de freio de Prony. 
 

3.6.2 Sistema de frenagem do motor 

Um tambor de freio, Figura 66 (a), foi desenvolvido e instalado no volante do 

motor. Conforme comentado, o tambor de freio foi utilizado para determinação das 

curvas de desempenho (através do freio Prony) e também ao longo dos ensaios de 

desgaste em cada uma das condições de recirculação.  

Por questões de segurança, o freio Prony foi utilizado somente durante a 

determinação das curvas de desempenho.  

 

 

(a) 
 

(b) 
 

Figura 66 – Sistema de frenagem do motor. (a) – tambor de freio; (b) – Sapada de freio. 
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Depois de determinar as curvas de desempenho do motor, um novo sistema 

de sapata de freio foi desenvolvido (Figura 66 - b). Nesse novo sistema, mais 

robusto, seguro e com uma gaiola de segurança, a carga aplicada ao motor foi 

ajustada a partir da rotação do motor e das curvas de desempenho obtidas com a 

utilização do freio Prony. 

Conforme mostra a Figura 67, a partir da porca de ajustagem “B”, foi 

possível controlar a carga aplicada ao motor. Conforme apertava-se a porca, a força 

de frenagem na sapata de freio “A” também aumentava.  

Controlando-se a rotação através do tacômetro digital e utilizando as curvas 

de desempenho obtidas pelo freio Prony, era possível definir e ajustar a carga 

aplicada no motor através da porca de ajustagem “B”. 

 

 

Figura 67 – Sistema de frenagem utilizado ao longo dos ensaios. 
 

3.6.3 Sistema de refrigeração do freio 

Devido ao calor gerado pela sapata de freio durante a frenagem do motor, 

um sistema de refrigeração teve de ser desenvolvido para o freio. 

Utilizou-se um ventilador comum no sistema de refrigeração do freio, 

proporcionando assim um sistema de refrigeração a ar, conforme ilustrado na Figura 

68. 
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Figura 68 – Refrigeração a ar aplicada ao sistema de frenagem do motor. 
 

3.6.4 Curvas de desempenho do motor 

As curvas de desempenho do motor foram verificadas para determinação do 

torque do motor em função da rotação (Figura 69) e para determinação da potência 

do motor em função da rotação (Figura 70). 

 

 

Figura 69 – Torque do motor em função da rotação. 
 

Como pode-se perceber na Figura 69, o torque máximo do motor é de 

aproximadamente 12 N.m e ocorre na rotação de 1850 rpm. Pelo fato do torque 
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máximo ocorrer na rotação de 1850 rpm, esse valor de rotação foi utilizado no ciclo 

de desgaste, conforme será apresentado na seção seguinte. 

 

Figura 70 – Potência do motor em função da rotação do motor. 
 

3.7 DEFINIÇÃO DO CICLO DE DESGASTE 

Para acelerar os mecanismos de desgaste do motor, um ciclo de teste foi 

desenvolvido utilizando a ASTM D6975-04 e ASTM D5967-14 como referência.  

O ciclo de teste proposto pela a ASTM D6975-04 trata especificamente da 

condição de motores com EGR, onde, nesse teste, o desempenho do lubrificante é 

avaliado em uma condição com altas taxas de formação de fuligem. Na Tabela 21 é 

apresentado o ciclo de teste da ASTM D6975-04 (também conhecido como 

CUMMINS M11 EGR Test).  

Tabela 21 – Ensaio de desgaste proposto pela ASTM D6975-04 (CUMMINS M11 EGR Test).  
(continua) 

Aquecimento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio A 5 135 700 14% 33% 
Estágio B 5 270 1200 15% 57% 
Estágio C 5 540 1600 30% 76% 
Estágio D 5 1085 1600 63% 76% 
Estágio E 5 1470 1600 85% 76% 
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(conclusão) 
Break-in 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio F 120 1930 1600 100% 75% 
Ciclo de teste 

 Tempo (h) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio G 50 1300 1800 80% 85% 
Estágio H 50 1930 1600 100% 75% 
Estágio I 50 1300 1800 80% 85% 
Estágio J 50 1930 1600 100% 75% 
Estágio K 50 1300 1800 80% 85% 
Estágio L 50 1930 1600 100% 75% 

Desligamento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio M 5 270 1200 15% 57% 
Estágio N 5 135 700 14% 33% 
Estágio O 5 < 40 700 < 4% 33% 

 

A ASTM D5967-14 apresenta um ciclo de teste para avaliação do 

desempenho do óleo lubrificante em motores diesel. Nesse ciclo de teste são 

avaliadas características como a viscosidade e a formação de fuligem.   

Na Tabela 22 é apresentado o ciclo de teste da ASTM D5967-14 (também 

conhecida como Mack T-8). 

As curvas características dos motores utilizados no teste Cummins e no 

teste Mack podem ser encontradas no APÊNDICE C. 

Verifica-se que ambos os testes são bastante extensos, aproximadamente 

entre 250 e 300 horas. Sendo assim, devido ao tempo para realização de cada 

ensaio, considerando-se o cronograma da pesquisa aqui realizada e também a 

dificuldade de acompanhar o motor ao longo dos ensaios para realizar as devidas 

alterações de cada estágio, foi proposto um novo ciclo de teste mesclando o teste 

Cummins e o Mack. 

Percebe-se que o teste Cummins intercala a capacidade de torque máxima 

do motor, porém apresenta um maior número de estágios, aumentando a 

complexidade do teste. Já o teste Mack, apresenta estágios mais simples e com 
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menor complexidade. Dessa forma, utilizou-se o carregamento do teste Cummins e 

a simplicidade dos estágios do teste Mack. 

 
Tabela 22 – Ensaio de desgaste proposto pela ASTM D5967-14 (MACK T-8).  

Break-in (troca de óleo após brake-in) 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio A 30 1731 1250 90% 70% 
Estágio B 30 1384 1800 100% 100% 
Estágio C 120 1384 1800 100% 100% 

Aquecimento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio D 10 462 1250 25% 70% 
Ciclo de teste 

 Tempo (h) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio E 250 1384 1800 100% 100% 
Desligamento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio F 10 0 1250 0% 70% 
 

 Como resultado da combinação desses dois ensaios e baseando-se nas 

características técnicas do motor, segue na Tabela 23 o ciclo de teste proposto.  

Tabela 23 – Ciclo de desgaste utilizado para realização dos ensaios.  
Aquecimento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio A 10 2,5 1400 25% 70% 
Ciclo de teste 

 Tempo (h) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio B 100 10 1850 100% 92,5% 
Desligamento 

 Tempo (min) Torque (N.m) Rotação (rpm) 

Percentual do 
torque 

máximo do 
motor 

Percentual da 
rotação 

máxima do 
motor 

Estágio C 10 0 1400 0% 70% 
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As curvas de desempenho do motor podem ser encontradas na seção 3.6.4 

Curvas de desempenho do motor. As especificações técnicas do motor podem ser 

encontradas na seção 3.3 Motor Diesel utilizado, na Tabela 13. 

Devido ao cronograma para realização de todos os ensaios e considerando-

se a diferença de potência entre os motores propostos nas ASTMs e o motor 

utilizado nos experimentos (Mack: 350 HP, Cummins: 400 HP, Yanmar B7: 3,45 HP), 

optou-se em realizar o estágio principal de desgaste em apenas 100 horas. 

Dessa forma, para cada condição de recirculação (0, 20, 35 e 45% de EGR), 

o motor operou 10 minutos em condição de aquecimento, 100 horas em sua 

capacidade de torque máximo e, após isso, 10 minutos em uma condição sem carga 

para realizar o desligamento. Adicionalmente, através da válvula controladora de 

fluxo – letra D na Figura 46, a vazão de ar puro do motor foi ajustada para 20 m3/h, a 

partir da qual se estabeleceu os percentuais de EGR conforme exposto na seção 

3.5.1 Definição do percentual de EGR. 

Os ensaios foram realizados entre as 7h da manhã e as 23h da noite, de 

forma que o motor era desligado toda noite. Ao final de cada ensaio, após as 100 

horas de teste, o motor era desmontado, as peças eram lavadas, os anéis e camisas 

eram trocados por peças novas e o motor era remontado de acordo com as 

instruções do manual de serviço fornecido pelo fabricante do motor, garantindo 

assim que todas as folgas, ajustes e torques de montagem fossem respeitados. 

 

3.8 LUBRIFICANTE, COLETA E ANÁLISE DO ÓLEO 

O lubrificante utilizado nos ensaios foi o Castrol Diesel Oil 40. De acordo 

com o fabricante, o lubrificante ensaiado apresenta classificação SAE 40 e API CF. 

O lubrificante é recomendado para uso em motores 4 tempos movidos a Diesel. Sua 

reserva alcalina (TBN) protege contra a corrosão prematura, neutralizando os ácidos 

formados na combustão. Tal lubrificante apresenta também alto nível de detergência 

e boas características de dispesrsão, protegendo contra a formação de borras e 

vernizes. Por fim, segundo o fabricante, o lubrificante possui também aditivos 

antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e antiespumante.  

Maiores detalhes relacionados a aplicação do lubrificante podem ser 

encontrados no ANEXO D.  
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Na Tabela 24 é possível verificar as propriedades do óleo novo que foram 

comparadas com o lubrificante coletado após cada ensaio. 

Tabela 24 – Propriedades do lubrificante CASTROL DIESEL OIL 40 – Relatório TRIBOLAB. 
Propriedades do lubrificante ensaiado  

Condição: óleo novo. 
Partículas (L) < 5 um 3,2 
Partículas (S) > 5 um 1,9 
Partículas (PLP) – [(L-S)/(L+S)]100 25,5 
Viscosidade @ 40ºC 159,5 cSt 
Viscosidade @ 100ºC 15,7 cSt 
TBN 7,62 mgKOH/g 
Água 523 ppm [mg/kg] (0,05%) 
Fe 1 ppm [mg/kg] 
Cr n/a 
Pb n/a 
Cu n/a 
Sn n/a 
Al 1 ppm [mg/kg] 
Ni n/a 
Ag n/a 
Si 2 ppm [mg/kg] 
B 1 ppm [mg/kg] 
Na 4 ppm [mg/kg] 
Mg 26 ppm [mg/kg] 
Ca 2587 ppm [mg/kg] 
Ba n/a 
P 634 ppm [mg/kg] 
Zn 688 ppm [mg/kg] 
S 6974 ppm [mg/kg] 
Mo 1 ppm [mg/kg] 
Ti n/a 
V n/a 
Oxidação 6,04 Abs/cm 
Sulfatação 11,01 Abs/cm 
Nitração 4,43 Abs/cm 
Fuligem <0,01 Abs/cm (<0,01%) 
Diluição por combustível (diesel) <0,5% 

 

Como a capacidade do cárter do motor ensaiado é relativamente pequena 

(650 ml), em cada ensaio, após a desmontagem do motor para troca da camisa e 

anéis, todo o óleo do cárter era coletado para posterior envio ao laboratório de 

análises de lubrificantes.  

Maiores detalhes com relação ao ponto de drenagem do óleo lubrificante 

podem ser encontrados na seção 3.3.6.1Drenagem de óleo lubrificante, Figura 60. 

Utilizou-se o ciclo de desgaste apresentado na ASTM D6975-04 como 

referência para definição do escopo de análise de óleo. De acordo com a ASTM em 

questão, para ensaios de EGR em motores diesel, deve-se realizar análise de 
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metais, TAN, TBN, viscosidade a 100ºC e percentual de fuligem. Dessa forma, 

optou-se pelo escopo de análise de óleo proposto na Tabela 25. 

Tabela 25 – Escopo de análise de lubrificante utilizado nos ensaios. 
Descrição 

Viscosidade @ 40 ºC 
Viscosidade @ 100 ºC 
Teor de água por Karl Fischer 
Espectrometria 19 elementos: Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ag, Si, B, Na, Mg, Ca, Ba, P, Zn, Mo, Ti e V. 
Espectrometria por IR (oxidação, sulfatação, nitração, fuligem) 
TBN 
Diluição por diesel 
Teor de enxofre por ICP 
Ferrografia quantitativa 

 

O teste de viscosidade foi realizado de acordo com a ASTM D445, o teste de 

teor de água foi realizado de acordo com a ASTM D95, a espectrometria de acordo 

com a ASTM D6525, a espectrometria por IR de acordo com a ASTM E2412 e o 

teste de TBN de acordo com a ASTM D2896.  
 

3.9 VERIFICAÇÃO DA GEOMETRIA DA CAMISA 

Para auxílio da verificação dos mecanismos e efeitos do desgaste, o 

diâmetro da camisa e a circularidade da mesma foram medidos. Para realização das 

medições, uma máquina de medir por coordenadas (MMC) foi utilizada. 

O modelo da máquina utilizada é ZEISS UMM 850 com cabeçote VAST Gold 

e software Calypso. A MMC utilizada pertence ao Laboratório de Metrologia da 

VOLVO DO BRASIL (Curitiba/PR). 

O apalpador utilizado para as medições do diâmetro e circularidade é do tipo 

disco com raio de 14,976 mm. Foram verificados 1040 pontos ao longo da 

circunferência em cada medição. A velocidade do apalpador utilizada foi de 2 mm/s. 

Conforme ilustrado na Figura 71, foram realizadas 4 medições ao longo da 

altura da camisa para uma camisa nova e também para cada uma das camisas 

ensaiadas (0, 25, 35 e 45 % de recirculação). 

Considerando-se o topo da camisa como sendo a referência zero, a primeira 

medição de diâmetro foi realizada a 3,5 mm do topo da camisa, a segunda foi 
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realizada a 15 mm do topo da camisa e a terceira e quarta medição foram realizadas 

a 40 mm e 80 mm do topo da camisa, respectivamente. 

As medições de circularidade e diâmetro realizadas na altura de 3,5 e 15 

mm encontram-se na região do ponto morto superior (PMS), a medição realizada na 

posição de 40 mm encontra-se exatamente no meio do curso de deslocamento do 

pistão, chamada aqui de região central (RC), já a posição de 80 mm refere-se a 

posição do final do curso de deslocamento do pistão ou ponto morto inferior (PMI).  

Essas posições verticais foram utilizadas também para a análise de 

rugosidade e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Figura 71 – Pontos de medição do diâmetro e circularidade. 
Fonte adaptada: Manual técnico Volvo, 2015. 

 
A Tabela 26 apresenta os valores do diâmetro de uma camisa nova obtidos 

na máquina de medir por coordenadas conforme apresentado na Figura 71. 

Tabela 26 – Diâmetro e circularidade para camisa nova obtida na MMC. 
 Posição Diâmetro [mm] Circularidade 

Ponto 1 PMS – 3,5 mm 69,9518 - 
Ponto 2 PMS – 15 mm 69,9483 0,0221 
Ponto 3 RC – 40 mm 69,9437 0,0128 
Ponto 4 PMI – 80 mm 69,9412 0,0108 

 

3.10 VERIFICAÇÃO DA GEOMETRIA DOS ANÉIS 

A espessura e a largura dos anéis foram mensuradas a fim de se verificar o 

desgaste sofrido pelos anéis ao longo dos ensaios. Para realizar as medições, 

utilizou-se um micrômetro VONDER externo com capacidade de medição de 0 - 25 
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mm e graduação de 0,01 mm. Um lote de 8 jogos13 de anéis novos foi medido para 

se obter a largura e espessura média dos anéis. Em todos os anéis, três pontos 

distintos foram medidos conforme mostrado na Figura 72. A partir do universo de 

todos os pontos medidos, o valor médio da espessura e da largura para cada tipo de 

anel foi determinado.   

 

Figura 72 – Localização das medições de largura e espessura dos anéis. 
 

Após a realização dos ensaios, para todos os anéis, a espessura e a largura 

dos anéis ensaiados foram medidas novamente. Especificamente para a condição 

de 20% e de 45% de recirculação, a espessura e largura dos anéis foram medidas 

antes e depois do ensaio para que as dimensões anterior e posterior ao ensaio 

fossem comparadas. Para a condição de 0% e de 35%, os valores medidos após o 

ensaio foram comparados somente com os valores médios de espessura e de 

largura dos anéis. 

A Tabela 27 apresenta os valores médios obtidos para a largura e espessura 

dos anéis novos considerando uma distribuição normal de 99,7% de confiança ou 

uma distribuição assimétrica com 88,89% de confiança de acordo com o teorema de 

Chebyshev. 

Tabela 27 – Espessura e largura média dos anéis novos. 

 
Distribuição assimétrica - Chebyshev P(88,89%) = Distribuição normal P(99,7%) 

ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 
Espessura 
Média [mm] 2,46 ± 0,05 2,45 ± 0,06 2,45 ± 0,06 2,46 ± 0,05 3,96 ± 0,04 

Largura Média 
[mm] 2,81 ± 0,08 2,79 ± 0,11 2,81 ± 0,09 2,8 ± 0,2 3,00 ± 0,14 

                                                 

13 Um jogo de anel contem todos os anéis utilizados no pistão (anel de compressão, de 
torção, raspador e de óleo). No caso do motor Yanmar, um jogo de anéis contem 5 anéis (Anel 1 – 
compressão, Anel 2 – formado por 2 anéis de torção, Anel 3 – raspador e Anel 4 – anel de óleo. 
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O coeficiente da variação, bem como os valores para espessura e largura 

considerando-se outros intervalos de confiança obtido nas medições pode ser 

encontrado no APÊNDICE D.  

 

3.11 VERIFICAÇÃO DA MASSA DOS ANÉIS E DA CAMISA 

As massas de cada um dos anéis do pistão e da camisa foram medidas a 

fim de se verificar pelo método de perda de massa o desgaste sofrido pelos 

componentes em cada uma das condições de ensaio (0, 20, 35 e 45 % de 

recirculação). 

A massa dos anéis foi medida através de uma balança analítica da marca 

UNIBLOC, modelo AUY220 (capacidade de 220 g com divisão de 0,1 mg). A massa 

da camisa foi medida utilizando-se uma balança eletrônica da marca AAKER, 

modelo JH2102 (capacidade de 2100 g com divisão de 0,01 g). Um lote de 8 jogos14 

de anéis e de 8 camisas foi pesado para obtenção da massa média da camisa nova 

e dos anéis novos utilizados nos ensaios. 

Após a realização dos ensaios, a massa foi medida novamente para todos 

os anéis e camisas ensaiadas para que pudessem ser comparadas com os valores 

médios de massa dos anéis novos e camisas novas. Especificamente para a 

condição de 20% e de 45% de recirculação, a massa dos anéis e da camisa foram 

medidas antes e depois do ensaio para que o valor de massa anterior e posterior ao 

ensaio fosse comparado. Para a condição de 0% e de 35%, os valores de massa 

obtidos após o ensaio foram comparados somente com os valores médios de massa 

obtidos com a pesagem dos anéis e camisas novas.  

A Tabela 28 e a Tabela 29 apresenta os valores de massa obtidos para os 

anéis e camisa respectivamente considerando uma distribuição normal de 99,7% de 

confiança ou uma distribuição assimétrica com 88,89% de confiança de acordo com 

o teorema de Chebyshev.  

O coeficiente da variação e o valor de massa considerando-se outros 

intervalos de confiança nas medições podem ser encontrados no APÊNDICE D. 

                                                 

14 Um jogo de anel contem todos os anéis utilizados no pistão (anel de compressão, de 
torção, raspador e de óleo). No caso do motor Yanmar, um jogo de anéis contem 5 anéis (Anel 1 – 
compressão, Anel 2 – formado por 2 anéis de torção, Anel 3 – raspador e Anel 4 – anel de óleo. 
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Tabela 28 – Massa média dos anéis novos considerando uma distribuição normal com 
P(99,7%) ou uma distribuição assimétrica com P(88,89%). 

 ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 
Massa Média 
 dos anéis [g] 9,6  ± 0,3 9,7  ± 0,4 9,8  ± 0,3 9,2  ± 0,8 12,7 ± 0,7 

 
Tabela 29 – Massa média da camisa nova. 

Massa média 
 da camisa [g] 1690 ± 50 

 

3.12 VERIFICAÇÃO DA RUGOSIDADE DOS ANÉIS E DA CAMISA 

Tanto os anéis e camisas foram cortados para verificação do perfil de 

rugosidade. Foram analisadas as faces externas de todos os anéis e a face interna 

da camisa (região de contato entre o anel e a camisa) para cada uma das condições 

de recirculação ensaiada. Na Figura 73 é possível verificar um esboço da face 

externa dos anéis cuja topografia foi determinada (face “A”). 

Os parâmetros de superfície foram obtidos utilizando o interferômetro TalySurf 

CCI da Taylor Hobson software TalyMap Platinum 6.1.0.6001. Para a análise 3D dos 

parâmetros de superfície, o software em questão utiliza a norma EUR 15178N, já 

para a análise dos parâmetros 2D, o software utiliza a norma ISO 13565-2 para os 

parâmetros Rk, Rpk, Rvk, Mr1 e Mr2. 

 

Figura 73 – Superfície “A” dos anéis analisadas no interferômetro. 
 

A lente utilizada é de 50 mm com resolução ótica de 0,4 x 0,6 micrometros. A 

amostragem de pontos utilizada foi de 1024 x 1024 pontos. O filtro de forma é do 

tipo polinomial de 4 ordem e o threshold é de 0,2% (superior e inferior). 
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ANEL 1 

  
ANEL 2 

  
ANEL 3 

  
ANEL 4 

  
Quadro 4 - Imagens dos anéis no estereoscópio (lado esquerdo). Imagens 3D da face de 
contato dos anéis no interferômetro (lado direito). 
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De forma geral, os anéis novos apresentam uma topografia uniforme com 

picos e vales orientados no sentido circunferencial dos anéis.  

Além das imagens 3D obtidas no interferômetro, o aspecto característico do 

processo de usinagem também ser observado nas imagens obtidas com o 

estereoscópio, conforme mostra o Quadro 4. A Tabela 30 apresenta os parâmetros 

de rugosidade 3D da superfície de contato dos anéis (µm). 
Tabela 30 – Parâmetros de rugosidade 3D da superfície de contato dos anéis. 

Anéis Novos – Superfície – 3D 
Parâmetro ANEL 1 ANEL 2 ANEL 3 ANEL 4 

Sa 1,875 1,352 2,269 1,970 
Sq 2,248 1,702 2,740 2,524 
Sk 6,651 4,475 7,705 6,389 

Spk 1,680 1,402 2,267 1,879 
Svk 2,047 1,999 3,108 3,159 

 

3.13 MICROSCOPIA ELETRÔNICA (MEV) DOS ANÉIS E CAMISA 

Tanto os anéis como as camisas foram observados em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) para verificação das características da superfície. 

Adicionalmente, o EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectrometry) foi realizado para 

determinação da composição química da superfície das amostras ensaiadas.  

Com as análises do MEV, foi possível realizar verificações quanto ao 

acabamento superficial antes e após os ensaios, determinação da espessura dos 

riscos produzidos pelo ciclo de desgaste e verificação da presença de filmes 

tribológicos presentes na superfície das amostras através do EDS. O microscópio 

eletrônico que foi utilizado é um ZEISS, modelo EVO MA15.  

Exclusivamente para as camisas ensaiadas, as amostras foram cortadas de 

forma a cobrir a região de contato da camisa com os anéis (80 mm de deslocamento 

do pistão) e foram divididas em três regiões distintas, conforme Figura 74 (PMS – 

região A, RC – Região B1 e PMI – região C). Para a camisa nova, exclusivamente, 

uma única região aleatória da parte interna foi analisada. 

Através das imagens obtidas no MEV, conforme apresentado na Figura 75, é 

possível observar nitidamente as marcas provenientes do processo de brunimento 

da camisa nova. Os sulcos provenientes do brunimento tendem a atuar como 

reservatórios de óleo lubrificante, auxiliando na lubrificação. 
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Figura 74 – Localização das amostras da camisa verificadas no MEV (unidade em mm). 
 

 

Figura 75 - Imagem da superfície da camisa obtida através do MEV com aumento de 500X. 
 

No que diz respeito à composição, percebe-se que a camisa nova, cujo 

material é ferro fundido cinzento, apresenta teores de manganês (Mn), silício (Si) e 

cromo (Cr), onde esses são elementos de liga e tendem a garantir elevada 

resistência ao desgaste. Na Tabela 31 encontra-se a composição da superfície da 

camisa encontrada através do EDS. 

Tabela 31 – Composição da superfície da camisa. 
Concentração dos elementos encontrados na superfície da camisa 

Percentual do 
elemento C Si Cr Mn Fe 

 8,25 1,69 0,44 0,58 89,04 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com os ensaios 

realizados. Conforme mencionado no capítulo anterior, o motor foi ensaiado com 

diferentes taxas de recirculação (0%, 20%, 35% e 45%) e os efeitos causados pela 

recirculação foram avaliados através das análises do lubrificante usado e da 

verificação dos anéis e camisa do motor. Para avaliar os mecanismos de desgaste 

nos componentes do motor foram utilizadas técnicas de análises de rugosidade, 

verificação da variação da massa e dimensões e microscopia eletrônica. 

Para um melhor entendimento, os resultados obtidos foram divididos em 

diferentes seções. As seções com os resultados estão divididas em: i/ parâmetros 

gerais obtidos nos ensaios; ii/ análise de óleo; iii/ verificação dos anéis e camisa. 

A Figura 76 apresenta um fluxograma com a disposição dos resultados para 

uma melhor compreensão. 

 

Figura 76 – Fluxograma dos resultados obtidos no trabalho desenvolvido. 
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4.1  BANCADA EXPERIMENTAL 

A bancada experimental utilizada foi totalmente desenvolvida durante o 

trabalho aqui apresentado, desde instrumentação a definição de ciclos de ensaio. 

4.1.1 Taxas de EGR 

As taxas de recirculação foram calculadas a partir da Equação 2 conforme 

apresentado no capítulo anterior. Para tal, foi necessário verificar a temperatura dos 

gases de exaustão, a densidade dos produtos de exaustão e os fluxos de gás na 

linha de ar puro e na linha de recirculação. A Tabela 32 apresenta os fluxos 

calculados para o ar puro e para a recirculação a partir das leituras nos manômetros 

instalados na tubulação de admissão e de recirculação. Os percentuais para as 

condições da tabela abaixo foram nomeados ao longo do trabalho como 0%, 20% 

35% e 45%. 

Tabela 32 – Fluxos na admissão e recirculação calculados para as taxas de EGR ensaiadas. 

%CO2 na exaustão 13,38% 
Fluxo de ar puro [m3/h] 23,02 22,56 21,6 21,1 
Fluxo no EGR [m3/h] 0 5,89 12,61 17,84 
CO2 Exaustão [m3/h] 3,08 3,81 4,58 5,21 
CO2 Admissão [m3/h] 0,00 0,79 1,69 2,39 
%EGR 0,00% 20,70% 36,86% 45,81% 
 

4.1.2 Potência do motor 

A partir dos ensaios realizados utilizando o dinamômetro do tipo freio de 

Prony aqui desenvolvido, foi possível avaliar o impacto da recirculação de gases na 

potência do motor, conforme Figura 77.  

No que diz respeito a influência da recirculação na potência do motor, de 

forma geral, verifica-se uma queda na potência do motor com o aumento da 

recirculação de gases. 

Conforme apresentado na Figura 78, verifica-se que a potência máxima 

desprendida pelo motor foi de 3,05 CV para a condição sem recirculação, porém, 

ajustando a válvula de EGR para a condição de 20% de recirculação, verificou-se 

uma queda de 11% na potência do motor. Para a condição de recirculação de 35%, 

uma queda de 14% foi verificada e para a condição de 45% de recirculação, houve 

queda 19% na potência do motor. 
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Figura 77 – Variação da potência do motor com aumento da recirculação de gases. 
 

 

Figura 78 – Variação da potência máxima em função do percentual de recirculação. 
 

De acordo com Squaiella (2010) e Zheng et al. (2004), possíveis perdas de 

potência do motor podem ocorrer devido à utilização da recirculação dos gases. De 

acordo com Yasin et al. (2015), motores diesel convencionais com EGR apresentam 

redução de potência quando esse sistema é utilizado devido a queima incompleta do 

combustível causada pela redução de oxigênio na câmara de combustão. 

Adicionalmente, segundo Hountalas et al. (2008), o uso do EGR gera um efeito 

negativo na eficiência do motor o qual é intensificado linearmente com o aumento 

das taxas de EGR. 

O incremento da temperatura do ar de admissão causada pela massa de 

gases recirculada pode gerar a redução da densidade da massa de ar limpo 

admitido além de criar pontos de calor dentro da câmara de combustão que fazem 
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com que o ponto de auto-ignição do combustível seja atingido mais cedo, 

prejudicando o rendimento do motor (SQUAIELLA, 2010). 

 

4.1.3 Consumo de combustível 

Para determinação do consumo de combustível foi mensurado o tempo 

necessário para consumo de 1 litro de diesel.  

Conforme apresentado por Yasin et al. (2015), é esperado que haja um 

aumento no consumo de combustível quando há a utilização de EGR devido à 

queima incompleta do combustível e à ineficiência da combustão provocada pela 

falta de oxigênio na câmara de combustão. De acordo com Squaiella (2010), alguns 

estudos reportam um aumento de 2,3% no consumo de combustível com a utilização 

do EGR. 

 Apesar da literatura apresentar que há um aumento no consumo de 

combustível, a partir da Figura 79 é possível verificar que não houve variação 

significativa no consumo de diesel para as condições ensaiadas. Aparentemente há 

uma leve redução no consumo, porém, considerando-se o desvio padrão nos valores 

obtidos, não é possível afirmar que houve alguma alteração significativa. 

 

Figura 79 – Variação do consumo de combustível com o percentual de EGR. 
 

4.1.4 Temperatura do óleo lubrificante 

A temperatura do óleo lubrificante foi acompanhada através da instalação de 

um termopar no cárter de óleo do motor.  

A Figura 80 apresenta a temperatura máxima do óleo verificada em cada um 

dos dias de ensaio. 
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Figura 80 – Variação da temperatura do óleo ao longo dos ensaios para cada uma das taxas de 
recirculação. 

 
A Figura 81 apresenta a temperatura média do óleo lubrificante para cada 

um dos ensaios. Nota-se uma leve redução de temperatura do óleo para as 

condições de 20% e 45% de EGR quando comparadas a condição sem recirculação 

(0% EGR). 

 

Figura 81 – Variação da temperatura média do óleo em função do percentual de EGR. 
 

Para a condição de 35% de recirculação, verificou-se um aumento de 34% 

na temperatura média do lubrificante quando comparado às condições de 20% e 

45%. A maior temperatura verificada para a condição de 35% de EGR pode ser 

explicada por diferenças na rota dos gases recirculados entre a condição de 35% de 

EGR e as demais condições de recirculação.  
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O primeiro ensaio realizado foi o de 35%, porém, devido aos tubos de 

recirculação de gases estarem muito próximos ao escapamento, a tomada de 

pressão para posterior cálculo do fluxo de ar recirculado foi dificultada. Assim, para 

facilitar a referida medição, um tubo de maior extensão e um pouco mais afastado do 

tubo de escape foi montado para as condições de 0%, 20% e 45%. Adicionalmente, 

a porta da sala de ensaio foi mantida fechada somente durante o ensaio de 35% de 

recirculação, o que também contribuiu para uma maior temperatura do óleo. Na 

condição de 35% de EGR, a temperatura dos gases de exaustão ficou próxima de 

125ºC, enquanto que nas demais condições, ficou próxima de 60ºC. Dessa forma, 

devido a diferença de temperatura dos gases recirculados provocada pela diferença 

na rota de recirculação, para efeitos desse trabalho, a condição de 35% de EGR foi 

denominada como EGR hot, enquanto que as demais condições, foram 

denominadas como EGR cooled.  

4.2 ANÁLISE DE ÓLEO 

O óleo lubrificante do motor foi drenado no término de cada um dos ensaios 

e enviado para análise em um laboratório especializado. Cada ciclo de ensaio teve 

duração de 100 horas e, durante os ensaios, o nível de óleo foi acompanhado. Em 

nenhuma situação o nível de óleo foi preenchido.  

Várias análises foram realizadas no lubrificante. A seguir, são apresentados 

os resultados para concentração de fuligem, viscosidade, diluição por combustível, 

metais de desgaste, metais de adição e oxidação. Os demais resultados da análise 

do lubrificante podem ser verificados no APÊNDICE E. 

4.2.1 Concentração de fuligem 

De acordo com Li et al. (2014), Aldajah et al. (2007), George et al. (2007) e 

vários outros estudos, a utilização de EGR aumenta a concentração de fuligem no 

óleo lubrificante. Excluindo-se a condição de 35%, conforme pode-se observar no 

gráfico da Figura 82, verifica-se um aumento na concentração de fuligem com o 

aumento da taxa de recirculação de gases.  

Para a condição de óleo novo e para a condição sem recirculação (0% 

EGR), a concentração de fuligem encontrada no óleo foi menor do que 0,01% 

(fuligem < 0,01%). Ao recircular 20% de EGR e 45% de EGR houve um leve 

aumento na concentração de fuligem, atingindo valores de 0,2% e 0,25%, 
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respectivamente. Nota-se que para a condição de 35% de EGR houve um pico na 

formação de fuligem (1,56%), sendo que a contaminação encontrada foi superior a 

todas as outras condições de recirculação. 

 

Figura 82 – Formação de fuligem em função da taxa de EGR. 
 

De acordo com Hountalas et al. (2008), o aumento na taxa de EGR provoca 

um aumento na concentração de fuligem formada. Em seus estudos, revela que o 

aumento da temperatura do EGR pode gerar uma redução da concentração de 

oxigênio, afetando negativamente a eficiência do motor, a pressão de combustão e 

intensificando a formação de fuligem. Por esse motivo, busca-se reduzir a 

temperatura do gás recirculado e, para tal, faz-se o uso do EGR cooled, o qual 

permite reduzir a formação de NOx sem comprometer a eficiência do motor e 

prevenir a formação de fuligem. A influência da temperatura na formação de material 

particulado pode ser verificada através do gráfico da Figura 83. 

 

Figura 83 – Efeito do resfriador de EGR sobre a formação de material particulado.  
Fonte: SQUAIELLA, 2010. 
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Conforme apresentado na seção 4.1.4 Temperatura do óleo lubrificante, 

devido a uma necessidade de alteração na rota dos gases recirculados, a condição 

de 35% de EGR operou com uma tubulação de menor comprimento e com maior 

proximidade do tubo de exaustão, fazendo com que os gases recirculados 

apresentassem temperaturas próximas a 125ºC. Para as demais taxas de 

recirculação, as trocas térmicas com o ambiente foram intensificadas devido ao 

maior comprimento da tubulação e a temperatura do gás recirculado atingiu 

temperaturas próximas de 60ºC. Assim, devido a essa diferença na temperatura dos 

gases recirculados e para um melhor entendimento dos resultados, para este 

trabalho, a condição de 35% de EGR foi denominada como sendo EGR hot.  

Com base no exposto acima, acredita-se que a temperatura dos gases 

recirculados foi uma das principais razões para que a condição de 35% de EGR 

apresentasse a maior formação de fuligem, superando até mesmo a condição de 

45% de recirculação. Quando comparado aos demais ensaios, é possível que a 

maior temperatura dos gases recirculados na condição de 35% de EGR tenha 

produzido uma maior redução da concentração de oxigênio na admissão, 

intensificando a formação de fuligem. 

De acordo com Green e Lewis (2008), valores típicos de fuligem 

encontrados em óleos de motores podem variar de 3 a 5%. Limites utilizados por 

associações automotivas, como, por exemplo, a ACEA, exigem contaminações 

máximas de 3,3% a 6,7% dependendo das condições de trabalho. Fabricantes de 

motores Diesel exigem concentrações inferiores a 2% dependendo da utilização. 

Dessa forma, apesar de ter sido verificado um aumento na concentração de fuligem 

com o aumento das taxas de recirculação e em função da temperatura, de maneira 

geral, os valores obtidos para fuligem nas condições ensaiadas são considerados 

baixos.  

Acredita-se que a baixa concentração de fuligem obtida possa estar 

relacionada com a carga aplicada ao motor, a razão ar-combustível utilizada no 

motor, a temperatura dos gases recirculados e o tempo de ensaio (100 horas). As 

três primeiras hipóteses são influenciadas pela disponibilidade de oxigênio na 

câmara de combustão.  

De forma geral, acredita-se que maiores concentrações de fuligem no 

lubrificante seriam verificadas através da utilização de uma maior restrição na 
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entrada de ar puro, um aumento na carga aplicada ao motor, um aumento na 

temperatura dos gases recirculados ou através do aumento do tempo do ciclo de 

teste.  

4.2.2 Diluição por combustível, viscosidade e oxidação 

Exceto para a condição de 20% de EGR, através do gráfico apresentado na 

Figura 84, percebe-se um aumento linear na diluição por combustível conforme 

aumenta-se a taxa de recirculação.  

 

Figura 84 – Variação da diluição com o aumento da taxa de recirculação. 
 

Na condição de 20% de EGR especificamente, em um dos últimos dias de 

ensaio, houve uma maior dificuldade para dar a partida no motor. Assim, acredita-se 

que o combustível injetado e não queimado durante as várias tentativas de partida 

tenha contaminado o lubrificante levando a um aumento na diluição por combustível. 

Através do gráfico da Figura 85 é possível verificar o efeito da diluição sobre 

a viscosidade do lubrificante.  

Verifica-se que com o aumento da diluição, há uma brusca redução na 

viscosidade do lubrificante, exceto quando compara-se a condição de 0% de EGR 

com a condição de 35% de EGR. Ao comparar essas duas condições isoladamente, 

percebe-se um aumento de 31% na diluição por combustível e não há uma alteração 

significativa da viscosidade.  

Acredita-se que a manutenção da viscosidade na condição de 35% de EGR 

possa estar associada a concentração de fuligem presente no óleo. 
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Figura 85 – Variação da viscosidade em função da contaminação por combustível. 
 

Conforme apresentado por Green e Lewis (2008), de maneira geral, a 

contaminação por fuligem gera um aumento da viscosidade do lubrificante, que por 

sua vez leva a um aumento do coeficiente de atrito, aumentando o consumo de 

combustível e reduzindo a eficiência do motor. Aldajah et al. (2007) também propõe 

um aumento da viscosidade do lubrificante associado a contaminação por fuligem 

devido a utilização do EGR. 

Comparando-se a condição de 0% de EGR com a condição de 35% de 

EGR, como a diluição por combustível foi maior na condição de 35% de EGR, 

esperava-se uma maior queda da viscosidade para essa condição devido a diluição. 

No entanto, como houve um aumento significativo na concentração de fuligem na 

condição de 35% de recirculação (1,56%), acredita-se que a fuligem atuou de forma 

a manter a viscosidade do lubrificante, compensando a possível queda que seria 

provocada pela diluição de combustível. Assim, baseando-se nos estudos anteriores, 

ao se comparar as condições de 0% e 35% de EGR, acredita-se que se não tivesse 

ocorrido um aumento na diluição de combustível para a condição de 35% de EGR, 

ao fim do ensaio, a viscosidade para essa condição teria aumentado.  

De maneira análoga, seria esperada uma redução na viscosidade para a 

condição de 35% de EGR se não tivesse havido um aumento na concentração de 

fuligem para essa condição. 

No que diz respeito à oxidação, conforme apresentado no gráfico da Figura 

86, verifica-se um aumento da oxidação com o aumento da diluição por combustível. 
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Figura 86 – Influência da diluição por combustível na oxidação. 
 

De acordo com Carreteiro e Belmiro (2006), um aumento na oxidação do 

lubrificante pode provocar um aumento na viscosidade. Porém, conforme 

apresentado no gráfico da Figura 87, percebe-se um efeito contrário, onde há uma 

redução da viscosidade mesmo com o aumento da oxidação.       

 

Figura 87 – Efeito da diluição por combustível na viscosidade e oxidação. 
 

Sabendo que a diluição causa uma redução na viscosidade e que a queda 

de viscosidade observada nos ensaios está associada a esse fato, é possível afirmar 

através do gráfico da Figura 87 que a viscosidade do lubrificante é mais sensível a 

diluição por combustível do que pela oxidação. Assim, o aumento da viscosidade 
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que seria provocado pelo aumento da oxidação foi sobreposto pela redução da 

viscosidade devido a diluição por combustível. 

Com base na Tabela 33 é possível realizar uma comparação entre o efeito 

da fuligem e da oxidação sobre a viscosidade. Comparando-se a condição de 35% 

de EGR com a condição de 45% de EGR, verifica-se uma queda de 16% na 

viscosidade devido a diluição por combustível mesmo com um aumento de 34,5% na 

oxidação, porém, para essa condição, não se verifica uma grande concentração de 

fuligem. Por outro lado, ao se comparar a condição de 0% de EGR com a condição 

de 35% de EGR, verifica-se que não há variação de viscosidade mesmo com o 

aumento da diluição por combustível, porém, para a condição de 35% de EGR há 

uma grande concentração de fuligem (1,56%). Dessa forma, comparando-se a 

condição de 0% e 35% de EGR, pode-se concluir que o efeito da manutenção da 

viscosidade na condição de 35% de EGR está mais relacionado a concentração de 

fuligem do que ao aumento da oxidação no óleo. Assim, é possível concluir que a 

viscosidade do óleo é mais sensível a contaminação por fuligem do que a oxidação. 

Adicionalmente, segundo Green e Lewis (2008), algumas investigações tem 

mostrado que concentrações abaixo de 1% de fuligem no lubrificante produzem um 

aumento linear da viscosidade, porém, acima de 1%, o aumento da viscosidade 

devido a contaminação por fuligem cresce rapidamente. Assim explica-se o porquê 

na condição de 35% de EGR a concentração de 1,56% de fuligem foi suficiente para 

manter a viscosidade e por que a concentração de 0,25% de fuligem não foi 

suficiente para compensar a forte redução na viscosidade devido a diluição por 

combustível na condição de 45% de EGR.   

Tabela 33 – Influência da fuligem e da oxidação sobre a viscosidade. 

Taxa de EGR 0% 35% 45% 
Viscosidade (@40ºC) [cSt] 144,5 143,7 121,1 
Diluição [%] 1,6 2,1 4,6 
Oxidação [Abs/cm] 9,88 14,07 18,93 
Fuligem [%] 0 1,56 0,25 

 

Para óleo de motor, em geral, permite-se viscosidade de mínimas de 10 cSt 

@ 100ºC , limites de oxidação de 20 Abs/cm e diluições de combustível de até 5%. 

Assim, no que diz respeito a diluição por combustível, viscosidade e oxidação, 

exceto para a condição de 20% de EGR, que apresentou diluição de 6,7% e 
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oxidação de 21,29 Abs/cm, em todas as outras condições de ensaio os limites do 

óleo lubrificante não foram atingidos. 

 

4.2.3 Severidade de desgaste - PLP 

O PLP representa a proporção entre a concentração de partículas grandes 

(>5 µm) em relação à concentração total de partículas. De forma prática, representa 

o modo de desgaste. Admitindo que não ocorram alterações no desgaste dos 

equipamentos, a taxa de produção de partículas grandes e pequenas e a proporção 

entre elas deve ser constante. 

Analisando-se os resultados referentes ao PLP no óleo lubrificante (Figura 

88), ao comparar a condição de 0% com a condição de 35% de EGR, verifica-se um 

maior PLP para a condição de 35% de recirculação. Como as propriedades do 

lubrificante para essas duas condições se manteve muito similar, o aumento no PLP 

pode estar relacionado exclusivamente ao aumento significativo na concentração de 

fuligem. Conforme apresentado anteriormente, é possível que, na condição de 35% 

de EGR, a fuligem tenha atuado de forma a manter o valor de viscosidade mesmo 

em uma condição de diluição por combustível de 2,1%. Adicionalmente, como houve 

um aumento no PLP e somente a concentração de fuligem apresentou variação 

significativa entre a condição de 0% e 35% de EGR, acredita-se que, além da 

influência na viscosidade, a fuligem possa também ter atuado de forma a intensificar 

o desgaste. 

Comparando-se a condição de 45% de EGR com a condição sem 

recirculação (0% EGR), percebe-se uma leve redução do PLP para a condição com 

recirculação (45% EGR), significando que houve uma redução na formação de 

partículas grandes. Alguns estudos mostram que para concentrações muito baixas 

de fuligem (menores do que 1%), a fuligem pode atuar como um agente redutor no 

coeficiente de atrito. É possível que na condição de 45% tenha havido uma redução 

no atrito devido a baixa concentração de partículas de fuligem (<1%), explicando 

assim a redução observada no PLP. Maiores detalhes referente a esse ponto serão 

apresentados na sequência. 
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Figura 88 – Influência da concentração de fuligem na formação de partículas (PLP). 
 

Para condição de 20% de EGR, não é possível relacionar a formação de 

partículas com a concentração de fuligem, pois, acredita-se que o incremento na 

formação de partículas grandes pode estar mais relacionado a queda na viscosidade 

devido a diluição de combustível do que exclusivamente a formação de fuligem. A 

redução de viscosidade observada para essa condição poderia dificultar a formação 

e manutenção do filme lubrificante, intensificando o desgaste. Assim, para essa 

condição, o aumento do PLP pode estar associado a fuligem, mas também a queda 

de viscosidade provocada pela diluição de combustível. 

4.2.4 Partículas de desgaste 

De acordo com Green e Lewis (2008), um lubrificante contaminado com 

fuligem produz quantidades significativas de desgaste no motor. Segundo Aldajah et 

al. (2007), contaminações de 12% de fuligem apresentaram grandes taxas de 

desgaste, tanto por abrasão como por adesão. Segundo George et al. (2007), o 

desgaste aumenta de uma forma não linear conforme aumenta-se a concentração 

de fuligem no lubrificante. Além desses, vários outros estudos reportam o aumento 

do desgaste com o aumento da contaminação por fuligem. 

Através da verificação da quantidade total de partículas obtida por meio da 

análise do lubrificante, considerando somente as condições com recirculação, os 

resultados indicam um aumento da formação de partículas de desgaste com o 

aumento da concentração de fuligem (Figura 89), de forma que a condição de 
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recirculação com maior contaminação por fuligem (35% EGR) apresentou a maior 

quantidade de partículas de desgaste. 

 

Figura 89 – Número de partículas presente no lubrificante em função da concentração de 
fuligem. 

 
De acordo com George et al. (2007), não há um aumento proporcional na 

formação de partículas de desgaste com o aumento da concentração de fuligem no 

óleo. Ao se comparar o aumento da quantidade de partículas entre as condições de 

20% e 45% com as condições de 45% e 35%, pode-se perceber a não 

proporcionalidade da formação de partículas em função do aumento da 

concentração de fuligem. 

Comparando a condição de 20% e 45% de EGR, percebe-se que um 

aumento absoluto de 0,05% na concentração de fuligem gerou um aumento de 

aproximadamente 32% na concentração de partículas. Comparando-se a condição 

de 35% e 45% de recirculação, verificou-se que um aumento absoluto de 1,31% na 

concentração de fuligem para a condição de 35% de EGR15 gerou um aumento de 

aproximadamente 154% no número de partículas. 

De acordo com Green e Lewis (2008), a fuligem irá afetar tanto o coeficiente 

de atrito como o desgaste, no entanto, poucos trabalhos para avaliar essa relação 

                                                 

15 Lembrando que, para esse trabalho, a condição de 35% de EGR foi ensaiada em uma temperatura 
superior as demais condições sendo considerada como EGR hot. 
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foram desenvolvidos e vários resultados conflitantes e contraditórios foram 

publicados. Adicionalmente, em alguns estudos verificou-se uma redução no 

coeficiente de atrito com o aumento da concentração de fuligem. Nesses estudos a 

fuligem foi apontada como um modificador de atrito. Green e Lewis (2008) também 

apresentam a influência da contaminação por fuligem na variação do coeficiente de 

atrito para óleos com diferentes básicos. Através de seus resultados, verifica-se que 

contaminações de até 1% por negro de fumo (carbon black) podem apresentar uma 

queda no coeficiente de atrito. 

Baseando-se nos estudos anteriores, ao comparar os resultados das 

condições de 20% e 45% de EGR com a condição sem recirculação (0% de EGR), 

acredita-se que a redução no desgaste verificada para as condições com 

contaminação de 0,2% e 0,25% de fuligem (20% e 45% de recirculação, 

respectivamente), pode estar associada a redução do coeficiente de atrito. No 

entanto, para uma contaminação de fuligem acima de 1% (1,56% para 35% de 

EGR), verifica-se um aumento significativo do desgaste quando comparado à 

condição sem recirculação (0% de EGR). 

No que diz respeito a identificação da composição das partículas de 

desgaste presente no óleo, verifica-se a presença de partículas de ferro, chumbo e 

cobre. Considerando as análises metalográficas realizadas para os anéis e camisa, 

uma vez que os anéis não apresentam recobrimentos significativos, as taxas de 

formação de ferro podem estar principalmente relacionadas ao desgaste da camisa 

e dos anéis. Como os anéis não apresentam recobrimentos, partículas de cromo e 

molibdênio não são esperadas na análise de lubrificante. O chumbo e o cobre estão 

diretamente relacionados ao desgaste de bronzinas. 

 Através das análises realizadas, verificou-se que o ferro apresentou a maior 

concentração entre partículas, indicando um maior desgaste dos anéis e camisa. O 

maior valor encontrado para a concentração de ferro foi de 449 ppm, obtido na 

condição de 35% de EGR, a qual apresentou a maior concentração de fuligem 

(1,56%). 

Através do gráfico da Figura 90, excluindo-se a condição sem recirculação, 

verifica-se que a concentração de ferro aumenta com o aumento da contaminação 

do lubrificante por fuligem. Adicionalmente, é possível verificar que a concentração 

de ferro segue a mesma tendência da concentração total de partículas conforme 
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apresentado na Figura 89. Esse resultado era esperado, uma vez que o ferro 

apresenta a maior concentração dentre as partículas de desgaste. 

 

Figura 90 – Variação dos metais de desgaste em função da concentração de fuligem e para as 
diferentes condições de recirculação. 

 
Além do ferro, verificou-se também valores significativos de cobre 

exclusivamente para as condições com recirculação. Conforme mencionado acima, 

partículas de cobre estão relacionadas ao desgaste das bronzinas. O valor máximo 

obtido para o cobre foi de 100 ppm para a condição de 20% de recirculação. O 

chumbo também está relacionado ao desgaste de bronzinas. Quantidades 

significativas de cobre foram observadas somente para a condição de 35% de EGR, 

atingindo valores de 77 ppm. 

Concentrações de molibdênio e cromo não foram verificadas, no entanto, 

conforme mencionado acima, esse resultado era esperado, pois os anéis não 

apresentavam recobrimentos. 

Apesar dos limites de desgaste variarem de equipamento para equipamento 

e de fabricante para fabricante, de maneira geral, concentrações de até 100 ppm de 

ferro são admitidas para motores diesel. Assim, verifica-se que a concentração 

máxima de ferro foi excedida para todas as condições de recirculação indicando um 

desgaste acentuado dos anéis e camisa, principalmente. 
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Para as concentrações limites de chumbo e cobre, valores máximos de 20 

ppm e 15 ppm são comumente utilizados. Dessa forma, verifica-se que os limites de 

cobre foram excedidos para as condições todas as condições que apresentaram 

recirculação, indicando um desgaste das bronzinas. Especificamente para o 

chumbo, verifica-se que somente a condição de 35% de recirculação excedeu o 

limite estipulado, onde o valor encontrado foi de 77 ppm, indicando também um 

desgaste de bronzinas. 

De maneira geral, pode-se concluir que a condição que apresentou maior 

concentração de partículas de desgaste foi a condição de 35% de recirculação, onde 

está também apresentou a maior concentração de fuligem. 

A quantidade de sílica e alumínio presente no lubrificante também foi 

verificada. O alumínio também pode estar ligado ao desgaste do pistão, porém, 

dependendo dos valores de silício, pode estar relacionado a contaminantes 

externos. 

 

Figura 91 – Concentração de contaminantes externos. 
 

Através do gráfico da Figura 91, verifica-se que o alumínio e o silício 

apresentam concentrações similares e variam de forma semelhante para cada uma 

das condições de recirculação. Dessa forma, pode-se concluir que essas 

substâncias tratam-se de contaminantes externos presentes na atmosfera. Tais 
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substâncias podem atuar como corpo abrasivo intensificando o desgaste. Acredita-

se que a maior concentração de silício e alumínio para a condição de 35% de 

recirculação esteja relacionada a temperatura de recirculação dos gases para essa 

condição (EGR hot). No entanto, maiores ensaios teriam que ser realizados para 

confirmar essa tendência. 

Ao realizar ensaios tribológicos para verificação do efeito da contaminação 

do óleo lubrificante no desgaste de anéis e camisa, Trunhan et al. (2005) utilizou 

lubrificante contaminado a partir dos ensaios de motores propostos pela ASTM. 

Dentre os lubrificantes utilizados, um deles foi contaminado a partir do ensaio 

proposto pela ASTM D5967 – Mack T8, outro a partir da ASTM D6898 – Cummins 

High Soot e outro a partir da ASTM D6975 – Cummins EGR test. Ao avaliar a análise 

de óleo desses lubrificantes antes de utilizá-los em seu ensaio, encontrou 

concentrações de ferro próximas de 448 ppm para o Cummins EGR Test, formação 

de fuligem entre 5% e 9% e uma concentração de partículas com diâmetro maior de 

10 um de aproximadamente 4730 ppm para o ensaio ASTM D6975 e 3150 ppm para 

o ensaio ASTM D5965. 

Com base nos resultados obtidos nesse trabalho para a análise de óleo e 

para a concentração de partículas (em especial o ferro), pode-se dizer que os 

mesmos estão de acordo com as análises de óleo encontradas por Trunhan et al. 

(2005) para os ensaios propostos pela ASTM.  

Ao comparar a concentração de partículas de fuligem com os resultados 

obtidos pelos motores ensaiados através dos ciclos propostos pela ASTM, verifica-

se que no trabalho aqui desenvolvido a concentração de fuligem obtida foi menor. 

No entanto, acredita-se que a menor formação de fuligem esteja relacionada ao 

excesso de ar, conforme mencionado na seção anterior e também ao tempo de 

ensaio. Os ensaios ASTM apresentam ciclos de aproximadamente 300 horas e os 

ensaios realizados nesse trabalho apresentaram uma duração de 100 horas, mesmo 

assim, acredita-se que os resultados obtidos foram bastante significativos.  

Logo, de forma geral, pode-se dizer que o ciclo de desgaste aqui proposto, 

atuou de forma eficiente na formação de partículas e no desgaste do motor.  
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4.3 VARIAÇÕES DE MASSA DOS ANÉIS E DA CAMISA 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a variação na massa dos anéis 

foi verificada após as 100 horas de ensaio para cada uma das condições de 

recirculação.  

Dois tipos de análises foram utilizadas, uma baseando-se na massa média 

dos anéis e da camisa, onde esta foi realizada para todas as condições de 

recirculação, e outra baseando-se nos valores absolutos de massa medidos antes e 

depois dos ensaios.  

Exclusivamente para as condições de 20% e 45% de EGR, a massa dos 

anéis e da camisa foi verificada antes e após os ensaios. Dessa forma, para essas 

duas condições de recirculação, verificou-se a variação real ou absoluta de massa.  

A incerteza dos valores obtidos para a perda de massa considerou uma 

distribuição assimétrica de Chebyshev com um intervalo de confiança de 75% o qual 

é semelhante a uma distribuição normal com intervalo de confiança de 95%. 

 

4.3.1 Variações de massa dos anéis 

De acordo com o gráfico da Figura 92, para a condição de 20% de EGR, 

considerando-se o valor absoluto de variação de massa (antes e depois do ensaio), 

verificou-se uma maior perda de massa para o primeiro anel. Para esse anel, a 

redução foi de aproximadamente 37 mg, sendo aproximadamente 185% superior a 

redução de massa dos demais anéis. O terceiro anel do pistão (Anel 2B) foi o que 

apresentou a menor redução de massa, onde esta foi de aproximadamente 5,8 mg. 

A quantidade total de perda de massa para os anéis da condição de 20% de 

recirculação foi de aproximadamente 80 mg e 46% dessa redução está concentrada 

no primeiro anel. 

A mesma abordagem utilizada na condição de 20% de EGR foi também 

aplicada para a condição de 45% de EGR.  

As variações de massa absoluta (medições de massa antes e depois do 

ensaio) para a condição de 45% de EGR podem ser verificadas através do gráfico 

da Figura 93. 
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Figura 92 – Perda de massa absoluta dos anéis para a condição de 20% de EGR.  
A massa média de cada um dos anéis novos pode ser verificada no APÊNDICE D. 

 

 

Figura 93 - Perda de massa absoluta dos anéis para a condição de 45% de EGR. 
 

Para a condição de 45% de recirculação, verificou-se que a maior perda de 

massa se concentrou no quarto anel do pistão (ANEL 3), onde este perdeu cerca de 

918 mg. Para esta condição de recirculação, a perda total de massa dos anéis foi de 

aproximadamente 970 mg, onde o ANEL 3 foi responsável por aproximadamente 

95% da redução de massa total dos anéis.  
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Através da Tabela 34 é possível observar a perda de massa total dos anéis 

para as condições de 20% e de 45% de EGR.  

Quando comparadas as condições de 20% e 45% de EGR, a partir dos 

valore observados na Tabela 34, verifica-se que a condição de 45% de EGR, a qual 

apresenta a maior concentração de fuligem, apresentou também a maior perda de 

massa nos anéis. 

Tabela 34 – Perda de massa total dos anéis para a condição de 20% de EGR e 45% de EGR. 
 20% de EGR 45% de EGR 
Concentração de fuligem 0,2% 0,25% 
Perda de massa total dos anéis 80 mg 970 mg 

 

Considerando que houve pouca variação na concentração de fuligem entre 

as condições de 20% e 45% de EGR, a mesma proporção de perda de massa 

observada na condição de 20% de EGR era também esperada para a condição de 

45% de EGR. No entanto, acredita-se que a maior perda de massa observada no 

ANEL 3 na condição de 45% de recirculação possa estar relacionada a erros de 

montagem ou até mesmo a falhas no processo de fabricação do anel. Apesar de 

possível, é muito improvável que este resultado esteja diretamente relacionado a 

concentração de fuligem, assim, ensaios repetindo a condição de recirculação em 

questão teriam que ser realizados para que se pudesse formular hipóteses mais 

conclusivas. 

Os resultados obtidos para as análises onde foram comparadas a massa 

média dos anéis com a massa obtida após os ensaios não foram conclusivos, pois, 

para todas as condições de recirculação, verificou-se uma variação de massa na 

mesma ordem de grandeza da incerteza dos próprios valores medidos para a 

massa, impossibilitando conclusões adicionais. Acredita-se que o desvio padrão 

observado nos valores médios de massa dos anéis esteja relacionado a tolerâncias 

no processo de fabricação as quais podem gerar valores de massa muito diferentes 

para cada um dos anéis.  

 Dessa forma, no que diz respeito à verificação da variação de massa dos 

anéis, pode-se dizer que a estratégia de utilizar valores médios de massa não é uma 

boa opção, uma vez que a variação de massa entre anéis novos de um mesmo tipo 

e de um mesmo lote pode ser maior do que a redução de massa dos anéis devido 

aos mecanismos de desgaste induzidos nos ensaios. Dessa forma, a melhor opção 
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é verificar a perda de massa absoluta dos anéis, ou seja, medir a massa de cada 

anel antes e após o ensaio, conforme realizado para as condições de 20% e 45% de 

recirculação. 

4.3.2 Variações de massa da camisa 

Assim como nos anéis, a verificação da variação de massa das camisas 

também foi dividida em duas análises. Uma para o valor de massa médio e outra 

para a variação real ou absoluta de massa da camisa. A variação de massa absoluta 

foi verificada somente para as condições de 20% e 45% de recirculação. 

Assim como para os anéis, resultados inconclusivos para a variação de 

massa da camisa foram obtidos para as análises que utilizaram os valores médios 

de massa. Novamente, a variação de massa verificada para cada uma das 

condições de recirculação foi da ordem da incerteza das medidas de massa. Assim, 

foram considerados apenas os resultados obtidos para as análises de variação de 

massa absoluta, onde a massa de cada camisa foi medida antes e após os ensaios. 

Através da Figura 94, comparando-se as condições de 20% e 45% de EGR, 

verificou-se um aumento de 50% na perda de massa para a condição de 45%. 

Conforme apresentado anteriormente, a condição de 45% de EGR apresentou uma 

contaminação de fuligem de 0,25%. Já para a condição de 20%, a contaminação por 

fuligem verificada foi de 0,2%.  

É possível que o aumento na concentração de fuligem tenha intensificado a 

perda de massa da camisa, no entanto, os ensaios teriam que ser repetidos mais 

vezes para que se pudesse confirmar essa tendência. Adicionalmente, é importante 

observar que a camisa utilizada é do tipo molhada, o que significa que sua superfície 

externa está em contato constante com o fluido de arrefecimento. Assim, a superfície 

externa da camisa também sofre desgaste por mecanismos de corrosão, cavitação, 

etc., o que também pode influenciar na variação de massa das camisas após o 

ensaio. Como as condições de temperatura e refrigeração dos ensaios com 20% e 

45% de recirculação foram exatamente iguais, é esperado que o desgaste externo 

da camisa para ambas as condições seja bastante similar. No entanto, ainda assim, 

conforme mencionado anteriormente, um maior número de ensaios seria necessário 

para verificar possíveis tendências. 
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Figura 94 – Perda de massa absoluta para as camisas das condições de 20% e 45% de EGR.  
A massa média das camisas pode ser verificada no APÊNDICE D. 

 
 A Tabela 35 apresenta a perda de massa total absoluta do conjunto anéis e 

camisa para as condições de 20% e de 45% de EGR.  

Tabela 35 – Perda de massa total absoluta do conjunto anéis e camisa para as condições de 
20% de EGR e 45% de EGR. 
 20% de EGR 45% de EGR 

Concentração de fuligem 0,2% 0,25% 

Perda de massa total (anel + 
camisa) 1,88 g 3,69 g 

 

No que diz respeito a perda de massa total do conjunto camisa e anéis, 

através da Tabela 35, verifica-se que a condição de 45% de EGR, a qual possui uma 

concentração de 0,25% de fuligem, apresentou um aumento de aproximadamente 

95% na perda de massa quando comparado a condição de 20% de recirculação. É 

possível que esse aumento na perda de massa esteja relacionado com o aumento 

da concentração de fuligem, no entanto, mais ensaios repetindo as condições 

verificadas teriam que ser realizados para confirmar essa tendência. 

 

4.4 VARIAÇÕES DE DIMENSÃO DOS ANÉIS E CAMISA 

As variações da espessura e da largura dos anéis foram verificadas. 

Adicionalmente, a variação do diâmetro da camisa ao longo de sua altura foi 

verificada através de máquina de medir por coordenadas. 
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Assim como nos resultados para a variação de massa, o desvio padrão dos 

valores obtidos para a variação da espessura e largura dos anéis considerou uma 

distribuição assimétrica de Chebyshev com um intervalo de confiança de 75% o qual 

é semelhante a uma distribuição normal com intervalo de confiança de 95%. 

 

4.4.1 Variações das dimensões dos anéis 

Assim como na verificação da variação de massa, a variação da espessura e 

da largura dos anéis também foi analisada utilizando um valor médio como 

referência para a condição de anel novo. Conforme mencionado no capítulo anterior, 

para obtenção da espessura e da largura média, uma amostragem de 24 medidas 

foi utilizada. Adicionalmente, a variação absoluta da espessura e da largura dos 

anéis também foi verificada para as condições de 20% e 45% de EGR. Na variação 

absoluta das dimensões, a largura e a espessura foram medidas antes e depois dos 

ensaios para cada um dos anéis. 

Diferente da verificação do desgaste realizada através da avaliação da 

variação de massa, para as verificações de desgaste através das variações nas 

dimensões de largura e espessura dos anéis, nem os resultados obtidos através das 

comparações com dimensões médias e nem os resultados obtidos através das 

medições absolutas foram conclusivos. Através da Figura 95, é possível verificar que 

tanto para a condição de 20% como para a condição de 45% de EGR, a variação 

absoluta da largura do anel foi menor do que a incerteza das medições, gerando 

assim resultados inconclusivos. O mesmo resultado é observado para a espessura, 

conforme apresentado na Figura 96. 

Para a análise das dimensões considerando os valores médios, acredita-se 

que os resultados inconclusivos da variação de espessura e largura dos anéis 

também possam estar relacionados a tolerâncias de fabricação dos anéis. Ao 

comparar o custo dos anéis ensaiados com o custo de anéis utilizados em motores 

de aplicação automotiva, verifica-se que os anéis ensaiados apresentam 

aproximadamente um custo 20 vezes menor. Considerando que essa diferença de 

custo possa estar relacionada a qualidade dos anéis, é esperado que anéis de 

aplicação automotiva apresentem uma qualidade superior e com tolerâncias de 

fabricação menor, fazendo com que as variações de massa e dimensões sejam 
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também menores. Dessa forma, para estudos futuros que considerem o desgaste de 

componentes internos de motores, recomenda-se que os ensaios sejam de fato 

realizados em motores de aplicações automotivas. Motores de aplicações paralelas 

podem apresentar o mesmo princípio de funcionamento dos motores de aplicação 

automotiva, no entanto, a diferença no nível de tecnologia aplicada pode mascarar 

ou interferir na interpretação dos resultados. 

  
(a) 

 
(b) 

 
Figura 95 – (a) Variação absoluta na largura para a condição de 20% de EGR; (b) Variação 

absoluta na largura para a condição de 45% de EGR. 

  
(a) 

 
(b) 

 
Figura 96 - (a) Variação absoluta na espessura para a condição de 20% de EGR; (b) Variação 

absoluta na espessura para a condição de 45% de EGR. 
 

Por fim, para as análises que utilizaram valores absolutos de espessura e 

largura, acredita-se que a incerteza dos resultados obtidos possam estar 

relacionados a precisão do equipamento utilizado para medir as dimensões, uma vez 

que o micrômetro utilizado apresentou precisão na mesma ordem de grandeza da 

variação da espessura e largura encontrada para os anéis. Se um equipamento que 
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garantisse uma melhor precisão fosse utilizado, provavelmente os valores obtidos 

poderiam ser mais conclusivos. 

4.4.2 Variações do diâmetro da camisa 

Analisando o diâmetro da camisa através da MMC, verificou-se um aumento 

no diâmetro da camisa para todas as condições ensaiadas, onde este é proveniente 

do desgaste do contato deslizante do par anel e camisa. 

Através do gráfico da Figura 97 é possível verificar o aumento no diâmetro 

médio da camisa para cada uma das condições de recirculação. 

 

Figura 97 – Aumento no diâmetro médio da camisa em função da concentração de fuligem e  
da taxa de recirculação. 

 
Através dos resultados obtidos, verifica-se o maior aumento no diâmetro 

médio da camisa para a condição de 35% de EGR.  

O maior aumento para a condição de 35% de recirculação era esperado uma 

vez que para essa condição verificou-se também a maior formação de partículas de 

desgaste, a maior concentração de partículas de ferro no óleo ensaiado e a maior 

concentração de fuligem.  

A condição de 20% e 45% de EGR apresentaram o menor aumento de 

diâmetro médio. Esse resultado também era esperado, pois, a menor quantidade 

total de partículas foi encontrada para essas duas condições. 

Conforme mencionado na seção anterior, é possível que as partículas de 

fuligem em baixa concentração (< 1%) tenham atuado como modificadores de atrito, 
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reduzindo assim o desgaste para a condição de 20% e 45% de recirculação. Através 

dessa hipótese é possível explicar o maior aumento no diâmetro médio para a 

condição de 0% de EGR quando comparada as condições de 20% e 45% de EGR. 

De acordo com Truhan et al. (2005), no sistema camisa/anel, as maiores 

taxas de desgaste ocorrerão próximos ao PMS pois, além da inversão de 

velocidade, o PMS está sujeito também a maiores cargas devido a proximidade do 

ponto de explosão, onde ocorrem as maiores pressões no interior da câmara. 

Conforme o pistão se desloca em direção ao PMI, a carga diminui e o desgaste é 

reduzido.  

Ao comparar a região central da camisa com o PMI, verifica-se um maior 

desgaste no PMI devido a inversão de velocidade do pistão.  

 

Figura 98 – Variação percentual do diâmetro para cada uma das regiões da camisa em função 
do percentual de fuligem e da taxa de recirculação. 

 
Conforme mencionado anteriormente, o maior desgaste da camisa é 

esperado para as regiões onde ocorre a inversão de movimento. Através da Figura 

98, verifica-se que para todas as condições a maior variação de diâmetro ocorreu no 

PMI. Exceto para a condição sem recirculação, a região central apresentou a menor 

variação de diâmetro. 

A circularidade da camisa também foi avaliada, porém, nenhum resultado 

significativo foi encontrado. 
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4.5 EFEITO DO EGR NA RUGOSIDADE DOS ANÉIS E CAMISA 

A rugosidade dos anéis e da camisa foi analisada após cada um dos ensaios 

para verificação da influência da contaminação do lubrificante por fuligem no 

desgaste. 

 

4.5.1 Rugosidade dos anéis 

A partir da Figura 99, é possível verificar que para todas as condições 

ensaiadas houve uma redução significativa no parâmetro Sq dos anéis quando 

comparado condição inicial, indicando assim o desgaste dos anéis. 

 

Figura 99 – Variação da rugosidade Sq dos anéis em função da taxa de recirculação. 
 

Adicionalmente, é possível verificar que os anéis da condição de 35% de 

recirculação apresentaram as maiores reduções da rugosidade Sq, indicando assim 

um maior desgaste para essa condição. 

Através do gráfico da Figura 99, verifica-se também que houve uma menor 

redução na rugosidade Sq do anel 3 para a condição de 45% de EGR, onde esse 

parece não seguir a tendência de queda de rugosidade como nos demais anéis. 

Sabendo que na condição de 45% de recirculação o anel 3 foi responsável por 

aproximadamente 100% da perda de massa dos anéis dessa condição, era 
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esperado verificar uma redução significativa da rugosidade desse anel. No entanto, 

ao observar macroscopicamente toda a extensão da superfície do anel 3, verificou-

se um desgaste desigual ao longo da face de trabalho deste anel.  

Na Figura 100, assim como no gráfico da Figura 99, é possível verificar que 

houve uma redução na rugosidade Sq, porém, percebe-se através da interferometria 

que a textura da superfície do anel 3 após o ensaio de 45% de EGR é ainda muito 

similar a do anel novo. Assim, é possível concluir que, devido ao desgaste desigual, 

provavelmente, para a condição de 45% de EGR, a região do anel 3 analisada no 

interferômetro tenha correspondido a um trecho da superfície do anel que 

apresentou um menor desgaste.  

O desgaste desigual do anel 3 pode estar associado a vários fatores, como, 

por exemplo, falhas e tolerâncias no processo de fabricação e erros de montagem, 

conforme já mencionado anteriormente.   

  
(a) (b) 

Figura 100 – Variações na rugosidade do ANEL 3. A figura (a) apresenta a superfície do anel 
novo e a figura (b) apresenta o anel após 100 horas de ensaio. 

 
Ao verificar a superfície do terceiro anel da condição de 45% de recirculação 

utilizando o MEV, foi possível verificar as regiões com diferentes intensidades de 

desgaste, onde em algumas regiões do anel o desgaste foi bastante intenso e em 

outras, filmes de óxidos provenientes das condições iniciais do anel ainda estavam 

presentes.  

Na Figura 101 é possível verificar as imagens obtidas através da 

microscopia eletrônica para a superfície do terceiro anel da condição de 45% de 

EGR. 
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(a) 

  
(b) (c) 

Figura 101 – Desgaste desigual observado no terceiro anel da condição de 45% de EGR:  
(a) – superfície com transição na intensidade do desgaste; (b) – superfície com desgaste 

intenso; (c) – superfície com desgaste de menor intensidade. Nessa região, filmes de óxidos 
da condição inicial ainda podem ser observados. 

 
A partir das verificações de desgaste desigual, as superfícies macroscópicas 

dos anéis foram analisadas. 

Na Figura 102, a qual apresenta o desgaste macroscópico observado para 

cada um dos anéis da condição de 45% de EGR, as regiões mais claras são aquelas 

que apresentaram o maior desgaste, onde o filme protetor na superfície dos anéis foi 

completamente removido. É possível verificar qualitativamente que toda a superfície 

do primeiro anel foi submetida a um desgaste intenso. Para o segundo anel, devido 

a sua própria geometria de face inclinada, é possível verificar que o desgaste 

acontece apenas no hemisfério superior da face de trabalho, havendo uma leve 

variação da intensidade do desgaste ao longo da circunferência do anel. Para o 

terceiro anel, é possível verificar que o desgaste se concentrou em praticamente um 

único ponto, apresentando regiões praticamente sem desgaste e com o filme 
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protetivo ainda presente. No quarto anel, é verificado um desgaste uniforme ao 

longo da face de trabalho. 

 

 

Figura 102 – Vista macroscópica da face de trabalho dos anéis após o ensaio de 45% de 
recirculação. (a) – primeiro anel; (b) – segundo anel; (c) – terceiro anel; (d) – quarto anel. 

 
Conforme verifica-se na literatura (Gara et al., 2010, por exemplo), 

normalmente o maior desgaste tende a ocorrer no primeiro e no segundo anel, uma 

vez que estes estão suscetíveis a maiores pressões devido a combustão.  

De acordo com o gráfico da Figura 103, verifica-se a maior redução da 

rugosidade média Sa para o primeiro ou para o segundo anel em todas as condições 

ensaiadas, exceto para a condição de 20% de EGR. Para esta condição, a maior 

redução da rugosidade Sa ocorreu no terceiro anel, no entanto, o valor obtido para a 

rugosidade desse anel é muito próximo ao valor obtido para o primeiro anel dessa 

mesma condição.  

Uma vez que na condição de 20% de EGR houve a maior diluição de 

combustível no lubrificante e, sabendo que o terceiro anel atua como raspador de 

óleo, é possível que a menor viscosidade tenha contribuído para uma menor 

estabilidade do filme hidrodinâmico e para a maior redução na rugosidade desse 

anel. No entanto, é importante observar que para a condição de 20% de EGR, a 

maior perda de massa ocorreu para o primeiro anel.  

 



Capítulo 4 – Resultados e discussões     165 

 

Figura 103 - Variação da rugosidade Sa dos anéis em função da taxa de recirculação. 
 

Uma vez que o primeiro anel tende a estar suscetível as maiores pressões e 

a apresentar o maior desgaste, verificou-se a influência da contaminação da fuligem 

na variação da rugosidade Sq para esse anel. Através do gráfico da Figura 104 é 

possível verificar para o primeiro anel que há uma maior redução da rugosidade 

superficial Sq com o aumento da concentração de fuligem. 

 

Figura 104 – Variação da rugosidade Sq para o primeiro anel em função da taxa de 
recirculação. 

 
Através da Figura 105 é possível verificar a influência da taxa de 

recirculação na textura da superfície do primeiro anel. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ANEL 1 ANEL 2 ANEL 3 ANEL 4

Sa
 [u

m
] 

Rugosidade - Sa 

0% EGR 20% EGR 35% EGR 45% EGR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Novo 0% EGR 20% EGR 35% EGR 45% EGR

Sq
 [u

m
] 

Taxa de recirculação (%) 

Rugosidade  Sq- ANEL 1 



Capítulo 4 – Resultados e discussões     166 

 
(a) - Novo 

  
(b) – 0% EGR (c) – 20% EGR 

  
(d) – 35% EGR (e) – 45% EGR 

Figura 105 – Variação da textura da superfície do primeiro anel em função da taxa de 
recirculação. (a) – Anel novo; (b) – 0% ; (c) – 20%; (d) – 35% e (e) – 45% de EGR. 

 

4.5.2 Rugosidade da camisa 

Através do parâmetro de rugosidade Std, foi possível identificar a textura da 

superfície da camisa para identificação dos ângulos de brunimento. A média dos 

ângulos de brunimento encontrada foi de aproximadamente 150º para as camisas 

ensaiadas. A Figura 106 compara as superfícies da camisa obtida através do 
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interferômetro e através do MEV. Na ilustração (b) é possível verificar os ângulos de 

brunimento da camisa. 

  
(a) (b) 

Figura 106 – Ângulos de brunimento para a camisa nova. (a) imagem gerada pelo 
interferômetro; (b) imagem obtida pelo MEV. 

 
Através da Figura 107 é possível verificar que houve uma redução da 

rugosidade da superfície devido ao desgaste. Conforme se observa na Figura 107, 

nota-se uma redução significativa entre as distâncias de máximo pico ao máximo 

vale quando se compara a condição nova com a condição ensaiada. Na Figura 107, 

ilustração (a), a qual apresenta a superfície inicial da camisa, verifica-se uma 

distância entre o máximo e o máximo pico de aproximadamente 13 µm. Já na 

ilustração (b), a qual apresenta a superfície do PMS para a condição sem 

recirculação, verifica-se uma queda na rugosidade, onde está apresenta uma 

distância de máximo pico-vale de aproximadamente 5 µm. 

 

  
(a) – Camisa Nova (b) – PMS – 100h – 0% EGR 

Figura 107 – Variação da rugosidade superficial com o desgaste provocado pelo contato anel-
camisa. (a) – superfície inicial da camisa; (b) – superfície após 100h de funcionamento na 

condição sem recirculação. 
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De acordo com Gara et al. (2010), as informações publicadas para o 

desgaste de anéis e camisa são bastante limitadas devido as dificuldades técnicas 

envolvidas nas medidas de desgaste para esses componentes. As medições na 

superfície da camisa são ainda mais difíceis de realizar, uma ver que o desgaste 

ocorre numa superfície muito maior do que os anéis e as taxas de desgaste podem 

variar muito entre diferentes pontos da camisa. O desgaste da camisa deve ser 

verificado realizando várias medidas ao longo da superfície da mesma. Em sua 

pesquisa, Gara et al. (2010) realizou 4 medições de rugosidade ao longo da altura 

da camisa e, para cada uma dessas posições, 4 medições de rugosidade ao longo 

da área circunferencial. Em cada um dos pontos, diferentes valores para a 

rugosidade foram verificados. 

A Figura 108 mostra duas medições de rugosidade realizadas em pontos 

distintos da região do PMS de uma camisa nova. Conforme se pode observar, em 

uma mesma altura da camisa, os valores de rugosidade são bastante distintos, 

dificultando qualquer tipo de análise comparativa. Acredita-se que essas diferenças 

significativas podem estar associadas com o acabamento superficial provocado pelo 

processo de brunimento. Assim, conforme mencionado por Gara et al. (2010), para 

se obter uma medição representativa, faz-se necessário realizar várias medições ao 

longo da superfície de camisa da camisa. 

  
(a) – PMS A - Camisa Nova (b) – PMS B – Camisa Nova 

Figura 108 – Superfície de uma camisa nova em dois pontos distintos do PMS. 
 

Vale mencionar também que as camisas ensaiadas ao longo desse trabalho 

apresentam valores comerciais baixos e com um nível de qualidade mínimo, uma 

vez que são utilizadas em um motor onde o rendimento e o desempenho não são 

fatores determinantes. Assim, para camisas utilizadas em motores de alto 

desempenho e que visam reduções de consumo, espera-se verificar um nível de 
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qualidade melhorado, com um processo de fabricação que exigem tolerâncias para a 

rugosidade superficial mais restritas e controladas. 

De forma geral, através da pesquisa aqui desenvolvida, verificou-se uma 

redução na rugosidade Sq das camisas após os ensaios. Porém, os resultados de 

rugosidade superficial para a camisa apresentaram valores aleatórios sem uma 

tendência explícita. Uma possível explicação para o resultado encontrado pode estar 

relacionado à textura superficial da camisa provocada pelo processo de brunimento, 

conforme mencionado acima. Uma vez que a superfície da camisa apresenta uma 

textura devido ao processo de fabricação e, considerando que o processo de 

brunimento pode gerar uma superfície com valores de rugosidade que podem 

apresentar variações significativas ao longo da superfície da camisa, é possível que 

as 100 horas de ensaio e a concentração de fuligem formada no lubrificante não 

tenham sido suficientes para que se pudesse observar uma tendência ou uma 

corelação entre as taxas de recirculação e concentração de fuligem com a 

rugosidade superficial da camisa. Através da Figura 109 é possível verificar os 

valores obtidos para a rugosidade Sq para as diferentes taxas de recirculação e para 

as diferentes regiões da camisa. 

 

Figura 109 – Variação da rugosidade da camisa para as diferentes taxas de recirculação. 
 

Adicionalmente, com base nos estudos de Gara et al. (2010), é possível 

também que o número de pontos verificados não tenham sido suficientes. Gara et al. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Nova 0% 20% 35% 45%

Sq
 [u

m
] 

Taxa de recirculação [%] 

Rugosidade - Sq 
PMS RC PMI



Capítulo 4 – Resultados e discussões     170 

(2010) realizou 4 medições em cada altura da camisa e obteve a média dos valores 

de rugosidade. No estudo aqui realizado, apenas uma medição foi realizada para 

cada região da camisa. Assim, mais medições para cada altura deveriam ser 

realizadas para verificar se houve ou não uma corelação entre a concentração de 

fuligem com a variação da rugosidade da camisa.  

Conforme apresentado na Figura 110, ao realizar uma análise qualitativa do 

desgaste ocorrido na camisa, é possível verificar uma tendência de polimento das 

regiões plateau da camisa, onde os picos dessa região foram os primeiros a se 

desgastar. Também é possível verificar que, mesmo com o desgaste, os sulcos 

produzidos pelo processo de brunimento ainda estão presentes, permitindo que 

estes ainda atuem como reservatórios de óleo, garantindo a lubrificação. 

  
(a) – PMI - Camisa Nova (b) – PMI – 0%EGR 

  
(c) – PMI – 20%EGR (d) – PMI – 35%EGR 

Figura 110 – Variação na superfície do PMI da camisa devido ao desgaste com diferentes taxas 
de recirculação. (a) – PMI da camisa nova; (b) – PMI para 0% (0% fuligem); (c) – PMI para 20% 

(0,2% fuligem) e (d) – PMI para 35% de EGR (1,56% fuligem). 
 

Através da Figura 110, também é possível verificar a influência das 

tolerâncias utilizadas no processo de fabricação das camisas ensaiadas. 

Comparando-se a ilustração (d) com a ilustração (a) da Figura 110, verifica-se que a 

distância entre o máximo pico e máximo vale destas superfícies é praticamente a 
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mesma, no entanto, é nítido que a superfície da ilustração (d) – 35% de EGR – 

apresenta um desgaste muito maior do que a superfície da ilustração (a) – condição 

inicial.  

Com base nas imagens da Figura 110, ainda do ponto de vista qualitativo, 

verifica-se que, para a condição de 35% de EGR, os picos e os riscos provenientes 

do processo de brunimento na região plateau da camisa foram praticamente todos 

removidos, indicando um polimento e um desgaste acentuado dessa região. No 

entanto, ao comparar a condição de 35% de EGR com a condição sem recirculação 

e com a condição de 20% de EGR, verifica-se que, para essas duas últimas 

condições, os riscos provenientes do desgaste abrasivo estão presentes, porém, os 

riscos provenientes do processo de brunimento na região de plateau ainda estão 

visíveis. 

Com base nos resultados apresentados, nota-se a dificuldade em se realizar 

medições de rugosidade na camisa. Assim, percebe-se que uma análise mais 

detalhada e ao longo de toda superfície da camisa é necessária para que se possa 

fazer uma boa investigação dos mecanismos envolvidos e da influência da 

contaminação por fuligem. 

 

4.6 IMPACTO NOS ADITIVOS DO LUBRIFICANTE 

Conforme apresentado no capítulo anterior, várias hipóteses foram 

formuladas para explicar os mecanismos envolvidos na atuação dos aditivos quando 

há a contaminação do lubrificante pela fuligem. 

Durante os ensaios, utilizou-se o lubrificante Castrol Diesel Oil 40. De acordo 

com o fabricante este óleo lubrificante foi desenvolvido para uso em motores diesel e 

apresenta características antidesgaste.  

Normalmente, as características antidesgaste do lubrificante são adquiridas 

através da utilização dos aditivos ZDDP, onde estes são formados basicamente por 

zinco (Zn), fósforo (P) e enxofre (S). A formação dos filmes antidesgaste ZDDP é 

bastante complexa e, novas pesquisas devem ser realizadas para um total 

entendimento dos mecanismos atuantes. No entanto, conforme apresentado por 

Hosonuma et al. (1985) e Watkins e Spedding (1982), durante a atuação, o ZDDP se 

decompõe em subprodutos de zinco, fósforo e alquil-sulfetos, os quais são 
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responsáveis pela formação do filme e, consequentemente, garantir a propriedade 

antidesgaste. 

De acordo com Ferguson et al. (2015), a concentração dos aditivos ZDDP 

em um lubrificante podem ser verificadas através do acompanhamento das 

concentrações de zinco. Dessa forma, conhecendo os subprodutos do ZDDP e 

baseando-se nos estudos de Ferguson et al. (2015), as concentrações de zinco, 

fósforo e enxofre foram especialmente acompanhadas em cada um dos ensaios. 

Através do gráfico da Figura 111 é possível verificar a variação do zinco e do fósforo 

ao longo dos ensaios.  

É possível observar que a concentração de zinco é de aproximadamente 

700 ppm, valor este, muito próximo da concentração verificada por Ferguson et al. 

(2015) ao avaliar a quantidade de aditivos ZDDP em um lubrificante com 

propriedades antidesgaste. Assim, pode-se concluir que o lubrificante ensaiado, 

possui de fato aditivos antidesgaste a base de zinco, conforme informado pelo 

fabricante. 

Para melhor compreensão dos resultados, a análise referente a formação de 

filmes antidesgaste será dividida nos três subprodutos do ZDDP: i/ concentração de 

zinco; ii/ concentração de fósforo e iii/ concentração de enxofre. 

A concentração de zinco foi utilizada para identificar possíveis filmes 

antidesgaste formados a partir dos subprodutos de zinco provenientes do ZDDP. 

Através da Figura 111, verifica-se que não houve uma variação significativa na 

concentração de zinco entre as diferentes condições de recirculação ensaiadas. 

Esse resultado pode suportar a hipótese de que os subprodutos de zinco são 

adsorvidos preferencialmente pelas partículas de fuligem, inibindo a sua atuação e 

os deixando dispersos no óleo. Para confirmar essa hipótese, análises adicionais 

das partículas de fuligem deveriam ser realizadas a fim de se verificar a composição 

da fuligem. Hosunuma et al. (1985) realizou essa análise e encontrou traços de zinco 

na fuligem,  suportando assim a hipótese da inibição da formação de filmes de zinco 

devido a adsorção preferencial do zinco pela fuligem.  

Além do zinco, Hosunuma et al. (1985) avaliou a concentração de enxofre e 

fósforo nas partículas de fuligem. De acordo com seus resultados, as partículas de 

fuligem apresentavam somente o zinco como elemento adsorvido e, nenhum traço 
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de fósforo e enxofre foi encontrado. A partir desse resultado, levantou-se a hipótese 

de que as partículas de fuligem adsorviam preferencialmente os subprodutos de 

zinco do ZDDP. Porém, os demais subprodutos do ZDDP a base de fósforo e 

enxofre ainda poderiam garantir certo nível de característica antidesgaste para o 

lubrificante.  

Ao analisar os resultados para o fósforo, verifica-se uma pequena oscilação 

na concentração de fósforo, de forma que o mesmo é levemente consumido ao 

longo dos ensaios. A partir desse resultado, é possível suportar a hipótese de 

Hosonuma et al. (1985) onde a fuligem tende a inibir principalmente os subprodutos 

a base de zinco do ZDDP. No entanto, os subprodutos a base de fósforo ainda 

estariam livres para adsorver a superfície e formar filmes antidesgaste. 

 

Figura 111 – Variação da concentração de Zinco e Fósforo no lubrificante em função da 
concentração de fuligem e para cada uma das condições de ensaio. 

 
Por fim, resta avaliar os efeitos nos subprodutos de enxofre do ZDDP. A 

análise da concentração do enxofre no lubrificante é um pouco mais complexa, uma 

vez que este pode ser proveniente de diversas fontes e apresentar diferentes 

propriedades. O enxofre pode fazer parte do ZDDP, no entanto, também pode ser 

oriundo de aditivos de extrema pressão. Adicionalmente, vale lembrar que o enxofre 

também pode estar presente na composição do óleo básico. Assim, avaliar a sua 

concentração é uma tarefa complexa e pode levar a conclusões equivocadas. 
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Uma vez que o fabricante não informa a respeito de propriedades de 

extrema pressão e, uma vez que se trata de um lubrificante utilizado em motores de 

combustão interna, aditivos de extrema pressão podem ser desconsiderados da 

formulação. Assim, possíveis traços de enxofre podem estar relacionados ao ZDDP 

e seus subprodutos ou a própria composição do básico do lubrificante. Como as 

concentrações encontradas foram bastante elevadas e sabendo-se que o lubrificante 

apresenta aditivos antidesgaste, acredita-se que boa parte do enxofre encontrado 

está relacionado ao ZDDP. 

De acordo com Antusch et al. (2010), as partículas de fuligem influenciam 

nos mecanismos de adsorção, no entanto, em sua hipótese, a reatividade da fuligem 

é um fator importante a ser considerado. Para Antusch et al. (2010) e Berbezier e 

Martin (1988), as partículas de fuligem competem com os aditivos antidesgaste por 

superfícies metálicas expostas. Em suas hipóteses, as partículas de fuligem tendem 

a ser mais reativas, vencendo a competição pela adsorção nas superfícies livres. 

Assim, filmes antidesgaste não serão formados, inibindo a propriedade antidesgaste 

do lubrificante e seus aditivos. 

O gráfico da Figura 112 apresenta a variação da concentração de enxofre 

para cada uma das condições de recirculação. Quando comparado ao óleo novo, 

verifica-se que há uma redução significativa da concentração de enxofre para o 

ensaio sem recirculação. De acordo com Watkins (1982), um dos subprodutos do 

ZDDP são os alqui-sulfetos, onde estes tendem a se ligar com a superfície formando 

filmes antidesgaste de sulfeto de ferro (FeS). Acredita-se que a grande redução de 

enxofre para a condição sem recirculação esteja relacionada ao consumo do enxofre 

para a formação de filmes antidesgaste de sulfeto de ferro a partir dos subprodutos 

do ZDDP. No entanto, ainda através do gráfico da Figura 112, verifica-se que a 

menor redução na concentração de enxofre ocorreu para a condição de 35% de 

recirculação, onde esta condição apresentou a maior concentração de fuligem 

(1,56%).  

As condições de 20% e 45% de recirculação, as quais apresentaram 

concentrações de fuligem de 0,20% e 0,25%, respectivamente, também 

apresentaram uma redução na concentração de enxofre, no entanto, essa redução 

não foi tão intensa como para a condição sem recirculação. 
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Figura 112 – Concentração de enxofre em função da concentração de fuligem e para cada uma 
das taxas de recirculação analisadas. 

 
A partir dos resultados verificados para a concentração de enxofre, é 

possível concluir que, provavelmente, para a condição sem recirculação, os 

subprodutos a base de enxofre do ZDDP foram consumidos para a formação de 

filmes antidesgaste.  

No entanto, nas condições que apresentaram a contaminação do lubrificante 

por fuligem, em especial para a condição de 35% de EGR, é possível que a fuligem 

tenha atuado de forma a inibir a formação de filmes antidesgaste a base de sulfeto 

de enxofre (FeS). Uma das possíveis explicações para esse resultado pode ser 

ancorada na hipótese de Antusch et al. (2010) e Bebezier e Martin (1988), onde 

partículas de fuligem, por possivelmente apresentar uma maior reatividade quando 

comparada aos subprodutos alqui-sulfetos do ZDDP, tendem a vencer a competição 

pelas superfícies metálicas. 

Um exemplo da presença de elementos aditivos na superfície pode ser 

verificado na Figura 113, onde apresenta uma imagem da superfície da camisa para 

a condição de 20% de EGR obtida por meio de microscopia eletrônica e análises de 

EDS utilizando a técnica de mapeamento e de elétrons retroespalhados 

(Backscatered Electrons – BS). 
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Figura 113 – Traços de elementos aditivos presente na superfície da camisa para a condição 
de 20% de EGR. (a) – superfície obtida no MEV por espalhamento de elétrons (SE); (b) – 

superfície obtida no MEV por elétrons retroespalhados – BS; (c) e (d) – presença de fósforo e 
molibdênio respectivamente observados na superfície por mapeamento. 

 
De forma geral, a partir das análises realizadas, conclui-se que vários 

fenômenos podem estar ocorrendo simultaneamente na formação de filmes 

antidesgaste quando as partículas de fuligem estão presentes. Dependendo de 

como se observam os mecanismos de formação de filmes antidesgaste e de quais 

subprodutos do ZDDP se analisa, cada uma das hipóteses formuladas até o 

momento pode ser aplicada.  

Assim, nota-se a grande importância de se avançar com as pesquisas para 

um melhor entendimento dos fenômenos envolvidos na formação dos filmes 

antidesgaste. Verificam-se grandes oportunidades de estudo para esse tema, no 

entanto, recomenda-se uma abordagem específica e focada na decomposição do 

ZDDP e também na interação de seus subprodutos com a fuligem. 
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4.7   MECANISMOS DE DESGASTE 

Considerando os resultados apresentados anteriormente e com o auxílio de 

imagens das superfícies, obtidas por MEV, foi possível identificar os mecanismos de 

desgaste atuantes no contato entre a camisa e os anéis para cada uma das 

condições ensaiadas. Adicionalmente, através da técnica de EDS, foi possível 

verificar a composição química (qualitativa) das superfícies e avaliar a presença de 

filmes adsorvidos, proveniente dos aditivos presentes nos óleos e de filmes óxidos. 

Uma vez que a condição de 35% de EGR apresentou a maior concentração 

de fuligem no lubrificante (1,56%) e, como a condição sem recirculação de gases 

apresentou um desgaste significativo, as discussões sobre os mecanismos de 

desgaste se concentrarão, principalmente, para as condições sem recirculação (0% 

de EGR) e para a condição de 35% de EGR.  

4.7.1 Desgaste nas camisas 

Na Figura 114, é possível observar as imagens da camisa nas três regiões 

de análise (PMS/RC/PMI) obtidas por MEV. A imagem (a) é referente a superfície 

inicial. Na imagem (b) e (c), verifica-se a região do PMS para a condição de 0% e 

35% de recirculação, respectivamente. A imagem (d) e (e) é referente a região 

central da camisa (RC) para as condições de 0% e 35% de EGR, respectivamente. 

Por fim, as imagens (f) e (g) são referentes a região do PMI para as condições de 

0% e 35% de recirculação, respectivamente.  

Com a Figura 114, é possível verificar um desgaste acentuado para ambas 

as condições ensaiadas, onde este provocou um determinado grau de polimento das 

superfícies quando comparada a superfície inicial. No que diz respeito aos 

mecanismos de desgaste, percebe-se nitidamente a presença de vários riscos no 

sentido do movimento (sentido vertical nas ilustrações da Figura 114), indicando 

claramente a presença de mecanismos abrasivos nas superfícies analisadas. 

Para ambas as condições de ensaio, verifica-se um maior polimento da 

superfície na região do PMS e na região do PMI. No entanto, ao comparar essas 

duas regiões, verifica-se um maior polimento para o PMS.  

Aparentemente, a região central (RC) apresentou o menor polimento e uma 

maior quantidade de riscos.  
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(a) - Inicial 

  
(b) – PMS – 0% EGR (c) – PMS – 35% EGR 

  
(d) – RC – 0% EGR (e) – RC – 35% EGR 

  
(f) – PMI – 0% EGR (g) – PMI – 35% EGR 

Figura 114 – Imagens do MEV para as camisas ensaiadas. (a) – condição inicial; (b)/(c) – PMS; 
(d)/(e) – RC e (f)/(g) – PMI com 0% e 35% de EGR respectivamente. 
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Ao comparar o PMS das condições 0% e 35% de EGR, verifica-se que em 

ambas as condições houve um polimento da superfície. Em ambas as condições, 

também é possível verificar os sulcos mais profundos do processo de brunimento, no 

entanto, os sulcos de menor profundidade foram praticamente todos removidos por 

processos de abrasão.  

Além do polimento provocado por mecanismos abrasivos, ainda no PMS, 

exclusivamente para a condição de 35% de EGR, nota-se a presença de 

deformações plásticas próximas aos sulcos provenientes do processo de brunimento 

da camisa. Acredita-se que essas deformações plásticas tenham sido originadas por 

mecanismos de desgaste por deslizamento. Ao cobrir parcialmente os sulcos, estas 

regiões dificultam a passagem do lubrificante, reduzindo assim a eficiência de 

lubrificação da superfície brunida.  

Ao comparar a região central (RC) das condições de 0% e 35% de EGR, 

verifica-se uma maior redução na textura inicial da superfície da condição de 35% de 

EGR. Na condição sem recirculação de gases, ainda é possível observar os sulcos 

de menor profundidade provenientes do processo de brunimento, mostrando que 

uma maior capacidade de formação de filme de óleo protetivo está atuante. No 

entanto, na condição de 35% de EGR, os sulcos de menor profundidade foram todos 

praticamente removidos assim como no PMS. Na RC da condição de 35% de EGR, 

é possível verificar uma grande quantidade de riscos provenientes de processos 

abrasivos, onde estes não são verificados para essa mesma região na condição sem 

recirculação. Ainda na região central (RC) da condição de 35% de EGR, é possível 

verificar novamente deformações plásticas em regiões próximas aos sulcos 

provenientes do processo de brunimento. 

Ao comparar as regiões do PMI, verifica-se um comportamento muito 

semelhante ao apresentado para a região do PMS. 

Em resumo, para a camisa, pode-se dizer que foram observados 

mecanismos abrasivos os quais geraram um determinado grau de polimento da 

superfície para todas as regiões e condições de recirculação. Para o PMS, verifica-

se um polimento muito similar entre as duas condições de recirculação, no entanto, 

verifica-se um maior grau de polimento para a RC e para o PMI da condição com 

35% de EGR. Adicionalmente, somente para a condição com 35% de EGR, 
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mecanismos de deformação plástica foram observados em regiões próximas aos 

sulcos provenientes do processo de brunimento da camisa.  

Logo, conclui-se que a condição de 35% de EGR apresentou uma maior 

intensidade de desgaste, apresentando desgaste abrasivo e intensa deformação 

plástica na superfície. É possível que para a condição com 35% de EGR, as 

partículas de fuligem estejam atuando como corpo abrasivo, removendo os 

tribofilmes de aditivos e deixando a superfície exposta. Uma vez exposta, a 

superfície estaria suscetível aos mecanismos de desgaste por deslizamento.  

Com relação às dimensões dos riscos formados durante o processo 

abrasivo, baseando-se nas medições realizadas aleatoriamente em diversas 

imagens, nota-se que a região central (RC) apresentou os riscos de maior largura, 

onde o valor médio encontrado para a largura nas medições realizadas foi de 8 µm 

para a condição sem recirculação e 12 µm para a condição de 35% de EGR. 

Na região do PMS, riscos de diferentes tamanhos foram encontrados. Na 

condição sem recirculação (0% de EGR), os valores obtidos a partir das medições 

variaram de 1 a 9 µm. Para a condição de 35% de recirculação, o tamanho dos 

riscos medidos variou de 0,9 a 2,5 µm. A Figura 115 apresenta os riscos 

encontrados no PMS da camisa.  

Conforme apresentado na Figura 117, na região do PMI, os riscos que 

tiveram a largura avaliada apresentaram um tamanho médio de 3 µm para a 

condição sem recirculação e 3,5 µm para a condição com taxa de 35% de EGR. 

 

  
(a) – Camisa – PMS – 0% EGR (b) – Camisa – PMS – 35% EGR 

Figura 115 – Tamanho dos riscos para o PMS da camisa. (a) 0% EGR; (b) 35% de EGR. 
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(a) – Camisa – RC – 0% EGR (b) – Camisa (RC) – 35% EGR 

Figura 116 – Tamanho dos riscos para a região central da camisa. (a) 0% EGR; (b) 35% EGR. 
 

 

  
(a) – Camisa – PMI – 0% EGR (b) – Camisa – PMI – 35% EGR 

Figura 117 - Tamanho dos riscos para o PMI da camisa. (a) 0% EGR; (b) 35% de EGR. 
 

A Tabela 36 apresenta um resumo da largura média dos riscos que foram 

medidos nas diferentes regiões da camisa. A partir da Figura 115, Figura 116 e na 

Figura 117, é possível perceber que além dos riscos medidos, vários outros riscos 

de menor largura estão presentes.  

Considerando que, quando isoladas, o diâmetro das partículas de fuligem 

pode variar de 40 a 60 nm e que, quando aglomeradas, o diâmetro pode atingir 

valores próximos de 500 nm (Green e Lewis, 2008), acredita-se que os menores 

riscos observados nas ilustrações possam ser provenientes das partículas de 

fuligem. 
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Ademais, acredita-se que os riscos com as maiores larguras estejam 

relacionados a contaminantes externos como, por exemplo, a sílica e também a 

partículas provenientes da própria superfície desgastada. 

Tabela 36 – Largura média dos riscos medidos para a camisa em diferentes regiões: ponto 
morto superior (PMS), região central (RC) e ponto morto inferior (PMI). 

 Tamanho médio dos riscos medidos para a camisa [µm] 
PMS RC PMI 

0% EGR 5,0 8,0 3,0 
35% EGR 1,7 12,0 3,5 

 
Além dos resultados apresentados acima, através das análises do MEV, 

alguns pontos adicionais relacionados ao desgaste puderam ser verificados.  

Através da Figura 118, verifica-se que a intensidade do desgaste para a 

condição de 35% de EGR foi intensa o suficiente para que os veios de grafita na 

superfície da camisa ficassem expostos. Os veios de grafita foram observados 

apenas para a condição de 35% de EGR, caracterizando um maior desgaste da 

camisa para essa condição. 

 

Figura 118 – Veios de grafita observados na superfície da camisa para a condição de 35% de 
EGR. 

 
 Adicionalmente, através das análises por MEV, observou-se uma tendência 

ao processo de polimento das superfícies das camisas devido ao desgaste 

provocado pelo deslizamento dos anéis. Conforme se observa na região A da Figura 

119, regiões com sulcos mais profundos, provavelmente provenientes do processo 

de brunimento, aparentam estar intactas. Através de análises de EDS nessas 

regiões, quantidades significativas de oxigênio foram encontradas, caracterizando 

assim a presença de filmes de óxidos. Conforme ocorre a remoção de material 
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devido o desgaste provocado pelo deslizamento das superfícies, é esperado que o 

contato entre as asperezas passe a ocorrer também nas regiões de vales mais 

profundos, produzindo assim um polimento mais intenso da superfície da camisa. 

 

Figura 119 – Região do PMS da camisa para a condição de 35% de EGR. Região A: regiões 
com sulcos provenientes do processo de brunimento intactos e ainda apresentando óxidos. 

Região B: região submetida ao deslizamento apresentando certo nível de polimento. 
 

No que diz respeito as análises de EDS da camisa, para a condição inicial, 

verificou-se apenas a presença de ferro, carbono, silício e manganês. Sabendo que 

não há nenhum recobrimento na camisa, esse resultado já era esperado, uma vez 

que estes elementos são os principais elementos da composição de um ferro 

fundido. 

Ao avaliar a formação de filmes antidesgaste, as análises de EDS 

apontaram uma pequena quantidade de fósforo e enxofre para a condição sem 

recirculação e apenas uma pequena quantidade de fósforo no PMI da condição de 

35% de EGR. 

Para a camisa ensaiada na condição de 0% de EGR, conforme apresentado 

na Figura 120 através do quadro A, é possível verificar a região da camisa onde foi 

encontrada uma concentração de 0,33% de fósforo. Ao realizar uma verificação da 

região do quadro B, nenhuma composição significativa relacionada a filmes 

antidesgaste foi verificada. As análises do EDS apontaram apenas uma 

concentração significativa de carbono e ferro, onde as concentrações encontradas 

foram de aproximadamente 53% de carbono e 45% de ferro. Com relação ao 
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enxofre, concentrações de aproximadamente 0,22% foram encontradas na região do 

PMS da camisa da condição sem recirculação. 

 

Figura 120 – Região do PMS da camisa para a condição de 0% de EGR. Região A: 
concentração de 0,33% P. Região B: 53% de carbono e 45% de ferro. 

 
Para a superfície da camisa da condição de 35% de recirculação, não foram 

encontradas concentrações significativas de subprodutos do ZDDP que pudessem 

caracterizar a presença de filmes antidesgaste. A única concentração de possíveis 

subprodutos do ZDDP foi encontrada para a região do PMI, onde uma quantidade de 

aproximadamente 0,3% de fósforo foi verificada, conforme apresentado no quadro A 

da Figura 121. 

 

Figura 121 – Região do PMS da camisa para a condição de 35% de EGR. Região A: 
concentração de 0,3% de fósforo. 
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De maneira geral, através das análises de EDS, pode-se dizer que não 

foram encontrados filmes antidesgaste significativos na superfície das camisas 

ensaiadas. Baixas quantidades dos subprodutos do ZDDP foram identificadas e em 

nenhum dos casos os elementos encontrados caracterizaram filmes antidesgaste.  

Comparando-se a camisa da condição sem recirculação com a camisa da 

condição de 35% de EGR, apesar de ambos os casos apresentarem baixas 

concentrações de subprodutos do ZDDP, ainda assim a camisa da condição sem 

recirculação apresentou uma maior quantidade total desses elementos. 

Adicionalmente, para a condição de 35% de EGR, apenas uma leve concentração 

de fósforo foi encontrada na região do PMI e nenhum traço de enxofre foi verificado. 

Aparentemente, esse resultado está em linha com os resultados obtidos por meio da 

análise dos lubrificante, onde, comparado ao óleo novo, a concentração de enxofre 

reduziu significativamente para a condição sem recirculação e manteve-se 

praticamente constante para a condição de 35% de EGR. 

Em resumo, a partir das análises de EDS, verifica-se que a maior 

concentração de subprodutos do ZDDP foi encontrada para a condição sem 

recirculação, de forma que as concentrações mais significativas desses elementos 

foram encontradas nos anéis.  

Considerando que a condição de 35% apresentou uma contaminação de 

1,56% de fuligem, os resultados obtidos nesse trabalho suportam a hipótese de que 

as partículas de fuligem podem de alguma maneira influenciar nos mecanismos de 

formação dos filmes antidesgaste, conforme exposto na seção 4.6 Impacto nos 

aditivos do lubrificante. 

 

4.7.2 Desgaste nos anéis 

A superfície dos anéis também foi analisada por meio de MEV. Assim como 

para as camisas, os resultados do MEV se concentraram para as condições sem 

recirculação e para a condição de 35% de EGR.  

Para todos os anéis e em ambas as condições de recirculação, verificou-se 

uma grande quantidade de riscos na face de trabalho, de forma que o primeiro anel 

apresentou a maior quantidade de riscos, além de apresentar os riscos de maiores 

larguras. 
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(a) anel 1 - Novo 

 

  
(b) – anel 1 – 0% EGR 

 
(c) – anel 1 – 35% EGR 

 

 
(d) – anel 4 – Novo 

 

  
(e) – anel 4 – 0% EGR (f) – anel 4 – 35% EGR 

Figura 122 - Superfície dos anéis para a condição nova e para as condições de 0% e 35% de 
EGR. (a)/(b)/(c) – Anel 1; (d)/(e)/(f) – Anel 4. Novo, 0% e 35% de recirculação, respectivamente. 
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(a) – anel 2 – Novo 

 

  
(b) – anel 2 – 0% EGR 

 
(c) – anel 2 – 35% EGR 

 

 
(d) – anel 3 – Novo  

 

  
(e) – anel 3 – 0% EGR (f) – anel 3 – 35% EGR 

Figura 123 – Superfície dos anéis para a condição nova e para as condições de 0% e 35% de 
EGR. (a)/(b)/(c) – Anel 2; (d)/(e)/(f) – Anel 3. Novo, 0% e 35% de recirculação, respectivamente. 
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Por meio da Figura 122, ao comparar o primeiro anel da condição de 35% de 

EGR com o primeiro anel da condição sem recirculação, verifica-se uma maior 

quantidade de riscos para a condição de 35% de EGR. Adicionalmente, é possível 

verificar que além de apresentar uma maior quantidade de riscos, o primeiro anel da 

condição de 35% de recirculação apresenta também uma maior quantidade de 

riscos com menor largura. Acredita-se que a maior quantidade de riscos com menor 

largura possa estar associada à contaminação por fuligem, onde esta foi de 1,56% 

para a condição de 35% de EGR. Esse mesmo comportamento foi observado para o 

quarto anel, conforme apresentado na Figura 122 e também para o segundo e o 

terceiro anel conforme apresentado na Figura 123. 

De forma geral, ao analisar as superfícies de trabalho dos anéis foi possível 

verificar uma maior intensidade de riscos no primeiro anel para ambas as condições 

de ensaios. No entanto, verificou-se uma maior quantidade de riscos para a 

condição com maior concentração de fuligem (1,56% para 35% EGR). 

Adicionalmente, para a condição de 35% de EGR, riscos com menores larguras 

foram observados. Acredita-se que a maior quantidade de riscos e a presença de 

riscos com menor largura para a condição de 35% de EGR possa estar associada à 

contaminação por fuligem (1,56%). 

Em resumo, a partir dos riscos observados através do MEV, é possível notar 

que as superfícies dos anéis foram submetidas a processos de desgaste abrasivo.  

No que diz respeito às análises qualitativas do desgaste dos anéis, conforme 

apresentado na Figura 124, ao analisar a superfície do segundo anel da condição de 

0% de EGR, verificaram-se regiões com desgaste desigual. Na Figura 124, a região 

“A” refere-se a região que sofreu um desgaste mais intenso e a região “B” refere-se 

a uma região que ainda não sofreu desgaste significativo e ainda apresenta o filme 

de recobrimento proveniente do processo de fabricação do anel. Nesse caso, o 

desgaste desigual pode ser explicado pela própria geometria da face do segundo 

anel, onde este apresenta uma superfície de trabalho inclinada, conforme se verifica 

no APÊNDICE A. 

A diferença na intensidade do desgaste verificado ao longo da face de 

trabalho dos anéis justifica a dificuldade de se avaliar a variação de espessura dos 

anéis e implicar em algumas dificuldades na avaliação da rugosidade das superfícies 

ensaiadas, uma vez que em alguns pontos verifica-se um desgaste intenso e em 
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outros desgaste pouco intenso. Dessa forma, para uma análise detalhada ou 

quantitativa do desgaste dos anéis, assim como na camisa, faz-se necessário 

realizar uma caracterização da superfície ao longo de toda a face de trabalho para a 

verificação dos fenômenos em uma maior quantidade de regiões analisadas. 

 

Figura 124 – Regiões com desgaste desigual ao longo da superfície de trabalho do anel 2 para 
a condição de 0% de EGR. 

 
Para avaliar a presença de tribofilmes e analisar a composição dos mesmos, 

análises por EDS foram realizadas.  

 

Figura 125 – Superfície inicial do terceiro anel. Nota-se a presença de filmes de óxido na 
superfície. 

 
Na condição inicial, antes dos ensaios, verificou-se grande quantidade de 

oxigênio na superfície, caracterizando a presença de filmes de óxidos. Na Figura 125 

é possível verificar claramente a presença destes filmes de óxido. 
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Após os ensaios na condição sem recirculação, quantidades de enxofre e 

fósforo foram encontradas em todos os anéis. No entanto, salienta-se que a maior 

quantidade de fósforo foi encontrada para o primeiro anel dessa condição. 

Por meio da Figura 126, a qual apresenta a superfície do primeiro anel após 

o ensaio sem recirculação (0% EGR), é possível verificar regiões onde ainda existem 

filmes de óxidos (quadro B), onde estes, provavelmente, são provenientes da 

condição inicial. No quadro A da Figura 126, é possível verificar uma região 

desgastada com concentração de fósforo de 2,45%, sendo que esta foi a maior 

concentração de possíveis subprodutos do ZDDP encontrada na superfície dos 

anéis ensaiados. 

 

Figura 126 – Superfície do primeiro anel para a condição sem recirculação (0% EGR). 
 

A Figura 127 apresenta a superfície do segundo anel para a condição sem 

recirculação (0%EGR). Foi possível identificar a presença de enxofre na superfície. 

Na região A, a concentração de enxofre encontrada foi de 0,74%, dessa forma, 

acredita-se que a região A apresente um leve filme de FeS, provenientes dos 

subprodutos do ZDDP. 

No que diz respeito a condição sem recirculação, acredita-se que o 

aparecimento do enxofre e do fósforo na composição da superfície esteja 

relacionado aos subprodutos dos aditivos ZDDP, os quais adsorvem na superfície 

para formação de filmes antidesgaste. Este resultado vai de encontro com as 

análises de lubrificante realizadas. Conforme mencionado anteriormente, quando 

comparado ao óleo novo, a condição sem recirculação apresentou uma redução 
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significativa na concentração de enxofre e uma leve queda na concentração de 

fósforo. Dessa forma, acredita-se que, para a condição sem recirculação, a redução 

na concentração desses elementos no lubrificante possa estar associada a 

decomposição do ZDDP para a formação de filmes antidesgaste pontualmente 

dispersos ao longo da superfície de contato do anéis. 

 

Figura 127 – Região do segundo anel para o ensaio sem recirculação. Na região A, verifica-se a 
presença de enxofre na composição da superfície. 

 
Resumidamente, pode-se dizer que foram encontrados leves traços de 

fósforo e enxofre na superfície dos anéis após os ensaios da condição sem 

recirculação. No entanto, na condição de 35% de EGR, somente o fósforo foi 

encontrado. Adicionalmente, a concentração de fósforo encontrada para a condição 

sem recirculação foi superior a quantidade de fósforo encontrada na condição com 

35% de EGR. Esse resultado vai de encontro com as observações de Hosonuma et 

al. (1985) e Antusch et al. (2010), de forma que quando há a contaminação por 

fuligem, esta atua inibindo a formação de filmes antidesgaste. Com base nessas 

hipóteses, é possível que os subprodutos de zinco apresentem uma adsorção 

preferencial pela fuligem deixando os subprodutos de fósforo livres para se ligarem a 

superfície. No entanto, a formação de filmes na superfície metálica exposta a partir 

de subprodutos de fósforo e também de enxofre podem apresentar um processo 

competitivo com a fuligem, onde, baseando-se no exposto por Antusch et al. (2010), 

devido a diferença de reatividade, as partículas de fuligem tendem a vencer esse 

processo competitivo. 
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5 CONCLUSÕES  

Os pontos apresentados abaixo representam as principais conclusões 

obtidas nas análises realizadas neste trabalho: 

• Redução da potência do motor com o aumento da taxa de 

recirculação de gases de exaustão; 

• Apesar de pesquisas na literatura apresentarem um aumento no 

consumo de combustível, não foi possível verificar uma alteração de 

consumo nos ensaios realizados; 

• Maiores temperaturas dos gases do EGR (EGR hot) favorecem uma 

maior formação de partículas de fuligem, gerando uma maior 

contaminação do óleo lubrificante por fuligem; 

• Uma vez que apresenta uma menor formação de fuligem, o EGR 

refrigerado (EGR cooled) é preferível, reduzindo a contaminação do 

óleo; 

• Excluindo-se a condição de 35% de EGR, a qual operou em 

temperaturas mais elevadas (EGR hot), o aumento da taxa de 

recirculação provocou um aumento na contaminação por fuligem; 

• Excluindo-se a condição de 20% EGR, o aumento da taxa de 

recirculação de gases provocou um aumento da diluição por 

combustível no lubrificante; 

• Verificou-se que a diluição por combustível tem forte influência na 

viscosidade e esta é reduzida significativamente com o aumento da 

diluição por combustível; 

• Foi possível verificar que a viscosidade do óleo lubrificante também é 

afetada pela contaminação por fuligem. Adicionalmente, verificou-se 

um efeito competitivo entre a diluição por combustível e a 

contaminação por fuligem na viscosidade do lubrificante, de forma 

que a diluição por combustível tende a reduzir a viscosidade e a 

contaminação por fuligem, por outro lado, tende a aumentar a 

viscosidade do lubrificante; 

• Por meio da análise do óleo lubrificante, verificou-se a maior 

concentração de partículas de desgaste para a condição de 
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recirculação que apresentou a maior concentração de fuligem (1,56% 

de fuligem para a condição de 35% de EGR). No entanto, ao 

comparar as condições de 20% e 45% de EGR com a condição sem 

recirculação (0% de EGR), verificou-se uma maior concentração de 

partículas de desgaste para a condição sem recirculação. Esse 

resultado pode estar relacionado com a concentração de fuligem, uma 

vez que para as condições de 20% e 45% de EGR as concentrações 

de fuligem obtidas foram inferiores a 1%. Esse resultado suporta a 

hipótese de que para baixas concentrações de fuligem 

(contaminações inferiores a 1%), as partículas de fuligem podem 

atuar como modificares de atrito, reduzindo o coeficiente de atrito no 

contato, podendo assim gerar um menor desgaste das superfícies; 

• As verificações da variação de massa e dimensão dos anéis 

utilizando os valores médios de massa, largura e espessura, não 

foram conclusivas. As variações de massa, espessura e largura 

obtidas nos ciclos de desgaste dos anéis e camisa foram menores do 

que o desvio padrão provocado pelos próprios processos de 

fabricação dos componentes. Adicionalmente, é possível que as 

variações de espessura e largura dos anéis sejam menores do que a 

precisão do equipamento de medição utilizado. Dessa forma, 

recomenda-se trabalhar com equipamentos mais precisos e com 

medições absolutas antes e após cada ensaio; 

• Com a utilização das medições antes e após os ensaios, as quais 

foram realizadas somente para as condições de 20% e 45% de EGR, 

verificou-se uma maior perda de massa para o conjunto anel e camisa 

da condição de 45% de EGR, onde esta apresentou também a maior 

concentração de fuligem; 

• Utilizando medições por coordenadas (MMC), verificou-se o maior 

aumento no diâmetro médio para a camisa da condição com maior 

contaminação por fuligem (1,56% - 35% de EGR). A condição sem 

recirculação apresentou um maior aumento do diâmetro médio 

quando comparado as condições de 20% e 45% de EGR, suportando 

também a hipótese de que a baixa concentração de fuligem para as 
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condições de 20% e 45% de EGR (< 1%) possa ter atuado como 

modificador de atrito e reduzindo o desgaste; 

• Ao analisar o desgaste do primeiro anel, verificaram-se as maiores 

reduções do parâmetro de rugosidade Sq para as condições que 

apresentaram as maiores concentrações de fuligem; 

• Através das análises de EDS, verificou-se pequenas concentrações 

de fósforo dispersas ao longo da superfície dos anéis. Não foram 

encontrados filmes antidesgaste a base de zinco, suportando a 

hipótese de que as partículas de fuligem podem inibir por diversas 

razões a formação de filmes antidesgaste; 

• Apesar do elemento enxofre apresentar diversas fontes de origem no 

lubrificante, verificou-se uma redução significativa do enxofre no óleo 

somente para a condição sem recirculação. Adicionalmente, 

concentrações de enxofre foram encontradas na superfície, utilizando 

análises por EDS, somente para essa condição de ensaio. Nas 

condições com recirculação de gases, a concentração de enxofre no 

lubrificante permaneceu praticamente inalterada e traços de enxofre 

não foram verificados na superfície, sugerindo possíveis relações 

entre os subprodutos a base de enxofre do ZDDP e as partículas de 

fuligem; 

• A partir das análises realizadas através de MEV e EDS, verifica-se 

que o mecanismo de desgaste abrasivo está presente em todas as 

condições de ensaio, tanto nos anéis quanto nas camisas.  

• Somente para as camisas da condição de 35% de EGR, além do 

desgaste abrasivo, verificou-se também a presença de deformações 

plásticas formadas por mecanismos de desgaste por deslizamento 

nas regiões próximas aos sulcos oriundos do processo de 

brunimento. 

• Tanto para a condição sem recirculação como para a condição com 

35% de EGR, verificou-se uma maior quantidade de riscos 

provenientes de mecanismos abrasivos no primeiro anel.  

• A condição de 35% de EGR apresentou maior desgaste, uma vez que 

para essa condição foi verificada uma maior alteração da textura de 
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superfície para a RC e para o PMI da camisa, deformações plásticas 

próximas aos sulcos de brunimento e também uma maior quantidade 

de riscos provenientes de processos abrasivos nos anéis.  

• Acredita-se que o maior desgaste para a condição de 35% de 

recirculação possa estar associado a contaminação por fuligem. É 

possível que a contaminação por fuligem tenha influenciado na 

formação e na manutenção dos filmes antidesgaste. No que diz 

respeito a formação dos filmes, é possível que as partículas de 

fuligem tenham interagido quimicamente com os subprodutos do 

ZDDP de forma a inibir ou competir com estes pela formação de 

tribofilmes. No que diz respeito a influência da fuligem na manutenção 

dos tribofilmes de aditivos, analisando os mecanismos de desgaste 

através de MEV, é possível que as partículas de fuligem tenham 

atuado de forma abrasiva no contato, removendo os tribofilmes de 

aditivos antidesgaste através da abrasão e deixando as superfícies 

expostas para a ocorrência de mecanismos de desgaste por 

deslizamento. 
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6 DIFICULDADES ENCONTRADAS E RECOMENDAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS 

Dentre as dificuldades encontradas, a principal delas esteve relacionada ao 

desenvolvimento da bancada experimental. Por se tratar de um ensaio que gera 

poluição sonora e do ar, o primeiro impasse esteve relacionado ao local da 

instalação do motor e realização dos ensaios. Assim, uma pequena sala de ensaios 

teve de ser construída demandando tempo e dilatando o cronograma.  

No que diz respeito à instrumentação, diversas dificuldades foram 

verificadas no controle da vazão dos gases admitidos e readmitidos. Vários sistemas 

utilizando rotâmetros, fluxômetros e ar comprimido foram montados, no entanto, 

nenhum apresentou resultado satisfatório. Por fim, optou-se pela utilização de 

rotâmetro, tubos de pitot e manômetros inclinados para cálculo da vazão e controle 

da taxa de recirculação. 

 

Figura 128 – Sala construída para realização dos ensaios. 
 

Também foram encontradas dificuldades no desenvolvimento do sistema de 

frenagem do motor. O Freio de Prony desenvolvido para obtenção das curvas de 

torque apresentou diversas instabilidades e problemas de segurança para uso 
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contínuo ao longo dos ensaios. Assim, um sistema específico para frenagem do 

motor, calibrado a partir do freio de Prony, teve de ser desenvolvido para utilização 

ao longo dos ensaios de desgaste. 

 

 

Figura 129 – Métodos sem sucesso utilizado para controle da taxa de recirculação. 
 

  
Figura 130 – Falhas no freio de Prony devido a instabilidades do sistema. 

 
A falta de conhecimento dos métodos de reparo do motor também foi um 

item que dificultou os trabalhos experimentais, no entanto, com o auxilio do técnico 

Roberto (mecânico especializado em serviços de reparo do motor ensaiado), várias 

dúvidas foram sanadas.  
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De forma geral, pode-se dizer que as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento da bancada experimental influenciaram diretamente no cronograma 

do trabalho.  

Além das dificuldades encontradas durante a montagem da bancada 

experimental, o tempo necessário para executar cada ciclo de teste também foi um 

fator limitante. No total, foram desprendidas 400 horas para realização dos ciclos de 

desgaste. No entanto, horas adicionais foram necessárias para verificação extras. 

Adicionalmente, ao final de cada ensaio o motor era completamente desmontado 

para lavagem e substituição dos componentes. Assim, o tempo demandado para 

cada condição de ensaio foi bastante elevado, comprometendo a possibilidade de 

repetir algum tipo de ensaio considerando um cronograma de mestrado.  

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos resultados obtidos, verificam-se várias oportunidades para 

trabalhos futuros. Tendo em vista a tendência de implantação de regulamentações 

cada vez mais restritas para o controle de emissões de veículos automotores, 

verifica-se a importância do tema abordado. Percebe-se que apesar de se estar 

caminhando para um consenso no que diz respeito a influência da contaminação do 

lubrificante pela fuligem, atualmente ainda existem várias hipóteses contraditórias e 

inconclusivas para o assunto. Dessa forma, mais pesquisas devem ser realizadas 

sobre o tema.  

Ensaios que verificam a influência das partículas de fuligem na formação de 

filmes antidesgaste devem ser mais profundamente verificados. Para tal, deve-se 

avaliar a interação entre os subprodutos do ZDDP com a fuligem. Adicionalmente, 

faz-se importante avaliar comparativamente a reatividade dos elementos aditivos e 

também da fuligem. Possíveis diferenças na reatividade podem explicar adsorções 

preferenciais ou mecanismos competitivos entre esses elementos.  

Diferentes tipos de ensaios também são sugeridos. Apesar de possuir uma 

menor representatividade, ensaios tribológicos utilizando óleos de motor já 

ensaiados através dos ciclos propostos pelas ASTM também podem ser eficientes 

para o avanço das pesquisas.  
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Adicionalmente, por ser uma opção mais rápida e barata, ensaiar 

lubrificantes contaminados por negro de fumo em sistemas tribológicos controlados 

(pino contra disco, fourball, etc.) também pode ser uma opção interessante para 

verificar a influência da contaminação do lubrificante por fuligem. 

Para ensaios que utilizam motores reais em funcionamento, recomenda-se a 

utilização de motores que são realmente utilizados em aplicações automotivas, 

avaliando assim, condições mais próximas da realidade encontrada durante a 

utilização do EGR. Motores de aplicações paralelas podem apresentar componentes 

com nível de qualidade bastante inferior, dificultando possíveis análises e 

conclusões. 

Recomenda-se também a utilização de EGR hot nos ensaios, uma vez que 

essa condição provoca uma maior formação de fuligem, intensificando os 

mecanismos de desgaste. 

Tendo em vista a complexidade e a quantidade de variáveis envolvidas em 

cada um dos parâmetros analisados, recomenda-se que, para uma análise 

quantitativa dos mecanismos envolvidos, os estudos se concentrem em apenas um 

único fenômeno, como, por exemplo, influência da fuligem na rugosidade, ou na 

variação de espessura dos anéis, ou na influência sobre subprodutos do ZDDP a 

base de zinco, etc.. Apesar de relacionados, analisar mais de um fenômeno pode 

demandar muito tempo, comprometendo o cronograma da pesquisa desenvolvida. 

Especificamente com relação a avaliação da rugosidade da camisa, 

recomenda-se um estudo específico que contemple um mapeamento completo dos 

efeitos ao longo de toda a superfície em contato, uma vez que esta pode apresentar 

grandes variações de rugosidade ao longo de sua extensão devido ao processo de 

brunimento. 
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ANEXO A – ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCONVE 

Tabela 37 - Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos leves (Fases “L”) 

Fase Implantação Característica / inovação 

Fase L1 1988 - 1991 

Caracterizada pela eliminação dos modelos mais poluentes e 
aprimoramento dos projetos dos modelos já em produção. Iniciou-se 
também nesta fase o controle das emissões evaporativas. As principais 
inovações tecnológicas que ocorreram nesta fase foram: reciclagem dos 
gases de escapamento para controle das emissões de NOx; injeção 
secundária do ar no coletor de exaustão para o controle de CO e HC; 
implantação de amortecedor da borboleta do carburador para controle do 
HC e a otimização do avanço da ignição. 

Fase L2 1992 - 1996 

A partir dos limites verificados na Resolução CONAMA nº 18/1986, nessa 
fase investiu-se na adequação de catalisadores e sistemas de injeção 
eletrônica para uso com mistura de etanol, em proporção única no mundo. 
As principais inovações nos veículos foram a injeção eletrônica, os 
carburadores assistidos eletronicamente e os conversores catalíticos. Em 
1994 iniciou-se o controle de ruído dos veículos. 

Fase L3 1997 - 2004 

Em face da exigência de atender aos limites estabelecidos a partir de 1º de 
janeiro de 1997 (Resolução CONAMA nº 15/1995), ocorreram reduções 
bastante significativas em relação aos limites anteriores, e o 
fabricante/importador empregou, conjuntamente, as melhores tecnologias 
disponíveis para a formação de mistura e controle eletrônico do motor 
como, por exemplo, o sensor de oxigênio (denominado "sonda lambda"). 

Fase L4 2005 - 2008 

Tendo como referência a Resolução CONAMA nº 315/2002, a prioridade 
nesta fase que teve início no ano de 2005 é a redução das emissões de HC 
e NOx, (substâncias precursoras de ozônio). Para o atendimento desta 
fase, se deu o desenvolvimento de motores com novas tecnologias como a 
otimização da geometria da câmara de combustão e dos bicos de injeção, o 
aumento da pressão da bomba injetora e a injeção eletrônica. 

Fase L5 2009 - 2013 

Com os limites de emissão da Resolução CONAMA nº 315/2002, da mesma 
forma que na fase L4, a prioridade na fase L5 é a redução das emissões de 
HC e NO. De maneira análoga à fase L4, as inovações tecnológicas se 
deram na otimização da geometria da câmara de combustão e dos bicos, o 
aumento da pressão da bomba injetora e a injeção eletrônica. Nesta fase 
deu-se a redução de 31% das emissões de hidrocarbonetos não-metano 
para os veículos leves do ciclo Otto e de 48% e 42% para as emissões de 
NOx para os veículos leves do ciclo Otto e Diesel, respectivamente. Além 
disso, as emissões de aldeídos foram reduzidas em, aproximadamente, 
67% para os veículos do ciclo Otto. 

Fase L6 2013 - 

A fase L6 determinou reduções de 67% e 65% nas emissões de CO e NOx, 
respectivamente, além de melhorias na qualidade dos combustíveis. A 
principal inovação tecnológica prevista nessa fase é a utilização de 
dispositivos/sistemas para autodiagnose (OBD), obrigatória para veículos 
automotores leves do ciclo diesel, a partir de 1º de janeiro de 2015. 

 
Fonte: PROCONVE, 2013. 
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Tabela 38 - Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos pesados (Fases “P”) 

Fase Implantação Característica / inovação 

Fase P1 
e P2 1990-1993 

Já em 1990 estavam sendo produzidos motores com níveis de emissão 
menores que aqueles que seriam requeridos em 1993 (ano em que teve 
início o controle de emissão para veículos deste tipo com a introdução das 
fases P1 e P2). Nesse período, os limites para emissão gasosa (fase P1) e 
material particulado (fase P2) não foram exigidos legalmente. 

Fase P3 1994- 1997 

O desenvolvimento de novos modelos de motores visaram a redução do 
consumo de combustível, aumento da potência e redução das emissões de 
óxidos de nitrogênio (NOX) por meio da adoção de intercooler e motores 
turbo. Nesta fase se deu uma redução drástica das emissões de CO (43%) 
e HC (50%). 

Fase P4 1998 - 2002 Reduziu ainda mais os limites criados pela fase P3. 

Fase P5 2003 - 2008 Teve como objetivo a redução de emissões de material particulado, NO e 
HC. 

Fase P6 2009 - 2011 
Assim como a fase P5, a fase P6, estabelecida pela Resolução CONAMA 
nº 315/2002, teve como objetivo principal a redução de emissões de 
material particulado, NOX e HC. 

Fase P7 2012 - 

Além de reduzir o limite para emissão de NOX, a fase P7 estabeleceu a 
obrigatoriedade de incorporação de dispositivos ou sistemas para 
autodiagnose (OBD). Outra melhoria expressiva advinda dessa fase é 
relacionada à qualidade dos combustíveis, cujo teor de enxofre foi 
estabelecido em no máximo 10 ppm. Em termos de novas tecnologias para 
redução das emissões, destaca-se a recirculação dos gases de escape 
(EGR) associado ao filtro de partículas (DPF) e o catalizador de redução 
seletiva (SCR), que associado ao ARLA 32, um insumo a base de uréia, é 
capaz de reduzir o NOx. 

 
Fonte: PROCONVE, 2013. 
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ANEXO B – EVOLUÇÃO DOS LIMITES DE EMISSÃO 

 

Figura 131 - Evolução dos limites de CO, HC, NOx e CHO de acordo com o PROCONVE para 
veículos leves.  

Fonte: PROCONVE, 2013. 
 

 
Figura 132 - Limites de emissão para veículos pesados (Fases “P” do PROCONVE) de acordo 

com o PROCONVE.  
Fonte: PROCONVE, 2013.



Anexo C – Limites máximos de emissão  de poluentes para veículos automotores 211 

ANEXO C – LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE) 

Tabela 39 - Veículos leve de passageiros. 

POLUENTES 

LIMITES 
Fase L-5 Fase L-6(1) 

Desde 1/1/2009 A partir de 
1/1/2014 

Monóxido de carbono (CO em g/km) 2,00 1,30 
Hidrocarbonetos (HC em g/km) 0,30(2) 0,30(2) 
Hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) 0,05 0,05 
Óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) 0,12(3) ou 0,25(4) 0,08 
Material particulado(4) (MP em g/km) 0,05 0,025 
Aldeídos(3) (CHO g/km) 0,02 0,02 
Emissão evaporativa (g/ensaio) 2,0 1,5(6) ou 2,0(5)(6) 
Emissão de gás no cárter nula nula 
 

(1)  Em 2014 -> para todos os novos lançamentos 
        A partir de 2015 -> para todos os veículos comercializados; 
(2)  Aplicável somente a veículos movidos a GNV; 
(3)  Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol; 
(4)  Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; 
(5)  Aplicável aos ensaios realizados em câmera selada de volume variável; 
(6)  Aplicado a todos os veículos a partir de 1º/1/2012. 
 
Fonte: PROCONVE, 2013. 

 
Tabela 40 - Veículos Leves Comerciais - massa referência para ensaio menor que 1700 kg 

POLUENTES 

LIMITES 
Fase L-4(1) Fase L-5 Fase L-6(2) 

Desde 1/1/2005 Desde 1/1/2009 A partir de 
1/1/2012 

Monóxido de carbono (CO em g/km) 2,00 2,00 1,30 
Hidrocarbonetos (HC em g/km) 0,30(3) 0,30(3) 0,30(3) 
Hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) 0,16 0,05 0,05 
Óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) 0,25(4) ou 0,60(5) 0,12(4) ou 0,25(5) 0,08 
Material particulado(5) (MP em g/km) 0,08 0,05 0,03 
Aldeídos(4) (CHO g/km) 0,03 0,02 0,02 
Emissão evaporativa(4) (g/ensaio) 2,0 2,0 1,5(7) ou 2,0(6)(7) 
Emissão de gás no cárter nula nula nula 
 

(1) Permanece em vigor nos anos de 2009, 2010 e 2011, somente para os veículos Diesel, por força 
de acordo judicial homologado pelo juízo federal no estado de São Paulo; 

(2) Em 2012 -> Inicia para os veículos Diesel dos signatários do Acordo Judicial;  
       A partir de 2013 -> para todos os veículos Diesel; 
       A partir de 2014 -> para os novos lançamentos de veículos do ciclo Otto; 
       A partir de 2015 -> para todos os veículos comercializados. 
(3) Aplicável somente a veículos movidos a GNV; 
(4) Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol; 
(5) Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; 
(6) Aplicável aos ensaios realizados em câmera selada de volume variável 
(7) Aplicável a todos os veículos a partir de 1º/1/2012. 
 
Fonte: PROCONVE, 2013. 
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Tabela 41 - Veículos Leves Comerciais - massa referência para ensaio maior que 1700 kg 

POLUENTES 

LIMITES 
Fase L-4(1) Fase L-5 Fase L-6(2) 

Desde 1/1/2005 A partir de 
1/1/2009 

A partir de 
1/1/2012 

Monóxido de carbono (CO em g/km) 2,70 2,70 2,00 
Hidrocarbonetos (HC em g/km) 0,50(3) 0,50(3) 0,50(3) 
Hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) 0,20 0,06 0,06 
Óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) 0,43(4) ou 1,00(5) 0,25(4) ou 0,43(5) 0,25(4) ou 0,35(5) 
Material particulado(5) (MP em g/km) 0,10 0,06 0,04 
Aldeídos(4) (CHO g/km) 0,06 0,04 0,03 

Emissão evaporativa (g/ensaio) 2,0 2,0 1,5(4)(7) ou 
2,0(4)(6)(7) 

Emissão de gás no cárter nula nula nula 
 

(1) Permanece em vigor nos anos de 2009, 2010 e 2011, somente para os veículos Diesel, por força 
de acordo judicial homologado pelo juízo federal no estado de São Paulo; 

(2)  Em 2012 -> Inicia para os veículos Diesel dos signatários do acordo judicial; 
       A partir de 2013 -> para todos os veículos Diesel; 
       A partir de 2014-> para os novos lançamentos de veículos do ciclo Otto; 
       A partir de 2015 -> para todos os veículos comercializados. 
(3) Aplicável somente a veículos movidos a GNV; 
(4) Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol; 
(5) Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; 
(6) Aplicável aos ensaios realizados em câmera selada de volume variável 
(7) Aplicável a todos os veículos a partir de 1º/1/2012. 
 
Fonte: PROCONVE, 2013. 

 
 
Tabela 42 - Veículos Pesados - Ciclo Diesel – Com Pós-tratamento (Ciclo de testes ESC/ELR16) 

POLUENTES 

LIMITES 
Fase P-5(1) Fase P-6 Fase P-7 

Desde 
1/1/2004 Desde 1/1/2009 A partir de 

1/1/2012 
Monóxido de carbono (CO em g/kW.h) 2,10 1,50 1,50 
Hidrocarbonetos (HC em g/kW.h) 0,66 0,46 0,46 
Óxidos de nitrogênio (NOx em g/kw.h) 5,00 3,50 2,00 
Material particulado (MP em g/kW.h) 0,10 ou 0,13(2) 0,02 0,02 
Opacidade ELR (m-1) 0,80 0,50 0,50 
 

(1) Permanece em vigor nos anos de 2009, 2010 e 2011 por força de Termo de Ajustamento 
homologado pelo Juízo Federal no estado de São Paulo; 

(2) Aplicável somente a motores de cilindrada unitária inferior a 0,75 dm³ e rotação à potência 
nominal superior a 3000 m-1. 

 
Fonte: PROCONVE, 2013. 

                                                 

16 ESC – Método de ensaio do tipo Ciclo de Regime Constante. ELR – Método de ensaio do 
tipo Ciclo Europeu de Resposta em Carga. 
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ANEXO D – FICHA TÉCNICA (PDS) DO LUBRIFICANTE UTILIZADO 
NOS ENSAIOS 
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APÊNDICE A – GEOMETRIA DOS ANÉIS 

 

 

Figura 133 – Geometria do anel 1. 
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Figura 134 – Geometria do anel 2. 
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Figura 135 – Geometria do anel 3. 
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Figura 136 – Geometria do anel 4. 
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APÊNDICE B – GEOMETRIA DA CAMISA 

 

Figura 137 – Geometria da camisa. 
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APÊNDICE C – CURVA DE TORQUE DO MOTOR CUMMINS QSM 11 
E MACK E7-400 

 

Figura 138 – Curva de torque para motor Cummins QSM400.  
Fonte: Cummins, 2015. 
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Figura 139 – Curvas de torque e potência motor Cummins QSM 11 – 400.  
Fonte: Cummins, 2015. 

 

 

Figura 140 – Curva de torque do motor Mack E7.  
Fonte: Mack, 2015. 
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APÊNDICE D – ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS DIMENSÕES E MASSA 
DOS ANÉIS E CAMISA NOVOS 

 
Distribuição normal P(95%) 

ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 
Espessura 
Média [mm] 2,46 ± 0,03 2,45 ± 0,04 2,45 ± 0,04 2,46 ± 0,03 3,96 ± 0,03 

Largura Média 
[mm] 2,81 ± 0,06 2,79 ± 0,07 2,81 ± 0,06 2,82 ± 0,14 3,00 ± 0,09 

Massa Média [g] 9,6 ± 0,2 9,7 ± 0,3 9,78 ± 0,18 9,2 ± 0,5 12,7 ± 0,5 

      

 

Distribuição assimétrica - Chebyshev P(88,89%) = Distribuição normal 
P(99,7%) 

ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 
Espessura 
Média [mm] 2,46 ± 0,05 2,45 ± 0,06 2,45 ± 0,06 2,46 ± 0,05 3,96 ± 0,04 

Largura Média 
[mm] 2,81 ± 0,08 2,79 ± 0,11 2,81 ± 0,09 2,82 ± 0,21 3,00 ± 0,14 

Massa Média [g] 9,6 ± 0,3 9,7 ± 0,4 9,8 ± 0,3 9,2 ± 0,8 12,7 ± 0,7 

      

 
Distribuição normal P(68%) 

ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 
Espessura 
Média [mm] 2,46 ± 0,01 2,45 ± 0,02 2,45 ± 0,02 2,46 ± 0,02 3,96 ± 0,01 

Largura Média 
[mm] 2,81 ± 0,03 2,79 ± 0,04 2,81 ± 0,03 2,82 ± 0,07 3,00 ± 0,05 

Massa Média [g] 9,6 ± 0,1 9,7 ± 0,1 9,8 ± 0,1 9,2 ± 0,3 12,7 ± 0,2 

      

 

Coeficiente de variação (CVar) 

ANEL1 ANEL2A ANEL2B ANEL3 ANEL4 

Espessura 
Média [mm] 0,61% 0,83% 0,88% 0,68% 0,36% 

Largura Média 
[mm] 0,99% 1,32% 1,03% 2,54% 1,57% 

Massa Média [g] 1,05% 1,47% 0,93% 2,91% 1,79% 

 

 Normal P(68%) Normal P(95%) Normal P(99,7%) - 
Assimétrica P(88,89%) 

Massa da camisa [g] 1690 ± 17 1690 ± 33 1690 ± 50 
Coeficiente de variação 0,98% 
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APÊNDICE E – ANÁLISE DE LUBRIFICANTE 

Tabela 43 – Resultado completo para as análises de óleo realizadas. 

 Novo 0% EGR 20% EGR 35%EGR 45%EGR 
CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS  
Partículas Grandes ( > 5 µm) 3,2 4770 2940 9340 3220 
Partículas pequenas ( < 5 µm) 1,9 2260 700 2920 1590 
Quantidade total de partículas 5,1 7030 3640 12260 4810 
PLP 25,5 35,7 61,5 52,4 33,9 
ESPECTROMETRIA de  
emissão atômica [ppm]  
Fe 1 209 142 449 171 
Cr 0 0 0 0 0 
Pb 0 17 4 77 2 
Cu 0 10 100 37 28 
Sn 0 2 1 7 1 
Al 1 19 18 61 20 
Ni 0 1 1 1 0 
Ag 0 0 0 0 0 
Si 2 18 22 53 19 
B 1 2 2 4 9 
Na 4 6 6 14 4 
Mg 26 45 43 127 40 
Ca 2587 2676 2597 2427 2702 
Ba 0 1 1 7 1 
P 634 602 554 566 583 
Zn 688 714 666 686 718 
Mo 1 0 1 1 0 
Ti 0 1 0 2 1 
V 0 0 0 0 0 
VERIFICAÇÕES ADICIONAIS  
Viscosidade @ 40ºC [cSt] 159,5 144,5 107 143,7 121,1 
Viscosidade @ 100ºC [cSt] 15,7 15 12,4 15 13,3 
Água [%] 0,05 < 0,1 0,06 0,1 0,07 
TBN [mgKOH/g] 7,62 7,5 6,65 7,8 6,85 
Oxidação [Abs/cm] 6,04 9,88 21,29 14,07 18,93 
Sulfatação [Abs/cm] 11,01 13,6 16,7 15,46 16,31 
Nitração [Abs/cm] 4,43 6,17 8,19 8,27 8,21 
Fuligem [%] < 0,01 < 0,01 0,2 1,56 0,25 
Diluição por combustível [%] < 0,5 1,6 6,7 2,1 4,6 
Teor de enxofre [ppm] 6974 4469 5624 6428 5024 
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APÊNDICE F – PROPRIEDADE DOS GASES DE EXAUSTÃO 

Os gases de exaustão de um motor podem ser constituídos de ar, 

combustível, gases residuais e umidade. O tipo de combustível influencia 

diretamente nas propriedades termodinâmicas da mistura (BRUNETTI, 2012). 

No que diz respeito ao diesel, pode-se dizer que o mesmo é um combustível 

derivado do petróleo constituído basicamente de hidrocarbonetos ( )2 1n nC H − . O óleo 

diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e 

por baixas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio. 

De acordo com Vlassov (2007), o elemento de maior percentual em massa 

no diesel é o carbono, conforme Tabela 44. 

Tabela 44 – Percentual em massa dos elementos que compõem o diesel. 

 
Percentual em massa dos elementos [%] 

C H O 
Diesel 87,0 12,6 0,4 

 
Fonte Adaptado de: VLASSOV (2007). 
 

Para quantificação dos componentes envolvidos nos processos de um motor 

de combustão interna, parte-se da hipótese que a composição molar mínima do 

combustível possa ser expressa por y z wCH O N  com y representando a relação H/C, 

z  representando a relação O/C e w  representando a relação N/C do combustível 

(BRUNETTI, 2012).  

A equação química da combustão desse combustível com o oxigênio do ar 

pode ser expressa pela Equação 13. 

( )

2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

1 1
4 2

' ' ' ' ' '

y z w N

CO H O CO H O N

y zCH O N O N

n CO n H O n CO n H n O n N

ψ
ϕ
 + + − + → 
 

+ + + + +
 (13) 

onde Nψ  é a relação entre as frações molares do nitrogênio e do oxigênio na 

atmosfera (valor típico = 3,76) e 'in  é o número de moles da espécie i  produzida 

pela combustão de um mol de y z wCH O N  com uma razão de equivalência 
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combustível-ar 1ϕ
λ

 =  
 

. Onde λ  é o coeficiente de excesso de ar. Na Equação 13, 

o enxofre foi desconsiderado da composição do combustível (BRUNETTI, 2012). 

Reorganizando a Equação 13 em função de ε  tem-se: 

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 1
2 2 2N

CO H O CO H O N

z z wC H O N O

n CO n H O n CO n H n O n N

ε ϕ ε ϕεϕε ϕ ε ψ     + − + + + + + →     
     

+ + + + +
 (14) 

 

com ε  dado por: 

1

1
4 2
y zε =

+ −
 (15) 

Os valores de in  agora representam o número de moles de cada espécie 

por mol de O2. O cálculo dos produtos depende da razão de equivalência. Por 

exemplo, quando existe excesso de oxigênio – mistura pobre ( 1ϕ ≤ ), as quantidades 

de CO e H2 nos produtos podem ser desprezadas. Por outro lado, para misturas 

ricas – escassez de oxigênio ( 1ϕ > ), a quantidade de O2 nos produtos é desprezível 

(BRUNETTI, 2012). 

A Tabela 45 apresenta o cálculo da composição dos produtos de combustão 

para a condição de mistura pobre (excesso de oxigênio) e para a condição de 

mistura rica (escassez de oxigênio). A Tabela 45 resume a quantidade molar de 

cada espécie química presente nos gases queimados (produtos da combustão) por 

mol de O2 do oxidante (ar). 

O valor de c é função da constante de equilíbrio K, a qual é função da 

temperatura. Como uma simplificação usual em produtos de combustão em motores, 

utiliza-se K com um valor fixo e igual a 3,5, correspondendo a uma temperatura de 

1740 K (BRUNETTI, 2012). 
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Tabela 45 – Composição dos gases queimados abaixo de 1740K. 

 
i

2

n  moles
mol de O  do ar

 

Espécie 1ϕ ≤  1ϕ >  

CO2 ϕε  cϕε −  

H2O 2 1
2
zεϕ ε − + 

 
 ( )2 1 z cεϕ εϕ− + +  

CO2 0 c 

H2 0 ( )2 1 cϕ − −  

O2 1 ϕ−  0 

N2 2N
wϕεψ + 

 
 

2N
wϕεψ + 

 
 

Total 1 1
2 N

wz εϕ ε ε ψ − + + + + 
 

 2
2 N

wz εϕ ε ε ψ − + + + 
 

 

 
Fonte: BRUNETTI, 2012. 
 

Para cálculo do valor de c, a Equação 16 deve ser utilizada. 

[ ]{ }2(1 ) 2(1 ) 2( 1) 2 (1 ) 0K c K z c Kεϕ ϕ εϕ εϕ εϕ ϕ− + − + − + + + − =  (16) 

Como sempre há uma fração de gases queimados presente na mistura 

admitida (proveniente de recirculação de gases queimados – EGR ou de gases 

residuais), deve-se considerar essa fração de gases já queimados na composição 

dos gases não queimados para completa identificação da mistura fresca que está 

sendo admitida no motor. Onde resfrk  é a fração (em base molar) de gases já 

queimados presentes na mistura não queimada (BRUNETTI, 2012). 

Pode-se escrever a composição da mistura não queimada como sendo:  

( )

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

1

.( )

N

CO CO H O N

resfrk O N
cx

resfrk n CO n CO n H n O n N

εϕ ψ − + + + 
 

+ + + +
 (17) 

Onde os valores de in  estão relacionados a Tabela 45 (gases queimados – 

produtos da combustão) e cx é o número de átomos de carbono presente em uma 

molécula do combustível. Agrupando as quantidades molares de O2 e N2, os 

componentes da mistura combustível-ar-gases residuais admitidos pelo motor 

podem ser quantificados de acordo com a Tabela 46. 
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Tabela 46 – Composição dos gases não queimados. 

 
i

2

n  moles
mol de O  do ar

 

Espécie 1ϕ ≤  1ϕ >  

CO2 resfrk ϕε⋅  ( )rsfrk cϕε⋅ −  

H2O 2 1
2
zresfrk εϕ ε ⋅ − + 

 
 ( )(2 1 )resfrk z cεϕ εϕ⋅ − + +  

CO2 0 resfrk c⋅  

H2 0 ( )(2 1 )resfrk cϕ⋅ − −  

O2 (1 )resfrk ϕ− ⋅  1 resfrk−  

N2 2N
wresfrk ϕεψ + ⋅ 

 
 

2N
wresfrk ϕεψ + ⋅ 

 
 

Combust. (1 )resfrk
cx
ϕε − ⋅ 
 

 (1 )resfrk
cx
ϕε − ⋅ 
 

 

Total 

11 1
2

1 N

wresfrk z
cx

cx

ϕ ε

εϕ ψ

  ⋅ ⋅ + − − +    

+ + +

 

( )

11 1
2

1 1N

wresfrk z
cx

resfrk
cx

ϕ ε

εϕ ψ ϕ

  ⋅ ⋅ + − − +    

+ + + + ⋅ −

 

 
Fonte: BRUNETTI, 2012. 
 
Massa molar dos produtos da combustão 

Sabendo que a massa total dos produtos (que é igual a dos reagentes) por 

mol de O2 do ar é dada por: 

2 2
( ) ( )

(12 1 16 14) (32 28)
c H O N O N N

N

mol y mol z mol w mol mol mol

y z w

εϕ ψ

εϕ ψ

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + =

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅  (18) 

Pode-se concluir que a massa molar média dos gases queimados bMW  

será: 

(12 1 16 14) (32 28)N
b

btotal

y z wMW
n

εϕ ψ+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅
=  (19) 

Com btotaln  sendo o número total de moles dos produtos da combustão por 

mol de O2, conforme última linha da Tabela 45. De forma análoga, também se pode 

determinar a massa molar média dos gases que compõe a carga fresca uMW . 
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(12 1 16 14) (32 28)N
u

utotal

y z wMW
n

εϕ ψ+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅
=  (20) 

Com utotaln  sendo o número total de moles dos produtos da combustão por 

mol de O2, conforme última linha da Tabela 46. 

As massas molares médias bMW  e uMW  são expressas em [g/mol].  

Densidade dos produtos da combustão 

Conhecendo-se a massa molar dos gases da mistura, bem como a dos 

gases queimados, é possível que suas massas específicas sejam calculadas a partir 

de suas temperaturas e pressões, usando o modelo de gás ideal. 

p p MW
RT R T

ρ ⋅
= =

⋅  (21) 

onde: 

- ρ  é a densidade em kg/m3 

- p é a pressão em Pa (N/m2) 

- R é a constante universal dos gases (R=8,314 J/molK) 

- T é a temperatura em Kelvin 

- MW é a massa molar em kg/kmol 
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