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RESUMO 

FERNANDES, William H. C. AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA DO SISTEMA ANEL-CAMISA 
UTILIZANDO COMPONENTES NOVOS E USADOS. 137 f. Dissertação – PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E DE MATERIAIS, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, 2018. 
 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma avaliação do comportamento 
tribológico do sistema anel-camisa variando a condição de uso dos componentes, sendo 
estes novos e usados.  Para esta avaliação foram utilizadas amostras de camisas, 
fabricadas de ferro fundido cinzento, na qual a amostra usada foi extraída de um motor 
que foi ensaiado em dinamômetro por durante 500 horas e óleo lubrificante SAE 15W 40 
que foram obtidos em diferentes condições: um óleo é novo e o outro óleo envelhecido 
após 400 horas de teste em dinamômetros. Como contra corpos, foram utilizadas 
amostras de anéis fabricadas de aço inoxidável martensítico. Diferentes combinações 
foram utilizadas para avaliar o efeito do envelhecimento das camisas e dos óleos, sendo 
Ensaio 1: camisa nova com óleo novo, Ensaio 2: camisa nova com óleo usado e por 
último, Ensaio 3: camisa usada com óleo usado. Os ensaios tribológicos foram realizados 
com 4 h de duração utilizando um tribômetro universal com módulo do tipo reciprocating, 
com carga de 170 N e temperatura de óleo mantida constante a 100 °C. A rugosidade 
das amostras das camisas foram determinadas por interferometria óptica. A variação dos 
parâmetros de rugosidade da Curva de Abbot foi utilizada como método para avaliar o 
desgaste das camisas. Foi utilizada a Espectroscopia de raios-X por energia dispersiva 
(EDS) para verificação de possível formação de filmes em superfícies testadas em 
dinamômetro. A análise do regime de lubrificação mostrou que todos os ensaios foram 
realizados dentro da região limítrofe. O ensaio com componentes novos apresentou 
maior valor de coeficiente de atrito quando comparado com ensaio com componentes 
usados. O ensaio de camisa nova com óleo usado foi o que mostrou maior desgaste, ou 
seja, a maior variação dos parâmetros dos parâmetros de rugosidade da Curva de Abbot. 
Por fim foi realizada uma análise de correlação entre os resultados de desgaste e a 
quantidade dos elementos zinco e fósforo, pertencentes ao ZDDP que é utilizado em óleo 
lubrificante para redução de desgaste. Com isso, foi possível observar que as amostras 
que apresentaram maiores valores de (Zn + P) resultaram em menor desgaste. 
 
Palavras-chaves: Ensaios Tribológicos, Lubrificantes, Coeficiente de Atrito, Desgaste, 

Tribofilme.  

 

 

 

 

 



     
 

ABSTRACT 

FERNANDES, William H. C. TRIBOLOGY EVALUATION OF THE RING-LINER SYSTEM  
USING AGED AND NEW PARTS. 137 f. Dissertation – MECHANICAL & MATERIALS 
ENGINEERING POST-GRADUATE PROGRAM, Federal University of Technology - Parana 
(UTFPR). Curitiba, 2018. 
 
The present investigation aims to evaluate the tribological behavior of the ring-liner system 
varying the condition on use of the components, being these fresh and aged. For this 
evaluation cylinder liner samples, made of gray cast iron were tested. The worn sample 
of cylinder liner was collected from an engine that was tested in dynamometer for 500 
hours and the SAE 15W 40 lubricant oil was obtained under different conditions: one oil 
is fresh and the other oil is aged after 400 hours of dynamometer test. As counter bodies, 
samples of rings made of martensitic stainless steel were used. Different combinations 
were used to evaluate the effect of aging of the liners and oils, being the Test 1: new liner 
with fresh oil, Test 2: new liner with used oil and finally, Test 3: used liner with aged oil. 
The tribological tests were carried out with a 4 h duration using a universal tribometer in 
a reciprocating setup, applying a load of 170 N and a constant oil temperature at 100 °C. 
The roughness of the liners was determined by optical interferometry. The variation of the 
roughness parameters of the K family was used as a method to evaluate the wear of the 
liners. Dispersive energy X-ray spectroscopy (EDS) was used to verify the possible 
formation of films on dynamometer-tested surfaces. Analysis of the lubrication regime 
showed that all the tests were performed within the boundary region. The test with new 
components showed a higher coefficient of friction when compared to the test with used 
ones. The test condition of new liner with aged oil was the one that showed the greater 
wear, e.g., the greater variation of the roughness parameters of the K family. Finally, a 
correlation analysis was performed between the wear results and the amount of zinc and 
phosphorus elements, which belonging to the ZDDP, which is used in lubricant oil for wear 
reduction. With this, it was possible to observe that the samples that presented higher 
values of (Zn + P) resulted in lower wear. 
 

 

Key Words: Tribological Tests, Lubricants, Friction, Wear, Tribofilm. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os motores de combustão interna vêm evoluindo em larga escala ao longo dos 

últimos anos de acordo com a sua eficiência energética. Devido ao aumento da demanda 

desses motores, existe também uma constante evolução de pesquisas e investigações 

em função de novas tecnologias e funções (MARREIRO, 2016).  

Com isso, as indústrias automotivas estão em busca constante de novos 

produtos e tecnologias, com objetivo de entregar motores com maiores desempenhos, 

com menor consumo de combustível e que apresentem alta durabilidade dos 

componentes para atender a demanda dos seus clientes e manter posição competitiva 

no mercado.  

O rendimento mecânico dos motores de combustão interna está diretamente 

relacionado à força de atrito que ocorre entre os seus componentes com as forças 

necessárias para acionarem os componentes auxiliares. As perdas do rendimento 

mecânico aumentam gradativamente à medida que a rotação dos motores vai 

aumentando (DOWSON, 1993).  

Assim, o estudo no campo de tribologia em motores de combustão interna é de 

extrema importância, uma vez que a indústria demanda cada vez mais durabilidade e 

maior eficiência, e o entendimento do comportamento do sistema tribológico dos 

componentes pode contribuir para desenvolvimentos que proporcionem contato entre 

componentes de forma que sejam minimizadas as perdas de rendimento, contribuindo 

dessa forma para maiores durabilidade e eficiência dos motores.  

De acordo com a Figura 1, em um estudo sobre consumo médio de energia 

realizado por HOLMBERG et al., (2012), observa-se que 33% das perdas estão 

associadas ao atrito e 12,4% destas são relacionadas ao motor e às transmissões.  

Especificamente, com relação às perdas dos motores, estas estão relacionadas à energia 

dissipada para vencer as forças de atrito entre o conjunto pistão-anel e a camisa. Assim, 

depois da energia dissipada em forma de calor, o atrito é o segundo fator mais importante 

para redução da eficiência em motores a Diesel utilizado em ônibus e caminhões 

(HOLMBERG et al., 2012). 
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Figura 1 – Consumo médio de energia dos motores de caminhões e ônibus.  

FONTE: HOLMBERG et al., (2012). 

A principal força de atrito nos motores de combustão interna ocorre no contato 

pistão-anel-camisa, conforme apresentado na Figura 2.  

 

 
Figura 2 – Distribuição de perdas mecânicas em motores de combustão Interna. 

Fonte: DOWSON (1993). 
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 O conjunto pistão-anel-camisa é responsável por cerca de 45% das perdas 

mecânicas e por isso tornam-se cada vez mais necessários estudos para reduzir essas 

perdas. 

Á medida que os componentes são utilizados ao longo de sua vida, as 

características do sistema tribológico são alteradas em função da degradação dos 

componentes, o que impacta diretamente no desempenho dos motores de combustão 

interna.  

 Como a principal perda mecânica ocorre no conjunto pistão-anel-camisa, vários 

estudos foram e são constantemente realizados com o objetivo de verificar esse atrito, 

como por exemplo, óleos com diferentes condições de viscosidade e aditivos adicionados 

a eles, camisas com diferentes condições de topografia, finos anéis de pistão, anéis 

raspadores de óleo com baixas tensões, etc. 

 

1.1 OPORTUNIDADE 

Encontra-se na literatura muitos trabalhos que avaliam a influência da 

texturização e de diferentes características topográficas das superfícies brunidas no 

coeficiente de atrito e no desgaste. Citam-se os trabalhos de: GALDA et al. (2009) e 

GRABON et al. (2013) que estudaram o efeito de dimples; TOMANIK (2008) que avaliou 

a influência de texturas a laser e diferentes acabamentos da superfície brunida; 

JOHANSSON et al. (2011) que investigaram a relação do coeficiente de atrito com a 

rugosidade; GUERMAT et al. (2011) que caracterizaram vários revestimentos para os 

cilindros em termos de coeficiente de atrito e desgaste; entre outros. 

Ainda muitos estudos são orientados para avaliação do efeito das características 

do óleo lubrificante. Citam-se: LENAUER et al. (2015) que avaliaram a formação de 

tribofilmes com lubrificantes alterados artificialmente; PROFITO et al. (2013) que 

estudaram alterações de viscosidade e inclusão de aditivos em óleos lubrificantes; entre 

outros. 
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Com relação a estudos direcionados à verificação dos lubrificantes utilizados do 

sistema tribológico, alguns estudos foram realizados, conforme: TRUHAN et al. (2005) 

que avaliaram o impacto de alguns diferentes tipos de óleo lubrificantes usados em 

motores cm relação ao coeficiente atrito e desgaste entre a camisa e o anel. SPIKES 

(2003) demonstrou o efeito da utilização de ZDDP, aditivo anti-desgaste atualmente muito 

utilizado nos óleos lubrificantes no atrito entre o anel e a camisa. 

Na literatura podem ser encontrados alguns estudos relacionados ao impacto do 

envelhecimento dos componentes, mas na maioria deles é evidenciado o impacto de 

somente um dos componentes do tribosistema anel-camisa-pistão. 

 

1.2 OBJETIVO 

Esta Dissertação tem como objetivo principal realizar uma avaliação do 

comportamento tribológico do sistema anel-camisa variando a condição de uso dos 

componentes, sendo estes novos e usados, com relação ao coeficiente de atrito e 

desgaste. As avaliações foram realizadas em testes de bancadas do tipo anel sobre 

camisa utilizando amostras de camisas novas e usadas e também óleos lubrificantes 

novos e usados.  

Alguns objetivos secundários realizados, e necessários para a pesquisa, são 

listados a seguir: 

I. Desenvolvimento de um dispositivo para permitir a execução de ensaio tipo anel sobre 

camisa lubrificado em movimento reciprocating; 

II. Elaboração da metodologia para realização dos ensaios em modo reciprocating; 

III. Verificação do regime de lubrificação dos sistemas tribológicos; 

IV. Verificação de alterações na topografia das superfícies como indicador de alterações 

com relação ao coeficiente de atrito e desgaste; 

V. Verificação de formação de tribofilmes como indicador de alterações no coeficiente 

de atrito e desgaste.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Na maioria dos casos a interface de contato ocorre entre as asperezas das 

superfícies e é nessa pequena área de contato que os fenômenos tribológicos e 

propriedades mecânicas das superfícies (BHUSHAN, 2013). 

Os estudos sobre o comportamento dos fenômenos tribológicos vem 

aumentando ao longo dos anos em função da sua importância físico-econômicas.  

Segundo Jost (1990), apesar de a tribologia ter sido identificada como objeto de 

grande importância, em grande parte devido à sua natureza multidisciplinar que abrange 

a física, química, metalurgia e engenharia, o conceito de tribologia anteriormente recebeu 

atenção insuficiente. Como resultado, o desenvolvimento do design foi retardado, e 

muitas centenas de milhões em dinheiro foram perdidos a cada ano através de desgaste 

desnecessário, atrito, falhas de componentes, desperdício de energia, etc. Na Figura 3 é 

apresentado um gráfico que mostra o quanto de dinheiro poderia ser salvo no Reino 

Unido (dados de 1966) com o emprego dos conceitos tribológicos.   

 

 

Figura 3 - Economias decorrentes do emprego de conceitos de tribologia em milhões de Libras 
no Reino Unido – Dados de 1966. Fonte: Jost, (1990). 
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De acordo com HOLMBERG et al., (2012), o segmento de transporte consome 

cerca de 20% de toda a energia gerada no mundo; desses 20%, cerca de 72% da energia 

é empregada para uso no transporte rodoviário. Com isso, os veículos leves utilizam 45% 

da energia e são responsáveis por aproximadamente 40% da emissão de CO2. É 

estimado que no ano de 2009 foram utilizados 208 bilhões de litros de combustível, 

gasolina e diesel, somente para vencer a força de atrito em veículos de passeio. 

 Segundo MEZGHANI et al., (2012), foram realizados estudos os quais 

mostraram que reduções de atrito e desgaste em motores de combustão interna e em 

transmissões poderiam trazer uma economia de até US$ 120 bilhões por ano nos EUA. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

Os motores de combustão interna são motores onde os processos ocorrem 

dentro do arranjo camisa pistão. São considerados como motores de combustão interna 

a alternativos. Existem dois tipos de motores de combustão interna: aquele onde o 

funcionamento é feito através de ignição por centelha e no outro modelo o funcionamento 

ocorre através da ignição por compressão.  Os motores que possuem o funcionamento 

por compressão trabalham com temperaturas e pressões elevadas tais que sejam 

suficientes para que quando o combustível entre na câmara de combustão ocorra à 

combustão espontânea do combustível. Geralmente esses motores são utilizados em 

veículos de transporte devido aos altos torques e potencias. Já no caso dos motores em 

que o funcionamento ocorre por ignição por centelha, estes são mais utilizados em 

veículos de passeio, onde não necessitam de alta potência e ainda possuem as 

características de serem mais leves e com baixo custo. [SHAPIRO, 2010]. 

 

 
Figura 4 - Parâmetros construtivos dos motores de combustão interna. Fonte: SHAPIRO, (2010). 
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Na Figura 5 podem ser observados os componentes dos motores onde ocorre a 

combustão responsável pelo movimento e funcionamento destes motores. Esse 

funcionamento pode ocorrer em 2 ou 4 etapas, denominando-se assim de motores de 2 

tempos ou motores 4 tempos. Nos motores 4 tempos, o pistão percorre 4 percursos em 

diferentes etapas: 

 

 
Figura 5 – Etapas de combustão dos motores de combustão interna. Fonte: BRUNETTI, (2012).  

Nos motores Diesel, o pistão é responsável por comprimir o ar admitido na 

câmara de combustão, com isso ocorre o aumento de pressão e da temperatura e medida 

que o pistão vai se movimentando. Quando o pistão aproxima-se do PMS (Ponto Morto 

Superior), o combustível é injetado, o qual reage espontaneamente com o oxigênio 

presente no ar quente, sem a necessidade de uma centelha. Essa reação do oxigênio 

em alta temperatura e pressão com o combustível é responsável pelo movimento do 

pistão para o PMI (Ponto Morto Inferior), fazendo assim o funcionamento do motor em 

ciclos alternados do pistão na câmara de combustão. O valor típico da temperatura de 

autoignição para o diesel é de 250º C (BRUNETTI, 2012). 

Para realização desse trabalho, como o objetivo é avaliar o impacto de 

componentes novos e usados no sistema tribológico que envolve pistão-anel-camisa, 

estes componentes serão abordados com mais detalhes na seção seguinte. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                          22 
 

2.1.1 Pistão 

O pistão é o componente responsável por transmitir e ampliar a energia provinda 

da combustão dos gases após a combustão. Ele recebe essa energia e transmite para a 

biela, que está conectado diretamente com o pistão através de um pino de aço. Os 

pistões são geralmente fabricados de liga de alumínio ou aço para dar mais leveza e 

possui três canaletas para alojamento dos anéis (Fonte: Mahle, 2016).  

 

 
Figura 6 - Denominação das partes constituintes de um pistão. Fonte: MWM International, (2009). 

O pistão constitui a parede móvel da câmara de combustão. Por isso fica 

submetido às altas temperaturas e também a esforços mecânicos devido à pressão dos 

gases. Estas pressões, que na cabeça do pistão alcançam de 4 a 9 Mpa (90 atmosferas) 

no motor a gasolina e até 180 MPa (1.800 atmosferas) no motor diesel, dão origem a 

tensões de trabalho na saia cerca de 40 a 60 N/cm2. A inclinação da biela dá origem a 

uma componente perpendicular à parede do camisa, que também vai exigir do pistão 

qualidades de resistência ao desgaste (Fonte: Mahle, 2016).  

Em marcha lenta ocorre uma alta dilatação dos pistões e devido a esse 

fenômeno, quando montados em temperaturas ambiente, esses pistões devem ser 

ajustados dentro das camisas com certa folga, para que, mesmo quando em alta 

temperatura ele deslize suavemente.  
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2.1.2 Camisas 

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

proporcionando ao conjunto um sistema fechado para os gases de expansão e promove 

a troca térmica do calor gerado na combustão com a água ou o ar que circulam ao redor 

desta (MAHLE, 2012).  

São nas camisas de motores de combustão interna onde ocorre a combustão 

responsável pelo funcionamento do motor. As camisas podem ser fundidos diretamente 

no bloco do motor e neste caso são comumente chamadas de camisas molhadas, ou 

cilindros, pois nesse caso a água do sistema de arrefecimento tem contato direto com a 

camisa, ou podem ser fabricados separadamente para serem montados no bloco e neste 

caso são chamadas de camisas secas, ou somente camisas, faz contato indireto através 

do bloco, o que facilita a reposição deles. Neste estudo está sendo utilizado o modelo de 

camisas a ser montado no bloco, por isso em todo o trabalho será definido o nome de 

camisa para o sistema tribológico (MAHLE, 2012). Na Figura 7 é apresentado camisas 

de motores que são empregados nos motores de combustão interna.  

 

 
Figura 7 - Camisas de Motores de Combustão Interna Fonte: site Mahle Metal Leve. 
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Os principais objetivos das camisas são: manter a câmara de combustão vedada; 

efetuar a troca térmica do calor gerado dentro da câmara de combustão com o meio 

refrigerante (água ou ar) e 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 a camisa uma textura final uniforme com ângulo de 

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

Para que o conjunto pistão / camisa / anéis tenha bom funcionamento, é 

necessário que a geometria das camisas seja a adequada para a aplicação. São 

utilizados medições e gráficos para o controle das principais características da camisa 

durante o processo de fabricação (MAHLE, 2012).  

 

2.1.3 Anéis  

Os anéis são elementos circulares elásticos com elevada força de expansão. 

Tem por finalidade promover a vedação dos gases da câmara de combustão, fazer o 

controle do filme de óleo lubrificante na parede da camisa e servir como elemento de 

transmissão de calor do pistão para a camisa (MAHLE, 2012). 

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 dos processos de 

fabricação e o desenvolvimento de novas alternativas de material base, revestimentos e 

perfis dos anéis (MAHLE, 2012). 

Na Figura 8 são apresentadas as nomenclaturas usuais para anéis de acordo 

com as normas técnicas internacionais. Os anéis podem ser fabricados em ferro fundido 

ou aço e 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 utilizados 

em revestimentos de anéis e que garantem essas características são o silício (Si), sódio 
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(Na), molibdênio (Mo), manganês (Mn), alumínio (Al), oxigênio (O), nitrogênio (N), fósforo 

(P) e ferro x (mistura de óxido de ferro e silicato de sódio) (MAHLE, 2012). 

 

 
Figura 8 - Nomenclaturas usuais para anéis. FONTE: 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). 

São três anéis que possuem diferentes funções, conforme abaixo: 

 Primeiro Anel: esse anel é montado na parte superior do pistão e tem a função de 

conter a expressão gerada pela combustão e evitar a perda de pressão durante a 

compressão na combustão.  

 Segundo Anel: este anel é montado na parte de baixo do primeiro anel e fica na parte 

intermediária entre eles, tendo a função de ajudar a conter a pressão, ou seja, 

auxiliando o primeiro anel, e outra de criar o filme de lubrificação quando o mesmo 

fica em contato com as camisas. 

 Terceiro Anel: também chamado de anel raspador, esse anel tem a função remover o 

excesso de lubrificante entre a camisa com os outros anéis para reduzir o atrito dos 

outros anéis e evitando assim o desgaste entre os anéis com as camisas. 
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As forças atuantes nos anéis 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.  

A Figura 9 apresenta as principais forças atuantes nos anéis quando o motor está 

em funcionamento, no qual Fat é à força de atrito do contato entre o anel e a camisa, FN 

é a força elástica do anel e p é pressão provinda dos gases da combustão. A Pressão de 

combustão atua primeiramente na plataforma do pistão e no primeiro anel de compressão 

(OBERT et al., 2016).  

 

 
Figura 9 – Forças atuantes nos anéis. Fonte: Adaptado de OBERT et al., (2016). 

A pressão de combustão em motores a Diesel é tipicamente encontrada em torno 

de 200 bar, enquanto que nos motores a gasolina é cerca de 100 bar. A pressão 

transferida para o contato anel-camisa depende do ângulo do pistão durante o 

funcionamento do motor (OBERT et al., 2016).  

Dependendo da resultante destas forças, tanto na direção radial quanto na 

direção axial, pode ocorrer uma instabilidade no anel quando em 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, que é a quantidade 

de mistura ar-combustível queimada e não queimada, fluindo para o cárter entre os 

pistões, anéis e camisas, levando a queda na potência desenvolvida pelo motor. Uma 

variável de grande importância deste fenômeno é a diferença da pressão de gases agindo 
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acima e abaixo do anel, sendo que quanto menor for esta diferença mais suscetível à 

instabilidade estará o anel (Garcia, 2003). 

Na Figura 10 é apresentado um diagrama da distribuição da pressão na câmara 

de combustão em função do ângulo do pistão. De acordo com o diagrama, a pressão 

atuante no contato anel-camisa é em torno de 60 a 80% no PMS (Ponto Máximo Superior) 

da pressão máxima (OBERT et al., 2016).  

  

 
Figura 10 – Diagrama da distribuição da pressão na câmara de combustão com relação ao angulo 

do pistão num motor a gasolina. Fonte: OBERT et al., (2016). 
 

2.2 TRIBOLOGIA 

Tribologia é o ramo da ciência que estuda os mecanismos e fenômenos 

associados ao atrito, à lubrificação e ao desgaste entre superfícies. Nos motores de 

combustão interna existem diversas peças que sempre mantem contato com outras 

peças, como por exemplo: anel-camisa, engrenagens, mancais, etc. Com isso, existe 

uma grande preocupação para que essas peças apresentem baixas taxas de desgaste, 

pois uma peça que apresente alto desgaste acarreta em custos de reparo dos 

componentes, maior consumo de combustíveis e também podem gerar uma quantidade 

maior na formação de gases poluentes em motores. Por isso há uma preocupação de 
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manter produtor com menores desgastes e redução de perdas por atrito (BRUNETTI, 

2012). 

A estrutura de um sistema tribológico pode ser definida com quatro elementos: 

corpo, contra-corpo, elemento interfacial e ambiente (DIN 50320, 1997).  

A Figura 11 apresenta um modelo esquemático dos quatro elementos do sistema 

tribológico. 

  

 
Figura 11 - Modelo esquemático dos elementos do sistema tribológico.  

FONTE: Adaptado de STOETERAU, (2004). 

O sistema tribológico formado por pistão-anel-camisa é mencionado como um 

dos sistemas mais importantes estudados nos motores de combustão interna em função 

da sua responsabilidade com relação às perdas mecânicas (TAYLOR, 1998). 

Na Figura 12 apresenta em detalhe o sistema tribológico anel-camisa num motor 

de combustão interna. Neste sistema estão apresentados os triboelementos do sistema, 

sendo: corpo: camisa, contra-corpo: anel, elemento interfacial: óleo lubrificante e meio 

ambiente: câmara de combustão.  
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Figura 12 – Sistema tribológico anel-camisa nos motores de combustão interna.  

FONTE: Adaptado de DIMKVOSKI (2011). 

Abaixo são apresentados alguns conceitos relevantes dentro do escopo da 

Tribologia.  

 

2.2.1 Topografia de Superfícies 

As superfícies apresentam estruturas extremamente complexas e propriedades 

que variam de acordo com a natureza do sólido e do processo de manufatura. Essas 

propriedades têm relação direta com o atrito, desgaste e a lubrificação do sistema.  

Importante ressaltar que, por mais que o processo de fabricação seja eficiente, 

ele é incapaz de produzir superfícies molecularmente planas, por isso, todas as 

superfícies possuem algum tipo de irregularidades e essas características são de 

extrema importância para as suas aplicações. (BHUSHAN, 1999) 

As superfícies dos componentes que possuem interação tem uma função 

importante no comportamento do sistema, como por exemplo, as superfícies das camisas 

são controladas de tal forma que os parâmetros de rugosidade estão diretamente ligados 

com relação ao consumo de óleo, quantidade de desgaste e atrito com o anel. Neste 

caso, há uma constante busca com uma superfície de menor rugosidade para que 

apresentem menores taxas de desgaste e atrito, e também relaciona com o consumo de 
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óleo. Caso a superfície apresente alta rugosidade, esta estará sujeita a piores condições 

de desgaste e maiores atritos.   

A criação de superfícies com menores rugosidades pode proporcionar aumento 

da resistência ao desgaste. Por outro lado, estas mesmas superfícies menos rugosas 

apresentam dificuldade na retenção do filme de óleo, podendo resultar em um maior 

desgaste adesivo também conhecido como engripamento. Contudo, o aumento da 

rugosidade da superfície da camisa é prejudicial, proporcionando o aumento do consumo 

de óleo e o desgaste excessivo do anel (GRABON et al., 2013). 

 

2.2.2 Parâmetros de Rugosidade 

Os parâmetros de rugosidade têm grande importância com relação ao 

desempenho tribológico das superfícies, pois eles são fatores determinantes quanto ao 

coeficiente de atrito e desgaste entre as superfícies, e consequentemente, afetam a 

eficiência do MCI (WOS; MICHALSKI, 2011 e DIMKOVSKI et al. 2012) e consumo de 

óleo lubrificante (JOHANSSON et al., 2008).  

É extremamente útil dispor de análises de rugosidades, seja para resumir 

informações contidas em uma superfície tridimensional ou mesmo para classificar as 

superfícies de acordo com os diferentes processos de fabricação.  

Para fabricação das camisas é utilizado processo de brunimento, no qual 

apresenta variações dimensionais e de geometria que são inerentes a qualquer processo 

de usinagem. Esse processo apresenta uma elevada precisão dimensional e de forma, 

além de ter a capacidade de conferir as superfícies características específicas (BARARI, 

2013). Devido a estas razões, o processo de brunimento passou a ser amplamente 

utilizado na usinagem de cilindros de motores de combustão interna. 

A superfície brunida é identificada como o resultado final de um processo de 

acabamento, ou seja, superfície que apresenta características finais para sua aplicação, 

apresentando baixos valores de rugosidade da ordem de micrometros, além de 
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proporcionar adequado nível de contato entre as partes e possibilidade de redução do 

nível de ruído (SCHIMIDT, 1999). 

O processo de brunimento é realizado em duas, ou até três, etapas denominadas 

de: desbaste, semi-acabamento e acabamento. No desbaste, elimina-se a 

heterogeneidade gerada nos processos de fabricação anteriores. A etapa de acabamento 

ainda pode realizado por brunimento de deslizamento helicoidal, fino ou de platô. Em 

motores de combustão interna é geralmente utilizado o processo de platô (HURPEKLI et 

al., 2014), com objetivo de reduzir a rugosidade dos platôs, gerados na fase anterior, que 

garantem as características numa superfície com rugosidade reduzida e grande 

habilidade de contenção de óleo (PAWLUS et al., 2014). Esse processo é utilizado devido 

a sua característica de melhorar o desempenho tribológico do sistema anel-camisa. 

SABEUR et al. (2013) analisaram o impacto das variáveis do processo de 

brunimento com relação ao atrito no contato do sistema tribológico anel-camisa. Uma das 

variáveis no processo de brunimento analisadas foi o tamanho de grão da pedra de brunir. 

As amostras ensaiadas foram extraídas de bloco de motores de ferro fundido cinzento. 

Para análise foi desenvolvido um modelo numérico para simulação do atrito no contato 

entre camisa e anel.  

A Figura 13 apresenta o resultado dessa simulação na qual indica que com o 

aumento do tamanho das partículas abrasivas ocorre o aumento na rugosidade e 

consequentemente um aumento no atrito hidrodinâmico, enquanto que a espessura de 

filme vai diminuindo gradualmente de acordo com o aumento da partícula de grão. 
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Figura 13 – Análise de coeficiente de atrito de acordo com a variação do tamanho da partícula do 

abrasivo. FONTE: SABEUR et al. (2013). 

O efeito das variáveis de processo de fabricação em superfícies brunidas é 

usualmente avaliado por meio dos parâmetros de rugosidade 3D da Curva de Abbot (Spk, 

Sk e Svk) (CARVALHO, 2007), tanto para o controle de produção (JOHANSSON et al., 

2008) quanto para o controle do desempenho (STOUT et al., 1984). Estes parâmetros 

são definidos pela norma DIN 4776 (1990), sendo classificados como parâmetros 

funcionais. Comumente, são denominados de parâmetros de razão de material, ou ainda, 

de Abbot-Firestone, conforme define a Figura 14.  
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Figura 14 - Curva de Abbot-Firestone com os parâmetros de rugosidade 2D e os parâmetros 

correspondentes 3D. FONTE: NWAOGU, (2013). 

A Figura 14 representa uma curva de razão de material usando um conjunto 

limitado de parâmetros, que é o modelo de cinco parâmetros linearizado. As regiões 

marcadas de 1 a 5 se referem a: (1) Altura Máxima, (2) Área de Pico, (3) 40% de 

Inclinação Mínima, (4) Área do Vale e (5) Altura Mínima. A definição dos vários 

parâmetros pode ser encontrada na norma ISO 13565-2 (1996) (NWAOGU, 2013). 

A Tabela 1 apresenta valores dos parâmetros da Curva de Abbot para algumas 

superfícies de engenharia, permitindo a comparação entre alguns processos. Observa-

se que o processo de brunimento apresenta baixos valores de Spk e Sk, resultando em 

uma superfície com menor rugosidade do que os processos de eletroerosão, jateamento 

e torneamento, porém quanto ao valor de Svk, mesmo quando comparado com o 

processo de lixamento, são maiores. 
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Tabela 1 – Variação dos parâmetros de rugosidade 3D de acordo com o processo de fabricação. 

FONTE: Bigerelle e Lost1 (2007); Mocellin2 (2007). 

 
 

Tomanik (2008) avaliou seis diferentes tipos de acabamento de camisas: slide 1 

(Rk 0.5–0.9); slide 2 (Rk 0.5–1.2); ultraviolet laser; laser pockets (1 mm de comprimento); 

laser pockets (3 mm de comprimento). As amostras foram retiradas de camisas com 

diâmetro de 131 mm, aos quais foram testados em conjunto com anel de compressão 

utilizados em motores a Diesel, com recobrimento de PVD CrN e rugosidade Rkp ≤ 0,1 

μm. Foi utilizado o óleo SAE 30 em temperatura ambiente. O carregamento normal foi de 

360 N, utilizando uma velocidade de 900 rpm. Os ensaios tiveram duração de 4 horas. 

Os ensaios foram realizados num reciprocating e a Tabela 2 apresenta as rugosidades 

das camisas ensaiadas. 

 
Tabela 2 – Rugosidades das camisas ensaiadas. FONTE: TOMANIK (2008). 
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 Na Figura 15 são apresentados os valores de coeficiente de atrito para cada 

camisa ensaiada encontrada por TOMANIK (2008).  

 

 
Figura 15 - Valores do coeficiente de atrito para camisas com diferentes acabamentos.  

FONTE: TOMANIK (2008). 

 De acordo com os resultados apresentados na Figura 16, os resultados mostram 

que a camisa com maior rugosidade apresentou um maior valor de COF (Slide 0,5-1,2, 

com Rk=0,70 μm). A camisa UV laser apresentou um alto valor de COF no inicio e depois 

de 30 min o valor do COF diminuiu e apresentou o menor valor. Isso pode ser explicado 

pelo alto valor de desgaste apresentado por esse cilindro. No geral, os valores de COF 

seguiram a tendência de que quanto maior a rugosidade da superfície, maior o valor do 

COF, com exceção da camisa UV laser. 

Da mesma forma que foi apresentada na Tabela 1, esse trabalho está utilizando 

os parâmetros de rugosidade 3D da Curva de Abbot para realização das análises dos 

resultados e conclusões.   
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2.2.3 Lubrificantes 

A principal função de um lubrificante é introduzir uma camada interfacial com 

objetivo de reduzir a resistência ao cisalhamento entre dois corpos que estão em 

movimento. A aplicação dos lubrificantes tem como objetivos auxiliar no: controle de atrito 

(anel-camisa), desgaste (mancais de rolamento), temperatura (cortes de metais), 

corrosão, isolante (elétrico) e formação de vedação (graxa). Para esse trabalho será 

abordado lubrificante líquidos, apesar de existirem muito tipos de lubrificantes na forma 

de sólidos e gases (STOETERAU, 2004).  

Os lubrificantes líquidos disponíveis podem ser do tipo biológico (de origem 

animal ou vegetal), sintético ou mineral (ASM Metals Handbook v.18, 1992). O óleo 

lubrificante mineral é produzido por meio de uma combinação de aditivos e óleos básicos 

obtidos pelo refino do petróleo. Eles não são tão desenvolvidos quantos os sintéticos e 

semissintéticos, mas há anos vem auxiliando o funcionamento de motores de combustão 

interna, principalmente nos motores mais antigos. Já os óleos sintéticos são obtidos a 

partir de uma mistura de óleos básicos e sintéticos com adição de aditivos com objetivo 

de melhorar a sua eficiência. É utilizado na maioria das vezes onde há condições mais 

severas de uso, como em veículos que trafegam em vias urbanas, onde estão aos 

maiores desgastes (TEXACO).  

A viscosidade do óleo lubrificante é a principal propriedade dos lubrificantes, o 

que representa a resistência do fluido ao escoamento a uma determinada temperatura, 

ou seja, quanto maior for à viscosidade do lubrificante, menor será a velocidade de 

movimento deste (HUTCHINGS, 1992). 

A viscosidade dos lubrificantes pode ser impactada de acordo com a temperatura 

em que está submetida. Segundo NORTON (2003), quanto maior a temperatura, menor 

a sua viscosidade e com isso menor será a resistência ao escoamento desse fluido no 

sistema tribológico. A Figura 16 apresenta a variação da viscosidade em função da 

temperatura. 
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Figura 16 - Variação da viscosidade de alguns óleos de acordo com a temperatura.   

Fonte: NORTON, (2003). 

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 utilizados, pois são incompressíveis nos 

níveis de tensão encontrados em mancais e apresentam menor resistência ao 

cisalhamento. Por isso, ele se torna o material de menor resistência na interface e, como 

possui um baixo limite de cisalhamento, reduz o coeficiente de atrito (MURARO, 2016). 

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 

pegajoso, utilizado principalmente em superfícies onde os lubrificantes líquidos não 

conseguem aderir (NORTON, 2004). 
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2.2.3.1 Regimes de Lubrificação 

O conceito de regimes de lubrificação é importante para entender a formação de 

um filme de óleo e, consequentemente, a separação entre as superfícies (BLAU, 1996).  

De acordo com HUTCHINGS (1992), as condições de atrito e desgaste do 

sistema tribológico variam de acordo com o regime de lubrificação que o sistema está 

sujeito, pois os mecanismos de interação das superfícies variam os fenômenos de 

contato e com os três tipos de regime de lubrificação.  

Os modos de lubrificação podem ser definidos por meio da curva de Stribeck, 

que apresenta a variação do coeficiente de atrito em função do parâmetro de filme , 

conforme apresentado na Figura 17.  

 

 
Figura 17 – Curva de Stribeck apresentando os diferentes tipos de regime de lubrificação.  

FONTE: SPIKES (2004). 

Um modo de avaliar o tipo de regime de lubrificação em que os corpos em 

movimento relativo encontram-se é utilizado o parâmetro adimensional, denominado 

lambda, apresentado na Equação (1). Para cálculo do parâmetro de filme do sistema 
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tribológico anel-camisa, leva em consideração tanto a espessura mínima de filme, como 

as rugosidades equivalentes das duas superfícies. 

 

                                                                                                   (1) 

 

Onde: 

Parâmetro de filme [-] 

: Espessura mínima de filme [m] 

: Rugosidade Spq da camisa [μm] 

: Rugosidade Sq do anel [μm] 

 

De acordo com a curva de Stribeck, o valor de  fornece uma medida da 

severidade do contato entre as asperezas das superfícies no deslizamento lubrificado. 

Para um valor de >3, no regime hidrodinâmico, ocorre à formação de um filme completo 

de lubrificante e o contato entre as asperezas é quase desprezível, o atrito e o desgaste 

nesse regime são baixos. Para valores entre 1<<3, no regime de mista ou elasto-

hidrodinâmica, pode ocorrer contato entre as asperezas e pode-se observar um maior 

atrito e desgaste com relação ao regime hidrodinâmico. Para valores de <1, onde a 

severidade do contato é maior, ocorrem altos valores de atrito e desgaste entre as 

asperezas (TAYLOR, 1993).  

Conforme mostrado na curva de Stribeck, existem três regimes de lubrificação, a 

serem apresentados abaixo: 

 

 Lubrificação Hidrodinâmica: esse tipo de lubrificação ocorre quando as superfícies em 

movimento são separadas por uma camada de fluido. Com isso, a resistência ao 

movimento (o atrito) ocorre devido à viscosidade da camada de lubrificante interposta. 

Para um filme hidrodinâmico formar-se entre as superfícies de deslizamento, a folga entre 
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eles deve ocorrer de forma convergente. A lubrificação hidrodinâmica ocorre após o 

arranque e durante a continuidade do movimento e o afastamento das superfícies é 

conseguido pelo chamado “efeito de cunha” em que o lubrificante, pressionando a 

interface, provoca a separação pretendida. É principalmente caracterizada por contatos 

conformes.  

 

 Lubrificação Mista: consiste em um regime que também ocorre devido à interação de uma 

superfície com o filme de fluido, porem com uma resistência maior às cargas aplicadas 

sobre a superfície. Nesta condição existe uma camada fina de filme de lubrificante em 

que a deformação elástica das superfícies não pode mais ser desconsiderada.  

 

 Limítrofe: é o regime de lubrificação mais extremo, geralmente quando apresenta contato 

metal-metal entre as superfícies. A falta de uma película de filme adequada entre as 

superfícies pode ocorrer devido a uma excessiva carga aplicada sobre a superfície ou 

baixa velocidade relativa entre as superfícies. A viscosidade do lubrificante deixa de ser 

a propriedade determinante para a separação entre superfícies e deve-se considerar que 

o lubrificante atua por meio de sua lubricidade, o que está relacionada de alguma forma 

a capacidade de molhamento e, portanto, com a sua tensão superficial. Nesse regime 

ocorrem altos valores de coeficiente de atrito e aumentar as condições de desgastes. 

 

A Figura 18 apresenta esquematicamente o filme formado no contato entre as 

superfícies dos três modos de regimes de lubrificação.  
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Figura 18 – Esquema do filme formado no contato entre as superfícies dos três modos de regimes 

de lubrificação. Fonte: NEALE (1997). 

 

2.2.3.2 Formação de Filme Lubrificante 

Em sistemas no qual existe deslizamento das superfícies lubrificadas sob contato 

conforme, como por exemplo, no sistema anel-camisa, ocorre o mecanismo de formação 

de uma cunha de óleo lubrificante na interface de contato pela ação hidrodinâmica do 

fluido. Quando ocorre esse mecanismo, o parâmetro de separação das superfícies, ou 

seja, a espessura do filme pode ser calculada utilizando a teoria da lubrificação 

hidrodinâmica com as equações formuladas por Reynolds. 

Para o cálculo da espessura de filme do sistema tribológico anel-camisa é 

utilizada a Equação (3) (HAMROCK et al., 1981). 

  

0,975 , , ,                                                                    (2) 

 

Onde; 

: espessura mínima de filme [m] 

Rx: raio equivalente de contato [m] 

U: parâmetro de velocidade [-]  
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G: parâmetro de material [-] 

W: parâmetro de carga [-] 

 

Para este trabalho foi utilizado o software MATLAB R2012b, utilizando a Equação 

(3) para o cálculo do parâmetro de Stribeck, no qual o formulário com todas as equações 

e informações utilizadas para realização do cálculo estão detalhados no Anexo C. 

 

2.2.3.3 Aditivos Utilizados em Lubrificantes 

Os aditivos são componentes químicos orgânicos ou inorgânicos que são 

adicionados em pequenas quantidades percentuais aos óleos básicos dos lubrificantes 

com objetivo de melhorar a capacidade de lubrificação ou de aumentar a durabilidade do 

óleo (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005). Existem diversos tipos de aditivos com o 

mesmo objetivo, sendo sua escolha determinada pela compatibilidade com o óleo básico 

(BELMIRO; CARRETEIRO, 2006).  

Dentre as funções dos aditivos, pode-se destacar: melhorar as características de 

desgaste e atrito através da adsorção e de aditivos de extrema pressão, aumentar à 

resistência a oxidação, controlar a corrosão, controlar os contaminantes (partículas de 

desgaste e outros debris), melhorar as variações da viscosidade com a temperatura, 

reduzir o ponto de fluidez e evitar formação de espumas (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

2005). 

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

detergentes, dispersantes, antioxidantes, agentes antidesgaste, agentes de extrema 

pressão, abaixadores de ponto de fluidez, melhoradores de Índice de viscosidade, 

anticorrosivos, antiferrugem, antiespumante, modificadores de atrito, agentes de 

adesividade, emulsificantes, demulsificantes, biocidas, corantes, aromatizantes e 

antichamas.  

Abaixo serão discutidas as características de alguns aditivos usados em 

lubrificantes: 
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2.2.3.3.1 Detergentes e Dispersantes 

Esses aditivos têm o objetivo de manter os debris, as partículas de fuligem e 

produtos provindos da oxidação do óleo em suspensão, evitando que esses resíduos se 

agrupem e formem precipitados, de modo que sejam facilmente retidos nos filtros ou 

removidos durante a troca do óleo (TEXACO, 2005). De modo geral, esses aditivos 

detergentes têm a finalidade de manter os componentes que utilizam lubrificantes com 

esse tipo de aditivo limpos.  

Esses aditivos podem ser divididos em quatro famílias: sulfonatos, fosfonatos, 

fenatos e salicatos. Os sulfonatos geralmente apresentam cátions metálicos de sódio, 

magnésio e cálcio. Os carboxilatos de cálcio e fenatos de cálcio também são geralmente 

aplicados, sendo estes pertencentes ao grupo ode salicatos (BELMIRO e CARRETEIRO, 

2006).  

 

2.2.3.3.2 Antioxidantes 

Os aditivos antioxidantes estão presentes em todos nos lubrificantes e tem o 

objetivo de retardar a reação do oxigênio com o ar, aumentando a resistência à oxidação 

do óleo e 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).  

 

2.2.3.3.3 Antiespumantes  

Esse aditivo tem o objetivo de fazer com que a espuma formada na circulação 

normal do óleo se desfaça com rapidez (TEXACO, 2005). Essa espuma se torna 

indesejável em função de acelerar o processo de oxidação do lubrificante. Os aditivos 

são a base de silicones, diminuindo a tensão superficial das bolhas (RIZVI, 2009).  
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2.2.3.3.4 Antidesgaste 

Quando ocorre efetivo das asperezas, no regime limítrofe, é de grande 

importância que o óleo lubrificante possua aditivos de antidesgaste ou de extrema 

pressão, pois com isso durante esse contato ocorre a possibilidade de formação de 

tribofilmes que são aderidos ou adsorvidos à superfície e reduzem o desgaste (BELMIRO; 

CARRETEIRO, 2006). 

Um dos aditivos geralmente utilizados na prevenção de desgaste é o ditiofosfato 

de zinco, conhecido como ZDDP. O mesmo é usualmente utilizado em concentrações 

entre 1 a 3% no lubrificante. A atuação do ZDDP ocorre pela formação de um tribofilme 

que atua na superfície de contato, formando uma barreira de proteção à superfície, 

prevenindo o contato direto entre metal-metal e minimizando as tensões impostas entre 

as asperezas (HUTCHINGS, 1992). 

A Figura 19 apresenta a estrutura química do aditivo ZDDP.  

 

 
Figura 19 - Estrutura química do aditivo ZDDP (Ditiofosfato de Zinco).  

Fonte: STACHOWIAK e BATCHELOR, (2005). 

À medida que ocorre formação de tribofilme, observa-se que o desgaste ocorre 

somente do filme, desde que ocorra manutenção do aditivo no óleo. SPIKES (2004) 

mostrou que o tribofilme de ZDDP pode ser formado mesmo em temperatura ambiente, 

mas somente em regiões onde ocorre deslizamento efetivo entre as superfícies. Em 

regime hidrodinâmico, no qual ocorre à separação das superfícies por um filme, também 
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pode ocorrer à formação do ZDDP, mas para isso deve haver uma tensão de 

cisalhamento suficiente que provoque a ativação do aditivo (ZHANG; SPIKES, 2016).  

A concentração dos aditivos ZDDP em um lubrificante pode ser checada de acordo 

com as concentrações de zinco (Ferguson et al., 2015). Neste trabalho foram acompanhadas 

a concentrações de zinco e fósforo antes e após os ensaios para verificação da formação de 

tribofilmes ao longo dos ensaios.  

A Figura 20 apresenta a estrutura do ZDDP, que se forma como “almofadas”, 

desenvolvendo também um padrão de vales. As almofadas são estruturas formadas 

principalmente por fosfatos vítreos. A parte mais próxima da superfície possui uma 

presença maior de enxofre com formação de sulfeto de ferro ou de zinco e parte superior 

possui uma camada fina de cátions de zinco.  

 

 
Figura 20– Diagrama de estrutura do ZDDP com a forma e a composição.  

FONTE: SPIKES (2004). 

No trabalho desenvolvido por, WANG et al. (1995), foram realizados ensaios de 

blocos com anel com óleos básicos com e sem o aditivo ZDDP. Foi utilizada uma carga 

de 2075 N e a distância total percorrida nos ensaios foi de 2.200 m. O ensaio foi realizado 

com uma máquina tipo anel sobre bloco, com bloco de zircônia parcialmente estabilizado 

com MgO e anel de aço AISI 52100. De acordo com a Figura 21 os resultados mostram 

que houve influência positiva do aditivo ZDDP quanto aos resultados de desgaste.  
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Figura 21 – Desgaste resultante dos ensaios bloco sobre anel com e sem a presença de aditivos 

ZDDP. FONTE: WANG et al., (1995) apud MARU (2003). 

Nas análises de micrografia do material cerâmico, apresentada na Figura 22 foi 

encontrada a presença de um filme escuro na amostra ensaiada com fluido que possuía 

o aditivo ZDDP, evidenciando que o aditivo esteve presente na superfície atuando como 

proteção no desgaste. 

 

 
Figura 22 – Análise de micrografia nas amostras cerâmicas após os ensaios: a) Amostra sem 

aditivo ZDDP; b) Amostra com aditivo ZDDP. FONTE: WANG et al. (1995). 
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O aditivo ZDDP pode influenciar, além do desgaste, como abordado 

anteriormente, também o coeficiente de atrito, podendo ocorrer situações em que a 

rugosidade é aumentada pelo filme de ZDDP. KANO et al., (1999) apresentaram um 

estudo do efeito do aditivo ZDDP com relação ao coeficiente de atrito das polias com os 

elementos de uma transmissão automática CVT. Para análise foi utilizado o sistema de 

teste pino disco, no qual o disco é fabricado de aço cementado que é comparável com 

as polias em termos de dureza e composição química, utilizando uma carga de 100 kgf, 

óleo com temperatura de 70 °C e duração de 24 horas. Foram utilizados dois tipos de 

óleos: Fluido 1 com menor quantidade de ZDDP e Fluido 2com maior quantidade de 

aditivos ZDDP. Os resultados são apresentados na Figura 23.  

 

 
Figura 23 – Análise do impacto do aditivo ZDDP com relação ao coeficiente de atrito: a) Análise do 

coeficiente de atrito; b) Análise de elementos absorvidos após os ensaios.   
FONTE: Adaptado de KANO et al., 1999. 

Na análise apresentada na Figura 23 o aditivo ZDDP mostrou um impacto 

negativo, pois a amostra com a presença do aditivo apresentou maior coeficiente de atrito 

com relação à outra amostra. Em conjunto com as análises de atrito foram apresentadas 

análises químicas dos óleos lubrificantes após os ensaios com objetivo de verificar quais 

elementos foram absorvidos nas superfícies. Como resultado, na superfície que 

apresentou maior atrito mostrou maior absorção dos elementos do ZDDP, evidenciando 

o impacto do ZDDP com relação ao coeficiente de atrito. KANO et al., (1999) adicionam 
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como informação que o aumento de atrito ocorre devido à formação de um filme sólido e 

resistente na superfície de deslizamento e com isso maior força de tração é necessário 

para a movimentação e consequentemente maior coeficiente de atrito.  

Taylor et al (2008) apresentou um estudo com diferentes lubrificantes a fim de 

entender o impacto de alguns aditivos com relação ao coeficiente de atrito. Foram 

utilizados lubrificantes de base com adição de ZDDP. Os ensaios ocorreram com uso de 

esfera sobre placa, com deslizamento e rolamento e os resultados são apresentados na 

Figura 24.  

 

 
Figura 24 – Análise de coeficiente de atrito com diferentes tempos de ensaio com lubrificante 

contendo ZDDP. FONTE: Taylor et al. (2008). 

Neste estudo foi verificado que o efeito desses aditivos é mais significativo no 

regime de lubrificação misto, pois foi verificado que ocorre um deslocamento horizontal 

da curva de Stribeck, observando que esse impacto não ocorre da mesma maneira no 

regime limítrofe. O aumento do coeficiente de atrito dentro do regime misto poderia estar 

relacionado com a rugosidade do filme do aditivo ZDDP da superfície, no qual exige maior 

esforço e consequentemente maior atito, porém o mesmo fenômeno foi percebido em 

filmes com texturas menos rugosas.  
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TRIPALD et al., (1996) apresentaram outro estudo do impacto do coeficiente de 

atrito com o aditivo ZDDP com relação aos regimes misto e limítrofe. Para os ensaios, foi 

utilizado o sistema de ensaio disco-esfera, no qual ambos os materiais foram de aço. Nos 

ensaios foi aplicada uma carga de 30 N, utilizando verificações com cinco lubrificantes, 

sendo um lubrificante sem aditivos SN150 e outros quatro lubrificantes com aditivos 

ZDDP com diferentes concentrações de fósforo. Os ensaios ocorreram com diferentes 

temperaturas: 40 °C, 80 °C, 120 °C e 135 °C, conforme apresentado na Figura 25. 

 

 
Figura 25 - Análise do impacto do ZDDP no coeficiente de atrito de acordo com a velocidade de 

deslizamento no ensaio de disco com esfera em diferentes temperaturas: a) 80 °C; b) 135 °C. 
FONTE: TRIPALD et al (2008). 

É observado que os óleos lubrificantes com os aditivos ZDDP produziram 

significativamente maiores valores de coeficiente de atrito em altas temperaturas no 

regime misto comparado com óleo de base. Contudo, o mesmo efeito não pôde ser visto 

quando a temperatura do fluido é mais baixa. Com isso, o aditivo mostrou impacto no 

coeficiente de atrito no regime misto, porém, somente em altas temperaturas. Outro ponto 

importante é que esse efeito é observado somente no regime misto, sendo que no regime 

limítrofe não ocorre o impacto do ZDDP.  
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2.2.3.3.5 Modificadores de Atrito 

Os aditivos modificadores de atrito reduzem a energia necessária para deslizar 

partes móveis entre si, formando uma película que se rompe com o movimento, mas que 

se recompõe simultaneamente (TEXACO, 2005). 

Trata-se de aditivos que tem o objetivo de formar um filme protetivo através da 

interação com a superfície. Esses aditivos atuam principalmente nas condições da região 

limítrofe da lubrificação (RIZVI, 2009).  

O dialquilditiocarbamato de molibdênio (MoDTC) e o ditiofosfato de molibdênio 

(MoDTP) são os mais empregados em óleos lubrificantes (GROSSIORD et al., 1998; 

MORINA et al., 2006). 

A Figura 26 apresenta a estrutura molecular típica de dialquilditiocarbamato de 

molibdênio.  

 

 
Figura 26 – Estrutura molecular típica de um dialquilditiocarbamato de molibdênio.  

FONTE: TRINDADE (2014). 

Existe uma tendência crescente na indústria automotiva na utilização de óleos 

lubrificantes com viscosidades cada vez mais baixa com objetivo de diminuir as perdas 

de energia dos motores. Porém, a diminuição dessa viscosidade acarreta numa menor 

espessura de filme lubrificante. No regime limítrofe isso pode ser mais impactante devido 

ao aumento da contribuição dos fenômenos ligados a esse regime. Por isso, há 

importância na utilização desses aditivos de modificadores de atrito, pois eles são 

responsáveis por manter o desempenho do sistema tribológico em níveis aceitáveis 

quando se opera no regime limítrofe. 

TUNG et al. (2004), realizaram experimento no sistema tribológico anel-camisa 

para verificação da aplicação de MoDCT em óleos lubrificantes. Foram realizado ensaios 
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em camisa de ferro fundo cinzento com anel de aço inoxidável. Foram utilizados óleo 

lubrificante com e sem o aditivo MoDTC a uma temperatura de 100 °C. De acordo com a 

Figura 27 os testes mostraram que o óleo com aditivo MoDTC resulta em valores bem 

menores do que o óleo sem o aditivo, reforçando a teoria da utilização desse aditivo para 

redução de atrito.  

 

 
Figura 27 – Análise de coeficiente de atrito com óleo lubrificante com e sem a presença de 

MoDTC. FONTE: TUNG et al., (2004). 

 Cousseau et al. (2016) caracterizaram a formação de tribofilme com a presença 

de dissulfeto de molibdênio em teste realizados com esfera e disco, com a temperatura 

do disco a 40 °C. Foi utilizado um óleo SAE 5W30 que possui o aditivo MoDTC. O 

resultado mostra que houve formação de tribofilmes somente nas asperezas, onde 

ocorreu contato entre as superfícies. A técnica utilizada para essa verificação à técnica 

de RAMAN, conforme apresentado na Figura 28.   
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Figura 28 – Espectro de RAMAN para Análise de Tribofilme. FONTE: Cousseau et al., (2016). 

 

2.2.4 Atrito 

O atrito é geralmente definido como a resistência ao movimento relativo de duas 

superfícies e é classificado entre atrito estático e cinético. 

Atrito estático ocorre quando não há deslizamento entre os corpos, ou seja, é o 

atrito a ser vencido antes que o corpo entre em movimento. Por isso, a força de atrito 

estática máxima corresponde à força mínima necessária para um corpo se movimentar. 

Atrito cinético, por sua vez, ocorre quando há a possibilidade de movimento 

(deslizamento ou rolamento) entre os corpos. 

A força necessária para que ocorra movimento ou deslizamento entre as 

superfícies é geralmente maior que a força necessária para que não ocorra o movimento. 

Quando existe uma lubrificação ente as superfícies, o coeficiente de atrito estático é 

geralmente maior que o dinâmico. Quando ocorre o movimento, o lubrificante fica entre 

as superfícies em contato, fazendo assim uma separação entre as superfícies e com isso 

o coeficiente de atrito fica inferior ao do inicio do movimento (BLAU, 2008). 

Com relação aos de valores de coeficiente de atrito, a característica do atrito não 

é uma propriedade intrínseca de um material e nem de uma combinação de materiais, 

por isso pode acarretar numa complexidade com a utilização dos valores tabelados como 

fonte de dados para projeto. Esses valores muitas vezes são obtidos com algumas 
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combinações de materiais e em condições estabelecidas com sistemas laboratoriais que 

empregam geometrias simples (LUDEMA, 1996). 

BAYER (1994) propõe uma expressão geral do atrito que é o somatório de todas 

as forças que são contrárias ao movimento relativo de duas superfícies, a saber, forças 

associadas com a adesão, abrasão (em que está considerado o sulcamento), fadiga (ou 

dissipação de energia via efeitos de histerese) e forças viscosas.  

O fenômeno de atrito está diretamente relacionado ao funcionamento adequado 

dos motores de combustão interna, com relação ao consumo de combustível e desgaste 

entre as peças.  

TRUHAN et al., (2005) avaliou o impacto de óleo lubrificante com relação ao 

coeficiente de atrito utilizando óleo com condições: Jet A (lubrificante utilizado em aviões), 

óleo mineral, óleo novo SAE 15W 40 e óleo SAE 15W 40 envelhecido retirado após troca 

de óleo de motor. O sistema tribológico utilizado para a análise foi o sistema anel-camisa 

numa bancada de teste, sendo realizado a uma temperatura de 100 °C. As peças são 

utilizadas em motores de veículos pesados, nos quais a camisa é fabricada de ferro 

fundido cinzento e o anel de aço inoxidável. Os resultados dos ensaios são apresentados 

na Figura 29.  

 

 
Figura 29 – Variação do Coeficiente de atrito com a força aplicada para os diferentes tipos de 

lubrificantes. [FONTE: TRUHAN et al., 2005] 
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Os resultados mostraram que o óleo envelhecido apresentou um coeficiente de 

atrito menor que os demais óleos. O óleo envelhecido mostrou um valor de coeficiente 

de atrito constante, sem alterar com o aumento da força aplicada. Por sua vez o óleo 

novo apresentou maior valor de COF nas mesmas condições. Uma possibilidade 

comentada nesse trabalho com relação à diminuição do valor do coeficiente de atrito do 

óleo usado é a possibilidade de ocorrer vazamento de combustível dentro do óleo devido 

a utilizado de injetores de combustíveis de baixa qualidade. Mas isso é uma possibilidade, 

mas a causa exata da redução do coeficiente de atrito desse óleo não pode ser 

diretamente determinada. 

 

2.2.5 Desgaste 

O desgaste de sistemas deslizantes pode ser definido como "perda progressiva 

de material, resultante da interação mecânica entre duas superfícies em contato" (ASTM 

G40, 2013). O desgaste ocorre devido à falha mecânica situada em posições interfaciais 

com altas tensões e o modo de falha ocorre devido às condições de operação ou fatores 

ambientais, além das condições em que estão submetidos no sistema tribológico 

(GARCIA, 2003).  

Quanto aos mecanismos de desgaste do sistema tribológico anel-camisa, pode-

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

haver principalmente adesão, corrosão e abrasão (OBARA, 2018). 

No mecanismo de desgaste abrasivo, as partículas presentes no contato do anel 

com a camisa podem ser provindos da: impurezas na câmara de combustão através do 

sistema de admissão de ar, partículas de desgaste do próprio material das superfícies e 

fragmentos de desgaste encruados advindos de outros mecanismos de desgaste, como, 

por exemplo, adesão ou fadiga de superfície (ASM Handbook, 2017). 

O contato da camisa com o anel quando ocorre à explosão, no PMS, nesse 

momento encontra-se altas forças de contato, temperaturas elevadas e pequena 

quantidade de óleo lubrificante, sendo esse ponto uma região do sistema tribológico 

muito crítica (OBERT et al., 2016).  
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Embora a redução do desgaste dos componentes dos motores seja necessária 

para aumentar sua vida útil, o sistema tribológico anel-camisa é considerado de extrema 

complexidade devido à presença de substâncias corrosivas e de cargas alternadas 

sujeitas a uma ampla variedade de velocidades e temperaturas. Além da não 

uniformidade do desgaste ao longo da direção axial da camisa, as forças laterais do 

pistão contra a superfície do cilindro também contribuem para desgaste não uniforme em 

diferentes direções da camisa. Esses fatores influenciam na ocorrência de mecanismos 

de desgaste ao longo da camisa, o que dificulta a tarefa de minimizar o desgaste nas 

camisas dos motores (OBARA, 2018). 

TRUHAN et al., (2005) avaliaram o impacto de óleo lubrificante com relação ao 

desgaste utilizando óleo com condições: Jet A (lubrificante utilizado em aviões), óleo 

mineral, óleo novo SAE 15W 40 e óleo SAE 15W 40 envelhecido retirado após troca de 

óleo de motor. O sistema tribológico utilizado para a análise foi o sistema anel-camisa 

numa bancada de teste. As peças são utilizadas em motores de veículo pesados, no qual 

a camisa é fabricada de ferro fundido cinzento e o anel de aço inoxidável.  

 

 
Figura 30 – Análise de desgaste com os diferentes tipos de Lubrificantes.  

FONTE: TRUHAN et al., (2005). 
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Nos resultados apresentados na Figura 30 observou-se que o mesmo óleo SAE 

15W40 quando novo mostrou um desgaste maior do que esse mesmo óleo usado. Este 

mesmo ensaio mostrou um coeficiente de atrito também menor do que nos outros 

ensaios.  O óleo JET A, foi o que apresentou maior desgaste entre todos os resultados e 

o óleo mineral também apresentou maior desgaste do que o óleo SAE 15W40, tanto novo 

quanto o usado.  

 OBERT et al. (2016) analisaram neste trabalho o efeito da temperatura nas 

camisas com relação ao desgaste. Os ensaios ocorreram num reciprocating utilizando 

amostras de camisas de ferro fundido cinzento com anel de aço inoxidável. Os ensaios 

foram realizados com duração de 6 horas para cada carga e temperatura, com frequência 

de 20 Hz.  

Na Figura 31 observa-se que os volumes de desgaste foram muito baixos para 

cargas baixas em todas as temperaturas. O volume de desgaste aumentou somente 

quando foram aplicadas cargas acima de 500 N e também não se pode observar 

nenhuma dependência em função da temperatura.  

 

 
Figura 31 – Desgaste da camisa para diferentes temperaturas e cargas.  

FONTE: OBERT et al., (2016). 
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LOPES (2013) apresentou uma análise de desgaste no sistema anel-camisa 

utilizando a variação de massa das camisas antes e após os ensaios. Nos ensaios foram 

utilizadas camisas texturizadas a laser, utilizando uma carga de 215 N, velocidade de 150 

rpm, lubrificado e com duração de 4 horas. Os resultados são apresentados na Figura 

32. 

 

 
Figura 32 – Análise de desgaste das camisas utilizando a verificação de massas antes e após os 

ensaios. FONTE: LOPES, (2013). 

Observando os valores obtidos e atentando à diferença de massa ser muito 

pequena entre a sua condição inicial e final, pode considerar-se que uma avaliação do 

desgaste através da massa não tem significado para o teste realizado (LOPES, 2013). 

De acordo com os resultados apresentados por LOPES (2013), é possível 

verificar que a utilização do método de quantificação de massa de material perdido 

durante os ensaios não se mostrou um método adequado a ser utilizado devido à 

variação de massa ser muito pequena. Para utilização deste método seria necessário à 

utilização de balanças de alta resolução.   

OBARA (2018) avaliou em seu trabalho diferentes métodos de análise de 

desgaste com objetivo de avaliar o desgaste em camisas de motores de combustão 

interna por meio de duas vertentes, sendo elas: o mapeamento de modos e mecanismos 

de desgaste e a quantificação do desgaste via perda volumétrica. O processo de 
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desgaste de cilindros de motores de combustão interna provoca alterações na topografia, 

tais como alisamento dos platôs e preenchimento dos vales por debris. Segundo Pawlus 

(1997), a análise da variação do parâmetro de amplitude Rt, que é proporcional à soma 

Spk + Sk + Svk, antes e após o desgaste pode auxiliar na avaliação do desgaste das 

camisa. 

Com tudo, para esse trabalho será utilizado o método de variação dos parâmetros 

de rugosidade da Curva de Abbot. As análises e resultados serão apresentados nas 

seções seguintes.  

 

2.3 INVESTIGAÇÕES EXPERIMENTAIS EM TRIBOLOGIA DE MOTORES 

Um grande problema encontrado em aplicações práticas é a dificuldade em se 

reproduzir as variáveis para uma simulação das condições reais de operação em ensaios 

de bancada. Por exemplo, em relação ao desgaste dos componentes de motores de 

combustão interna, como os pistões, os anéis de pistão e as camisas, podem ser 

encontradas citações na literatura que mencionam que o desgaste é simulado 

exatamente como o que ocorre numa situação real de operação. 

Devido a essa dificuldade, vários trabalhos vêm sendo feitos em testes de 

bancada, com objetivo de reproduzir as condições em que os componentes estão 

submetidos, mas é possível observar que não existe um padrão selecionado para 

realização de ensaios do sistema tribológico anel-camisa.  

Em face disso, VALE (2016) realizou uma pesquisa utilizando oito trabalhos 

realizados entre 2008 e 2015 como referencia no estudo do sistema tribológico anel-

camisa, com objetivo de verificar as condições de ensaios utilizadas. 

Na Figura 33 são apresentados os resultados da pesquisa de acordo com os 

parâmetros utilizados nos ensaios. Observa-se a utilização de faixas distintas com 

relação à força normal e frequência utilizados nos ensaios. A amplitude utilizada varia de 

1,5 a 15 mm, sendo que a amplitude mais utilizada nos ensaios foi de 10 mm. Vale (2016) 

também fez uma avaliação da condição do ensaio de acordo com o parâmetro de 
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Stribeck, utilizando a velocidade máxima com a força normal, com objetivo de identificar 

o regime de lubrificação. Os resultados mostram que a maioria dos ensaios, com exceção 

de Dimkovski et al. (2008), os valores são relativamente baixos, indicando que os ensaios 

ocorreram no regime limítrofe e mista.  

 

 
Figura 33 - Resumo de condições de ensaio de alguns trabalhos encontrados na literatura: (a) 

Força normal (b) Frequência (c) Amplitude (d) Parâmetro de Avaliação. FONTE: Vale (2016). 

O resultado desta avaliação realizada por Vale (2016) será utilizada para auxilio 

da definição da metodologia do ensaio para este trabalho, a ser apesentada no capítulo 

seguinte.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesse capítulo será abordado o planejamento dos ensaios tribológicos que foi 

elaborado para verificar a análise comparativa proposta nesse trabalho, bem como os 

materiais, componentes e procedimentos utilizados para realização dos ensaios 

experimentais.  

O presente trabalho tem objetivo de realizar uma avaliação comparativa do 

comportamento no sistema tribológico quando este possui componentes novos e usados. 

Para isso, estão sendo consideradas amostras de camisas novas e usadas, assim como 

também óleo lubrificante novo e usado. Neste caso, o anel de pistão, utilizado como 

contra-corpo do sistema tribológico, não será parte do estudo e em todos os ensaios 

serão utilizadas peças novas, com objetivo de evitar influencia nos resultados.  

Primeiramente será apresentado o procedimento experimental utilizado para 

realização dos ensaios, com objetivo de mostrar a metodologia utilizada para realização 

dos ensaios e nas seções seguintes será abordado com maiores detalhes o planejamento 

dos ensaios com os componentes para realização dos ensaios. 

 

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

Os ensaios tribológicos foram realizados num tribômetro universal, conforme 

mostrado na Figura 34, que está localizado no Laboratório de Superfícies e Contato – 

LASC da UTFPR. O modelo do equipamento é o CETR-UMT – Bruker (Comprehensive 

Materials Testing for Mechanical Tribológical Properties). Esse mesmo equipamento já 

foi utilizado para realizar ensaios semelhantes aos apresentados neste trabalho (VALE, 

2016).  
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Figura 34 – Tribômetro utilizado para realização dos ensaios. Fonte: LASC (UTFPR). 

Foi utilizada uma base do tipo reciprocating e para realização dos ensaios foi 

necessário desenvolver alguns suportes para fixação das amostras para garantir a 

posição correta do contato conforme das amostras de camisa e anel.   

Para realização dos ensaios foi verificado qual seria a melhor configuração de 

peças e suportes para garantir o correto posicionamento das amostras a serem 

ensaiadas. Para isso, foi feita uma pesquisa de acordo com alguns ensaios similares já 

ensaiados por pesquisadores e empresas e com isso chegou-se à conclusão que com o 

uso da configuração apresentada na Figura 36 que as mesmas condições já utilizadas 

estariam sendo seguidas (VALE, 2016). 

Como conclusão das discussões e análises, foi desenvolvido um projeto de 

suporte para a fixação das amostras da camisa e do anel, assim como a fixação de 

resistências para o aquecimento do óleo lubrificante, pois os ensaios foram realizados 

com a temperatura do óleo em torno de 100 °C. Maiores detalhes dos ensaios estão 

descritos na seção 3.2. 
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Na Figura 35 é apresentado o projeto de suportes para fixação das amostras de 

camisas, anéis e resistência para aquecimento do óleo, com detalhamento de cada 

componente.   

 

 
Figura 35 – Projeto de Fixação das Amostras para realização dos Ensaios. 

Na Figura 36 é mostrado um desenho esquemático com os elementos do sistema 

tribológico anel-camisa.  
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Figura 36 – Elementos do Sistema Tribológico dos Ensaios de anel-camisa. 

Segue abaixo uma descrição das peças e suportes desenvolvidos para 

realização dos ensaios: 

 

I. Cuba – Suporte para Fixação das Camisas  

Foi realizado o desenvolvimento desse suporte de fixação com objetivo de fixar a 

amostra de camisa e evitar que ela se movimente no suporte durante os ensaios. Para 

garantir o contato conforme da camisa com o anel, o espaço para inserir as amostras 

das camisas foi ajustada com baixas tolerâncias para garantir e facilitar o correto 

posicionamento das amostras. Esse sistema foi projetado de modo a minimizar o ruído 

observado nos valores de atrito em outros sistemas já utilizados e facilitar a troca das 

amostras de camisas para testes seguintes, a fim de evitar a necessidade de nova 

centralização entre o par anel-camisa (VALE, 2016). A Figura 37 apresenta o suporte 

desenvolvido para fixação das amostras das camisas.  
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Figura 37 – Suporte para fixação das amostras de camisas. 

II. Suporte para Fixação das Amostras dos Anéis:  

Para fixação das amostras dos anéis e garantir o correto posicionamento das peças 

durante os ensaios, foi desenvolvido também um suporte, no qual segue o mesmo 

padrão de suportes que a Empresa Mahle utiliza nos seus testes (TOMANIK, 2008), 

com modificação na parte superior do suporte para fixação do tribômetro. Para fixação 

do anel, foram utilizados dois pinos móveis e um parafuso central M8. Esse parafuso 

central é de grande importância, pois o mesmo tem a função de garantir o contato 

conforme do anel com a camisa. A Figura 38 apresenta o suporte para fixação dos 

anéis.  
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Figura 38 – Suporte para fixação das amostras das camisas. 

III. Resistência / Termopar:  

Para o sistema de aquecimento foi adquirida uma resistência tipo cartucho, com as 

seguintes características técnicas:  

- Dissipação de potência de 25 w/cm 

- Corrente máxima: 25A; 

- Temperatura máxima (na capa): 500° C 

Essa resistência foi adquirida em conjunto com um termopar tipo K para garantir o 

controle de temperatura durante os ensaios realizados. 
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Figura 39 - Resistência tipo cartucho utilizada para aquecimento do óleo lubrificante. 

Fonte: PMR Resistências.  

IV. Sistema de Monitoramento de Temperatura:  

Para garantir o monitoramento da temperatura do óleo durante os ensaios foi utilizado 

um controlador de temperatura digital. A parte que possui o contato responsável por 

enviar o sinal elétrico para medição de temperatura foi colocado próximo à amostra 

da camisa e abaixo da superfície do óleo, como pode ser visto na Figura 40. 

 

 
Figura 40 - Sistema de monitoramento de temperatura utilizado durante os ensaios tribológicos: a) 

Controlador de temperatura digital, b) Termopar fixado no interior do suporte. 
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Na Figura 41 podem ser observados todas as peças e suportes descritos acima 

antes de iniciar os ensaios tribológicos:  

 

 
Figura 41 - Montagem dos suportes e amostras no tribômetro: a) Visão do tribômetro antes do 
Inicio dos ensaios, b) Visão dos suportes fixados no tribômetro antes do Inicio dos ensaios. 

Maiores detalhes do posicionamento dos suportes com as amostras antes, 

durante e após os ensaios está apresentado no Anexo A.  

 

3.2 PLANEJAMENTO DOS ENSAIOS TRIBOLÓGICOS 

Essa seção apresenta o planejamento para os ensaios tribológicos realizados no 

tribômetro. A Figura 42 apresenta os ensaios definidos para realização desse trabalho. 
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Figura 42 – Planejamento dos ensaios tribológicos apresentando as combinações de pares para 

ensaios. 

Para realização da análise proposta foram utilizadas camisas novas e usadas, 

como também óleo novo e usado. As informações técnicas das peças disponíveis para 

os ensaios estão descrito na seção 3.4.  

Para auxilio na conclusão das análises, foi verificado também a repetibilidade de 

cada ensaio, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos resultados. Foram realizados 

dois ensaios para cada proposta mostrada na Figura 43. Na Tabela 3 são apresentadas 

todas as amostras avaliadas nos ensaios.  

 

Tabela 3 – Amostras utilizadas nos ensaios tribológicos. 
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Para facilitar nas análises e conclusões dos resultados será considerada 

somente uma amostra de camisa para cada ensaio, conforme mostrado em destaque na 

Tabela 3: Amostra Nova A1, Amostra Nova B1 e Amostra Usada 1, porém, todas as 

análises de todas as amostras de camisas estão apresentadas nos Anexos.  

Conforme apresentado na seção 2.3, existe uma grande diversidade de trabalhos 

com diferentes condições de parâmetros utilizados nesse tipo de ensaio tribológico. 

Diante da pesquisa apresentada, foram definidos os parâmetros de utilização nos ensaios 

para esse trabalho. 

Para esse trabalho foi definido uma frequência de 5 Hz para os ensaios de 

desgaste, a ser apresentado na sequencia, em função de resultar em uma menor 

vibração no sistema durante os ensaios. A carga aplicada também apresentou uma 

diversidade grande nos ensaios, no qual para esse trabalho foi utilizada uma carga de 

170 N em função da limitação do equipamento, no qual permite uma força máxima de 

180 N. O comprimento de pista mais utilizado nos trabalhos é de 10 mm e por isso esse 

foi o valor definido para esse trabalho, a fim de produzir similaridade com outros 

trabalhos.   

Para este trabalho estão sendo propostos dois tipos de ensaios para avaliação 

dos sistemas tribológicos: 

 Ensaio de Curta Duração: Este ensaio tem o objetivo de avaliar o comportamento do 

COF, aplicando diferentes condições de frequências. Com esses resultados, é 

possível auxiliar no entendimento da dinâmica do contato e auxiliando na verificação 

do regime de lubrificação em que cada sistema tribológico se encontra. Durante os 

primeiros 30 segundos foi iniciado o ensaio para cada frequência sem aquisição dos 

dados a fim de garantir estabilidade do sistema, realizando-se a aquisição de dados 

nos 30 segundos seguintes. A lista de parâmetros de frequência, força normal e 

comprimento de pista estão listados na Tabela 4. Nos ensaios foi utilizada uma carga 

de 170N, a mesma carga aplicada durante o ensaio de longa duração. A temperatura 

do óleo utilizada é de 100 °C, mesma temperatura utilizada nos ensaios de longa 

duração. As frequências utilizadas foram de 1, 2.5, 5, 7.5 e 10 Hz. Tentou-se 

estabelecer um limite de frequência de 12,5 Hz, porém, como a velocidade é muito 
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alta neste caso, ocorreu alta vibração do equipamento e com isso apresentou 

dificuldade de manter o óleo lubrificante dentro do suporte, pois o mesmo era expulso 

para fora do suporte durante os ensaios, por isso essa ultima condição foi 

desconsiderada. 

Na Tabela 4 podem ser verificados os parâmetros para esse ensaio. 

 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados nos ensaios de curta duração. 

 

 
 Ensaio de Longa Duração: Este ensaio tem o objetivo de avaliar o desgaste das 

amostras das camisas do sistema tribológico e o comportamento do coeficiente de 

atrito durante os ensaios. Foram realizadas medições do coeficiente de atrito durante 

o ensaio a cada 30 minutos do ensaio, considerando os valores do inicio ao fim dos 

mesmos. No final dos ensaios foi realizada avaliação de desgaste de cada amostra 

de camisa. Na Tabela 5 podem ser verificados os parâmetros utilizados durante o 

ensaio. Os parâmetros foram selecionados na tentativa de utilizar os mesmos padrões 

já utilizados em outros trabalhos, VALE (2016) e TOMANIK (2008) e empresas na 

avaliação do sistema tribológico anel-camisa. Com relação à força normal, é comum 

verificar que em trabalhos semelhantes a esse utilizam cargas maiores, como 240 N 

(TRUHAN et al., 2010), 75 a 360 N (TOMANIK 2008) o que não foi possível nesse 

trabalho em função da limitação do equipamento, por isso foi utilizado uma carga de 

170N. O tempo de ensaio para ensaio de desgaste foi definido para 4 horas, pois o 

mesmo foi utilizado em trabalhos da empresa fornecedora das amostras (TOMANIK, 
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2008). Em alguns casos, para acelerar o processo de desgaste, utilizam-se debris 

adicionais no óleo lubrificante, a fim de acelerar o teste, o que não foi aplicado nesse 

trabalho. Com relação à temperatura do lubrificante, há variações deste, pois em 

alguns casos é realizado em temperatura ambiente, muito às vezes em função da 

dificuldade de aquecer o óleo, outros em função da aplicação. Para esse trabalho, foi 

utilizada uma temperatura de 100 °C, pois há intenção de reproduzir a real 

temperatura de trabalho em motores a Diesel.   

   

Tabela 5  - Parâmetros Utilizados Nos Ensaios de Longa Duração. 

 

 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

3.3.1 Camisas 

As amostras das camisas foram fornecidas pela Empresa Mahle e o 

procedimento de corte das amostras para realização dos ensaios está demonstrado na 

Figura 43.  
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Figura 43 – Processo de corte e preparação das amostras das camisas: a-e) Sequencia de 

preparação das amostras das camisas. Fonte: Mahle.  

Abaixo é apresentada a sequencia de preparação das amostras das camisas 

seguindo a mesma sequencia apresentada na Figura 43:  

a) Camisa inteira indicando local das amostras onde foram retiradas, na parte central da 

camisa; 

b) Corte do anel central da camisa; 

c) Corte do anel retirado da camisa com a altura da amostra de 24 mm; 

d) Corte das amostras com sobra de material na lateral e na parte de trás das amostras, 

no qual deverão ser desbastadas até a dimensão final das amostras; 

e) Amostra das camisas com a dimensão final.  

Durante a preparação das amostras é de extrema importância que a parte interna 

da camisa, que será analisada após os ensaios, não ocorra nenhum dano que possa 

alterar a característica da superfície, pois caso isso ocorra, todos os resultados e análises 

não serão representativos.  
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Após o desbaste da parte inferior, cada amostra deve ficar conforme a Figura 44. 

 

 
Figura 44 – Dimensões das amostras das camisas para ensaios. 

 As amostras das camisas são fixadas no suporte de fixação das camisas, 

conforme descrito na seção 3.1.  

 

3.3.2 Anel de Pistão 

Para a retirada de amostras dos anéis para realização dos ensaios é mais 

simples, pois para isso, é necessário fazer-se somente um corte de uma pequena parte 

do anel, onde será fixado no suporte de fixação do anel, conforme descrito na seção 3.2, 

fabricado para esses ensaios. A Figura 45 apresenta o procedimento de corte das 

amostras dos anéis. 
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Figura 45 - Processo de corte e preparação das amostras dos anéis. (Fonte: Mahle). 

3.3.3 Óleo Lubrificante 

Os ensaios tem o objetivo de verificar o comportamento do sistema tribológico 

anel-camisa com óleo lubrificante e usado. Para isso, foi utilizado durante os ensaios o 

mesmo tipo de óleo, SAE 15W-40, porém com diferentes condições: 

 

i. Óleo Novo: foi utilizado no primeiro ensaio um óleo lubrificante novo, já 

comercialmente utilizado e pronto para ser utilizado em motores. 
 

ii. Óleo Usado: este óleo foi utilizado em testes com motores de dinamômetros. O óleo 

lubrificante foi submetido em teste de 500 h e após o teste foi removido e utilizado nos 

ensaios tribológicos.  

 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos                                                                                                   75 
 

 

3.4 MATERIAIS 

3.4.1 Camisa 

Neste trabalho foram avaliadas camisas fornecidas pela Empresa Mahle Metal 

Leve SA. As camisas são fabricadas de ferro fundido cinzento, classe FC35, com Ø131 

mm.  

A Tabela 6 apresenta as propriedades mecânicas com os limites de aceitação do 

material: 

 

Tabela 6 – Propriedades mecânicas do material da camisa (Fonte: Mahle) 

 

  

3.4.1.1 Análise Topográfica 

Para caracterização das camisas antes dos ensaios, foram feitas análises 

topográficas das superfícies das camisas, verificando as caraterísticas de rugosidades 

2D e 3D.  

As avaliações de topografia foram realizadas via interferometria de luz branca 

(IDLB) no laboratório da UTFPR, num interferômetro de luz branca para medição 3D sem 

contato, modelo CCI Talysurf Lite, fabricado pela Taylor Hobson. O interferômetro utiliza, 

para cada área de amostragem, 1024 x 1024 pontos medidos e resolução óptica entre 

0,4 e 0,6 μm (TAYLOR HOBSON, 2013) (VALE, 2016).  
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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 (1993). 

Na Tabela 7 são apresentados os valores dos parâmetros de rugosidade para 

cada amostra. As análises foram realizadas dentro da área de desgaste das amostras de 

camisas.  

 

Tabela 7 - Caracterização topográfica das amostras das camisas utilizadas nos ensaios 
tribológicos. 

 

 

Os valores apresentados na Tabela 7 mostra o resultado de uma medição 

realizada na superfície de cada amostra. Conforme descrito na seção 2.2.5, para 

avaliação de desgaste das camisas está sendo utilizado o Método baseado em 

alterações topográficas (OBARA, 2018). Nesse método são utilizados os parâmetros da 

Curva de Abbot: Spk + Sk + Svk. 

Devido à utilização deste método, foram estabelecidas medições dos parâmetros 

da Curva de Abbot antes do início de cada ensaio. Para aumentar a confiabilidade dos 

resultados, foram realizadas 17 medições na zona de desgaste de cada camisa. A zona 

de desgaste foi estabelecida em função do comprimento da pista definido para os 

ensaios, que pode ser observado com mais detalhes na seção 3.2. Na Figura 46 pode 

ser observada a posição dos 17 pontos das medições dos parâmetros de rugosidade 

antes dos ensaios no qual cada medição foi retirada numa área de 0,8 x 0,8 mm. As 

medições após os ensaios de desgaste também foram realizadas sobre os mesmos 

pontos já analisados.  
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Figura 46 – Posicionamento das medições dos parâmetros da Curva de Abbot para Avaliação de 

Desgaste das Camisas 

Os pontos na parte central dentro da zona de desgaste da Figura 46 mostram o 

posicionamento das medições feitas em cada amostra antes de cada ensaio. Para as 

medições em cada amostra buscou sempre utilizar as mesmas posições na zona de 

desgaste.  

Os resultados das medições dos parâmetros de rugosidade, de acordo com a 

metodologia apresentada nesta seção, para análise de variação dos parâmetros antes e 

após os ensaios estão apresentados na seção 4.3.1.  

 

3.4.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As amostras de camisas foram observadas em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) para verificação quanto ao acabamento superficial antes e após os 

ensaios de desgaste. O microscópio eletrônico de varredura que foi utilizado é o modelo 

EVO MA15, de fabricação ZEISS.  
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As análises foram feitas dentro da pista de desgaste das amostras, conforme 

apresentado na Figura 46. 

Foram realizadas análises de espectrometria eletrônica de raios X - EDS, para 

cada superfície das amostras de camisas a fim de obter o percentual (em massa) de cada 

elemento químico das amostras.  

A Figura 47 apresenta a análise de EDS da amostra nova A1 antes do ensaio. 

Foram realizados análises em três diferentes posições para todas as amostras.  

 

 
Figura 47 – Análise de EDS da amostra nova A1. 

As análises de EDS também foram feitas dentro da zona de desgaste das 

amostras, conforme apresentado na Figura 46. 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados das análises para todas as 

amostras, sendo o resultado a média de todas as posições das análises de EDS.   
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Tabela 8 – Composição química das amostras de camisas. 

 

 

3.4.2 Óleo Lubrificante 

O lubrificante selecionado para os ensaios foi o modelo comercial Chevron SAE 

15W-40 e grau de desempenho API CI-4 / ACEA E7, que é recomendado para motores 

de veículos pesados a Diesel naturalmente aspirados ou turbo alimentados de veículos 

de transporte (Fonte: Chevron).  

Este óleo lubrificante possui a combinação de básicos Premium Grupo II com 

aditivos de alta performance, com objetivo de minimizar a formação de borra nos motores 

de combustão interna e aumentar a vida útil do mesmo. (Fonte: Chevron) 

Algumas propriedades deste óleo lubrificante monoviscoso são apresentadas na 

Tabela 9: 
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Tabela 9 – Propriedades químicas do óleo lubrificante SAE 15W 40. Fonte: Chevron. 

 
 

Antes da realização dos ensaios, foram feitas análises químicas das amostras 

dos óleos lubrificante com objetivo de verificar as reais condições de cada óleo proposto 

para este estudo. 

As análises químicas foram feitas no próprio laboratório da Empresa responsável 

pela fabricação do óleo – CHEVRON e o resultado são mostrados na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Análise Química dos Lubrificantes Utilizados nos Ensaios 

 

 

A Tabela 10 apresenta o resultado da variação de algumas propriedades do óleo 

lubrificante usado quando comparado com o óleo lubrificante novo utilizado nos ensaios 

de longa duração. Neste pode ser observado que o óleo usado apresenta uma 

viscosidade menor com relação ao óleo novo, numa redução em torno de 11%, quando 

comparados os valores de viscosidade a 100 °C, temperatura que será utilizada nos 

testes. Outro item importante a ser observado é o grau de fuligem no óleo, no qual o óleo 

usado apresenta pequenas fuligens, provavelmente provindo do processo de combustão 

sofrido no motor em dinamômetro, enquanto que óleo novo não apresenta nenhuma 
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fuligem, como já esperado. Outro ponto a ser observado é que no óleo novo não mostra 

oxidação, enquanto que no óleo usado pode ser percebida a ocorrência. Ambos 

apresentam quantidade de zinco e fósforo em grandes quantidades.  

 

3.4.3 Anel de Pistão 

Nesse trabalho também foram utilizados um modelo comercial de anel de pistão 

que também foi fornecido pela empresa Mahle Metal Leve SA. O Anel é produzido em 

aço inoxidável martensítico com tratamento superficial de CrN PVD na face de contato, 

com Ø131 mm.  

O anel utilizado nos ensaios é do tipo de compressão, torsional positivo e com 

face abaulada assimétrica. 

Foi realizada análise de espectroscopia por energia dispersiva de raios X - EDS, 

para a superfície de uma amostra nova de anel, a fim de obter o percentual (em massa) 

de cada elemento químico da superfície do anel, como está apresentada na Figura 48.  

 

 
Figura 48 – Análise de EDS do anel. 

 Os valores da análise de EDS são apresentados na Tabela 11.  
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Tabela 11– Análise de EDS do anel de pistão 

 

  

Na Tabela 11 observa-se que a análise apresenta alto teor de cromo, 

evidenciando a existência de tratamento superficial de CrN PVD na face no anel.  

Da mesma maneira foi analisada a espessura da camada de CrN PVD do anel. 

Para isso, foram realizadas 3 medições em 3 diferentes posições da camada, conforme 

apresentado na Figura 49.  

 

 
Figura 49 – Análise de espessura da camada superficial do anel. 

A espessura média da camada PVD, considerando as 3 medidas apresentadas 

na Figura 50 é de 31,84 ± 0,92 μm.  

Foram realizadas análises de microdureza Vickers na superfície do anel, 

conforme norma NBR NM 188-1 ABNT (1999). Foram realizadas 10 impressões e o valor 

médio encontrado fio de 1800 ± 296,1 HV0.05.  



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                                                    84 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados os resultados tanto das caracterizações dos 

materiais após os ensaios, quanto aos resultados das análises propostas no início desse 

trabalho dos ensaios tribológicos do tipo anel-camisa.  

Afim de validar todos as peças e suportes projetados para esse trabalho, foi 

realizado uma simples verificação e validação do coeficiente de atrito ao longo do tempo 

com objetivo de entender o comportamento dos semi ciclos.  

Na Figura 50 é apresentado o comportamento dos semi ciclos do coeficiente de 

atrito não somente ao longo do tempo com objetivo de verificar o comportamento ao longo 

do movimento. Para esse ensaio foram utilizados os mesmos parâmetros utilizados para 

análise do coeficiente de atrito no ensaio de curta duração, descritos na Seção 3.2. 

 

 

Figura 50 – Análise do comportamento do coeficiente de atrito para uma frequência de 5 hz e 
carga de 170 N. 

Na Figura 50 é possível verificar o comportamento do coeficiente de atrito ao 

longo do movimento. Os maiores valores de coeficiente de atrito indicam o movimento de 

subida do anel ao longo da camisa, no qual está indicado como PMS (ponto morto 
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superior). Em contra partida, os menores valores indicam o movimento de descida do 

anel ao longo da camisa, indicado como PMI (ponto morto inferior).   

 

4.1 ANÁLISE DO REGIME DE LUBRIFICAÇÃO  

O conceito de regimes de lubrificação é importante para entender a formação de 

um filme de óleo e, consequentemente, a separação entre as superfícies (BLAU, 1996). 

A lubrificação exerce um papel fundamental, pois os fenômenos de atrito e 

desgaste são sensíveis ao regime de lubrificação a que se encontra (MARU, 2003).  

Devido à importância do regime de lubrificação e a fim de entender a dinâmica 

do contato, foram realizados ensaios de curta duração com variação da velocidade com 

a mesma carga utilizada nos ensaios de desgaste, conforme descrito na seção 3.2. Uma 

forma de identificar o regime de lubrificação é por meio da construção de uma curva de 

Stribeck, na qual o coeficiente de atrito é uma função de algumas variáveis operacionais. 

No caso da velocidade, a curva pode ser apresentada de forma proporcional à mesma, 

considerando que as demais variáveis permaneçam constantes, como por exemplo, a 

força normal aplicada.   

A Figura 51 apresenta os valores médios de coeficientes de atrito com a variação 

da frequência.   
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Figura 51 – Análise comparativa de coeficiente de atrito com variação de frequência e carga de 
170N. 

Na Figura 51 é possível verificar que todos os ensaios apresentaram variações 

semelhantes. Em todos os ensaios os valores de coeficiente de atrito apresentaram uma 

redução lenta com o aumento da frequência, mostrando uma tendência redução dos 

valores de coeficiente de atrito para maiores frequências. Pode ser observada uma 

tendência de aumento da diferença entre os valores de atrito para maiores frequências. 

Numa análise qualitativa estes resultados poderiam ser interpretados pela curva 

de Stribeck, introduzida na seção 2.2.3. Essa análise sugere que o comportamento 

apresentado na Figura 51, há redução lenta do coeficiente de atrito poderia estar dentro 

do regime limítrofe ou até mesmo no regime misto, visto que estão apresentados os 

valores médios de coeficientes de atrito, mas sabe-se que a velocidade varia de acordo 

com o movimento.  

A análise apresentada acima apresenta apenas uma análise qualitativa, porém, 

para entender melhor com exatidão sobre o regime de lubrificação dos ensaios, foi 

calculado o parâmetro de Stribeck, conforme discutido na seção 2.2.3.2, que é a 

proporção entre a espessura mínima de filme lubrificante e a média das asperezas das 

superfícies lubrificadas em potencial contato. Para o cálculo do parâmetro de filme, foi 
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utilizada a Equação (3), enquanto que o formulário de cálculo com todas as informações 

está apresentado no Anexo C.  

Na Figura 52 são apresentados os valores dos parâmetros de contato paca cada 

ensaio.  

 

 
Figura 52 – Análise do parâmetro de Stribeck dos ensaios tribológicos. 

Na Figura 52 é possível verificar que o valor do parâmetro de contato para todos 

os ensaios foram abaixo de 1 (<1). Neste caso, com os resultados dos valores de atrito 

e com os resultados do parâmetro de filme é possível verificar qual o regime de 

lubrificação de acordo com a Curva de Stribeck.   

Na Figura 53 é apresentado a curva de Stribeck com a posição dos resultados 

encontrados.  
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Figura 53 – Posição dos resultados da espessura de filme com os valores de coeficiente de atrito.  
Fonte: SPIKES, 2004. 

De acordo com a Figura 53, todos os resultados estão apontados na posição 

onde se encontra o círculo vermelho e com isso, é possível concluir que todos os ensaios 

apresentam lubrificação limítrofe, ou seja, há ausência de um filme de fluído. Neste caso, 

podemos afirmar que em todos os ensaios houve contato efetivo entre as superfícies e 

consequentemente o atrito e o desgaste podem se tornar elevados de acordo com as 

características topográficas das superfícies em contato.  

 

4.2 ANÁLISE DO COEFICIENTE DE ATRITO 

O resultado dos ensaios para o coeficiente de atrito em função do tempo durante 

os ensaios de longa duração é apresentado na Figura 54. Como o valor do atrito é 

variável ao longo dos movimentos ascendente e descendente, os valores apresentados 

são a média dos valores em ambos os movimentos em intervalos de 30 minutos até o fim 

dos ensaios.  

Na Figura 54 são apresentados os resultados para os três ensaios propostos 

nesse trabalho.  
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Figura 54 – Análise do coeficiente de atrito durante o ensaio de desgaste. 

Observa-se que os valores de coeficiente de atrito foram maiores para o ensaio 

que possui componentes novos, com camisa nova e óleo novo. O ensaio para as 

amostras com camisa nova e óleo novo apresentou o menor coeficiente de atrito, dentre, 

enquanto que o ensaio com que possui os componentes usados, com camisa e óleo 

usado, mostrou um coeficiente de atrito intermediário dentre os outros resultados. Pode 

ser observado que em todos os ensaios ocorreu uma redução lenta ao longo do tempo, 

considerando os valores do início ao final dos ensaios. 

Para melhor análise dos resultados de atrito nos ensaios de longa duração, serão 

apresentadas nas seções seguintes análises de MEV e EDS a fim de entender as razões 

dos comportamentos para cada ensaio.   

 

4.3 ANÁLISE DE DESGASTE 

O processo de desgaste das camisas nos motores de combustão interna provoca 

alterações na topografia, tais como alisamento dos platôs e preenchimento dos vales por 

debris. Deste modo, diversos trabalhos têm sido publicados com o intuito de correlacionar 

alterações topográficas com o desgaste das camisas (OBARA, 2018). 
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Conforme descrito na seção 2.2.5, para avaliação de desgaste nas camisas está 

sendo utilizado neste trabalho o método baseado em alterações topográficas. Neste 

método, os parâmetros 3D da curva de Abbot (Spk, Sk e Svk) são utilizados para 

avaliação dos resultados das análises.  

Para esta avaliação, numa primeira etapa serão realizadas medições dos 

parâmetros de rugosidade da Curva de Abbot das amostras de camisa.  

 

4.3.1 Medições dos Parâmetros de Rugosidade 3D da Curva de Abbot 

Conforme descrito na seção 3.4.1.1, foram realizadas medições dos parâmetros 

3D da Curva de Abbot antes e após os ensaios para fazer análise dos resultados.  

As Figuras 55, 56 e 57 mostram os valores das medições dos parâmetros de 

rugosidade 3D da curva de Abbot na superfície das amostras das camisas antes e após 

os ensaios com objetivo de verificar a variação desses parâmetros após os ensaios de 

desgaste.  
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Figura 55 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot da Amostra Nova A1 antes e após o 
ensaio em diferentes posições: a) Spk, b) Sk e c) Svk. 

Na Figura 55, no qual apresenta os resultados da Amostra Nova A1 que foram 

testadas com óleo novo, mostram que todas as medições de todos os parâmetros: Spk, 

Sk e Svk apresentam pequena variação dos valores antes e após os ensaios. É possível 

verificar que as curvas apresentadas com as medições de antes e após os resultados 

mostram semelhança, indicando que não ocorreu alteração topográfica nesta amostra.  
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Figura 56 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot da Amostra Nova B1 antes e após o 
ensaio em diferentes posições: a) Spk, b) Sk e c) Svk. 

Com relação aos resultados apresentados na Figura 56, no qual apresenta os 

resultados da Amostra Nova B1 que foram testadas com óleo usado também ocorre 

semelhança da curva com relação às medições das variações dos parâmetros antes e 

após o ensaio, pois mostram a mesma tendência para todos os parâmetros, porém, nesse 

caso, os resultados mostram que houve maior variação dos parâmetros. As medições do 

parâmetro Spk apresentou variação no qual os valores após o ensaio estão menores do 

que os valores antes do ensaio. O parâmetro Sk foi o que apresentou maior variação dos 

valores, no qual as medições após o ensaio também são menores do que antes do 

ensaio. O parâmetro Svk foi o parâmetro que apresentou menor variação.  
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Figura 57 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot da amostra usada antes e após o 

ensaio em diferentes posições: a) Spk, b) Sk e c) Svk 

 Na Figura 57, a Amostra Usada 1 na qual foi testada com óleo usado, mostram os 

resultados das medições para a amostra usada antes e após o ensaio e neste caso a 

curva de variação dos resultados mostram algumas distorções em alguns pontos. Isso 

ocorre em alguns pontos principalmente no parâmetro Svk. Com relação à variação dos 

resultados, os parâmetros Spk e Sk mostram maior variação dos resultados antes e após 

os resultados. O parâmetro Svk mostra pequenas variações e também algumas 

distorções, pois em alguns pontos os valores de Svk após o ensaio de desgaste é 

superior aos resultados antes dos ensaios. 

Nas Figuras 55, 56 e 57 é possível verificar a variação dos valores antes e após 

os ensaios de todos os pontos realizados na superfície das camisas. De acordo com as 

análises, pode ser observado que na maioria das medições os valores estão bem 

coerentes, pois seguem sempre a mesma tendência da curva nos gráficos. Em outros 

casos, não ocorre à mesma coerência, pois neste pode ser observado às curvas antes e 
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após os ensaios não são semelhantes e alguns casos, pode-se notas que os resultados 

para alguns pontos não são coerentes. Neste caso, pode-se concluir que o ponto utilizado 

antes do ensaio não foi o mesmo após o ensaio, conforme era o objetivo. Isso ocorreu 

em função da dificuldade de conseguir utilizar o mesmo ponto antes e após o ensaio no 

interferômetro em todos os casos.   

 

4.3.2 Análise Qualitativa da Variação dos Parâmetros de Rugosidade 3D da Curva de 

Abbot 

Após as análises de variações das medições dos parâmetros 3D da Curva de 

Abbot, é apresentada na Figura 58 uma análise comparativa com relação aos valores 

médios dos parâmetros em todos os ensaios.  

  

 
Figura 58 – Variação dos parâmetros de rugosidade 3D da curva de Abbot das amostras das 

camisas antes e após os ensaios 
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Na Figura 58 é possível verificar a variação dos valores médios de cada 

parâmetro 3D da Curva de Abbot em todos os ensaios. Os valores de Spk e a metade 

dos valores de Sk são apresentados como positivo, enquanto que a outra metade do 

valor de Sk e os valores de Svk são apresentados como negativo. Esta representação 

auxilia na verificação visual da variação de cada parâmetro em cada ensaio.  

No ensaio com camisa nova e óleo novo é possível verificar que os parâmetros 

Spk e Sk não apresentaram variação quando comparados os resultados antes e após o 

ensaio, enquanto que o parâmetro Svk mostrou redução no valor médio após o ensaio. 

No ensaio com camisa nova e óleo usado foi onde apresentou maior variação com 

relação ao parâmetro Sk, enquanto que nos outros parâmetros mostram certa 

semelhança, com pequena redução no valor de Spk. No ensaio com camisa usada e óleo 

usado, este apresentou variação para os parâmetros de Spk e Sk, enquanto que o 

parâmetro Svk não apresentou alteração. 

Na seção seguinte será apresentada a quantificação dessas variações para 

análise de desgaste das amostras de camisas.  

  

4.3.3 Análise Quantitativa da Variação dos Parâmetros de Rugosidade 3D da Curva de 

Abbot 

Após uma análise qualitativa dos resultados, apresentado na seção anterior, foi 

realizado, seguindo o mesmo procedimento de utilizar os valores médios das medições 

dos parâmetros de rugosidade 3D, uma análise quantitativa da variação para cada 

parâmetro nos ensaios.  

Para isso, foi verificado todos os valores médios de todos os parâmetros de 

rugosidade 3D antes e após os testes, conforme mostrado na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Análise de variação dos parâmetros 3D da curva de Abbot 

 

 

Na Tabela 12 é apresentado o resultado da variação de todos os parâmetros para 

cada ensaio antes e após os ensaios, conforme proposto neste trabalho. Como resultado, 

é possível verificar que o ensaio com camisa nova e óleo usado apresentou maior 

variação dos parâmetros 3D de rugosidade, com resultado de 53,3%, indicando assim 

que esse ensaio foi o que apresentou maior desgaste. O ensaio com a camisa usada e 

óleo usado apresentou uma variação de parâmetros menor do que o ensaio anterior, com 

resultado de 36,6%, mostrando que esse ensaio com a camisa usada apresentou um 

desgaste menor do que com a camisa nova quando utilizado óleo usado. Por fim, o ensaio 

com a camisa nova e óleo novo apresentou menor variação dos parâmetros, com 

resultado de 10,3%, indicando assim que este foi o ensaio que apresentou menor 

desgaste dentre todos.  

 

4.4 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA - MEV DAS AMOSTRAS 

Seguindo o procedimento descrito na seção 3.4.1, todas as superfícies de 

camisas foram observadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV).  

Na Figura 59 é possível verificar as imagens para cada amostra de camisa antes 

e após os ensaios.  
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Figura 59 – Análise de microscopia eletrônica para as amostras de camisas antes e após os 

ensaios.  

Nas análises de MEV apresentadas na Figura 59 é possível verificar que nas 

amostras novas antes dos ensaios as marcas de brunimento e sulcos na superfície da 

camisa, marcas características do processo de fabricação das camisas. Os sulcos 

provenientes do brunimento tendem a atuar como reservatórios de óleo lubrificante, 
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auxiliando na lubrificação. Com relação à amostra usada, as mesmas marcas não são 

possíveis de serem identificadas com a mesma intensidade, pois a mesma foi utilizada 

em um teste de 500 horas no motor, o que explica na redução das marcas pelo processo 

de desgaste sofrido durante a combustão do motor. 

Para a Amostra Nova A1, utilizada no ensaio com óleo novo, é possível verificar 

a presença de sulcos e marcas do processo de brunimento mesmo após o ensaio de 

desgaste. As análises de MEV para essa amostra reforça o resultado das análises de 

desgaste, as quais mostram que essa amostra sofreu o menor desgaste dentre as 

condições ensaiadas, o que está coerente com a visualização dos sulcos e das marcas 

de brunimento mesmo após o ensaio.  

Por outro lado à superfície desgastada da Amostra Nova B1, ensaiada utilizando 

óleo usado, apresenta aspecto de uma superfície polida, o que significa grande 

destruição das marcas originais de usinagem. Os resultados das análises de desgaste 

indicam que essa amostra sofreu maior desgaste dentre os outros ensaios, sendo este o 

motivo para não apresentar as marcar do processo de brunimento após o ensaio. Outra 

observação interessante ainda referente à amostra nova B1 são diversas interrupções ao 

longo dos sulcos, definidos pela literatura (Vale et al., 2017) como metal dobrado (“Folder 

Metal”).  

Na Amostra Usada 1, após o ensaio tribológico, a superfície também tende a se 

apresentar com polida, porém de forma menos intensa que no caso anterior.  

Considerando o papel que a quantidade de deformação plástica possui quando 

um sistema lubrificado está sob regime limítrofe, como é o caso das 3 condições 

ensaiadas neste trabalho, uma análise qualitativa é possível de ser realizada a respeito 

destas deformações por meio das imagens de microscopia.  

Neste sentido, a amostra que sofreu maior desgaste, Amostra Nova B1, 

certamente é aquela na qual houve maior intensidade de deformação associada. Isto se 

faz notório com uma característica presente na imagem, junto a um sulco que não foi 

polido. Além do fato deste sulco parecer ser de maior profundidade do que todos os 

demais observados nas 6 imagens da Figura 59, há uma grande quantidade de material 

acumulado na parte de baixo da imagem, indicado com um circulo vermelho. Este 
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material está claramente com grande grau de deformação. Pode-se concluir, portanto, 

que um maior grau de deformação correspondeu a um maior nível de desgaste, avaliado 

pela variação de parâmetros de rugosidade.  

 

4.5 ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIO X - EDS 

Como análise adicional dos ensaios, foi realizado análise de EDS (Energy 

Dispersive X-Ray Spectrometry) em todas as amostras na região desgastada. Esta 

análise tem o objetivo de obter o percentual (em massa) de cada elemento químico na 

zona de desgaste e verificar a presença de formação de tribofilme presentes na superfície 

das amostras, a qual pode ser utilizada para esta demanda (MABUCHI et al., 2014). A 

técnica, apesar de restringir as discussões em avaliações semi-quantitativas, foi eficiente 

para verificar a formação de tribofilmes. 

O resultado da análise para a Amostra Nova A1 é apresentado na Figura 60 antes 

e após o ensaio de longa duração.   

 

 
Figura 60 - Análise comparativa de EDS do ensaio com camisa nova e óleo novo antes e após 

ensaio de desgaste - Amostra Nova A1.  
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Na Figura 60 mostra que elementos encontrados antes dos ensaios não 

apresentaram redução após o ensaio de longa duração, mantendo os mesmos índices 

em termos percentuais. Na análise após o ensaio, houve o surgimento de cálcio, 

componente este utilizado como detergente e dispersante (STACHOVIAK; BATCHELOR, 

2005 e TEXACO, 2005) presente como componente do óleo, conforme Tabela 10. Houve 

também a presença de zinco, fósforo e enxofre após o ensaio. Estes elementos fazem 

parte da composição do aditivo ZDDP, com a função de auxiliar na redução do desgaste 

(SPIKES, 2004), sendo ativado por deslizamento. O fato de esses elementos aparecerem 

após os ensaios, mostra que o contato mecânico possibilitou a ativação dos mesmos, 

provavelmente por meio da formação de tribofilmes nesse ensaio. Por ultimo, pode ser 

observada a presença de oxigênio na superfície da camisa, sugerindo que ocorreu algum 

nível de oxidação na de desgaste.  

Na Figura 61 é apresentado o resultado da análise de EDS para a Amostra Nova 

B1.  

 

 
Figura 61 - Análise comparativa de EDS do ensaio com camisa nova e óleo usado antes e após 

ensaio de desgaste - Amostra Nova B1 
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A Figura 61 não apresenta uma tendência semelhante aos resultados 

apresentados na Figura 60, ou seja, surgimento de alguns elementos oriundos de 

aditivos. Neste caso os elementos apresentados antes do ensaio como carbono, silício, 

ferro e cobre são os elementos presentes na composição química da camisa, conforme 

apresentado na Tabela 8, e os resultados mostram que não houve redução de nenhum 

destes. Essa amostra também mostra que ocorreu oxidação na superfície devido à 

presença de oxigênio após o ensaio. Neste caso, pode-se afirmar que não ocorreu 

formação de tribofilme conforme apresentou na Amostra A1, conforme apresentado na 

Figura 59. 

Por último é apresentado o resultado da análise de EDS na Amostra Usada 1 

antes e após o ensaio de longa duração na Figura 62.  

  

 
Figura 62 - Análise comparativa de EDS do ensaio com camisa usada e óleo usado antes e após 

ensaio de desgaste - Amostra Usada 1. 

Seria esperado que a superfície da camisa usada em dinamômetro apresentasse 

uma maior diversidade de elementos, devido ao processo de combustão em que foi 

submetida antes do ensaio. De fato, pode-se perceber na Figura 62 que a superfície da 

camisa antes do ensaio tribológico apresenta elementos adicionais quando comparadas 

aos resultados da Figura 60 e Figura 61. Pode ser observado que a superfície da amostra 
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já apresentava oxidação devido à presença de oxigênio antes do ensaio e o mesmo é 

percebido após o ensaio. Alguns elementos foram reduzidos ao longo do ensaio, como 

oxigênio, cobre, cálcio e enxofre, o que leva à conclusão de que algum mecanismo de 

degradação esteve presente, considerando-se as funções originais de determinados 

elementos, tais como o cálcio na formulação de detergente. O cobre faz parte da 

composição química do material das camisas, conforme apresentado na seção 3.4.1. Os 

elementos do aditivo ZDDP também foram encontrados, mas neste caso somente após 

o ensaio, sugerindo também que houve formação de tribofilmes nesse ensaio.  

Como resumo geral das análises, pôde ser observado que houve formação de 

tribofilmes nos ensaios com camisa nova e óleo e camisa usada com óleo usado, pois 

todos apresentaram os elementos correspondentes ao aditivo ZDDP, como zinco, fósforo 

e enxofre, porém em diferentes intensidades. Na análise da camisa nova com óleo usado 

não houve formação de tribofilme.  

 

4.6 DISCUSSÕES 

4.6.1 Correlação Entre Variação Topográfica e Composição Química da Superfície 

Em um sistema tribológico que está no regime de lubrificação limítrofe e há 

contato direto entre as asperezas das superfícies, os aditivos que são adicionados aos 

óleos lubrificantes passam a ser de extrema importância em função da redução do 

desgaste e do atrito. Caso o óleo lubrificante contenha aditivos de antidesgaste, ou de 

extrema pressão, durante este contato há a possibilidade de formação de tribolfilmes que 

são fortemente aderidos às superfícies e que reduzem o desgaste (BELMIRO; 

CARRETEIRO, 2006).  

O ditiofosfato de zinco (ZDDP) é um aditivo antidesgaste comumente utilizado 

em óleos lubrificantes (SPIKES, 2014). Na seção 4.5 foram apresentadas as análises de 

espectrometria das superfícies das camisas antes e após os ensaios e foi observado que 

em algumas camisas foram encontrados elementos do aditivo anti-desgaste ZDDP, como 
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zinco e fósforo. Esses elementos não foram encontrados em todas as amostras, somente 

nas Amostras Nova A1 e Usada 1.  

Na seção 4.3 foi apresentada uma análise de desgaste utilizando o método de 

variação de parâmetros de rugosidade 3D da Curva de Abbot: Spk, Sk e Svk. Pôde ser 

observado que o ensaio com camisa nova e óleo usado apresentou maior desgaste com 

relação aos outros ensaios. Em contra partida, o ensaio com camisa nova e óleo novo foi 

o que apresentou menor desgaste dentre eles, conforme Tabela 12.  

Uma vez que o óleo lubrificante utilizado nos ensaios possui aditivos anti-

desgaste, faz-se necessário uma avaliação da correlação entre os resultados 

apresentados das análises de desgaste com a possível formação de tribofilmes nos 

ensaios.  

Com isso, os valores encontrados de zinco e fósforo, elementos do pacote de 

aditivos - ZDDP, nas análises de espectrometria apresentada na seção 4.5, foram 

verificadas e correlacionadas com os valores de desgaste para cada ensaio.  

Na Figura 63 é apresentada a correlação entre os valores de desgaste 

encontrados em cada ensaio com os valores de zinco e fósforo para cada superfície de 

camisa utilizada nos ensaios.  

 

 
Figura 63 – Correlação da variação topográfica (S3k) com aditivos anti-desgaste: zinco e fósforo. 
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Na Figura 63 é possível verificar que o ensaio da camisa nova com óleo novo, no 

qual apresentou o menor desgaste entre os ensaios, com valor de 10,3%, este foi o 

ensaio que mais apresentou os elementos do pacote anti-desgaste – ZDDP. O ensaio 

com camisa nova e óleo usado, que mostrou maior desgaste dentre todos, não foi 

encontrado nenhum aditivo anti-desgaste na superfície da camisa.  

Uma vez que o encontro dos elementos de aditivos anti-desgaste está 

diretamente relacionado à formação de tribofilmes, a curva de tendência apresentada na 

Figura 63 mostra uma forte correlação dos resultados das análises de desgaste com 

relação à formação de tribofilmes. No resultado que apresentou menor desgaste, o 

ensaio da camisa nova com óleo novo, ocorreu devido a maior formação de tribofilme na 

superfície da camisa. Em contra partida, o ensaio com camisa nova e óleo usado, ensaio 

que apresentou o maior desgaste, não apresentou formação de tribofilme, sendo este um 

fator importante para o alto desgaste (WANG et al., 1995).  

Vale ressaltar que esse mesmo tipo de resultado, no qual mostra o impacto 

positivo do aditivo ZDDP com relação ao desgaste foi encontrado por Wang et al., (1995), 

auxiliando na evidencia do impacto positivo do aditivo ZDDP no desgaste. 

  

4.6.2 Correlação Entre o Coeficiente de Atrito e Composição Química da 

Superfície 

Retornando para a discussão sobre os resultados apresentados na seção 4.2 

com relação aos valores do coeficiente de atrito e buscando um melhor entendimento, 

foram realizadas análises para verificação de correlação dos resultados do coeficiente de 

atrito com as análises de presença de tribofilmes na superfície durante os ensaios.  

De acordo com os resultados apresentados na Figura 54, o ensaio com camisa 

nova e óleo novo apresentou o maior coeficiente de atrito no final do ensaio de longa 

duração. Por sua vez, o ensaio com camisa nova e óleo usado apresentou o menor valor 

de coeficiente de atrito no final do ensaio de longa duração. O Ensaio com a camisa 

usada e óleo usado mostrou um valor de coeficiente de atrito intermediário com relação 

aos outros ensaios.  
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Conforme apresentado na seção 4.5, a Amostra Nova A1 e a Amostra Usada 1 

mostraram presença de tribofilmes na superfície, enquanto que Amostra Nova B1 não 

mostrou tribofilme na sua superfície.  

Na Figura 64 é apresentada a correlação dos valores de coeficiente de atrito no 

final do ensaio de longa duração com relação à presença de tribofilmes na superfície de 

cada amostra de camisa.  

 

 
Figura 64 – Correlação do coeficiente de atrito com a formação de tribofilme. 

 Na Figura 64 pode ser observada a correlação dos resultados de coeficiente de 

atrito de acordo com a formação de tribofilmes. O ensaio que apresentou maior 

coeficiente de atrito, ensaio com camisa nova e óleo novo, apresenta também maior 

formação de tribofilme na superfície da camisa. O ensaio que apresenta menor 

coeficiente de atrito, ensaio com camisa nova e óleo usado, este não apresentou 

formação de tribofilme na superfície. O ensaio com camisa usada e óleo novo apresentou 

um resultado de coeficiente de atrito intermediário entre os resultados, que por sua vez, 

apresentou também uma formação de tribofilme intermediária com relação às outras 

análises.  

De acordo com a correlação entre os valores de coeficiente de atrito e a formação 

de tribofilme apresentada na Figura 64, à curva de tendência mostra uma correlação da 
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formação de tribofilme com o coeficiente de atrito entre as superfícies durante os ensaios. 

Alguns autores apresentam algumas razões para esse aumento: Isso pode ter ocorrido 

em função da textura do tribofilme apresentar superfícies mais rugosas, aumentando a 

força necessária para o movimento e consequentemente um maior atrito (SPIKES, 2000), 

porém, não é possível afirmar que o ZDDP é o único responsável por esse fator, pois já 

foi visto em outros estudos que o ZDDP tem pouco impacto no coeficiente de atrito em 

regimes limítrofes (Taylor et al., 2008).  

Outro fator importante que poderia auxiliar na interpretação dos resultados seria 

com relação à temperatura do ensaio, no qual TRIPALD et al., (1996) conclui que para 

altas temperaturas o efeito do ZDDP no atrito é bem mais significativo, o que pode auxiliar 

nesta conclusão, e é possível observar em suas análises, mesmo que em baixas 

velocidades, por menor que seja o impacto, existe um efeito do aditivo no coeficiente de 

atrito.  

As análises apresentadas aqui neste trabalho foram bem semelhantes ao 

trabalho apresentado por Kano et al., (1999), no qual o aditivo com ZDDP apresentou 

maior formação de tribofilme e impacto no aumento do coeficiente de atrito, corroborando 

os resultados obtidos. 

De acordo com resultados e argumentos, não é possível afirmar que o ZDDP é o 

responsável pelo aumento do coeficiente de atrito, porém, de acordo com as análises 

apresentadas até aqui, pode-se afirmar que ele contribuiu para esse aumento, porém, 

outros fatores como o amaciamento das superfícies também foram responsáveis pelos 

resultados.  

 

4.6.3 Correlação Entre o Coeficiente de Atrito e o Desgaste 

Nas análises apresentadas nos itens anteriores foram verificadas as correlações 

dos aditivos do pacote de ZDDP de acordo com as análises de atrito e desgaste. Uma 

vez mostrada essas correlações existentes, este item mostra o comportamento dos 
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resultados de coeficiente de atrito, conforme apresentados na seção 4.2 com os 

resultados de análise de desgaste apresentados na seção 4.3.  

Na Figura 65 são apresentados resultados dos coeficientes de atrito com relação 

ao desgaste das superfícies das camisas ensaiadas.  

 

 

Figura 65 – Correlação dos resultados do COF após o ensaio de desgaste com relação variação 

topográfica (S3k). 

 

Na Figura 65 observa-se que a amostra da camisa que apresentou maior 

desgaste, neste caso a amostra de camisa nova com óleo usado, apresentou o menor 

coeficiente de atrito após os ensaios de desgaste. Nas imagens de MEV das superfícies 

desgastadas, apresentada na Seção 4.4, esta amostra apresentou um maior desgaste 

na superfície, apresentando um polimento acentuado. Conforme apresentado nas 

correlações anteriores, verificou-se que essa amostra não mostrou formação de tribofilme 

na sua superfície, sendo esse um dos possíveis fatores pelo alto resultado de desgaste 

encontrado.  

Em contra partida, a amostra que apresentou menor desgaste, ou seja, a amostra 

da camisa nova com óleo novo apresentou o maior coeficiente de atrito. Nas análises de 

MEV é possível verificar que essa amostra ainda apresenta as marcas do processo de 
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brunimento, indicando que houve baixo desgaste quando comparada com as outras 

amostras. Nas análises de EDS, apresentada na Seção 4.5, a mesma indica a presença 

de tribofilme na sua superfície, sendo esse aqui também um dos possíveis fatores pelo 

baixo desgaste encontrado.  

Um ponto importante a ser verificado nos resultados apresentado é que a maior 

formação de tribofilme ocorreu no ensaio com óleo novo, enquanto que o óleo usado 

apresentou menor formação, mostrando assim o impacto negativo da degradação dos 

óleos lubrificantes e indicando a necessidade de intervalos de troca de óleos lubrificantes 

em diversas aplicações com objetivo de diminuir o desgaste de componentes e aumentar 

a sua durabilidade.  

No geral, a Figura 65 apresenta a correlação existente entre os resultados de 

atrito e desgaste e as análises de resultados apresentadas mostram que os resultados 

encontrados vão de encontro com outros resultados de análises encontradas na 

literatura, no qual os aditivos do pacote ZDDP influenciam positivamente protegendo o 

desgaste das superfícies (WANG et al., 1995), enquanto que esses mesmos aditivos 

criam condições para o aumento do coeficiente de atrito no contato das superfícies 

(Taylor et al., 2008). Um ponto a ser observado aqui é que alguns trabalhos encontrados 

na literatura, como Taylor et al., (2008) e TRIPALD (2008), indicam que o coeficiente de 

atrito tem menor impacto quando o contato das superfícies ocorre no regime limítrofe, 

porém alguns pontos devem ser levados em consideração: os resultados dessas análises 

estão em diferentes condições das apresentadas nesse trabalho, sendo isso um ponto a 

ser evidenciado aqui; sabe-se que a velocidade e o coeficiente de atrito variam durante 

todo o movimento do ensaio, conforme apresentado por VALE (2016), sendo que em 

determinados pontos do movimentos pode ser que o contato ocorra no regime misto, 

porém, a verificação do regime de lubrificação nos ensaios deste trabalho utilizou os 

valores médios.  
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho avaliou o comportamento tribológico do sistema anel-camisa 

variando a condição de uso dos componentes, sendo estes novos e usados, com relação 

ao coeficiente de atrito e desgaste, resultando das seguintes conclusões das análises 

realizadas:  

 O projeto desenvolvido de suportes para fixação das amostras de 

camisas e anéis apresentou boas condições para realização dos 

ensaios, podendo ser utilizados em trabalhos futuros; 
 

 De acordo com as análises foi possível concluir que todos os ensaios 

foram conduzidos sob regime de lubrificação limítrofe. 
 

 A técnica proposta para utilização dos 17 pontos de medição das 

rugosidades das amostras das camisas no interferômetro para 

realização das análises de desgaste utilizando o método de variação de 

parâmetros de rugosidades da Curva de Abbot antes e após os ensaios 

mostraram boas correlações das medições. Alguns parâmetros não 

mostraram essa correlação, como por exemplo, alguns pontos do 

parâmetro Svk da amostra usada 1, e neste caso pôde-se concluir que 

o ponto utilizado na medição antes do ensaio não foi exatamente o 

mesmo ponto após o ensaio. Mesmo apresentando isso em alguns 

pontos, observa-se que a maioria dos pontos mostrou essa correlação 

e os resultados foram satisfatórios, apresentando coerência. 
 

 As superfícies desgastadas apresentaram um nível de remoção 

relativamente alto das marcas originais de brunimento, sendo que a 

condição que apresentou maior desgaste foi aquela que ficou com 

aspecto claramente polido e com características de alto grau de 

deformação das asperezas associado. 
 

 As análises de formação de tribofilme mostraram correlação positiva 

com as análises de desgaste, no qual as amostras que obtiveram 
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maiores formação de tribofilme apresentaram menor desgaste. Isso 

devido ao impacto positivo da aplicação do aditivo ZDDP nos óleos 

lubrificantes quanto ao desgaste, porém, não se deve afirmar que o 

resultado foi relacionado somente à formação de tribofilme, pois como 

os ensaios apresentaram regime de lubrificação limítrofe, a deformação 

plástica não pode ser desprezada, porém, uma análise qualitativa da 

deformação plástica não fez parte do escopo desse estudo.  
 

 O impacto da formação de tribofilme também pôde ser observado nas 

análises de coeficiente de atrito dos ensaios, porém a mesma mostrou 

correlação negativa com os resultados, ou seja, as amostras que 

apresentaram maiores formação de tribofilme mostraram também 

maiores valores de coeficiente de atrito.  
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6 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas considerações que surgiram ao longo do desenvolvimento da 

Dissertação podem ser feitas para trabalhos futuros:  

 Utilização da técnica de variação de parâmetros de rugosidades da 

Curva de Abbot pode ser realizada em função da correlação dos 

resultados; 
 

 Uma vez que visto a aplicação da técnica da medição dos 17 pontos, 

em trabalhos futuros é sugerido avaliar mais pontos nas bordas da zona 

de desgaste com objetivo de maior verificação em toda a zona de 

desgaste. 
 

 Verificação da possibilidade de utilização da técnica de RAMAN com 

objetivo de obter análises mais detalhadas dos tribofilmes. 
 

 Utilização de óleo básico sem aditivos, mesmo não sendo utilizados 

em grande parte nas indústrias, auxiliaria nas análises e entendimento 

do impacto da formação de tribofilmes dos óleos lubrificantes, que não 

fez parte do escopo deste trabalho. 
 

 Avaliar numericamente o papel da deformação plástica e da 

formação de tribofilmes no atrito e no desgaste de camisas  
 

 Avaliar a deformação plástica das camisas utilizando a técnica de 

nanoindentação instrumentada, medida de forma direta por 

nanoindentação, tal qual aplicado por Obara (2018).   
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ANEXOS 

ANEXO A: Detalhes do Projeto Para Realização dos Ensaios Tribológicos 

 
Figura 66 – Projeto de suporte para fixação das amostras de camisas e anéis: 

 a) Vista em corte do projeto; b) Vista de frente do suporte das amostras; c) Vista lateral do 
suporte. 
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Figura 67 – Suportes para fixação das amostras de camisas e anéis: a) Suporte para fixação das 
amostras dos anéis; b) Suporte de fixação dos anéis montado na parte superior do tribômetro; c) 
Suporte para fixação das amostras das camisas; d) suporte de fixação das camisas montado na 

parte inferior do tribômetro. 
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Figura 68 – Desenho detalhado do suporte das amostras de camisas 
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Figura 69 – Fixação do suporte das amostras de camisas antes do inicio dos ensaios; a) Fixação 
do suporte das amostras de camisas no tribômetro; b) Fixação da amostra de camisa no suporte; 

c) Marcação da superfície da amostra de camisa; d) Amostra de camisa após a verificação de 
centralização do anel com a camisa. 
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Figura 70 – Visão geral do tribômetro em funcionamento durante os ensaios: a) Visão geral do 
tribômetro; b) Controlador de temperatura do óleo lubrificante; c- d) Detalhes dos suportes e 

amostras com o tribômetro em funcionamento. 
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Figura 71 – Visão geral do tribômetro e amostras de camisas após os ensaios: a) Visão geral do 
tribômetro após os ensaios; b) Amostra de camisa com óleo novo após o ensaio; c) Amostra de 

camisa com óleo usado após o ensaio. 
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ANEXO B: Especificação do Lubrificante SAE 15W 30 

 
Figura 72 - Especificação 1 do lubrificante SAE 15W 40. Fonte: site do Fabricante: Chevron. 
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Figura 73 - Especificação 2 do lubrificante SAE 15W 40. Fonte: site do Fabricante: Chevron. 
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ANEXO C: Formulário de Cálculo para Determinação do Parâmetro de Stribeck 

 

Cálculo do Parâmetro de Stribeck: 

                                                                                                         (3) 

 

Onde; 

Parâmetro de filme [-] 

: Espessura mínima de filme [m] 

: Rugosidade Spq da camisa [μm] 

: Rugosidade Sq do anel [μm] 

 

 

Cálculo da Espessura de Filme: 

0,975 , , ,                                                                   (4)                

 

Onde; 

: Espessura mínima de filme [m] 

: Raio equivalente de contato [m] 

U: Parâmetro de velocidade [-]  

G: Parâmetro de material [-] 

W: Parâmetro de carga [-] 
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Cálculo do Parâmetro de Velocidade: 

∗                                                                                                                  (5) 

 

No qual: 

∗                                                                                                        (6)                  

 

                                                                                                                        (7)                  

 

                                                                                                                        (8)                  

 

2                                                                                                                         (9)                  

 

Onde; 

U: parâmetro de velocidade [m/s] 

: Viscosidade cinemática do fluido [cSt] 

: Parâmetro de contato da superfície 1 [m/s] 

: Parâmetro de contato da superfície 2 [m/s] 

: Raio equivalente de contato [m] 

∗: Módulo de elasticidade equivalente [Pa] 

: Coeficiente de Poisson da superfície 1 [-] 

: Coeficiente de Poisson da superfície 2 [-] 

: Módulo de elasticidade da superfície 1 [Pa] 

: Módulo de elasticidade da superfície 2 [Pa] 

: Velocidade angular [rad/s] 

 : Frequência do ensaio [Hz]  
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Cálculo do Parâmetro de Material: 

2 ∗                                                                                                                    (10)                  

  

No qual:  

 

                                                                                                                       (11)                   

 

Onde: 

: Parâmetro de carga 

: coeficiente de Piezzo viscosidade [1/GPa] 

: Constante do óleo lubrificante [-] 

: Constante exponencial do óleo lubrificante [-] 

 

Cálculo do Parâmetro de Carga: 

∗                                                                              (12)            

 

Onde:  

: Parâmetro de carga 

: Força aplicada [N] 

: Comprimento de pista [m] 

 

Parâmetros Utilizados para Determinar o Parâmetro de Stribeck 

Os parâmetros utilizados para o cálculo do parâmetro de Stribeck são 

apresentados na Tabela 15.  
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Tabela 13  - Parâmetros utilizados para determinar o parâmetro de Stribeck. 
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ANEXO D: Análise Topográfica das Amostras 

 
Figura 74 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot (Spk, Sk e Svk) das Amostras Novas 

A1 e A2 antes e após o ensaio. 
 

 

 
Figura 75 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot (Spk, Sk e Svk) das Amostras Novas 

B1 e B2 antes e após o ensaio. 
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Figura 76 – Medição dos parâmetros 3D da curva de Abbot (Spk, Sk e Svk) das Amostras Usadas 1 

e 2 antes e após o ensaio. 
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ANEXO E: Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
Figura 77 – Análise de microscopia eletrônica para as amostras de Camisa Nova A1 e Camisa 

Nova A2 antes e após os ensaios. 
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Figura 78 – Análise de microscopia eletrônica para as amostras de Camisa Nova B1 e Camisa 

Nova B2 antes e após os ensaios. 
 

 
Figura 79 – Análise de microscopia eletrônica para as amostras de Camisa Usada 1 e Camisa 

Usada 2 antes e após os ensaios. 
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ANEXO F: Espectroscopia por energia dispersiva de Raio X - EDS 

 
Figura 80 - Análise comparativa de EDS dos ensaios com camisa nova e óleo novo antes e após 

ensaio de desgaste: a) Amostra Nova A1, b) Amostra Nova A2. 

 

 
Figura 81 - Análise comparativa de EDS dos ensaios com camisa nova e óleo novo antes e após 

ensaio de desgaste: a) Amostra Nova B1, b) Amostra Nova B2. 
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Figura 82 - Análise comparativa de EDS dos ensaios com camisas usadas e óleo usado antes e 

após ensaio de desgaste: a) Amostra Usada 1, b) Amostra Usada 2. 
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ANEXO G: Análise Quantitativa da Variação dos Parâmetros de Rugosidade 3D da 

Curva de Abbot de Todas as Amostras de Camisas 

Tabela 14 – Análise de variação dos parâmetros de rugosidade 3D da curva de Abbot de todas as 
amostras de camisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


