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RESUMO
O sistema tribológico anel/cilindro é considerado de elevada complexidade.
Condições de regime de lubrificação limítrofe, mista e hidrodinâmica se intercalam
devido às cargas alternadas e velocidades variáveis do sistema. As elevadas
temperaturas envolvidas e a presença de substâncias corrosivas e de outros
contaminantes também contribuem para a ocorrência de diferentes intensidades e
mecanismos de desgaste ao longo do cilindro. Apesar dos significativos avanços na
avaliação do desgaste em cilindros de motores, algumas questões permanecem em
aberto, tais como: Quais são os principais causadores do desgaste por abrasão em
motores flex-fuel? Quais são os principais mecanismos de endurecimento atuantes em
cilindros de motores flex-fuel? É possível que o ponto morto superior (PMS) não seja a
região do cilindro com maior desgaste? É possível estimar o desgaste de cilindros de
motores considerando apenas alterações topográficas em nível de rugosidade? O
folded metal pode afetar significativamente o desgaste de cilindros de motores? Como
este defeito é formado? Estas e outras perguntas são respondidas ao longo deste
trabalho. Para tanto, o presente trabalho avalia o desgaste em cilindros 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. Além
disso, são investigadas eventuais causas de intensificação do desgaste e possíveis
modos de minimização do desgaste. Os efeitos das alterações topográficas
decorrentes do desgaste no desempenho do motor também são analisados. O método
da perfilometria óptica foi utilizado nas análises de quantificação do desgaste com o
propósito de avaliar a perda volumétrica de material em diferentes regiões do cilindro.
Para tanto, dez diferentes métodos para estimativa de desgaste foram propostos.
Embora a maior parte dos trabalhos publicados utilize os vales como altura de
referência para comparação entre superfícies antes e após o desgaste, o presente
trabalho mostrou que melhores resultados para estimativa de desgaste de cilindros
com acabamento do tipo plateau honing podem ser obtidos utilizando-se a altura
correspondente ao Smr2 como referência absoluta. Contudo, a mesma altura de
referência não apresentou resultados satisfatórios na quantificação de desgaste em
cilindros com acabamento do tipo standard honing. Deste modo, constatou-se que a
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escolha do melhor método para estimativa do desgaste via perda volumétrica é
altamente dependente do acabamento do cilindro. Verificou-se também no trabalho
que os principais mecanismos de desgaste atuantes nos cilindros do motor flex-fuel
são desgaste por abrasão e por reações triboquímicas, com participação menos
expressiva de desgaste por fadiga de contato e por adesão. Neste mesmo motor,
verificou-se também que o desgaste por abrasão ocorreu principalmente devido à
ação abrasiva de debris e/ou pela interação direta entre anel e cilindro, sendo que os
produtos de combustão tiveram menor importância. Contudo, fatores como mau
funcionamento do motor ou acabamento do cilindro podem afetar na contribuição da
ação de resíduos do processo de combustão sobre o desgaste abrasivo total do
cilindro. Verificou-se que o desgaste de cilindros de motores ocorre preferencialmente
nas bordas dos sulcos de brunimento, de modo que a redução da quantia de folded
metal pode contribuir significativamente para a redução do desgaste. Estudou-se
também o efeito dual da grafita: como lubrificante sólido (o que contribui para a
diminuição de atrito e desgaste do cilindro) e como concentradora de tensões (o que
contribui para o aumento do desgaste). Além disso, verificou-se que grafitas também
podem contribuir para o surgimento do defeito folded metal. Assim, sugere-se que a
morfologia da grafita pode ser alterada de modo a se obter não apenas um material
com maior resistência à fadiga, mas também uma superfície com menos defeitos
superficiais e, consequentemente, com menor propensão ao desgaste. Constatou-se
também que o tipo de óxido formado na superfície do cilindro pode afetar
consideravelmente sua taxa de desgaste e, portanto, dependendo da composição do
cilindro e das condições operacionais do motor, é possível que o PMS não seja a região
do cilindro com desgaste mais acentuado. O trabalho também mostrou que os
mecanismos de endurecimento atuantes em cilindros de motores flex-fuel são
decorrentes de recristalização com refino de grão e encruamento. Finalmente,
verificou-se por meio de simulações computacionais que o alisamento da topografia
do cilindro (resultante do processo de desgaste) tende a aumentar o coeficiente de
atrito na região de meio de curso do pistão e a diminuí-lo nos pontos de reversão.
Palavras-chave: Motores de combustão interna. Desgaste. Flex-fuel. Tribologia. Ferro
fundido.
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ABSTRACT
The tribological system piston ring/cylinder bore is considered to be of high
complexity. Due to the presence of alternate loads and variable speeds, boundary,
mixed and hydrodynamic lubrication regimes occur at each stroke of the engine. High
temperature and corrosive substances also contribute to the occurrence of different
wear intensities and mechanisms in cylinder bores. Despite significant advances in the
wear assessment of cylinder bores, some issues still remain, like: What are the main
causes of abrasion in cylinder bores from flex-fuel engines? What are the main
strengthening mechanisms in cylinder bores from flex-fuel engines? Is it possible that
the top dead center (TDC) of the engine is not the region with highest wear? Is it
possible to estimate wear of cylinder bores considering just topographic changes in
roughness level? Can folded metal significantly affect the amount of wear in cylinder
bores? How is this defect generated? These and other questions will be answered in
this work. Therefore, the present work is focused on the analysis of wear in cylinder
bores based upon two different approaches: the assessment of wear modes and
mechanisms and the quantification of wear volume losses. Also, possible causes of
wear intensification and possible ways of minimizing wear in cylinder bores will be
investigated. The effects of topographic changes due to wear in engine performance
will also be analyzed. The method of optical profilometry was used in the wear
quantification of cylinder bores to assess wear volume losses in different regions of the
cylinder. Therefore, ten different methods for wear estimation were proposed.
Although most publications consider valleys as the reference height for comparison
between surfaces before and after wear, the present work has shown that better
results for wear estimation of plateau honed cylinder bores can be obtained by using
the height corresponding to the Smr2 as absolute reference. However, the same
reference height did not present satisfactory results in the wear quantification of
cylinder bores honed with a standard honing. Therefore, this work has shown that the
choice of the best method for wear estimation based on wear volume losses is highly
dependent upon the cylinder bore surface finish. In this work, it was also verified that
the main wear mechanisms in cylinder bores from flex-fuel engines are abrasion and
tribochemical reaction, with less significant contribution of fatigue and adhesive wear.
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In the same engine, it was verified that abrasive wear was more affected by wear
debris and/or by two body abrasion than from combustion products. However, some
factors, like engine malfunction or cylinder bore surface finish can affect the
contribution of residues from the combustion process in the total abrasive wear of the
cylinder. It was also verified that wear occurs preferentially at the edges of honing
grooves, so that the reduction in the amount of folded metal can significantly
contribute to the wear reduction in cylinder bores. The dual effect of graphite was also
studied: as solid lubricant (which contributes to decrease friction and wear) and as
stress concentrator (which contributes to increase wear). Also, it was verified that
graphite can contribute to the occurrence of folded metal. Therefore, it is suggested
that graphite morphology can be changed in order to obtain not only higher fatigue
life, but also a cylinder finish with lower amount of honing defects and, therefore, less
prone to wear. The present work has also verified that the oxide composition in the
cylinder surface can considerably affect its wear rate and, therefore, depending on
cylinder chemical composition and engine operating conditions, it is possible that the
TDC is not the region of the cylinder with the highest wear rates. It was also noticed
that the strengthening mechanisms in cylinder bores from flex-fuel engines are
resulting from recrystallization with grain refinement and strain hardening. Finally, it
was verified by computational simulations that the surface smoothing of the cylinder
(from engine wear) tends to increase the coefficient of friction (COF) in the middle
region on the cylinder and to decrease it in top and bottom dead centers.
Keywords: Internal combustion engines. Wear. Flex-fuel. Tribology. Cast iron.
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1. INTRODUÇÃO
A vida útil de veículos automotores, sua confiabilidade e seu desempenho em
serviço estão fortemente associados ao desgaste de seus componentes [1-3]. O
desgaste em cilindros de motores de combustão interna pode diminuir a eficiência
volumétrica de motores e aumentar blow-by (vazamento dos gases da câmara de
combustão em direção ao cárter), consumo de óleo, emissão de poluentes e perda de
potência [4-6]. Além disso, ele também pode produzir riscos axiais [7] que podem
prejudicar a sustentação hidrodinâmica de anéis de pistão, aumentando ainda mais o
contato metal-metal e, portanto, o desgaste.

1.1.

MOTIVAÇÃO

Pelo menos três regiões distintas podem ser observadas na face interna de
cilindros de motores de combustão interna usados, conforme se observa na Figura 1.

Figura 1 – Principais regiões de cilindros de motores usados
A região mais próxima da câmara de combustão possui coloração mais escura
devido à presença de resíduo carbonizado. Esta região não possui contato direto com
os anéis do pistão e sua análise via perfilometria óptica é limitada uma vez que sua
superfície escura possui baixa refletância. No presente trabalho, esta região será
denominada interface com a câmara de combustão (ICC).
A região central do cilindro é a região de curso do pistão. Trata-se da região que
definitivamente entra em contato com os anéis do pistão e que, portanto, está sujeita
a maiores níveis de desgaste.
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A região inferior do cilindro não entra em contato com os anéis do pistão e,
portanto, pode ser considerada como uma região representativa do cilindro no seu
estado inicial. Esta região ocasionalmente apresenta alguns riscos verticais devido ao
contato com a saia do pistão, porém este contato não é capaz de alterar
substancialmente as características da topografia original.
A região de curso do pistão também pode ser dividida nas três sub-regiões
ilustradas na Figura 2, sendo elas a região de ponto morto superior (PMS), a região de
meio de curso do pistão (MC) e a região de ponto morto inferior (PMI).

Figura 2 – Sub-regiões da região de curso do pistão
A presença de cargas alternadas e de velocidades e temperaturas variáveis no
interior de cilindros de motores resulta em diferentes regimes de lubrificação e
mecanismos de degaste [1, 8, 9]. Com isso, o desgaste nas diferentes regiões do
cilindro deixa de ser uniforme, tornando necessários tanto o desenvolvimento de
metodologias capazes de quantificar o desgaste de diferentes regiões com robustez
quanto a análise dos mecanismos de desgaste atuantes em cada região do cilindro.

1.2.

OBJETIVOS

O presente trabalho visa à avaliação dos mecanismos de desgaste atuantes em
cilindros de motores de combustão interna com tecnologia flex-fuel, assim como à
quantificação do desgaste no interior de cilindros de motores flex-fuel e heavy-duty
diesel.
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Além disso, serão investigadas eventuais causas de intensificação do desgaste,
possíveis modos de minimização do desgaste e os efeitos das alterações topográficas
decorrentes do desgaste no coeficiente de atrito. Por se correlacionarem com o
desgaste de cilindros de motores, mecanismos de formação de folded metal1 e de
endurecimento da superfície do cilindro também serão investigados.
No presente trabalho, pretende-se responder às seguintes perguntas:
1. Quais são os principais modos e mecanismos de desgaste atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
2. Quais são os principais causadores do desgaste por abrasão em motores
flex-fuel?
3. Qual o efeito dos veios de grafita no desempenho tribológico de cilindros
de motores?
4. É possível que o ponto morto superior não seja a região do cilindro com
maior desgaste?
5. Quais são os principais mecanismos de endurecimento atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
6. Qual é o efeito das alterações topográficas decorrentes do desgaste no
coeficiente de atrito do par tribológico anel/cilindro?
7. É possível estimar o desgaste de cilindros de motores considerando
apenas alterações topográficas em nível de rugosidade?
8. Há um método universal para quantificação do desgaste em cilindros de
motores considerando apenas alterações topográficas em nível de
rugosidade ou a escolha do melhor método deve estar atrelada ao
acabamento do cilindro?
9. Como o folded metal é formado e qual é a sua relação com o desgaste?

1

O termo folded metal (ou metal dobrado) se refere a um defeito de superfícies brunidas resultante da
deformação plástica de suas asperezas. Informações adicionais sobre o defeito encontram-se
apresentadas no tópico 2.4.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1.

CLASSIFICAÇÃO DO DESGASTE

2.1.1. Mecanismos e modos de desgaste
A norma DIN 50320 (1979-12) define desgaste como “a perda progressiva de
material da superfície de um corpo sólido devido à ação mecânica” [10] (tradução
nossa). É importante ressaltar que, segundo Zum Gahr [11], tanto o atrito quanto o
desgaste não são propriedades intrínsecas dos materiais, mas dependem fortemente
das variáveis do tribossistema. Deste modo, atrito e desgaste dependem do corpo, do
contra-corpo, do meio interfacial e do meio ambiente.
Não há uma classificação global para o desgaste. Burwell e Strang [12] citam
sete mecanismos de desgaste: adesão, abrasão, corrosão, fadiga, fretting, erosão e
cavitação. Jahanmir [13] subdivide ainda mais o desgaste, chegando a uma lista com
dez mecanismos. Godfrey [14] apresenta uma lista com doze mecanismos diferentes,
mas, segundo Zum Gahr [11], alguns termos seriam redundantes, enquanto outros não
se relacionariam a mecanismos de desgaste, mas à severidade do processo. Assim,
Zum Gahr [11] apresenta uma lista apenas com quatro mecanismos principais de
desgaste, de modo que todos os demais seriam casos específicos destes quatro
mecanismos básicos. Os mecanismos propostos por Zum Gahr [11] são: adesão,
abrasão, fadiga e reação triboquímica.
Além de definir mecanismos de desgaste, Zum Gahr [11] também divide o
desgaste em diferentes modos, que se relacionam ao tipo de movimento relativo entre
as partes: deslizamento, rolamento, oscilação, impacto e escoamento. Kato e Adachi
[15] e Stachowiak [16] usam o termo modo de desgaste para descrever aquilo que Zum
Gahr [11] chama de mecanismo. Para Stachowiak [16], devem existir apenas três
mecanismos de desgaste: desgaste mecânico, químico e térmico. Em publicação mais
recente, contudo, Stachowiak [17] adota uma nomenclatura mais parecida com a de
Zum Gahr, dividindo o desgaste em cinco mecanismos: abrasão, erosão, adesão,
corrosão e fadiga.
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Holmberg e Matthews [18] incluem o termo modo de falha do desgaste (do
inglês, “wear failure mode”), que se refere à aparência da superfície após o contato.
Zum Gahr [11] também se refere a isso como sendo características das superfícies
desgastadas ou até mesmo como mecanismos de desgaste.
Como se pode observar, além de não haver uma classificação universalmente
aceita com relação ao desgaste, há uma infinidade de termos usados para descrever o
desgaste e muitos deles possuem diferentes significados para diferentes autores. O
presente trabalho toma por base uma classificação inspirada naquela adotada por Zum
Gahr [11]. A seguir, três termos distintos serão definidos: modo de desgaste,
mecanismo de desgaste fundamental e mecanismo de desgaste secundário.
Modo de desgaste é a classificação do tipo de movimento relativo entre as
partes [18]. Não há uniformidade quanto aos modos de contato fundamentais. Os
cinco modos de desgaste propostos por Zum Gahr [11] são: deslizamento, rolamento,
oscilação, impacto e escoamento (erosão). Holmberg e Matthews [18] acrescentam a
cavitação à lista de modos de desgaste proposta por Zum Gahr [11]. Uma vez que
tanto os processos de erosão (escoamento) quanto cavitação são modos de desgaste
cujo contato se dá por meio do impacto, o presente trabalho adotará a classificação
com apenas quatro modos fundamentais de desgaste, a saber: deslizamento,
rolamento, oscilação (fretting) e impacto.
Mecanismo de desgaste é a classificação do processo pelo qual o material é
removido da superfície [11, 18]. Os quatro mecanismos de desgaste fundamentais são:
adesão, abrasão, fadiga de contato e reações triboquímicas. Têm-se as seguintes
definições a respeito dos mecanismos de desgaste fundamentais:


Adesão: “desgaste produzido pela junção localizada entre superfícies
sólidas em contato ocasionando transferência de material entre as duas
superfícies ou perda de uma delas” [19] (tradução nossa);



Abrasão: “desgaste produzido por partículas duras ou protuberâncias
forçadas contra e movendo-se ao longo de uma superfície sólida” [19]
(tradução nossa);
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Fadiga de contato: “desgaste de uma superfície sólida causada por fratura
decorrente da fadiga do material” [19] (tradução nossa);



Reação triboquímica: “formação de produtos de reação química como
resultado de interações químicas entre os elementos de um tribossistema
iniciados por ação tribológica” [11] (tradução nossa).

Além dos mecanismos de desgaste fundamentais, existem também outros
mecanismos aos quais alguns pesquisadores chamam de modos de falha do desgaste
(do inglês, “wear failure mode”) [18], modos de deformação [20], aparência do
desgaste [21] ou até mesmo de manifestação do desgaste [17]. O termo “modo de
falha do desgaste” pode ser inapropriado por induzir ao erro, uma vez que algum leitor
desavisado pode equivocadamente acreditar que modos de falha do desgaste estejam
relacionados a componentes que falharam em serviço. Além disso, os termos “modo
de falha do desgaste” e “modo de deformação” não estão de acordo com a definição
supracitada para modos e mecanismos de desgaste, uma vez que eles não se
relacionam ao tipo de movimento relativo entre as partes do par tribológico (modo),
mas ao processo pelo qual o material é removido da superfície (mecanismo). Deste
modo, estes termos serão evitados no presente trabalho, dando-se preferência ao
termo “mecanismo de desgaste secundário”, “aparência do desgaste” ou,
simplesmente, “mecanismo de desgaste”. Este último, embora possa causar certa
confusão com os mecanismos de desgaste fundamentais, é o termo mais usado na
literatura. A Figura 3 apresenta os modos e os mecanismos fundamentais de desgaste.
Na Tabela 1 também são incluídos mecanismos de desgaste secundários. Uma vez que
a maioria dos mecanismos de desgaste secundários não possui correspondente em
português, optou-se por manter todos os termos em inglês por uma questão de
padronização.
Um leitor atento pode notar que alguns termos comuns à tribologistas tais
como gouging, grinding, erosão e cavitação não foram incluídos na Tabela 1. Gouging
e grinding, por exemplo, são formas de se classificar o desgaste por abrasão de acordo
com o nível de tensões envolvidas. Deste modo, esta classificação não se enquadra
dentro da divisão entre modos e mecanismos de desgaste. Classificações adicionais
para o desgaste serão abordadas mais adiante.
6

Figura 3 – Modos e mecanismos de desgaste fundamentais (adaptado de [11])
Quanto aos termos erosão e cavitação, estes são modos de desgaste que se
enquadram no desgaste por impacto [11]. A cavitação, inclusive, pode ser considerada
como um caso específico de desgaste por erosão [11]. O desgaste por cavitação
merece destaque na avaliação do desgaste em motores de combustão interna, pois
além de ser recorrente em mancais, a cavitação também é frequentemente observada
na zona divergente de anéis de pistão e na parede externa de camisas de cilindros
(vide Figura 4).
A seguir, alguns mecanismos de desgaste secundários serão brevemente
discutidos.
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Tabela 1 - Modos e mecanismos de desgaste
Modos de desgaste

Mecanismos de desgaste

Mecanismos de desgaste

fundamentais

secundários
 Scuffing
 Seizure

Desgaste por deslizamento

Desgaste por adesão

 Scoring
 Galling
 Seizing
 Ploughing

Desgaste por rolamento
Desgaste por abrasão

 Wedge formation
 Cutting
 Cracking

Desgaste por oscilação

 Pitting

(fretting)
Desgaste por fadiga de
contato

 Peeling / Delamination
 Spalling
 Flaking
 Cracking

Desgaste por impacto

 Corrosion
Desgaste por reações
triboquímicas

 Pitting

Figura 4 – Cavitação em motor de combustão interna (adaptado de [6, 22])
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2.1.1.1. Scuffing, seizure, scoring, galling e seizing
Embora não haja consenso quanto ao uso dos termos scuffing, seizure, scoring,
galling e seizing, muitos os consideram como sinônimos relacionados ao desgaste
severo por deslizamento [23]. Causado por deformação plástica e adesão [11, 24], o
scuffing é caracterizado pela formação de junções localizadas [25] e pode conduzir ao
emperramento (“seizure”, em inglês) do tribossistema [26]. Enquanto muitos
correlacionam scuffing com desgaste, outros o correlacionam com atrito [23],
conforme se observa na Figura 5.

Figura 5 – Exemplos de superfícies com scuffing e relação entre scuffing e coeficiente
de atrito (adaptado de [6, 17, 27])
Hutchings [28] diferencia alguns destes termos, afirmando que britânicos
comumente usam termo scuffing para descrever falha de lubrificação para
deslizamento em velocidades elevadas. Ele acrescenta que americanos usam o termo
scoring para a mesma finalidade, porém é importante tomar cuidado com este termo,
pois alguns pesquisadores associam o termo scoring a um gouging abrasion
macroscópico [29]. Deste modo, algumas vezes o termo scoring pode estar relacionado
à abrasão e não à adesão. Quanto ao termo galling, Hutchings [28] afirma que ele
geralmente se refere a uma forma mais severa de scuffing, podendo estar relacionado
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a um contato por deslizamento não lubrificado em baixas velocidades. Importante
ressaltar que, embora a maior parte dos autores associe o termo galling a um desgaste
severo por adesão [28, 30-33], alguns autores usam o mesmo termo para indicar
fenômenos mais brandos [34, 35].
2.1.1.2. Ploughing, wedge formation e cutting
No caso de haver desgaste abrasivo, a remoção de material por meio de
deformação plástica pode ocorrer por meio dos mecanismos (ou micromecanismos)
apresentados na Figura 6. São eles: ploughing, wedge formation e cutting [20].

Figura 6 – Representação esquemática e micrografias de MEV e de ploughing, wedge
formation e cutting (adaptado de [20, 36])
O ploughing, também chamado de sulcamento ou de ridge formation
(formação de cume), resulta do deslocamento de material da região do sulco para as
bordas (pile-up). Este fenômeno ocorre sem remoção de material. Caso o ploughing
ocorra repetidamente sobre a superfície, pode haver remoção de material via fadiga
de baixo ciclo [20]. Além disso, o contato repetido entre corpo e contra-corpo pode
achatar as bordas dos sulcos, ocasionando eventualmente sua fratura [37]. O
ploughing também pode causar deformação plástica subsuperficial, contribuindo para
a nucleação de trincas [38]. A presença de cargas alternadas pode propagar tais trincas
paralelamente à superfície, produzindo debris com formato de placas [20].
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No micromecanismo de cutting (corte), há remoção de material na forma de
cavaco, similarmente ao que ocorre no processo de usinagem. Este mecanismo pode
ser favorecido por elevados ângulos de ataque, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Mecanismos de desgaste observados no deslizamento de um indentador
esférico rígido em latão α, em um aço carbono (0,45% C) e em aço inoxidável
austenítico (AISI 304). A profundidade de penetração da esfera dp determina o ângulo
de ataque θ plotado (adaptado de [36])
Wedge formation é uma situação intermediária entre o ploughing e o cutting.
Trata-se de um mecanismo que não pode ser obtido em regime estacionário no qual
uma proa se forma, cresce e finalmente se destaca da face de avanço do abrasivo [28].
2.1.1.3. Cracking (trincamento)
Observando a Tabela 1, nota-se que o mecanismo de cracking (trincamento) faz
parte simultaneamente dos mecanismos de desgaste fundamentais de fadiga de
contato e de abrasão. Quanto ao mecanismo de fadiga, sabe-se que carregamentos
cíclicos de contatos por deslizamento ou rolamento podem originar trincas superficiais
ou subsuperficiais capazes de propiciar a fratura do material.
Curioso notar que o modo de contato do tipo fretting (movimento oscilatório
de baixa amplitude) geralmente provoca trincas de fadiga e, segundo Hutchings [28],
dá-se o nome de fretting-fatigue à falha por fadiga resultante do fretting. Note que
embora o fretting seja um modo de desgaste, o termo fretting-fatigue é um caso
específico de cracking e, portanto, ele se enquadra no grupo dos mecanismos de
desgaste secundários.
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O processo de abrasão, conforme citato anteriormente, pode provocar a
deformação plástica de materiais dúcteis. Porém, caso o material desgastado seja
suficientemente frágil, a abrasão pode provocar seu trincamento. A Figura 8 mostra
como trincas podem se formar em materiais frágeis devido a uma indentação.
Devido às elevadas tensões, forma-se inicialmente um fluxo plástico ou uma
densificação ao redor da ponta do indentador (D). Caso a carga aplicada supere um
dado valor crítico, gera-se uma trinca mediana (do inglês, “mediant vent crack”) (M),
que pode ser observada nas Figuras 8b e 8c. Aliviando-se a carga aplicada, a trinca
mediana se fecha (Figura 8d) e trincas laterais (L) se formam devido às tensões
residuais elásticas, sendo resultado do relaxamento do material em torno da região de
contato. Tais trincas se movem em direção à superfície (Figuras 8e e 8f), resultando na
fratura do material [28].

Figura 8 – Diagrama mostrando formação de trincas em material frágil devido à
indentação. A carga normal aumenta de (a) para (c) e é progressivamente reduzida de
(d) para (f) (adaptado de [39])
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2.1.1.4. Pitting, peeling, spalling e flaking
Pitting é um tipo de dano comum em mancais de rolamento, caracterizado pela
presença de pequenos pits (ou pites) na superfície do material. Ele ocorre devido ao
contato local cíclico de asperezas, sendo resultado do processo de fadiga [40].
O peeling também é um dano comum em mancais de rolamento, porém,
enquanto o pitting resulta em regiões profundas e estreitas na superfície desgastada, o
peeling resulta em cavidades mais largas e rasas [41]. Segundo Wen e Huang [41], o
pitting apresenta debris em formato de leque e os debris resultantes do peeling
possuem estrutura lamelar (vide Figura 9). O pitting progressivo pode provocar
peeling, sendo que o avanço deste último pode resultar na presença de spalling [27].

Figura 9 – Pitting e peeling (adaptado de [41])
Spalling é considerado a falha por fadiga mais comum, sendo caracterizado pela
presença de cavidades grandes e profundas, podendo resultar na remoção de elevados
volumes de material [27]. O spalling pode ser iniciado na superfície ou abaixo dela. O
spalling originado na superfície geralmente está associado a defeitos superficiais como
debris dents, que são entalhes ou ranhuras que atuam como concentradores de tensão
[42, 43]. Uma vez que a máxima tensão de cisalhamento encontra-se abaixo da
superfície [40], o spalling também pode ser iniciado nesta região do material. Neste
caso, a ocorrência do spalling pode ser facilitada por concentradores de tensão
presentes na matriz, tais como inclusões [27]. O estado severo do spalling é
geralmente chamado de flaking.
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Figura 10 – Principais danos associados à fadiga (adaptado de [27])
O fenômeno de pitting também pode ocorrer devido à corrosão superficial.
Neste caso, tem-se o pitting-corrosion (corrosão por pites). Trata-se de uma corrosão
localizada ocasionada pela despassivação de uma pequena região da superfície do
metal [44]. Quando superfícies metálicas capazes de formar uma camada passiva são
expostas a uma atmosfera contendo ânions agressivos (como cloretos e sulfatos, por
exemplo), pode-se remover localmente a camada passiva, tornando a região exposta
anódica em relação à região circundante (catódica) [45]. Deste modo, tem-se uma
corrosão galvânica extremamente localizada [46, 47].
Embora a presença de ânions agressivos seja apontada como principal motivo
para a ocorrência de corrosão por pites [45], outros fatores também podem iniciar
este processo, tais como: defeitos superficiais (como riscos), alterações locais na
composição do material, inclusões, aeração diferencial e a presença de bolhas de
ferrugem [48-50]. Deste modo, pode-se observar corrosão por pites na superfície
interna de cilindros de motores de combustão interna. O ataque seletivo na fase
ferrítica, sugere que os pites da Figura 11a tenham sido ocasionados por ataque
químico. A Figura 11 mostra que corrosão por pites tem sido observada tanto em
motores Otto quanto Diesel.
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(a) Motor diesel

(b) Motor flex-fuel rodando com gasolina

Figura 11 – Corrosão por pites em cilindros de motores de combustão interna
(adaptado de [51, 52])
2.1.1.5. Peeling e Delamination (delaminação)
Delaminação é um tipo de desgaste característico do regime severo [16] pelo
qual finas camadas de material são formadas e removidas da superfície desgastada
[53]. Este mecanismo pode resultar em imediata perda de funcionalidade ou eficiência
dos componentes [53]. De acordo com a teoria da delaminação, proposta em 1973 por
Suh [54], este mecanismo ocorre por: (i) deformação plástica cíclica de camadas
superficiais, (ii) nucleação de trincas em inclusões e partículas de segunda fase
presentes nas camadas deformadas, (iii) propagação das trincas paralelamente à
superfície e (iv) formação e remoção de debris em formato de placas.
Analisando as definições apresentadas para peeling e delaminação, pode-se
constatar grande semelhança entre os referidos mecanismos de desgaste. De fato,
diversos autores [55-63] consideram peeling e delaminação como sinônimos. Dentre
os trabalhos referenciados, destacam-se análises diversas, tais como: de filmes finos,
de metais, de materiais compósitos, de tintas, de tecidos de origem animal e até
mesmo da litosfera.
É fato que alguns autores fazem distinção entre peeling e delaminação. De
acordo com Balakumar et al. [64], peeling seria a separação de apenas uma camada
superficial devido ao desgaste, enquanto que delaminação corresponderia à remoção
de mais de uma camada do material. Alguns autores também consideram delaminação
como um tipo de peeling [65], enquanto outros consideram o peeling como um tipo de
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delaminação [66]. Nota-se, portanto, que muitas vezes os termos se confundem e que
sua diferenciação não é clara.
A Figura 12 apresenta a estimativa do número de publicações relacionadas aos
mecanismos de desgaste de delaminação e peeling. A estimativa foi feita utilizando a
base de dados do Web of Science. Analisando a Figura, nota-se que os dois
mecanismos de desgaste aparecem em um número similar de publicações. Talvez isso
se deva ao fato de maioria dos pesquisadores realmente considerar como equivalentes
os dois mecanismos de desgaste. A Figura 12 também indica um número relativamente
pequeno de publicações nas quais os dois mecanismos de desgaste são citados
simultaneamente. Este pode ser mais um argumento favorável à não diferenciação
entre os termos peeling e delaminação.

Figura 12 – Estimativa do número de publicações relacionadas aos mecanismos de
desgaste de delaminação e peeling
2.1.1.6. Corrosion (corrosão)
Reações químicas podem ser fortemente favorecidas durante o processo de
desgaste devido à energia cinética associada, deformações e eventuais fraturas. O
desgaste sob tais condições é chamado de desgaste triboquímico [67]. Reações
triboquímicas podem aumentar ou diminuir o atrito devido a fatores tais como o
aumento da temperatura flash (devido ao atrito), aumento da reatividade da
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superfície (pela exposição de metal nascente), transformações na superfície do
material e estimulação mecânica direta de reações [68-71].
No caso da corrosão, reações triboquímicas são responsáveis pela formação e
pelo crescimento de filmes óxidos na superfície de metais. Com o desgaste, remove-se
a camada de óxido, tornando cíclico o processo de formação e remoção do filme de
óxido.
Hutchings [28] ressalta, inclusive, que o efeito de oxidação apresenta grande
relevância no desgaste por fretting. Assim, o autor utiliza o termo fretting corrosion
como sinônimo do desgaste por fretting. False brinelling também é uma forma de
desgaste frequentemente associada ao desgaste por fretting [72]. Introduzido em
1937 por Almen [73], o termo foi empregado para caracterizar pequenas depressões
ou amassamentos periódicos na pista de rolamentos de esfera de veículos novos
transportados por via marítima ou ferroviária. Análises detalhadas permitiram
constatar que as regiões desgastadas eram resultantes de pequenos movimentos
relativos entre as esferas e a pista de rolamento, como resultado de vibrações durante
o transporte dos veículos. Embora alguns autores considerem false brinelling e fretting
corrosion como sinônimos [74-76], Godfrey [77] ressalta que, para contato aço contra
aço, o fretting corrosion ocorre para desgaste não lubrificado no qual há formação do
óxido hematita, enquanto o false brinelling ocorre para regime de lubrificação limítrofe
no qual há formação de magnetita.
Pelo fato de o etanol ser higroscópico (isto é, possuir a capacidade de absorver
umidade do ar), o uso simultâneo de etanol e gasolina como combustíveis em veículos
pode promover a contaminação do combustível com água [78]. Sabe-se que
concentrações de 1% de água no combustível podem aumentar significativamente o
desgaste [78]. Portanto, motores flex-fuel tendem a apresentar mais sinais de corrosão
do que motores movidos à gasolina [52].

2.1.2. Outras classificações para o desgaste
O presente trabalho apresentou uma classificação do desgaste segundo seus
modos e mecanismos. Outras classificações possíveis serão apresentadas a seguir.
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2.1.2.1. Desgaste lubrificado e a seco
O tipo de desgaste pode ser classificado como sendo para contato lubrificado
ou a seco (sem lubrificação).
2.1.2.2. Desgaste moderado e desgaste severo
Pode-se classificar o desgaste adesivo ou abrasivo de acordo com sua
severidade. Introduzidos por Archard e Hirst [79], os termos “degaste moderado” e
“desgaste severo” diferem quanto ao tamanho, formato e composição dos debris de
desgaste, aparência da superfície desgastada e taxas de desgaste. Segundo Ludema
[80], há predominância do desgaste severo nos estágios iniciais de desgaste por
deslizamento e após o período de running-in a taxa de desgaste tende a diminuir,
caracterizando o início do desgaste em regime moderado. Ao analisar o desgaste de
um ensaio de um pino de latão contra um anel de estelite (liga de cromo e cobalto,
resistente ao desgaste), Hutchings [28] mostra que a transição entre regimes
moderado e severo resulta da mudança de natureza do contato por deslizamento,
estando fortemente relacionada com a velocidade de formação e remoção do filme de
óxido das superfícies em contato.
2.1.2.3. Abrasão a dois e três corpos
O desgaste abrasivo pode ser classificado como sendo a dois ou a três corpos.
Há duas interpretações distintas para esta classificação. Segundo a primeira
interpretação, a abrasão a dois corpos se refere ao processo de abrasão no qual o
abrasivo esteja rigidamente ligado a um dos corpos. Assim, tem-se abrasão por
riscamento (“grooving abrasion”, em inglês). Ainda de acordo com a primeira
interpretação, na abrasão a três corpos, o abrasivo se encontraria livre para rolar,
caracterizando-se abrasão por rolamento (“rolling abrasion”, em inglês) [17, 81]. Nesta
interpretação, a abrasão a dois corpos geralmente é mais severa do que a abrasão a
três corpos [82]. A segunda interpretação considera a presença (abrasão a três corpos)
ou ausência (abrasão a dois corpos) de um contra-corpo rígido apoiando o abrasivo
[83]. Gates [82] critica fortemente a classificação de abrasão a dois e três corpos,
recomendando o uso de uma classificação baseada na severidade do desgaste, tal qual
a apresentada a seguir.
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2.1.2.4. High-stress, low-stress e gouging abrasion
Embora não haja uniformidade quanto à classificação do desgaste por abrasão,
alguns autores dividem o desgaste abrasivo em high-stress (ou grinding), low-stress
(ou scratching) e gouging [53, 84-86].
O high-stress abrasion, ou grinding abrasion, é um tipo de abrasão no qual as
tensões envolvidas são suficientemente elevadas a ponto de ocasionarem o
esmagamento do abrasivo. Como resultado, os abrasivos quebrados tornam-se
afiados, podendo riscar o metal mais duro [87]. Dentre os exemplos de high-stress
abrasion, podem ser citados bolas de moagem, mancais de rolamento, engrenagens e
cames [53].
O low-stress abrasion, ou scratching, ocorre para tensões relativamente baixas,
nas quais não há esmagamento do abrasivo. Geralmente, as marcas de desgaste
apresentam-se na forma de riscos e o encruamento do material desgastado é mínimo.
Dentre os componentes nos quais se verifica o low-stress abrasion, destacam-se
buchas e correntes que operam em ambiente poeirento [53].
O gouging abrasion refere-se a um processo de abrasão de elevada tensão
geralmente associado ao impacto. Em geral, a remoção de material se dá na forma de
grandes fragmentos [28] e pode-se observar macrodeformação da superfície [53].
Pode-se observar a ocorrência de gouging abrasion em moinhos de martelos
(pulverizadores) e em dentes de escavadeiras usadas para manusear grandes rochas
[53].

2.1.3. Resumo sobre classificações do desgaste
Na seção 2.1, discutiu-se sobre possíveis classificações para o desgaste. Apesar
da falta de uniformidade encontrada na literatura, a presente tese definiu alguns
modos e mecanismos de desgaste fundamentais que serão retomados no estudo do
desgaste de cilindros de motores (vide tópicos 2.6 e 4.2). Devido às características do
contato anel/cilindro, pode-se esperar que o tribossistema em questão apresente
contato lubrificado, abrasão a dois ou três corpos e predominância de low-stress
abrasion.
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A seguir, será feita uma revisão bibliográfica sobre topografia. Conforme se
verá adiante, fatores como rugosidade e ondulação possuem grande influência no
desgaste de superfícies de engenharia. Além disso, a própria variação de parâmetros
de rugosidade pode indicar a intensidade do processo de desgaste.

2.2.

TOPOGRAFIA

Superfícies de engenharia típicas possuem diversas frequências espaciais,
incluindo baixas frequências (componentes de forma), frequências intermediárias
(componentes de ondulação) e altas frequências (componentes de rugosidade). Deste
modo, a análise topográfica de tais superfícies relaciona-se ao estudo destas três
componentes. A Figura 13 mostra esquematicamente diferentes componentes de uma
topografia. Já na Figura 14, observa-se esquematicamente o espectro de frequências
de diversas técnicas de avaliação topográfica.

Figura 13 – Representação esquemática de componentes de rugosidade e ondulação
de uma superfície (adaptado de [88])
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Figura 14 – Espectro de equipamentos utilizados em metrologia (adaptado de [89])
As normas ASME B46 [88] e ISO 11592 [90] definem valores de cut-off que
podem ser usados na obtenção das componentes de rugosidade, ondulação e forma
de uma superfície. A Figura 15 mostra como filtros passa-baixa e passa-alta podem ser
utilizados para permitir a decomposição de topografias em suas componentes de
rugosidade, ondulação e forma. Na mesma Figura, os seguintes valores de cut-off
foram utilizados na decomposição da topografia: λs = 25 μm, λc = 0,8 mm, λsw =
0,8 mm, λcw = 8 mm e λf = 8 mm.

Figura 15 – Representação de cinco filtros usados na obtenção das componentes de
rugosidade, ondulação e forma (adaptado de [91])
Dentre as diversas técnicas para análise topográfica de superfícies, destacam-se
métodos que se utilizem de microscopia eletrônica, de métodos ópticos, de métodos
de contato ou até mesmo de métodos elétricos ou térmicos [28]. Embora as técnicas
de microscopia de tunelamento ou microscopia de força atômica apresentem altíssima
21

resolução (em nível atômico), a maioria das superfícies de engenharia pode ser
facilmente estudada por meio de técnicas menos precisas, tais como perfilometria de
contato e perfilometria óptica 3D (vide Figura 16). Esta última técnica apresenta
inúmeras vantagens sobre as tradicionais técnicas bidimensionais de perfilometria de
contato, tais como: maior precisão (uma vez que não há contato com a superfície
durante a análise e, portanto, a amostra não é arranhada pelo apalpador), maior
velocidade de análise e possibilidade de análise tridimensional (perfilômetros
apalpadores usualmente permitem apenas a obtenção de perfis bidimensionais da
superfície, conforme pode ser observado na Figura 16b). Embora promissora, a técnica
da perfilometria óptica pode apresentar limitações, tais como a impossibilidade de
avaliar superfícies com baixa refletância.

(a) Topografia obtida por perfilometria óptica

(b) Perfil bidimensional de rugosidade
Figura 16 – Comparação entre avaliação bidimensional e tridimensional de superfícies

2.2.1. Rugosidade
Segundo Van Alsten e Granick [92], com exceção de faces de mica clivada,
praticamente todas as superfícies apresentam algum nível de rugosidade. Isso significa
que a maioria das superfícies não é perfeitamente plana, mas apresenta picos e/ou
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vales. Embora a amplitude típica entre picos e vales para superfícies de engenharia
seja próxima de 1 μm [17], a rugosidade superficial pode variar muito dependendo de
fatores, tais como: características do material e processos de fabricação e de
usinagem.
A rugosidade de superfícies pode ser avaliada após a remoção de desvios de
forma e de ondulação da superfície. Há diversos parâmetros bi e tridimensionais
usados na caracterização de superfícies. A norma ISO 25178-2:2012 [93] define alguns
parâmetros de rugosidade tridimensionais que serão abordados em maiores detalhes
na presente tese. São eles: Sk, Spk, Svk, Smr1, Smr2, Vm, Vmp, Vmc, Vv, Vvc e Vvv.
2.2.1.1. Parâmetros da família 𝑺𝒌
Os parâmetros da família Sk são os equivalentes 3D dos parâmetros da família
Rk. Assim, a norma ISO 25178-2:2012 [93] define estes parâmetros do seguinte modo:
Sk:

Altura do core (região central da topografia). Distância entre os níveis
mais alto e mais baixo do core da superfície;

Spk:

Altura reduzida dos picos, ou o dobro da altura média dos picos
localizados acima do core [94];

Svk:

Altura reduzida dos vales, ou o dobro da altura média dos vales
localizados abaixo do core [94];

Smr1: Material ratio (fração de material). Porcentagem da área de material na
linha de interseção que separa os picos do core da superfície;
Smr2: Material ratio (fração de material). Porcentagem da área de material na
linha de interseção que separa os vales do core da superfície.
Os parâmetros da família Sk são derivados a partir da curva de AbbottFirestone [95] (vide Figura 17). Também conhecida em inglês como bearing area curve
(BAC), a curva de Abbott-Firestone é a função distribuição acumulada do perfil de
alturas da superfície, correspondendo à fração de material da superfície (“material
ratio”, em inglês) para cada profundidade [95]. Além de ser usada na obtenção de
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parâmetros de rugosidade, ela também pode auxiliar na compreensão da capacidade
de vedação de superfícies, assim como em análises de desgaste [96, 97].

Figura 17 – Curva de Abbott-Firestone (adaptado de [98])
2.2.1.2. Parâmetros da família 𝑽𝒎
A norma ISO 25178-2:2012 [93] define parâmetros relacionados ao volume de
material. O parâmetro Vm(mr) corresponde ao volume de material calculado para um
dado valor de fração de material (material ratio, ou mr). Trata-se da integral do
volume de material acima de um plano de corte localizado a uma altura dada pela
porcentagem de material indicada pelo valor do material ratio (mr). Para mr = 0 %, o
volume de material é zero. Já para mr = 100%, o volume de material atinge seu valor
máximo. A Figura 18 mostra graficamente o cálculo de Vm(70%), i.e., o volume de
material para mr = 70%.

Figura 18 – Volume de material acima de um plano cuja altura é data pelo material
ratio mr [99]
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Os parâmetros Vmp e Vmc correspondem aos volumes de material dos picos e
do core, respectivamente. Assim, o parâmetro Vmp pode ser interpretado como o
volume de material a ser removido durante o running-in, enquanto o Vmc representa
a porção de material que não interage com a superfície em contato e que não
desempenha nenhuma função em termos de lubrificação [99].
O parâmetro Vmp corresponde ao valor de Vm(mr) para mr = p, onde o valor
default para p é 10%. Já o parâmetro Vmc corresponde à diferença de volume de
material entre os valores de material ratio p e q, onde os valores default para p e q são
10% e 80%, respectivamente [100]. Deste modo, o volume de material do core é dado
por Vmc = Vm(q) − Vm(p) = Vm(q) − Vmp.
2.2.1.3. Parâmetros da família 𝑽𝒗
A norma ISO 25178-2:2012 [93] define parâmetros relacionados ao volume de
vazios (voids). O parâmetro Vv(mr) corresponde ao volume de vazios calculado para
um dado valor de material ratio (mr). Trata-se da integral do volume de vazios abaixo
de um plano de corte localizado a uma altura dada pela porcentagem de material
indicada pelo valor do material ratio (mr). Para mr = 100 %, o volume de material é
zero. Já para mr = 0%, o volume de material atinge seu valor máximo.
Os parâmetros Vvv e Vvc estão relacionados à capacidade de lubrificação da
superfície e correspondem aos volumes de vazios dos vales e do core,
respectivamente. O parâmetro Vvv corresponde ao valor de Vv(mr) para mr = q,
onde o valor default para q é 80%. Já o parâmetro Vvc corresponde à diferença de
volume de vazios entre os valores de material ratio p e q, onde os valores default para
p e q são 10% e 80%, respectivamente [100]. Deste modo, o volume de vazios do core
é dado por Vvc = Vv(p) − Vv(q) = Vv(p) − Vvv. A Figura 19 mostra a representação
gráfica dos parâmetros Vmp, Vmc, Vvc e Vvv.

25

Figura 19 – Definição dos parâmetros Vmp, Vmc, Vvc e Vvv [99]

2.2.2. Ondulação
Desvios no processo de usinagem, vibrações, tensões residuais ou tratamentos
térmicos são fatores típicos que podem induzir ao surgimento de ondulação [101].
Embora medições de ondulação não sejam tão frequentes quanto medições de
rugosidade, a norma ISO 4287 [102] apresenta a definição de alguns parâmetros de
rugosidade, de ondulação e do perfil primário (soma dos perfis de rugosidade e de
ondulação) para análise 2D, onde as iniciais “R”, “W” e “P” fazem referência a
parâmetros de rugosidade, de ondulação (“waviness”) e de perfil primário,
respectivamente. A Tabela 2 apresenta alguns parâmetros de rugosidade, ondulação e
perfil primário. Uma vez que a ondulação pode estar associada a ruído e vibrações, a
avaliação da ondulação de esferas e de pistas de rolamento torna-se importante [103105].
Tabela 2 – Parâmetros definidos pela norma ISO 4287 (adaptado de [102])
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A topografia de cilindros de motores depende dos processos de usinagem
envolvidos. Por ser um dos principais responsáveis pela determinação de rugosidade e
ondulação de cilindros, o processo de brunimento será detalhado a seguir.

2.3.

BRUNIMENTO

Segundo Flores [106], Leonardo da Vinci foi o primeiro a esboçar uma máquina
de brunir. Porém, foi somente quatro séculos mais tarde que surgiram as primeiras
brunidoras.

(a)

(b)

Figura 20 – (a) Projeto de máquina de brunimento de Leonardo da Vinci; (b) Brunidora
desenvolvida em 1935 (adaptado de [106])
A norma DIN 8589-14 [107] define brunimento como o processo de usinagem
com ferramenta de geometria não definida no qual o movimento da ferramenta de
corte possui duas componentes. Como resultado, a superfície usinada apresenta um
perfil típico com ranhuras cruzadas, conforme ilustrado na Figura 21.
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Figura 21 – Representação esquemática do perfil de rugosidades da superfície do
cilindro (a) após movimento descendente da ferramenta de brunir e (b) após
movimentos descendente e ascendente [108]
Superfícies brunidas apresentam boas propriedades tribológicas, podendo estar
simultaneamente associadas à baixa rugosidade dos platôs e elevada capacidade de
retenção de lubrificante. Além de resultar em bom acabamento superficial, o
brunimento com ferramenta de curso longo também permite a obtenção de elevada
precisão dimensional e de forma [108]. Devido às razões supracitadas, o processo de
brunimento passou a ser amplamente utilizado na usinagem de cilindros de motores
de combustão interna.
As pedras de brunir são compostas basicamente de abrasivos, ligante e poros.
Estes últimos são importantes na formação de cavacos e auxiliam no arrefecimento
durante o processo de brunimento [109]. Os abrasivos empregados no processo de
brunimento podem ser convencionais, como a alumina (Al2O3) e o carbeto de silício
(SiC), ou superabrasivos, como o diamante e o nitreto de boro cúbico (CBN) [110, 111].
Já o material ligante pode ser cerâmico, metálico ou uma resina sintética [112].
Embora geralmente se utilize o ligante metálico com abrasivos de diamante e o ligante
cerâmico com abrasivos de SiC, Sabri [113] mostrou que ferramentas com abrasivo de
diamante e ligante cerâmico podem resultar em superfícies com melhor acabamento
final e menos folded metal (vide tópico 2.4 para definição de folded metal).
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Na fabricação de blocos de motores, a etapa de brunimento é subsequente ao
mandrilamento dos cilindros. O mandrilamento ocorre em três etapas: desbaste,
semiacabamento e acabamento [114]. O brunimento, por sua vez, pode ser feito de
diferentes formas. O brunimento padrão (standard honing) resulta em um perfil de
rugosidades com distribuição gaussiana semelhante ao observado na Figura 22a. O
plateau honing, resulta em uma superfície com topografia estratificada que se parece
mais com a superfície já amaciada do cilindro. Nela, se verifica a presença de vales
profundos e de picos com pequena rugosidade (vide Figura 22c). A distribuição da
topografia não é gaussiana, mas apresenta Skewness (assimetria) negativo. O
brunimento do tipo plateau honing também é geralmente composto por três
operações, a saber: brunimento de desbaste, de base e de platô [114].

(a) Perfil com elevada

(b) Perfil com pequena

(c) Presença de platô com

rugosidade

rugosidade

pequena rugosidade e
vales profundos

Figura 22 – Representação esquemática das etapas para obtenção do um perfil de
rugosidades do tipo plateau honing [115]
O brush honing é um tipo de brunimento similar ao plateau honing, porém
utiliza-se uma espécie de escova para remover qualquer tipo de material fracamente
ligado à superfície do cilindro [116]. Segundo Stephenson e Agapiou [117], o brush
honing não oferece vantagens econômicas significativas em grandes escalas de
produção.
No fluid jet honing, utiliza-se um jato de fluido sob elevada pressão
(aproximadamente 120 bar) para remover folded metal e partículas soltas na
superfície [116].
O slide honing é um tipo de brunimento similar ao plateau honing, porém
utilizam-se ferramentas com abrasivos de diamante e a rugosidade da superfície
usinada é inferior à obtida via plateau honing. O helical slide honing, é uma variante do
slide honing na qual o ângulo de brunimento da superfície usinada é de
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aproximadamente 135o (tanto no plateau quanto no slide honing, o ângulo de
brunimento geralmente fica compreendido entre 45o e 65o). Com um ângulo de
brunimento maior, o helical slide honing possui maior resistência ao scuffing. Além
disso, a baixa rugosidade da superfície proporciona um consumo de óleo reduzido
[116].
No laser structuring, um feixe de laser é utilizado para produzir texturas com
baixa rugosidade. Se combinado com o brunimento, tem-se o laser honing. O feixe de
laser pode ser usado para gerar texturas diversas, incluindo linhas não interligadas ou
pontos, por exemplo [118]. Usualmente, a texturização do cilindro por feixe de laser se
restringe ao seu ponto morto superior [118].
A Figura 23 mostra a superfície de diversos acabamentos de cilindros, assim
como valores típicos de rugosidade para cada tipo de acabamento.

Figura 23 – Fax-film e rugosidade (família Rk) para diversos acabamentos de cilindros
utilizados pela indústria (adaptado de [116])
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2.4.

FOLDED METAL

Introduzido em 1963 [119], o termo folded metal (ou metal dobrado) se refere
à deformação plástica das asperezas de superfícies brunidas (vide Figura 24). Trata-se
de um defeito de brunimento no qual o material deformado do cilindro pode ainda
recobrir sulcos de brunimento, prejudicando a lubrificação do tribossistema e
aumentando o contato entre asperezas, o que pode intensificar atrito e desgaste [120,
121].

Figura 24 – Superfícies de cilindros de motores com diferentes níveis de folded metal
(adaptado de [122])
O folded metal também pode ser arrancado da superfície do cilindro
produzindo debris de desgaste, que, por sua vez, podem intensificar o desgaste por
abrasão, produzindo riscos axiais no cilindro (vide Figura 11b) [123-125]. Estes riscos
podem prejudicar a sustentação hidrodinâmica de anéis e permitir a passagem de
lubrificante para a câmara de combustão [125].
Debris de desgaste resultantes do destacamento de folded metal podem
preencher sulcos de brunimento, prejudicando a lubrificação do tribossistema
anel/cilindro [125, 126]. Estes debris também podem causar desgaste abrasivo em
outros componentes do motor [127] ou podem ainda ser expelidos pelo sistema de
exaustão, causando sérias implicações para a saúde [128].
Finalmente, o folded metal também pode recobrir veios de grafita de cilindros
de motores fabricados em ferro fundido [123]. Tais veios de grafita poderiam atuar
como lubrificantes sólidos, caso estivessem expostos. Devido aos efeitos de
recobrimento de veios de grafita e de sulcos de brunimento e de preenchimento
destes sulcos com debris de desgaste, o folded metal também pode conduzir à falha
catastrófica do motor por scuffing [113, 129, 130].
31

Devido aos supracitados efeitos detrimentais do folded metal, este defeito tem
sido quantificado há anos na indústria automotiva por meio da comparação de réplicas
de acetato de superfícies brunidas (fax-film) com imagens de referência [131],
similares às apresentadas na Figura 24. Porém, uma vez que o procedimento de
análise visual da superfície brunida é subjetivo, tedioso [132] e fortemente
dependente do nível de experiência do técnico que realiza as análises, métodos
automatizados para quantificação de folded metal são necessários.
Beyerer e Leon [133] propuseram um método de detecção automática de
defeitos, como folded metal. O processamento de imagens de microscopia eletrônica
de varredura (MEV) de superfícies brunidas foi feito utilizando as transformadas de
Fourier e Radon para decompor a imagem em suas componentes de sulcos e de
background (componentes isotrópicas da imagem).
Wang [134] aplicou filtros morfológicos multiescala para caracterizar
micrografias de superfícies brunidas obtidas por microscópio óptico, porém
perturbações de luminosidade durante a aquisição das micrografias prejudicaram as
análises.
Apesar das tentativas de diversos autores em caracterizar superfícies brunidas
por meio da análise de micrografias obtidas por microscopia óptica e microscopia
eletrônica de varredura [132, 135-137], a falta de resolução vertical é um aspecto
limitante de ambas as técnicas. Deste modo, Xin [138] utilizou transformadas de
Fourier e Randon para decompor topografias 3D de superfícies brunidas em suas
componentes de sulcos e de background.
Dimkovski et al. [125] utilizaram a transformada de Hough para detectar a
presença de folded metal no interior de sulcos de brunimento por meio da análise de
topografias 3D e exploraram os efeitos do referido defeito no desgaste de cilindros.
Obara [139] utilizou as transformadas de Fourier e Radon para detectar folded
metal no interior de sulcos de brunimento analisando medições de interferometria de
luz branca (WLI) de cilindros de motores brunidos com abrasivo cerâmico e de
diamante. Em publicação mais recente [140], os resultados dos métodos propostos
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foram comparados com os de um software comercial, sugerindo que o software
comercial subestimaria a quantia de folded metal.
Do Vale [141] e Do Vale et al. [142] compararam a formação de folded metal
em cilindros de motores fabricados em ferros fundidos cinzento e vermicular,
constatando que o ferro fundido vermicular apresenta menor propensão à formação
deste defeito. Nestes trabalhos, também se verificou maior formação de folded metal
quando o ferro fundido apresenta maior fração de grafitas. Segundo os autores, isso se
explicaria uma vez que o folded metal poderia ser formado devido à extrusão de
grafitas próximas à superfície.
Finalmente, Obara et al. [143] analisaram a variação de folded metal para
diferentes alturas da topografia antes e após testes de motor usando a técnica de
relocação2 (do inglês, “relocation”). Segundo os autores, o folded metal pode ser
removido ou formado durante a operação do motor, dependendo dos mecanismos de
desgaste atuantes. Assim como constatado por Do Vale [141] e Do Vale et al. [142], os
autores também verificaram correlação entre formação de folded metal e extrusão de
veios de grafita. Nota-se, portanto, que embora a ocorrência de folded metal esteja
fortemente relacionada com os processos de usinagem envolvidos, especificidades do
material também são importantes no surgimento do referido defeito. Como a maior
parte dos cilindros de motores é fabricada em ferro fundido, o tópico a seguir será
destinado ao estudo deste material.

2.5.

FERRO FUNDIDO CINZENTO

Segundo Guesser [144], ferros fundidos são ligas Fe-C-Si, contendo Mn, S e P e
que também podem apresentar elementos de liga diversos. Geralmente, teores de
carbono superiores a 2% são encontrados nestes tipos de materiais [145]. Devido a
fatores como baixo custo, facilidade de fundição em grandes quantidades e elevada
usinabilidade, o ferro fundido cinzento é, dentre todos os materiais para fundição, o
mais largamente usado [146]. Dentre as aplicações típicas para ferros fundidos
cinzentos, destacam-se polias, carcaças, blocos e cabeçotes de motores, discos,
tambores de freios, volantes e componentes hidráulicos [144].
2

Técnica que permite a análise de superfícies na mesma região antes e após o seu desgaste.
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Ferros fundidos cinzentos apresentam grafita na forma de veios e matriz
ferrítica ou, mais comumente, perlítica. O limite de resistência de ferros fundidos
cinzentos varia entre 100 e 400 MPa e seu alongamento, por ser muito pequeno, não é
especificado. Bons valores de condutividade térmica e capacidade de amortecimento
de vibrações são importantes características destes ferros fundidos, que se devem à
presença de grafita em forma de veios [144].
Nos ferros fundidos com grafita, a grafita geralmente se apresenta sob a forma
de veios, nódulos ou vermes (grafita compacta). A classificação da norma ISO
945/1975 [147] para morfologias de grafita encontra-se apresentada na Figura 25a.
Nela, nota-se a presença de grafita: (I) lamelar, (II) spiky, (III) vermicular, (IV) nodular
irregular, (V) nodular incerta e (VI) nodular regular. A norma também subdivide
grafitas lamelares (forma I) em cinco tipos distintos, conforme se observa na Figura
25b. São eles: (A) irregular desorientada, (B) em roseta, (C) desigual irregular, (D)
interdendrítica desorientada e (E) interdendrítica orientada. A Figura 25c apresenta o
tamanho de grafitas forma I tipo A para aumento de 100x. Para visualização de todas
as imagens em tamanho original, recomenda-se consultar a norma.
Apesar das grafitas serem responsáveis pelo aumento da condutividade térmica
e da capacidade de amortecimento de vibrações em ferros fundidos, elas também
podem ser entendidas como descontinuidades da matriz [144]. Assim, uma vez que
veios de grafita podem atuar como concentradores de tensão, trincas podem ser
nucleadas e propagadas a partir de suas extremidades [148]. É importante ressaltar
que, embora a morfologia da grafita seja usualmente reportada como o principal fator
responsável pela propagação de trincas em ferros fundidos [149], alguns autores [150,
151] destacam a importância do tamanho de células eutéticas3 em termos de
nucleação e propagação de trincas nestes materiais.

3

Células eutéticas são as unidades de solidificação que crescem no espaço compreendido entre as
dendritas primárias. Seu tamanho é influenciado por fatores como taxa de resfriamento e carbono
equivalente e também por parâmetros de processo relacionados com quantia de inoculante e
temperatura de vazamento [152].
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Figura 25 – Classificação de grafitas segundo norma ISO 945/1975 (adaptado de [147])

2.6.

DESGASTE EM CILINDROS DE MOTORES DE COMBUSTÃO
INTERNA

Cilindros de motores de combustão interna apresentam taxa de desgaste
relativamente elevada no início da vida do motor. A este período inicial de
amaciamento, dá-se o nome de running-in [24, 153, 154]. Embora a fase inicial do
desgaste de cilindros de motores seja benéfica e resulte no aumento do desempenho
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do tribossistema anel/cilindro [155], o desgaste excessivo de cilindros pode diminuir a
eficiência volumétrica do motor e aumentar blow-by, consumo de óleo, emissão de
poluentes e eventuais perdas de potência [4-6].
Embora a minimização do desgaste de componentes do motor seja
indispensável para aumentar sua vida útil, o tribossistema anel/cilindro é considerado
de elevada complexidade devido à presença de substâncias corrosivas e de cargas
alternadas sujeitas a uma ampla variedade de velocidades e temperaturas [1, 8, 9].
Além da não uniformidade do desgaste ao longo da direção axial do cilindro (PMS, PMI
e MC, por exemplo), forças laterais do pistão contra a superfície do cilindro também
contribuem para desgaste não uniforme em diferentes direções do cilindro (thrust side
e anti-thrust side, por exemplo). Tais fatores contribuem para a ocorrência de
diferentes intensidades e mecanismos de desgaste ao longo do cilindro, o que dificulta
a tarefa de minimizar o desgaste em cilindros de motores.

2.6.1. Dinâmica lateral do pistão e seus efeitos em termos de
desgaste do cilindro
As forças agindo em um pistão são apresentadas na Figura 26. Os eixos X e Y
correspondem às direções axial e radial do cilindro, respectivamente. O equilíbrio de
forças na direção X resulta em:
∑ Fx = m

dup
dt

π

= −Fr cos ∅ + p 4 d2 ± Ff

onde:
Fx

= força na direção X

m

= massa do pistão

up

= velocidade instantâneo do pistão

Fr

= força da biela

∅

= ângulo entre biela e a linha de centro do cilindro

p

= pressão na câmera de combustão

d

= diâmetro do cilindro

Ff

= força de atrito entre pistão e parede do cilindro
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(1)

Figura 26 – Forças atuantes em um pistão (adaptado de [156])
Quanto ao sinal da força de atrito Ff , ele é positivo (sentido da força para baixo)
quando o cilindro se move para cima (180 < θ < 360) e negativo (sentido da força de
atrito para cima) quando o cilindro se move para baixo (0 < θ < 180).
Como não há movimento na direção Y, o balanço de forças nesta direção vale:
∑ Fy = 0 = Fr sin ∅ − Ft

(2)

onde Ft é a força lateral reativa aplicada pelo cilindro ao pistão.
Combinando as equações 1 e 2, tem-se:
Ft = (−m

dup
dt

π

+ p 4 d2 ± Ff ) tan ∅

(3)

Note que a força lateral aplicada pelo cilindro ao pistão depende da posição do
pistão (dada por ∅), da aceleração do pistão

dup
dt

, da pressão p e da força de atrito Ff

[156]. Como estas grandezas variam não apenas ao longo do curso do pistão, mas
também para cada ciclo do motor, a força lateral Ft estará posicionada no lado
esquerdo dos cilindros das Figuras 26 e 27 durante a fase de combustão. Este lado é
chamado thrust side (TS) do cilindro. Durante a fase de compressão, a forca Ft será
menor do que durante a fase de combustão (pois a pressão p na câmara de combustão
diminui) e estará localizada no lado direito dos cilindros das Figuras 26 e 27. Este lado
é chamado de anti-thrust side (ATS) ou de minor thrust side.
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Figura 27 – Posição do thrust side (TS) e do anti-thrust side (ATS) de um cilindro de
motor (adaptado de [157])
Como há uma folga entre pistão e cilindro, a força lateral Ft pode provocar
movimentos de rotação e translação do pistão. A Figura 28 mostra os modos básicos
de movimentação do pistão no interior do cilindro. Para fins didáticos, as folgas foram
exageradas. Dursunkaya et al. [158] simularam a dinâmica lateral do pistão
desprezando a rotação do cilindro. Os resultados encontram-se na Figura 29 e são
dados em função da relação entre a excentricidade do pistão (et ) e a folga lateral do
cilindro (C). Note que o cilindro desloca-se em maior intensidade em direção ao thrust
side durante a fase de combustão e, em menor intensidade, em direção ao anti-thrust
side durante a fase de compressão.
Embora a presença de forças laterais atuantes no pistão resulte em maior
desgaste no thrust side (TS) do cilindro, a força lateral Ft pode ser reduzida por meio
da redução da massa do pistão, que, por sua vez, reduz sua inércia. A força lateral Ft
também pode ser reduzida por meio do offset do pino do pistão ou do cilindro (vide
Figura 30). O offset do pino do pistão pode ser feito deslocando-se o pino do pistão em
até 2 mm em direção ao anti-thrust side [156], enquanto offset do cilindro é feito
deslocando-se o eixo do girabrequim em até 12 mm em direção ao thrust side [159].
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Figura 28 – Modos básicos de movimentação do pistão no interior do cilindro (adaptado de
[160])

Figura 29 – Movimento lateral de pistão. Posição adimensional (et /C) em função do ângulo do
girabrequim (adaptado de [158])
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(a) Offset do pino do pistão [161]

(b) Offset do cilindro (adaptado de [162])

Figura 30 – Offset do pino do pistão (a) e do cilindro (b)

2.6.2. Mecanismos de desgaste em cilindros de motores de
combustão interna
Segundo Sudarshan e Bhaduri [163], os principais mecanismos de desgaste em
cilindros de motores são adesão, scuffing, abrasão e corrosão, sendo que, na opinião
dos autores, o desgaste deve ser controlado essencialmente por adesão. Quanto ao
mecanismo de scuffing, Neale [164] afirma que quando a superfície do cilindro
apresenta tal mecanismo de desgaste, sua rugosidade aumenta e surgem indícios de
que o metal foi deformado na direção axial do cilindro (vide Figura 31). A Figura 32
apresenta um diagrama de Ishikawa (ou diagrama espinha de peixe) contendo as
principais causas para a ocorrência de scuffing em motores.

Figura 31 – Cilindro cromado que sofreu scuffing após perder sua rugosidade inicial
devido a desgaste excessivo [164]
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Figura 32 – Diagrama de Ishikawa contendo as principais causas para a ocorrência de
scuffing em motores (adaptado de [165])
A probabilidade de ocorrência de scuffing (D) pode ser dada pela seguinte
expressão [1]:
E∙ε

D = Sv ∙ Sc = (v ∙ p ∙ μ) × (c∙ρ)

(4)

onde Sv é a severidade do atrito, Sc é o índice de scuffing, v é a velocidade
relativa entre os corpos atritantes, p é a pressão de contato, μ é o coeficiente de
atrito, E é o modulo de elasticidade, ε é o coeficiente de expansão térmica, c é o calor
especifico e ρ é a densidade.
Dentre todos os metais, o ferro fundido cinzento é aquele que apresenta um
dos menores índices de scuffing (Sc), somando-se ainda sua elevada condutividade
térmica, lubrificação sólida advinda da grafita e estrutura perlítica [166]. Todos estes
fatores contribuem ainda mais para a elevação da resistência ao scuffing.
Ao estudar o desgaste de motores diesel para serviços pesados (“heavy-duty”),
Fursund [167] constatou seizure, abrasão e corrosão como principais mecanismos de
desgaste em cilindros. Embora as investigações do autor não tenham sido capazes de
determinar a contribuição individual de cada mecanismo de desgaste sobre o desgaste
global, Fursund acredita que corrosão seja o principal mecanismo de desgaste atuante
em cilindros de motores de combustão interna.
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Terheci et al. [9] sugerem que o desgaste de cilindros deve englobar
deformação plástica do perfil de asperezas, adesão, delaminação e ploughing (para
abrasão a dois corpos). Como os testes foram conduzidos sem lubrificação, tais
mecanismos devem estar relacionados a condições de deslizamento onde há falha do
filme lubrificante.
Dong et al. [168] destacam que a abrasão a dois ou três corpos pode, após um
longo período, ser responsável pelo surgimento de uma região polida no PMS. A região
polida ocorre frequentemente no PMS de motores heavy-duty diesel, sendo
caracterizada pela remoção da topografia original do cilindro, o que lhe confere um
aspecto espelhado, conforme se observa nas Figuras 33 e 34. A Figura 33a mostra
esquematicamente como a presença de abrasivos no lubrificante pode intensificar o
desgaste nos pontos de reversão do cilindro, enquanto a Figura 33b mostra a região
abaixo do ponto de reversão do anel de primeiro canalete em maior aumento,
evidenciando marcas de abrasão. A região polida pode ainda surgir quando depósitos
de carbono ficam aprisionados entre pistão e cilindro [51] (vide Figura 34). Segundo
Lakshminarayanan e Nayak [1], a região polida é influenciada pela folga insuficiente
entre o diâmetro da região superior do pistão e o diâmetro do cilindro, além da razão
de aspecto desfavorável do pistão e das condições de combustão e de lubrificação. A
recirculação de gases de exaustão (EGR) também pode aumentar o desgaste de anéis e
cilindros de motores, intensificando o efeito de polimento do cilindro [169]. Como
resultado do polimento dos cilindros, o consumo de óleo pode aumentar
substancialmente [170]. Segundo Ishizuki [171], o polimento dos cilindros afeta muito
mais o consumo de óleo do que o desgaste de outros componentes importantes do
motor, como anéis e pistões.
Lakshminarayanan e Nayak [1], afirmam que os principais mecanismos de
desgaste atuantes em cilindros de motores heavy-duty diesel são abrasão e corrosão.
Além disso, tais motores também podem apresentar adesão na região de reversão do
anel de primeiro canalete devido à elevada pressão que os gases de combustão
exercem sobre a face interna do anel de primeiro canalete, forçando-o contra a parede
do cilindro. A Figura 35 mostra esquematicamente a evolução do desgaste esperado
para um cilindro de motor heavy-duty diesel com brunimento do tipo standard honing.
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Nota-se que há predominância de desgaste por abrasão durante o período de runningin. Caso o brunimento do cilindro seja do tipo plateau honing, a duração e a taxa de
desgaste serão menores na etapa inicial de desgaste. Após a etapa de running-in,
segue-se um período intermediário no qual a superfície do cilindro apresenta platôs
pouco rugosos e sulcos profundos. Tais características apresentam vantagens, tais
como menores consumo de óleo e desgaste [172]. Embora os autores não relatem os
mecanismos de desgaste predominantes durante a fase de desgaste em regime
permanente, eles afirmam que o desgaste volta a aumentar na etapa final devido à
corrosão.

Figura 33 – Região de reversão do anel de primeiro canalete de motor heavy-duty
diesel (adaptado de [51])
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Figura 34 – Desgaste localizado (região polida) no ponto morto superior (PMS) de
motores heavy-duty diesel (adaptado de [169])

Figura 35 – Representação esquemática da evolução do desgaste para um cilindro de
motor heavy-duty diesel (adaptado de [1])
Os principais responsáveis pelo desgaste abrasivo em cilindros de motores são
a poeira (sílica), depósitos resultantes do processo de combustão e debris de desgaste
[163, 173]. Quanto ao desgaste por corrosão, Lakshminarayanan e Nayak [1], apontam
que seus principais causadores estão relacionados com: qualidade do combustível,
temperatura das galerias de água, ciclo stop and go e vazamento de fluido de
refrigeração no interior dos cilindros. Lakshminarayanan e Nayak [1] também afirmam
que teores de enxofre acima de 0,5%wt provocam aumento significativo no desgaste
por corrosão, sendo que este efeito torna-se mais evidente para baixas temperaturas
de refrigeração. Importante ressaltar que o óleo diesel S-10, comercializado no Brasil,
possui apenas 10 ppm (0,001%wt) de enxofre. Além disso, até mesmo o diesel S1.800, que possui 1.800 ppm (0,18%wt) de enxofre e não é mais comercializado no
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Brasil para uso rodoviário [174], também possui teor de enxofre consideravelmente
inferior a 0,5%wt.
Segundo Lakshminarayanan e Nayak [1], quando o desgastaste por corrosão
atinge níveis mais severos, a superfície do cilindro apresenta pites e aspecto manchado
(vide Figura 36). Segundo Neale [164], o desgaste por corrosão pode, inclusive, resultar
no desprendimento de carbonetos da perlita (vide Figura 37), que, por sua vez, podem
aumentar fortemente a taxa de desgaste por abrasão.

Figura 36 – Imagens de MEV do ponto de reversão do anel de primeiro canalete de um
cilindro de motor desgastado (aumento original de 100x): (a) superfície não
apresentando corrosão; (b) superfície apresentando sinais de corrosão [1]

Figura 37 – Corrosão em cilindro de motor de ferro fundido cinzento (adaptado de
[164])4
4

Embora seja difícil concluir se as regiões apresentadas na Figura 37 correspondem a indícios de
corrosão ou fadiga de contato, os tópicos 4.2.2.1 e 4.2.2.3 discutirão mais detalhadamente sobre a
remoção de material por meio destes dois mecanismos.
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Embora a literatura sobre desgaste em motores Otto não seja tão vasta quanto
aquela para desgaste em motores diesel, estudos apontam que os principais
mecanismos de desgaste atuantes em cilindros de motores movidos à gasolina
também são abrasão e corrosão [175]. Assim como em motores diesel, a corrosão
também se torna mais pronunciada em motores movidos à gasolina em condições de
running-in em baixas temperaturas. Segundo Williams [175], quando a parede do
cilindro

atinge

temperaturas

suficientemente

baixas,

o

desgaste

aumenta

substancialmente e a superfície brunida apresenta manchas e pites devido à
condensação dos produtos de combustão na parede do cilindro. Além disso, tais
condições de operação proporcionam o aumento da quantidade de água no
lubrificante. É importante ressaltar que o desgaste por corrosão pode ser reduzido
pelo simples uso de um termostato, dispositivo simples e vastamente utilizado em
motores que diminui o tempo de aquecimento do motor. Segundo Williams [175], a
abrasão torna-se o mecanismo de desgaste predominante em temperaturas normais
de operação. A Figura 38 mostra a taxa de desgaste para condições nas quais há
predomínio de corrosão (temperaturas baixas) ou de abrasão (altas temperaturas).

Figura 38 – Desgaste em cilindro de motor Otto em função da temperatura da parede
do cilindro (adaptado de [175])
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É importante ressaltar que a referência apresentada no parágrafo anterior data
de 1936 e naquele período tanto o teor de enxofre no combustível quanto os aditivos
utilizados eram substancialmente diferentes dos atuais. Além disso, os motores
avançaram tecnologicamente com o tempo, de modo que a temperatura da câmara de
combustão é muito maior hoje do que era em 1936. Tais fatores tendem a diminuir a
importância da corrosão no desgaste de cilindros de motores Otto. Por outro lado,
motores flex-fuel operam com gasolina e etanol em qualquer proporção e sabe-se que
a presença de etanol tende a aumentar a diluição de água no lubrificante,
especialmente no caso de partidas a frio [176]. Com isso, verifica-se que, apesar dos
avanços no desenvolvimento de novos aditivos e de combustíveis mais limpos, o efeito
corrosivo ainda é significativo na avaliação de desgaste em motores flex-fuel [177].
Em trabalho recente, Santos Filho [52] avaliou o desgaste de um motor flex-fuel
1.4 litros fabricado em ferro fundido cinzento em duas condições distintas: operando
com gasolina (E25) e com etanol hidratado (E100). O autor verificou maior acúmulo de
resíduos de carbonização depositados na região de interface com a câmara de
combustão no motor testado com gasolina. A mesma região apresentou maior sinal de
corrosão no motor testado com etanol. Na região de PMS, o autor encontrou indícios
de desgaste por adesão, abrasão, fadiga de contato e corrosão. No meio de curso do
pistão, houve predominância de desgaste abrasivo. Embora a maior parte da literatura
indique que, tanto para motores movidos à gasolina quanto a diesel, o PMS seja a
região na qual o desgaste é mais severo [163, 175, 178], nos ensaios conduzidos por
Santos Filho [52], maior desgaste foi observado na região de PMI, especialmente
quando o motor foi testado com etanol (vide Figura 39). As causas do maior desgaste
no PMI não foram investigadas pelo autor.
Em resumo, no que se refere aos mecanismos de desgaste atuantes em
cilindros de motores de combustão interna, a literatura aponta para a possibilidade de
abrasão, corrosão, adesão, scuffing, deformação plástica do perfil de asperezas,
delaminação e fadiga de contato.
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Figura 39 – Desgaste do cilindro para PMS e PMI de motor flex-fuel testado com
gasolina E25 (barras escuras) e etanol hidratado E100 (barras claras) [52]
É importante ressaltar que cilindros de motores de ferro fundido apresentam
grafitas e estas podem interferir positivamente ou negativamente no desgaste.
Grafitas podem se aderir ao metal base, formando um filme baixa tensão de
cisalhamento, graças à sua estrutura lamelar [28]. Com isso, pode-se reduzir o
coeficiente de atrito e prevenir o desgaste por adesão, por exemplo. Por outro lado, a
grafita possui baixa resistência mecânica [179] e sua presença pode ser entendida
como uma descontinuidade da matriz, atuando como concentradora de tensões [144].
Deste modo, por razões mecânicas, a grafita pode aumentar o desgaste. Segundo
Hoegh [180], a taxa de desgaste para cilindros de motores de ferro fundido é mínima
quando as grafitas estão aleatoriamente distribuídas pela matriz e seu tamanho ASTM
é entre 4 e 6.

2.6.3. Modelos preditivos para estimação de desgaste em cilindros
2.6.3.1. Modelo geral de Archard
Um simples, porém poderoso, modelo para descrever o desgaste foi proposto
por Archard e Hirst [79]. Segundo este modelo, o volume desgastado por unidade de
distância percorrida (Q) é proporcional à carga normal aplicada (W) e inversamente
proporcional à dureza do material (H). O coeficiente de desgaste (K) é a constante de
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proporcionalidade que correlaciona tais grandezas, conforme pode ser visto por meio
da equação de Archard.
Q=

KW

(5)

H

Conforme pode ser observado, a taxa de desgaste deve ser independente da
área aparente de contato e proporcional à carga aplicada.
2.6.3.2. Modelo geral de Kragelsky
Kragelsky et al. [181] propuseram um modelo que correlaciona o desgaste com
o número de ciclos necessários para que haja falha por fadiga (n). Desta forma, o
número de ciclos poderia ser dado como:
n = (ε0 /εr )t
n = (σ0 /σy )

(6)
t

(7)

Onde ε0 é a deformação plástica para que haja fratura, εr é a deformação
plástica atuante no material, σ0 é a tensão estática, σy é a tensão no material
carregado e t é o expoente da curva de fadiga.
Para contatos elástico e plástico, a taxa de desgaste depende da rugosidade, do
coeficiente de atrito e da pressão nominal. Além disso, módulo de elasticidade, tensão
de ruptura e expoente da curva de fadiga (t) são importantes para contato elástico,
enquanto dureza e deformação são importantes para contato plástico.
A equação de desgaste por fadiga para contato plástico proposta por Kragelsky
é:
V

= K fadiga
d

FN

(8)

H

Onde V é o volume de material desgastado, d é a distância percorrida durante
o deslizamento, FN é a força normal H é a dureza do corpo mais mole e K fadiga é dado
por:
K fadiga =

0,18a
n

h 1/2

+ (R)

(9)

Onde a é a razão entre as áreas de contato aparente e real, n = (ε0 /εr )t e R e
h são o raio de curvatura e a altura das asperezas, respectivamente.
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2.6.3.3. Modelo de Kragelsky adaptado
O modelo de Kragelsky [181] pode ser utilizado para calcular o desgaste em
superfícies rugosas. De modo a aplicá-lo a superfícies brunidas com um brunimento do
tipo plateau honing, algumas modificações tornam-se necessárias.
O modelo de Kragelsky considera os picos das asperezas como semiesferas,
sendo que o raio de tais semiesferas é definido como a média geométrica dos raios nas
direções longitudinal e transversal de usinagem, tal como mostrado a seguir:
r = √rtr ∙ rln

( 10 )

Lakshminarayanan e Nayak [1] apresentaram um método simples de
determinação dos raios dos picos de asperezas tendo por base o uso dos parâmetros
Rpk (dobro da altura média dos picos) e MR1 (taxa de material correspondente à
região de picos). Segundo eles, o raio na direção transversal pode ser dado por:
rtr =

k(

MR1 2
)
f

( 11 )

2Rpk

Onde k = 170 e f é o número de sulcos por unidade de comprimento.
O desgaste adimensional (I) pode ser dado como o volume removido (V) por
unidade de área aparente (Aa ) dividido pela distância relativa (L) percorrida durante o
processo de desgaste.
V

I=A

=

aL

U

( 12 )

L

O desgaste específico por ciclo (iH ) pode ser definido como o volume (V)
removido por ciclo dividido pela área real de contato (Ar ) quando desliza ao longo de
uma distância igual ao diâmetro do ponto de contato (d).
V

iH = A

( 13 )

rd

Substituindo a Equação 13 na Equação 12, sem-se:
A

I = iH A r

( 14 )

a

A espessura da camada desgastada, que correspondente a uma interação única
entre irregularidades, vale:
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Vd =

Uv

( 15 )

N

A integral da área real sobre a profundidade da rugosidade até a profundidade
máxima de penetração (H) (vide Figura 40) fornece a taxa de desgaste por unidade de
área (Uv ):
A H

r
Uv = ∫ Ar dH = Ac R max ∫ bεv dε = v+1

( 16 )

onde ε é o alongamento percentual dos picos sob contato esparso5.

Figura 40 – Pico de rugosidade (aproximado por uma semiesfera) penetrando uma
superfície deformável (adaptado de [1])
Substituindo a Equação 15 na Equação 13, considerando também a Equação 16
e sabendo que o diâmetro d provocado por uma aspereza semiesférica (tal qual
apresentada na Figura 40) vale aproximadamente d ≈ √2rH, a taxa de desgaste
adimensional é dada por:
p

H

1

I = K1 ( pa ) √ r Nk
r

( 17 )

tv

onde K1 é dado pela forma geométrica e pela altura das asperezas (≈ 0,2), pa e
pr são as pressões de contato aparente e real, N é o número de ciclos para falha em
fadiga e k tv é o fator de correção de fadiga (vide Figura 41).
Portanto, o desgaste pode ser calculado como
W=I∙L

5

( 18 )

Em contato esparso, despreza-se a influência mútua entre asperezas [1].
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Figura 41 – Nomograma para determinar o fator de correção de fadiga, k tv [181]
Em resumo, os modelos apresentados no tópico 2.6.3 permitem identificar os
fatores que mais contribuem para o desgaste de cilindros. De acordo com as Equações
5, 8, 9 e 17 pode-se constatar que os fatores preponderantes estão relacionados com:
topografia (distribuição de asperezas e relação entre áreas de contato real e aparente),
propriedades mecânicas (dureza e vida em fadiga) e condições operacionais do motor
(pressão na câmara de combustão e geometria dos anéis).

2.6.4. Métodos para quantificação de desgaste em cilindros
2.6.4.1. Métodos baseados em alterações topográficas
O processo de desgaste de cilindros de motores de combustão interna provoca
alterações na topografia, tais como alisamento dos platôs e preenchimento dos vales
por debris [126]. Deste modo, diversos trabalhos têm sido publicados com o intuito de
correlacionar alterações topográficas com o desgaste de cilindros.
Kovalev et al. [182] estimaram ‘zero-wear’ (deformação plástica dos picos das
asperezas sem remoção de material) por meio da avaliação da área real de contato.
Segundo Pawlus [183], a análise da variação do parâmetro de amplitude Rt – que é
proporcional à soma Spk + Sk + Svk [1] – antes e após o desgaste pode auxiliar na
avaliação do desgaste de cilindros.
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Gara et al. [184] propuseram um método capaz de avaliar o desgaste em
cilindros de motores utilizando parâmetros de rugosidade da família Rk (equivalentes
2D dos parâmetros da família Sk). A Figura 42 mostra uma representação
tridimensional de tais parâmetros na forma de uma pirâmide, onde AP é a área do
plano que corta a topografia em Mr1 (área da seção transversal na interface entre
picos e core), AK é a área do plano que corta a topografia em Mr2 (área da seção
transversal na interface entre core e vales) e AM é a área total de medição.

Figura 42 – Curva de Abbott com alguns de seus parâmetros (adaptado de [184])
Para calcular o volume de material dos picos, utilizou-se a equação da pirâmide:
1

1

VP = 3 AP R pk = 3 AM MR1 R pk

( 19 )

O volume da região de core é representado pelo volume do tronco de pirâmide
da Figura 42, conforme segue:
1

Vk = 3 AM (MR1 + √MR1 MR2 + MR2 )R k

( 20 )

O volume de material na região dos vales é dado por:
1

Vv = 3 AM (MR2 + √MR2 + 1)R vk

( 21 )
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Portanto, o volume total de material vale:
Vtot = Vp + Vk + Vv
A
1
= AM [MR1 R pk + (MR1 + √MR1 MR2 + MR2 )R k
(
22
)
3
+ (MR2 + √MR2 + 1)R vk ]
Finalmente, o volume de material desgastado Wvol é obtido subtraindo o
volume após o teste (Vtot.after) do volume antes do teste (Vtot.before ):
Wvol = Vtot.before − Vtot.after

( 23 )

2.6.4.2. Métodos baseados em alterações na curva de Abbott-Firestone
Diversos pesquisadores propuseram métodos para avaliação de desgaste por
meio da comparação entre curvas de Abbott-Firestone de superfícies desgastadas e
não desgastadas [97, 185-189]. Porém, comparar diferentes curvas de AbbottFirestone não é uma tarefa trivial, uma vez que a comparação entre topografias só
pode ser feita caso haja uma altura de referência comum às superfícies.
Partindo da hipótese de que os vales das superfícies permanecem praticamente
inalterados após o desgaste, a maioria dos autores adota como referência regiões
profundas da topografia (vales). Kumar et al. [97] adotaram a altura correspondente a
90% de material ratio como altura de referência. Corral et al. [186] avaliaram alturas
correspondentes a 92,5%, 95%, 97,5% e 100% de material ratio e, para as condições
avaliadas, os melhores resultados foram obtidos para 97,5% de material ratio.
Sasajima et al. [187] adotaram não apenas uma única altura de referência, mas uma
faixa de alturas correspondentes aos vales mais profundos.
Como os vales de superfícies brunidas servem como depósito de debris [126],
Cabanettes e Rosén [189] afirmam que eles não podem ser utilizados como alturas de
referência para comparação entre curvas de Abbott-Firestone antes e após o desgaste.
Assim, o modelo para estimação de desgaste proposto por Cabanettes e Rosén [189]
parte da hipótese de que é a região do core que permanece suficientemente
inalterada após o desgaste, de modo que os picos dos histogramas das superfícies
antes e após o processo de desgaste podem ser alinhados (vide Figura 43).
Após a determinação da altura relativa entre as topografias desgastada e não
desgastada (independentemente do método adotado para isso), pode-se estimar a
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perda volumétrica da região desgastada subtraindo uma topografia da outra. O
resultado da subtração da superfície não desgastada pela desgastada corresponde ao
mapa de desgaste e sua integral é o volume de material desgastado.

Figura 43 – Representação esquemática de passos para obtenção da altura relativa
entre topografias antes e após desgaste via alinhamento da região de core (adaptado
de [189])
2.6.4.3. Métodos baseados em análises fractais
Métodos convencionais para caracterização de superfícies são dependentes da
escala analisada. Deste modo, métodos que apresentem invariância de escala, tais
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como métodos fractais, podem apresentar vantagens significativas quando da análise
de superfícies desgastadas.
Métodos fractais permitem a obtenção da dimensão fractal. Ao contrário da
dimensão topológica, a dimensão fractal (D) não precisa ser obrigatoriamente um
número inteiro. A dimensão topológica caracteriza a geometria de um objeto
euclidiano, de modo que um ponto possui dimensão nula, uma linha possui dimensão
1, um plano possui dimensão topológica 2 e um cubo, por exemplo, possui dimensão
topológica igual a 3. A dimensão fractal, por outro lado é um número real positivo que
indica a complexidade da superfície. Deste modo, superfícies rugosas possuem
dimensão fractal maior do que superfícies lisas [190].
A dimensão fractal pode ser obtida por meio de diversas técnicas, tais como: a
análise da função Densidade Espectral de Potência (PSD, sigla em inglês), o método
Enclosing Boxes e a análise do variograma6 [193, 194]. Na análise do PSD, por exemplo,
a dimensão fractal (D) pode ser obtida a partir da inclinação do espectro de frequência
em escala log-log por meio da seguinte expressão [195, 196]:
D = (7 + m)⁄2

( 24 )

onde m é o coeficiente angular do PSD em escala log-log.
Já no método Enclosing Boxes, calcula-se o número de caixas (volumes
unitários) em função da escala (tamanho da caixa) [197]. Importante ressaltar que
independentemente do método adotado para obtenção da dimensão fractal (D), temse sempre 1 < D < 2 para perfis e 2 < D < 3 para superfícies [197].
Uma vez que a dimensão fractal permite análises de superfícies com invariância
de escala, métodos fractais têm sido amplamente utilizados na caracterização de
superfícies

desgastadas

[198-202].

Contudo,

sabe-se

que

análises

fractais

convencionais não permitem uma caracterização suficientemente robusta da
superfície desgastada [203], de modo que seu uso é insuficiente para quantificar o
desgaste de superfícies de engenharia.
6

Instrumento que descreve quantitativamente a variação no espaço de um fenômeno regionalizado
[191]. Trata-se, portanto, de uma técnica que explora os fatores de escala das flutuações verticais da
topografia [192].
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Um dos fatores responsáveis pelo insucesso da aplicação de fractais na
caracterização de superfícies desgastadas é a natureza multiescala do desgaste. Assim
sendo, métodos fractais podem ser mais apropriadamente utilizados na quantificação
de desgaste quando diferentes escalas da topografia são analisadas separadamente.
Xiong [204] e Podsiadlo [205, 206] combinaram análises multiescala e com
invariância de escala. Isso foi feito por meio da proposição de métodos híbridos
combinando modelamento fractal e análises wavelet. Embora tais métodos se baseiem
na análise simultânea de diversas escalas, sabe-se que nem todas as escalas são
relevantes para um dado tribossistema. Em estudo referente à mecânica do contato e
ao atrito entre elastômeros e superfícies fractais rugosas aleatórias, por exemplo,
Popov et al. [207] constataram que há apenas duas escalas características responsáveis
pela maior contribuição das variáveis de interesse, a saber: a maior e a menor escala
da rugosidade dos pares atritantes. Deste modo, a redução no número de escalas
analisadas consiste em uma abordagem mais produtiva [207] e que permite melhor
compreensão dos resultados, dando interpretação física real aos fenômenos
envolvidos.
Em superfícies brunidas, há duas principais escalas em nível de rugosidade
responsáveis pela maioria dos fenômenos tribológicos: as componentes de platô e de
sulcos [208-210]. Assim, tanto a rugosidade do platô [208, 211-214] quanto a textura
dos sulcos [120, 215, 216] possuem papel fundamental em relação à sustentação
hidrodinâmica, ao atrito e ao desgaste. Contudo, a maneira com que estas
componentes afetam o desempenho do motor é bastante distinta [215]. Deste modo,
seria interessante que tais componentes fossem estudados separadamente em
questões de cunho tribológico. Conclui-se, portanto, que embora análises fractais
multiescala sejam úteis na caracterização do desgaste de superfícies genéricas,
análises fractais biescalares podem apresentar vantagens adicionais no estudo de
superfícies brunidas, inclusive sob o ponto de vista de eficiência computacional.
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2.7.

ESPECTROSCOPIA RAMAN APLICADA AO ESTUDO DE CILINDROS
DE MOTORES

Espectroscopia é o estudo da interação entre um dado material e a radiação
eletromagnética emitida, refletida ou espalhada por ele [217]. Na espectroscopia
Raman, especificamente, utiliza-se de um feixe de luz monocromático capaz de
interagir com vibrações moleculares. Com isso, podem-se extrair informações a
respeito de modos vibracionais e rotacionais de um dado sistema [217]. Como tais
informações estão intimamente relacionadas ao tipo de ligação química e à simetria
das moléculas [218], a técnica de espectroscopia Raman pode ser utilizada para
distinguir óxidos de ferro, hidróxidos e oxi-hidróxidos, por exemplo [219].
Em cilindros de motores de combustão interna, a técnica de espectroscopia
Raman pode ser útil na análise dos óxidos formados sobre a superfície brunida. Sabese que o tipo de óxido formado na superfície de aços e ferros fundidos depende de
fatores tais como velocidade de deslizamento e temperatura ambiente. Segundo
Hutchings [28], a hematita (Fe2O3) predomina para condições nas quais há baixas
velocidades e temperaturas, a wustita (FeO) se forma para elevadas velocidades e
temperaturas e a magnetita (Fe3O4) se forma em condições intermediárias.
Sabe-se também que, enquanto a magnetita (Fe3O4) forma um filme dúctil de
baixa tensão de cisalhamento e atua como lubrificante, reduzindo atrito e desgaste, a
hematita (Fe2O3) é um óxido abrasivo que pode aumentar atrito e desgaste. Devido às
alterações topográficas decorrentes do desgaste, a formação de hematita pode tornar
o tribossistema mais propenso à ocorrência de scuffing [28, 220]. Portanto, a análise
dos óxidos formados sobre superfícies desgastadas é de extrema importância durante
o estudo de atrito e desgaste. A Figura 44 apresenta o espectro Raman de alguns
óxidos e hidróxidos de ferro.
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Figura 44 – Espectros Raman de alguns óxidos e hidróxidos de ferro (adaptado de
[221])
Sabe-se que a superfície de ferros fundidos com grafita pode apresentar um
tribofilme durante seu processo de desgaste [222, 223]. Tal tribofilme, por sua vez,
pode atuar como lubrificante sólido, reduzindo atrito e desgaste [28]. Como a técnica
de espectroscopia Raman permite a análise de ligações C-C, ela também pode ser
utilizada para detectar a presença de tribofilmes de grafita [224].
O espectro Raman da grafita apresenta os picos D, G, D’ e G’ [225] (vide Figura
45). Segundo a literatura, a razão entre a intensidade dos picos D (𝐼𝐷 ) e G (𝐼𝐺 ) pode
indicar o tamanho dos cristalitos e/ou o nível de desordem (quantidade de defeitos)
[226]. A relação ID /IG é diretamente proporcional ao nível de desordem e
inversamente proporcional ao tamanho dos cristalitos e ao grau de grafitização [227229]. O pico D’ também está relacionado à presença de impurezas [225, 230].
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Figura 45 – Espectro Raman para nanografite (adaptado de [225])
Siebert constatou a presença de um tribofilme de grafita na pista de desgaste
de amostras de ferro fundido cinzento testadas em tribômetro (em fase de
elaboração)7. As figuras a seguir mostram a região analisada (Figura 46b), assim como
seu espectro Raman (Figura 47).

(a) Aumento original de 10x

(b) Aumento original de 100x

Figura 46 – Imagens de microscopia óptica de pista de desgaste de amostra de ferro
fundido cinzento7

7

Siebert G. Caracterização do desempenho triboquímico de ferros fundidos utilizados na fabricação de
blocos de motores de combustão interna. Tese (Doutorado em Engenharia) – Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
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Figura 47 – Espectro Raman de tribofilme de grafita presente na pista de desgaste de
uma amostra de ferro fundido cinzento7
Observando a Figura 47, nota-se que, além dos dois picos maiores
(correspondentes aos picos D e G da grafita), o espectro do tribofilme de grafita
também apresenta um pico menor centrado em aproximadamente 1.430 cm -1.
Segundo Kerwin et al. [231], átomos de hidrogênio podem ser quimicamente
adsorvidos à grafita (quimissorção). Assim, a ligação C-H pode resultar em frequências
de vibração centradas em 1.430 cm-1, que, por sua vez, podem ser observadas em
filmes de carbono amorfo hidrogenado (a-C:H), por exemplo [232, 233].
Grafitas e tribofilmes de grafita não são as únicas fontes de ligações C-C na
superfície de cilindros de motores desgastados. A combustão incompleta em motores
de combustão interna também pode resultar na emissão de partículas ricas em
carbono, que podem ficar aderidas à superfície dos cilindros na forma de resíduos
carbonizados. Conforme se observa na Figura 48, a técnica de espectroscopia Raman
também pode ser usada na caracterização destas partículas. Na Figura 48d, a sigla B20
refere-se a um motor HDD que operou com diesel B20 (diesel com 20% de adição de
biodiesel) e a sigla ULSD refere-se a um motor light-duty diesel que rodou com diesel
com teor ultra baixo de enxofre (“ultra low sulfur diesel”).
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(a) Espectro Raman de depósito de
carbono em catalisador (λ0 = 488 nm)
[234]

(c) Espectro Raman de fuligem de
veículo movido à diesel (Euro VI) [236]

(e) Espectro Raman de fuligem
(λ0 = 1064 nm) (adaptado de [238])

(b) Espectro Raman de fuligem de veículo
movido à diesel (λ0 = 514 nm) [235]

(d) Espectro Raman de diferentes compostos
de carbono (λ0 = 633 nm) [237]

(f) Espectro Raman de parfículas de fuligem
de motor operando com diesel e com
mistura de diesel com biodiesel (λ0 =
532 nm) [239]

Figura 48 – Espectro Raman para partículas ricas em carbono
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Embora a literatura indique a presença de picos bem definidos para veios de
grafita, os picos D e G costumam ser mais largos e não tão bem definidos para
tribofilmes de grafita ou para depósitos de carbono resultantes do processo de
combustão incompleta (vide Figuras 47 e 48). Com isso, pode-se eventualmente
diferenciar espectros Raman de veios de grafita de espectros de outras fontes de
ligação C-C. A diferença entre espectros Raman de tribofilmes de grafita e de depósitos
de carbono, por outro lado, parece ser muito mais sutil.
Depósitos de carbono resultantes da combustão incompleta em motores não
apresentam especificações bem definidas [240], mas podem apresentar grandes
variações, conforme se observa na Figura 48. A Figura 49 mostra o espectro Raman
obtido para fuligens extraídas de diferentes tipos de veículos, donde nota-se que o
grau de desordem da fuligem, o tamanho de cristalitos e o grau de grafitização podem
variar dependendo de especificidades de cada motor, das condições de operação e da
composição do óleo lubrificante ou do combustível.

(a) Pá carregadeira (Fuligem A)

(b) Caminhão betoneira (Fuligem B)

(c) Escavadeira (Fuligem C)

(d) Espectro Raman para fuligens A, B e C

Figura 49 – Espectro Raman para fuligens de diferentes tipos de veículos heavy-duty
diesel [241]
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É importante ressaltar que o efeito de resíduos carbonizados em termos de
atrito e desgaste ainda é alvo de discussões. Embora grande parte da literatura indique
que resíduos carbonizados atuem como abrasivos [242-245], diversos trabalhos
recentes têm apontado evidências de que depósitos de carbono possam atuar como
redutores de atrito e de desgaste [241, 246-249]. Wei et al. [248] observaram efeito
lubrificante em nanoesferas de fuligem. Hu et al. [246] verificaram a diminuição do
atrito pela adição de 2 wt% de negro de fumo ao óleo SAE 15W-40. Embora o negro de
fumo seja muitas vezes confundido com a fuligem, ele possui especificações bem
definidas que podem ser reproduzidas, enquanto a fuligem apresenta características
variáveis [240]. Guo et al. [241] afirmam que efeitos de rolamento, assim como ações
químicas e eletroquímicas devem ser os principais responsáveis pela redução do
desgaste proporcionada pela fuligem. A Figura 50 apresenta resultados de redução de
atrito e desgaste por meio da adição de partículas de grafite e de fuligem como
aditivos em óleo PAO4. Note que a fuligem apresentou resultado similar ao observado
por meio da adição de partículas de grafite para temperaturas próximas às da parede
do cilindro durante a operação do motor.

(a) Coeficiente de atrito para 175oC

(b) Taxa de desgaste

Figura 50 – Desempenho tribológico resultante da adição de 0,01wt% de grafite ou de
fuligem em óleo PAO4. Resultados de teste em tribômetro com configuração esfera
plano [249]
A Figura 51 mostra a emissão média de poluentes de veículos flex-fuel leves
(ano 2007). Note que a emissão de hidrocarbonetos representa uma parcela
significativa do total de poluentes. Assim, torna-se importante avaliar também a
eventual presença de hidrocarbonetos na superfície dos cilindros.
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Figura 51 – Emissão média de poluentes de veículos flex-fuel leves [250]
Embora o maior interesse da indústria automotiva no estudo de
hidrocarbonetos não queimados esteja relacionado à análise dos gases de escape
[251-254], Trielli (2016) afirma que as baixas temperaturas na parede do cilindro (vide
Figura 52), também podem fazer com que hidrocarbonetos não queimados fiquem
aderidos à superfície do cilindro (informação verbal)8.

Figura 52 – Distribuição de temperatura típica em motores de combustão interna
(adaptado de [255])
8

Informação fornecida por professor Maurício Trielli, da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2016.
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As ligações C-H possuem modos de vibração de estiramento (stretching) e de
flexão (bending) para os grupos metila (CH3) e metileno (CH2), conforme ilustrado na
Figura 53. A Tabela 3 mostra as frequências de vibração para cada um destes modos de
vibração em alcanos. Note que os grupos metila e metileno apresentam picos para
frequências compreendidas entre os picos D e G das ligações C-C. Segundo Orange et
al. [256], tais vibrações (centradas em, aproximadamente, 1.450 cm-1) podem indicar a
presença de alcanos e cicloalcanos.

Figura 53 – Modos de vibração de estiramento e de flexão em ligações C-H [257]
Tabela 3 – Frequências de vibração para ligações C-H em alcanos [257]
Faixa de frequências (cm-1)

Modo de vibração
Estiramento (Stretching)
CH3 Assimétrico
CH3 Simétrico
CH2 Assimétrico
CH2 Simétrico
Flexão (Bending)
C-CH3 Flexão assimétrica
C-CH3 Flexão simétrica (modo guarda chuva)
C-CH2 Tesoura (dobramento angular)
C-CH2 Rotação ou oscilação (rock)

2962 ± 10
2872 ± 10
2926 ± 10
2855 ± 10
1460 ± 10
1375 ± 10
1455 ± 10
720 ± 10

Por meio da revisão bibliográfica apresentada no presente tópico, nota-se que
a análise de espectroscopia Raman de tribofilmes de grafita e de depósitos de carbono
pode apresentar picos D e G do carbono [224, 225, 234, 236-241], além de um pico
centrado em, aproximadamente, 1.450 cm-1 [231, 250-254, 256]. Somando-se a isso a
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falta de uniformidade de depósitos de carbono em cilindros de motores [240], concluise que a diferenciação entre tribofilmes de grafita e depósitos de carbono é bastante
dificultosa.

2.8.

RESPOSTAS OBTIDAS PELA LITERATURA ÀS QUESTÕES
LEVANTADAS NA TESE

No tópico 1.2, nove perguntas relativas ao presente estudo foram levantadas. A
seguir, são apresentadas as respostas (ainda que parciais) para as referidas perguntas
considerando apenas os dados referentes à revisão bibliográfica apresentada no
capítulo 2.
1. Quais são os principais modos e mecanismos de desgaste atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
A literatura indica que os principais mecanismos de desgaste atuantes em
motores ciclo Otto são: adesão, abrasão, fadiga de contato e corrosão [52, 163, 175].
Embora não haja consenso quanto ao(s) mecanismo(s) preponderante(s), sabe-se que
o uso de etanol como combustível intensifica o desgaste por corrosão [52].
Quanto aos modos de desgaste, verificou-se apenas a ocorrência de desgaste
por deslizamento [156, 157, 160, 162], com alguma possibilidade de haver desgaste
por impacto [160].
2. Quais são os principais causadores do desgaste por abrasão em motores
flex-fuel?
Em motores de combustão interna, o desgaste abrasivo pode resultar da
presença de abrasivos soltos, como: poeira (sílica), depósitos resultantes do processo
de combustão (resíduo carbonizado) e debris de desgaste [163, 173]. Embora Santos
Filho [52] tenha observado menor presença de resíduo carbonizado em motores flexfuel quando se utiliza etanol como combustível, não foi encontrada nenhuma
publicação na qual se relate a contribuição relativa de cada tipo de abrasivo no
desgaste por abrasão de cilindros de motores.
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3. Qual o efeito dos veios de grafita no desempenho tribológico de cilindros
de motores?
Embora veios de grafita atuem como concentradores de tensão [144] e,
portanto, possam contribuir para a falha do componente em serviço, eles também
promovem a formação de um tribofilme com baixa tensão de cisalhamento [222, 223].
Deste modo, por atuar como lubrificante sólido [28, 144, 166], o tribofilme de grafita
diminui a propensão à ocorrência de scuffing do tribossistema anel/cilindro.
É interessante ressaltar que, devido à falta de uniformidade de depósitos
resultantes do processo de combustão em cilindros de motores [240], a diferenciação
entre tribofilmes de grafita e depósitos de carbono é bastante dificultosa. Além disso,
como não há consenso quanto ao possível desempenho tribológico de depósitos de
carbono (como intensificadores ou redutores de atrito e desgaste) [241-249], estudar
o comportamento tribológico de tribofilmes de carbono (provenientes de veios de
grafita e/ou depósitos) em cilindros de motores continua sendo uma tarefa nada
trivial.
4. É possível que o ponto morto superior não seja a região do cilindro com
maior desgaste?
Embora a maior parte da literatura indique que, tanto para motores movidos à
gasolina quanto a diesel, o PMS seja a região na qual o desgaste é mais severo [163,
175, 178], nos ensaios conduzidos por Santos Filho [52], maior desgaste foi observado
na região de PMI, especialmente quando o motor foi testado com etanol. As causas do
maior desgaste no PMI não foram investigadas no trabalho de Santos Filho [52].
5. Quais são os principais mecanismos de endurecimento atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
O autor não encontrou nenhuma publicação na qual sejam discutidos possíveis
mecanismos de endurecimento atuantes em cilindros de motores de combustão
interna (sejam eles decorrentes do desgaste dos cilindros ou do seu processo de
usinagem). Contudo, Guo e Warren [258] relatam a ocorrência de alterações
subsuperficiais na microestrutura e nas propriedades mecânicas de aços sujeitos a
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diferentes processos de usinagem utilizados no acabamento de peças, como o
brunimento.
6. Qual é o efeito das alterações topográficas decorrentes do desgaste no
coeficiente de atrito do par tribológico anel/cilindro?
Embora a fase inicial do desgaste de cilindros de motores seja benéfica e
resulte no aumento do desempenho do tribossistema anel/cilindro [155], a literatura
indica que o desgaste excessivo de cilindros pode diminuir a eficiência volumétrica do
motor e aumentar blow-by, consumo de óleo, emissão de poluentes e eventuais
perdas de potência [4-6].
Ressalta-se que, na bibliografia consultada, não foi possível constatar o que
caracterizaria um desgaste excessivo dos cilindros de motor. Além disso, a literatura
consultada também não revela que tipos de alterações topográficas decorrentes do
desgaste seriam desejáveis em cada região do cilindro.
7. É possível estimar o desgaste de cilindros de motores considerando
apenas alterações topográficas em nível de rugosidade?
A literatura apresenta diversos métodos para quantificação de desgaste por
meio da análise topográfica de superfícies desgastadas [97, 183-187, 189]. Contudo, os
métodos apresentados por Pawlus [183] e Gara [184], por exemplo, são apenas
aproximações iniciais e que não permitem uma análise precisa do desgaste em nível de
rugosidade. Os métodos propostos por Kumar [97], Mezghani [185], Corral [186] e
Sasajima [187], por outro lado, embora permitam a quantificação de desgaste quase
nulo (almost ‘zero-wear’), utilizam os vales como alturas de referência para
comparação entre superfícies antes e após o desgaste. Como os vales das superfícies
brunidas servem como depósitos de debris [126], Cabanettes [189] afirma que eles não
deveriam ser usados como alturas de referência. Finalmente, Cabanettes [189] utilizou
o core da superfície como altura de referência para quantificação de desgaste em nível
de rugosidade. Contudo, caso o desgaste do cilindro atinja a altura do core da
superfície (como usualmente ocorre em testes de motor), o método proposto por
Cabanettes pode ser demasiadamente restritivo.
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Conclui-se, portanto, que, embora a literatura apresente diversos métodos para
quantificação de desagaste considerando apenas alterações topográficas em nível de
rugosidade, os métodos listados apresentam limitações. Deste modo, seria
interessante a proposição de métodos alternativos que apresentassem maior robustez
e confiabilidade do que os métodos apresentados.
8. Há um método universal para quantificação do desgaste em cilindros de
motores considerando apenas alterações topográficas em nível de
rugosidade ou a escolha do melhor método deve estar atrelada ao
acabamento do cilindro?
Embora a literatura apresente diversos métodos para quantificação de desgaste
fundamentados na análise de alterações topográficas em nível de rugosidade [97, 183187, 189], não há referência a alguma possível relação entre a robustez dos métodos
listados e o acabamento da superfície analisada. Deste modo, é importante efetuar a
comparação entre diferentes métodos para quantificação de desgaste em nível de
rugosidade para cilindros de motores com diferentes acabamentos.
9. Como o folded metal é formado e qual é a sua relação com o desgaste?
Embora se saiba que o folded metal seja resultado da deformação plástica das
asperezas de superfícies brunidas [119], poucos trabalhos discutem a respeito de
possíveis mecanismos de formação do referido defeito.
Comparando ferros fundidos com diferentes morfologias de grafita, Do Vale
[141] e Do Vale at al. [142] constataram que ferros fundidos vermiculares apresentam
menor propensão à formação de folded metal do que ferros fundidos cinzentos. Nos
trabalhos, constatou-se também maior formação de folded metal quando o ferro
fundido apresenta maior fração de grafitas. Segundo os autores, isso se explicaria uma
vez que o folded metal poderia ser formado devido à extrusão de veios de grafita.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Dois motores bastante distintos foram testados no presente trabalho, a saber:
um motor flex-fuel e um motor heavy-duty diesel.
O motor flex-fuel apresenta quatro cilindros em linha com brunimento do tipo
standard honing, 1.4 litros de capacidade total, 8 válvulas e possui camisas fabricadas
em ferro fundido cinzento. O motor também apresenta offset de pino de pistão de
0,6 mm em direção ao anti-thrust side. Este motor foi testado em um veículo de
calibração de sistema de injeção pelo fabricante. Embora não se saiba a
quilometragem ou número de horas rodadas durante o teste, sabe-se que ensaios de
veículos de calibração usualmente são mais moderados em termos de desgaste do que
testes em dinamômetro. Neste motor, foram feitas análises de mapeamento de
mecanismos de desgaste e de quantificação de desgaste.
O motor heavy-duty diesel avaliado possui seis cilindros em linha com
brunimento do tipo plateau honing, 13 L de capacidade total e 220 bar PCP (peak
cylinder pressure). O motor foi testado em dinamômetro por 100 h, sendo 20 h de
running-in, 10 h para análise de consumo de óleo e 70 h de teste de durabilidade sob
plena carga. Neste motor foram feitas apenas análises referentes à quantificação de
desgaste.

3.1.

MAPEAMENTO DE MECANISMOS DE DESGASTE

3.1.1. Equipamentos utilizados
Os cilindros do motor flex-fuel analisado foram numerados de 1 a 4 a partir do
front side (FS) do motor (direção do cilindro oposta ao volante), conforme ilustrado na
Figura 54. A figura também apresenta as direções thrust side (TS), anti-thrust side
(ATS), front side (FS) e rear side (RS) dos cilindros. Pistões e anéis foram analisados
apenas em nível macroscópico, enquanto os cilindros foram analisados macro e
microscopicamente.
As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas na camisa
1 do motor flex-fuel utilizando microscópios eletrônicos de varredura (MEV) Philips XL30 e JEOL JSM-6010LA. Foram analisadas as regiões de interface com a câmara de
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combustão (ICC), ponto morto superior (PMS), meio de curso (MC), ponto morto
inferior (PMI) e a região não desgastada (ND) do cilindro localizada abaixo do PMI.
Além disso, analisaram-se também as regiões de fronteira entre ICC e PMS e entre PMI
e ND.

Figura 54 – Representação esquemática do motor flex-fuel (adaptado de [52])
Utilizou-se também um microscópio eletrônico com feixe de íon focalizado (FIB,
sigla em inglês) modelo Quanta 3D FEG nas análises da seção transversal do cilindro 1
nas posições correspondentes ao PMS, MC, PMI e ND.
A fim de se efetuar a análise por feixe de íons, fez-se inicialmente a deposição
de uma camada de platina com 25,0 μm de comprimento, 2,0 μm de largura e 2,5 μm
de altura sobre a superfície do cilindro. Tal deposição foi feita objetivando-se proteger
a superfície da região a ser transversalmente analisada. Em seguida, utilizou-se um
feixe de íons de gálio para criar uma cavidade de perfil retangular medindo
30 μm x 20 μm. A profundidade, embora não tenha sido controlada, foi suficiente
para permitir a visualização completa da seção transversal rotacionada de 52 o. A Figura
55 apresenta esquematicamente o preparo da superfície do cilindro para análise por
feixe de íons. A primeira remoção de material foi feita utilizando uma tensão de 30 kV
e 30 nA de corrente. Em seguida, foram feitas duas limpezas da superfície transversal
a ser visualizada. Durante as etapas de limpeza, a tensão foi mantida em 30 kV e a
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corrente foi de 5 nA (primeira limpeza) e 3 nA (segunda limpeza). Todas as imagens
foram obtidas para 52o de inclinação.

Figura 55 – Representação esquemática do preparo da superfície do cilindro para
análise por feixe de íon focalizado (FIB)
Durante a obtenção das imagens, o feixe de íons de gálio foi mantido em
aproximadamente 30 kV e 30 pA. Porém, embora tal configuração tenha permitido
boa visualização da microestrutura da seção transversal, notou-se uma saturação de
brilho na região externa à cavidade, impedindo a análise de tal região. A análise de
MEV via feixe de elétrons secundários, por outro lado, permitiu boa visualização da
região externa à cavidade, sem que houvesse, contudo, boa resolução da
microestrutura da seção transversal. Visando possibilitar melhor análise comparativa
entre a topografia e a microestrutura da seção transversal, foi feita uma montagem
com as imagens de FIB e de MEV, resultando em uma imagem com boa resolução
tanto dentro quanto fora da cavidade gerada pelo feixe de íons. Também foi feita a
análise da seção transversal por feixe de elétrons retroespalhados, porém os
resultados não evidenciaram grandes vantagens, de modo que se optou por não
avançar no uso dessa técnica.
A análise de composição química da camisa do motor flex-fuel foi realizada
utilizando um espectrômetro óptico ARL e um LECO CS-230 (para análise de C e S).
Análises microestruturais foram realizadas utilizando os microscópios ópticos
Nikon Epiphot 200 e Olympus BX60MF. As amostras foram analisadas com e sem
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ataque químico. Nas análises, foram utilizados os reagentes metalográficos Nital 5%
(com tempo de exposição de, aproximadamente, 10 s) e Rivera [259]. Enquanto o
reagente Nital permitiu visualização da perlita, o reagente Rivera possibilitou a
obtenção do tamanho das células eutéticas por meio de um ataque colorido (do inglês,
“color etching”). O diâmetro das células eutéticas foi estimado com base em seu maior
comprimento. O reagente Rivera deve ser utilizado a quente para revelar células
eutéticas e dendritas, tendo de ser utilizado logo após seu preparo. Nas análises
realizadas, o tempo de ataque foi de 10 minutos e meio. O roteiro de preparação do
reagente encontra-se apresentado a seguir:


Dissolver 40 g de KOH em 50 ml de água destilada;



acrescentar 10 g de NaOH;



dissolver 10 g de ácido pícrico e aquecê-lo até 90 oC.

O espaçamento interlamelar da perlita foi estimado analisando em MEV
amostras do cilindro polidas e atacadas quimicamente. Dez regiões aleatórias do
cilindro foram analisadas com ampliação de 3.000x, de modo a possibilitar a medição
de 116 colônias de perlita. Nas medições, foram traçados perpendicularmente às
lamelas da perlita segmentos de reta de tamanho conhecido. O espaçamento
interlamelar foi então calculado dividindo o comprimento do segmento de reta pelo
número de lamelas de cementita intersectadas.
A dureza superficial de anéis e cilindro foi realizada com o intuito de verificar a
dureza relativa entre os pares atritantes. Para isso, utilizou-se um microdurômetro
Shimadzu modelo HMV – 2TADW equipado com indentador Vickers. Como o contato
anel/cilindro ocorre nos platôs dos cilindros, evitou-se realizar análises de microdureza
no interior de sulcos de brunimento. Ao todo, foram feitas 30 medições de
microdureza para cada amostra.
Com respeito à escolha da carga utilizada nos ensaios de microdureza, ressaltase que as análises foram feitas inicialmente para a carga de 100 g. Contudo, a
profundidade média das indentações realizadas no cilindro para este valor de carga foi
de 3,1 μm. Como se verá adiante (vide tópico 4.4.2), a superfície do cilindro apresenta
indícios de aumento de dureza até a profundidade de, aproximadamente, 3 μm. Por
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este motivo, as análises de microdureza foram refeitas para 25 g de carga. Neste caso,
a profundidade média das indentações realizadas no cilindro foi de 1,5 μm e, portanto,
inferior à espessura da camada endurecida do cilindro. No estudo de filmes finos, por
exemplo, sugere-se que a profundidade de penetração do indentador seja inferior a
10% da espessura do filme para que a influência do substrato seja desprezível [260,
261]. No presente estudo, embora a profundidade média do indentador tenha sido de
50% da espessura da camada endurecida do cilindro, optou-se por não utilizar cargas
menores nas análises de microdureza para não comprometer a confiabilidade das
medições.
A técnica de indentação instrumentada foi utilizada de modo a analisar o perfil
de dureza da seção transversal do cilindro. As análises foram realizadas no
nanoindentador Hysitron, modelo TI 950 TriboIndenter. Todas as medições foram
realizadas utilizando indentador Berkovich e módulo low-load. Os tempos de
carregamento, creep e descarregamento do indentador estão apresentados na Figura
56. Como a carga utilizada nos ensaios variou de 700 a 2.000 µm, optou-se por não
indicar nenhum valor no eixo vertical da Figura.

Figura 56 – Ciclo de aplicação de força do ensaio de indentação instrumentada
A superfície do cilindro 1 também foi analisada utilizando um espectrômetro
Raman da marca Horiba com laser de estado sólido bombeado por diodo (DPSS, sigla
em inglês). Todos os espectros Raman foram obtidos utilizando uma lente de 100x de
aumento e um laser com comprimento de onda de excitação Raman de 532 nm com
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filtro de 10% de atenuação e grating de 1.200 linhas/mm. Durante as análises,
utilizou-se um tempo de aquisição de 10 s e acumulação de 10 vezes.

3.1.2. Estimativa de temperatura de contato na parede do cilindro
Embora a supracitada técnica de espectroscopia Raman seja de grande
relevância na caracterização de óxidos, ela se baseia na comparação entre espectros e,
muitas vezes, materiais bastante distintos podem apresentar espectros semelhantes.
Por este motivo, optou-se por simular a formação de óxidos na superfície do cilindro.
Assim, a espectroscopia Raman pôde ser utilizada posteriormente visando identificar
apenas óxidos termodinamicamente estáveis para as condições de operação do motor.
A temperatura de contato entre anel e cilindro (𝑇𝑐 ) foi obtida somando-se as
temperaturas bulk (𝑇𝑏 ) e flash (𝑇𝑓 ), conforme segue:
Tc = Tb + Tf

( 25 )

A temperatura flash para contato linear foi obtida empregando as equações de
Jaeger [262]. As seguintes suposições são feitas na análise formulada por Jaeger:


As propriedades térmicas dos corpos em contato são independentes da
temperatura;



a área de contato é considerada como uma fonte de calor plana;



o calor dissipado no atrito é gerado uniformemente na área do contato;



todo o calor produzido é conduzido para os sólidos em contato;



o coeficiente de atrito entre os sólidos em contato é conhecido e atinge
algum valor constante;



uma condição de estado estacionário é alcançada.

Embora valores precisos para o coeficiente de atrito sejam de difícil obtenção e
a presença do fluido lubrificante afete a transferência de calor no contato, as equações
de Jaeger podem ser utilizadas para condições de regime de lubrificação misto [17].
Contudo, Stachowiak [17] afirma que as estimativas para temperatura de contato
obtida por meio da formulação de Jaeger não apresentam resultados precisos, mas
apenas indicativos de temperaturas esperadas para as condições de operação do
sistema.
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A temperatura de contato entre anel e cilindro pode ser dada por [17]:
∆Tfanel = 0,399

μW|UP −UC |
Kl

χ

0,5

(Ub)

( 26 )

4χq

∆Tfcilindro = πKU (−2,303L log10 L + 1,116L)
1
∆Tf

= ∆T

1

fanel

+ ∆T

( 27 )

1

( 28 )

fcilindro

onde 𝜇 é o coeficiente de atrito, 𝑊 é a força normal [N], 𝑈𝑃 e 𝑈𝐶 são as
velocidades do pistão e do cilindro [m/s], 𝐾 é a condutividade térmica [W/mK], 𝑙 é o
meio comprimento do retângulo de contato [m], 𝜒 é a difusividade térmica [m2/s], 𝑈 é
a velocidade do pistão ou do cilindro, 𝑏 é a meia largura do retângulo de contato [m],
𝑞 = 𝜇𝑊|𝑈𝑃 − 𝑈𝐶 |/(4𝑏𝑙) é a taxa de calor fornecida por unidade de área [W/m2] e
𝐿 = 𝑈𝑏/(2𝜒) é o número de Peclet.
Com base na temperatura de contato e na composição química do ferro
fundido, fez-se a simulação da formação de óxidos na superfície do cilindro utilizando
o software FactSage 7.0, um sistema integrado de banco de dados termodinâmicos.

3.2.

QUANTIFICAÇÃO DE DESGASTE

Conforme

relatado

previamente,

diversos

pesquisadores

propuseram

metodologias para estimar o desgaste em superfícies de engenharia comparando
curvas de Abbott-Firestone e histogramas de superfícies antes e após o processo de
desgaste [97, 185-189]. Portanto, em geral, pode-se estimar o desgaste de uma dada
amostra quando se tem o perfil da superfície a ser analisada antes e após o desgaste. A
Figura 57 apresenta os métodos propostos para avaliação de desgaste em cilindros de
combustão interna. Ressalta-se que os métodos de 1 a 3 requerem o estudo de
superfícies relocadas. A técnica de relocação (do inglês, “relocation”) permite a análise
de superfícies na mesma região antes e após o seu desgaste. Com isso, os métodos de
1 a 3 devem possibilitar elevada precisão, incluindo a quantificação de desgaste em
nível de rugosidade (almost ‘zero-wear’).
Os métodos 7 e 8 consideram a região não desgastada do cilindro (localizada a
baixo do PMI) como representativa do cilindro em seu estado original (antes do
desgaste). Sendo necessária a análise de extensas regiões da superfície do cilindro, a
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Figura 57 – Métodos propostos para avaliação de desgaste em cilindros de motores de
combustão interna
implementação de tais métodos é custosa. Contudo, ressalta-se que os métodos 7 e 8
devem apresentar elevada precisão, possibilitando a determinação da altura relativa
da superfície desgastada do cilindro em relação à sua região não desgastada (ND).
Os métodos 4, 5, 9 e 10 se baseiam no simples estudo da variação de
parâmetros de rugosidade. A implementação destes métodos é relativamente simples,
porém os resultados de estimação de desgaste devem ser apenas aproximados.
Finalmente, o método 6 se baseia em uma análise fractal multiescala
considerando as duas escalas principais em nível de rugosidade da superfície brunida,
a saber: a rugosidade do platô e o perfil dos sulcos de brunimento. A seguir, cada um
dos métodos será detalhado.

3.2.1. Avaliação de desgaste em cilindro de motor heavy-duty diesel
com acabamento do tipo plateau honing (métodos 1 a 6)
No presente trabalho, diferentes metodologias são propostas de modo a
estimar o desgaste de cilindros. Inicialmente, avalia-se o desgaste de um cilindro de
motor heavy-duty diesel com acabamento do tipo plateau honing testado em
dinamômetro por 100 h. Foram obtidas doze topografias deste cilindro antes e outras
doze após o teste em dinamômetro. As topografias foram obtidas aproximadamente
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na mesma região do cilindro utilizando um interferômetro de luz branca (WLI) da
marca BMT e um algoritmo de relocation proposto por Condeço et al. [263] foi
implementado em Matlab para avaliar as superfícies antes e após o desgaste
exatamente na mesma região do cilindro. As regiões avaliadas do cilindro
correspondem a três alturas (PMS, MC e PMI) e aos quatro ângulos do cilindro, a
saber:
0o: Anti-thust side (ATS) – direção do cilindro sujeita à menor pressão pelo pistão
90o: Front side (FS) – direção do cilindro que aponta para a correia dentada
180o: Thrust side (TS) – direção do cilindro sujeita à maior pressão pelo pistão
270o: Rear side (RS) – direção do cilindro que aponta para o volante

Embora o algoritmo de relocation proposto por Condeço et al. [263] permita a
localização da mesma região antes e após o desgaste nas coordenadas x e y, ele não
possibilita a determinação da altura relativa entre as topografias. Assim, outra
metodologia deve ser aplicada a fim de efetuar o relocation ao longo do eixo z (altura).
Inicialmente, três alturas de referência distintas foram usadas na análise de
desgaste, sendo elas: a altura correspondente ao plano da moda da topografia (PMo)
(método 1), a altura correspondente à altura do Smr2 (método 2) e uma faixa de
alturas correspondentes à altura dos vales da superfície (alturas correspondentes a
valores de material ratio entre 90% a 99%) (método 3). Assim como proposto por
Cabanettes e Rosén [189], após a determinação da altura de referência, subtrai-se a
topografia desgastada da não desgastada, mantendo-se apenas os valores de desgaste
positivos.
Segundo Rubach et al. [264], a variação do volume de material dos picos pode
fornecer informações importantes quanto à quantificação do desgaste de superfícies
brunidas, por meio da estimativa da abrasão dos picos da topografia. Contudo, caso o
desgaste atinja a profundidade do core, o estudo da variação do volume dos picos
pode ser de pouca utilidade na tentativa de quantificar o desgaste. Assim sendo, fez-se
um estudo da variação dos parâmetros de rugosidade Vm(Smr1) (método 4) e
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Vm(Smr2) (método 5) antes e após o teste em dinamômetro de modo a estimar o
desgaste dos cilindros.
Sabe-se que diferentes escalas de rugosidade podem ser afetadas pelo
desgaste em diferentes níveis. Em superfícies brunidas, por exemplo, tanto a
rugosidade do platô [208, 211-214] quanto a textura dos sulcos [120, 215, 216]
possuem papel fundamental em relação à sustentação hidrodinâmica, ao atrito e ao
desgaste. Contudo, a forma com que estas componentes afetam o desempenho do
motor é bastante distinta [215]. Deste modo, é interessante que tais componentes
sejam estudadas separadamente em questões de cunho tribológico.
O método 6 para quantificação de desgaste consiste em uma análise fractal
multiescala, na qual a superfície desgastada será decomposta em suas duas principais
componentes, a saber: a rugosidade do platô e a textura dos sulcos de brunimento. A
decomposição da topografia será feita no domínio da frequência utilizando a
transformada de Fourier. Para tanto, thresholds (limites) de 75% e 85% do valor
máximo da potência serão utilizados na obtenção das componentes de platô e de
sulcos de brunimento. Após a decomposição da topografia desgastada, as dimensões
fractais serão obtidas para cada uma de suas componentes a partir da inclinação da
função Densidade Espectral de Potência (PSD, sigla em inglês) em escala log-log (vide
Equação 24). Deste modo, pode-se dizer que o método proposto consiste em uma
análise fractal em duas escalas (biescalar).
Após a obtenção das dimensões fractais das componentes das superfícies
desgastadas, um modelo de regressão múltipla será utilizado de modo a verificar a
correlação do método proposto com o desgaste. Deste modo, o método 6 será
comparado com um método de maior precisão para quantificação do desgaste. Neste
caso, será escolhido como referência o método mais preciso dentre os três primeiros
apresentados na Figura 57.

3.2.2. Avaliação de desgaste em cilindro de motor flex-fuel com
acabamento do tipo standard honing (métodos 5 e de 7 a 10)
Embora a avaliação de desgaste de perfis/topografias relocados apresente
nítidas vantagens em relação à análise de desgaste de superfícies não relocadas, na
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maioria dos casos de testes de motor, não se tem o perfil de ondulação/rugosidade da
superfície exatamente na mesma região antes e após o desgaste. Este foi o caso do
motor flex-fuel. Não foi possível ter acesso ao motor flex-fuel antes do teste de motor
e, portanto, sua análise de desgaste foi mais difícil do que a análise de desgaste do
motor heavy-duty diesel.
Em cilindros de motores nos quais não se tem uma análise da superfície antes
do desgaste, pode-se supor que a região não degastada do cilindro ND, localizada
abaixo do PMI, seja representativa da condição original do cilindro (antes do teste de
motor) na região em que posteriormente houve desgaste [51]. Para isso, pressupõe-se
que o acabamento superficial seja uniforme ao longo de toda a extensão do cilindro.
Assim, o desgaste pode ser estimado comparando regiões desgastada e não
desgastada do cilindro.
As topografias da superfície brunida do cilindro 1 do motor flex-fuel foram
obtidas por meio de um perfilômetro óptico Taylor Hobson modelo CCI. O
processamento posterior das topografias foi feito por meio dos softwares TalyMap e
Matlab.
Cinco metodologias distintas foram propostas a fim de estimar o desgaste no
cilindro de motor flex-fuel, estando duas delas relacionadas à análise contínua do perfil
de rugosidade/ondulação do cilindro e outras três baseadas na análise descontínua do
perfil de rugosidade do cilindro. A seguir, as cinco metodologias são descritas com
maior detalhamento.
3.2.2.1.

Método para quantificação de desgaste via análise contínua do perfil
do cilindro (métodos 7 e 8)
A análise do perfil de rugosidade de superfícies antes e após o desgaste dá

indícios de que seja possível quantificar o desgaste de superfícies por meio da análise
da altura entre as topografias nos seus estados original e desgastado (vide Figura 58).
Portanto, o desgaste (perda em volume) pode ser obtido por integração da curva de
Abbott-Firestone da superfície não desgastada por um comprimento correspondente à
distância entre as topografias (∆Z).
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Figura 58 – Representação do perfil de rugosidade de uma superfície brunida antes e
após o desgaste
Em cilindros de motores de combustão interna usados, podem ser observadas
duas regiões distintas, sendo elas: a região de curso do pistão (região do cilindro que
entra em contato com os anéis do pistão) e a região não desgastada (região do cilindro
que não entra em contato com os anéis do pistão). Analisando a Figura 59, nota-se que
os picos da região não desgastada do cilindro são mais elevados do que os picos da
região desgastada. Ressalta-se também que, embora a região não desagastada do
cilindro possa sofrer pequenas alterações devido à batida de saia do pistão, tais
alterações superficiais são desprezíveis, de modo que as características originais do
brunimento são mantidas nesta região do cilindro [52].

Figura 59 – Perfil de rugosidade/ondulação da superfície do cilindro 1 após o teste de
motor
Supondo que o cilindro do motor não apresente erros substanciais de forma,
pode-se assumir que antes do desgaste ocorrer, a seção do cilindro correspondente à
região de curso do pistão apresentava perfil de rugosidade/ondulação similar ao
apresentado pela região que não entra em contato com os anéis do pistão. Portanto, a
quantificação de desgaste via perda volumétrica pode se resumir à comparação entre
a altura da topografia correspondente à região desgastada e a altura da topografia na
região não desgastada.
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O perfil de rugosidade/ondulação tal qual apresentado na Figura 59 pode ser
utilizado para quantificar o desgaste da região de curso do pistão por meio do seguinte
procedimento:
Passo 1:

Divide-se a topografia da região de curso do pistão (região
desgastada do cilindro) em N regiões menores. Portanto, dividese a região de curso do pistão nas regiões n1 , ... , nN ;
Obs.: Após o passo 3, o desgaste terá sido computado para cada
uma destas N regiões. Portanto, tais regiões devem ser
suficientemente pequenas, de modo a avaliar o desgaste quase
que pontualmente.

Passo 2:

Obtém-se a altura do core (hD ) de cada uma das N regiões
correspondentes à região de curso do pistão.

Passo 3:

Seja ni uma região qualquer dentre as N regiões possíveis
pertencentes à região de curso do pistão. Seja também hDi a
altura do core da região ni . O volume de material desgastado na
região ni será igual à integral da curva de Abbott-Firestone da
região não desgastada até a profundidade hDi menos a integral
da curva de Abbott-Firestone da região desgastada até a
profundidade hDi . Em outras palavras, se a altura hDi
corresponde a um material ratio de XD % em relação à
topografia desgastada e a um material ratio de XND % em
relação à topografia não desgastada, então o volume de material
desgastado na região ni é dado por Vm(XND %)ND −
Vm(XD %)D.

A altura do core (hD ) pode ser obtida por meio de dois métodos:
Primeiramente, a altura do core pode ser dada como aquela correspondente ao
pico do histograma de uma dada topografia. Deste modo, a altura do core corresponde
à altura do plano da moda da topografia (PMo). Este método (método 7) adota o
raciocínio proposto por Cabanettes e Rosén [189].
83

Utilizando um método alternativo (método 8), a altura do core também pode
ser dada como a altura na qual ocorre o contato com um contra-corpo plano. Isso
pode ser obtido por meio do índice de plasticidade (ψ), cuja fórmula encontra-se
esquematizada na Equação 29:
ψ=

E∗ σs 1/2
H

(β)

( 29 )

onde H é a dureza do corpo mais mole (cilindro), σs é o desvio padrão da altura
dos picos, β é o raio dos picos e E ∗ é o módulo de Young reduzido e vale E ∗ =
[

(1−υ21 )
E1

+

(1−υ22 )
E2

−1

] . Além disso, σs e β podem ser substituídos respectivamente pelos

parâmetros da norma ISO 25178-2:2012 Spq (desvio padrão do platô, ou “plateau root
mean square deviation”) e 1/Spc (inverso da curvatura média dos picos, ou
“arithmetic mean peak curvature”).
Se ψ > 1, o contato com o contra-corpo (que pode ser um anel, por exemplo) é
predominantemente plástico e a área real de contato plástico pode ser dada pela
Equação 30 [265, 266], onde 𝐹𝑁 é a força normal e 𝐻 é a dureza do corpo mais mole.
Assim, pode-se concluir que a área real de contato independe da topografia e deve ser
a mesma tanto para a região desgastada quanto para a região não desgastada.
Arp =

FN

( 30 )

H

Para ψ < 1, tem-se contato elástico e, baseando-se no modelo de contato
proposto por Onions e Archard [267], a área real de contato elástico pode ser dada por
[20]:
Are ∝

Fn
E∗

β

(σ )

( 31 )

s

Após obter-se a área real de contato, a altura do core pode ser dada como a
altura para a qual se tem um valor de material ratio que corresponde à área real de
contato.
3.2.2.2.

Método para quantificação de desgaste via análise descontínua do
perfil do cilindro (métodos 5, 9 e 10)
O método da perfilometria óptica tem possibilitado avanços expressivos na

tribologia, especialmente no que diz respeito à análise de desgaste. Porém, o método
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também apresenta algumas limitações, como a falta de uma referência absoluta na
altura das topografias. Com isso, torna-se difícil a aplicação do método de
perfilometria óptica na determinação da diferença de altura entre topografias
diversas. Para contornar tal problema, pode-se avaliar continuamente a altura do perfil
bidimensional do cilindro, conforme apresentado no item 3.2.2.1. (vide métodos 7 e
8), ou pode-se adicionar algum referencial absoluto que atue como uma altura de
referência. O plano médio das topografias, por exemplo, é relativo à própria topografia
e, portanto, não pode ser utilizado como altura de referência [189]. Os picos da
topografia são gastos e os vales tendem a ser preenchidos por debris [126], de modo
que tampouco qualquer um dos dois pode ser utilizado como altura de referência.
De modo a avaliar a diferença de alturas de topografias não interconectadas e,
portanto, quantificar o desgaste de cilindros via perda em volume, diferentes métodos
são propostos. Todas as metodologias para quantificação de desgaste via análise
descontínua de perfis de rugosidade baseiam-se na variação do parâmetro Vm(p),
porém diferem quanto à altura de referência a ser adotada na comparação entre as
regiões desgastada e não desgastada do cilindro.
Método para quantificação de desgaste via alinhamento do plano da moda
(PMo) (método 9)
Visando alinhar topografias de superfícies relocadas (mesma região analisada)
na direção z (altura), Cabanettes e Rosén [189] propuseram mover verticalmente as
curvas de Abbott-Firestone de modo a alinhar as regiões de core das topografias
(Figura 43b). Isto pode ser feito, alinhando os pontos de máximo dos histogramas das
topografias (Figura 43c), o que corresponde a adotar a altura correspondente à moda
da topografia (PMo) como altura de referência. Após este passo inicial, o desgaste é
estimado subtraindo a topografia da superfície desgastada da topografia da região não
desgastada.
Embora o método original proposto por Cabanettes e Rosén [189] destine-se à
comparação entre perfis correspondentes à mesma região antes e após o processo de
desgaste (“relocated profiles”), o conceito do modelo pode ser adaptado para
comparar regiões distintas de um cilindro de motor. Para isso, algumas adaptações são
necessárias, tais como a suposição de uniformidade do brunimento ao longo do
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cilindro. Supondo tal uniformidade, pode-se admitir que a região abaixo do PMI (região
que não entra em contato com os anéis de pistão e, portanto, não sofre desgaste) é
representativa da condição original do cilindro (antes do teste de motor) na região em
que posteriormente houve desgaste. Assim, o desgaste pode ser estimado
comparando as regiões desgastada e não desgastada do cilindro por meio da seguinte
operação:
perda em volume = Vm(XPMo %)ND − Vm(XPMo %)D

( 32 )

onde XPMo % é o material ratio correspondente à altura do core da superfície
do cilindro estimado pelo plano da moda da topografia e os índices “ND” e “D”
correspondem, respectivamente, a regiões do cilindro sem uso (não desgastadas) e
após o processo de desgaste (desgastadas).
A Figura 60 apresenta os passos para quantificação de desgaste por meio do
método 9. Nela, são apresentados esquematicamente os histogramas das regiões
desgastada e não desgastada do cilindro. Note que a área azul da Figura 60a
corresponde ao volume de material acima do plano da moda da região não desgastada
do cilindro (Vm(XPMo %)ND ), enquanto a área vermelha da Figura 60b corresponde ao
volume de material acima do plano da moda da região desgastada do cilindro
(Vm(XPMo %)D).

(a) Vm(XPMo %)ND

(b) Vm(XPMo %)D

Figura 60 – Representação esquemática para quantificação de desgaste por meio do
método 9 (adaptado de [189])
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Método para quantificação de desgaste via alinhamento de 𝑺𝒎𝒓 = 𝟖𝟎%
(método 10)
O parâmetro de rugosidade Vm(80%) corresponde ao volume de material até
a altura correspondente à fração de material de 80%, sendo igual à soma de material
nos picos e no core (Vmp + Vmc). Sua variação pode dar indícios do volume removido
de material (desgaste) e, portanto, a fração de material igual a 80% também será
investigada na quantificação do desgaste do cilindro 1 do motor flex-fuel analisado.
As Equações 33 e 34 são equivalentes e correspondem à quantificação de
desgaste, considerando o alinhamento de Smr = 80%.
perda em volume = Vm(80%)ND − Vm(80%)D

( 33 )

perda em volume = [Vmc + Vmp]ND − [Vmc + Vmp]D

( 34 )

Método para quantificação de desgaste via alinhamento do 𝑺𝒎𝒓𝟐 (método 5)
Algo em comum entre os parâmetros Vmp, Vmc, Vvc e Vvv é que os valores
default para as porcentagens de material ratio são constantes (10% e/ou 80%).
Porém, o próprio efeito do desgaste modifica a distribuição de alturas da topografia,
indicando que o uso dos parâmetros Smr1 e/ou Smr2 a fim de definir o material ratio
poderia ser mais eficiente na quantificação de picos e vales do que valores constantes.
O parâmetro Vm(Smr2) é equivalente à soma de Spk com Sk, mas fornece as
informações em termos de volumes ao invés de alturas. Deste modo, sua variação
poderia representar um bom estimador para o desgaste. A Equação 35 fornece um
estimador do desgaste por meio do parâmetro Vm(Smr2).
perda em volume = Vm(Smr2)ND − Vm(Smr2)D

( 35 )

A equação anterior é similar à Equação 33, porém, enquanto a Equação 33
assume que a altura correspondente a um material ratio de 80% permanece
inalterada após o desgaste, a Equação 35 supõe que é a altura correspondente à
fração de material de Smr2 que permanece inalterada após o desgaste.
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3.3.

ANÁLISE DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES TOPOGRÁFICAS
DECORRENTES DO DESGASTE NO COEFICIENTE DE ATRITO DE
CILINDROS DE MOTORES

Uma vez que diferentes mecanismos de desgaste podem estar presentes em
cilindros de motores de combustão interna, a superfície desgastada de cilindros pode
apresentar características diversas, tais como: alisamento do platô, diminuição da
profundidade dos sulcos de brunimento, presença de riscos verticais de abrasão e
poros decorrentes de lascamento de material ocasionado por fratura por fadiga. Visto
que tais alterações topográficas podem afetar positiva ou negativamente o coeficiente
de atrito do tribossistema anel/cilindro, fez-se a análise do efeito destas alterações no
desempenho do motor utilizando os softwares SURFAT 1.1, SurfLUB 2.0 e VTL 3.8,
desenvolvidos por Profito [268, 269].
Os softwares utilizados permitem a modelagem matemática do tribossistema
anel/cilindro para regimes misto e hidrodinâmico. O software SurfLUB 2.0 também
inclui um modelo determinístico, de modo a permitir a simulação na escala de
rugosidade. Assim, pode-se verificar o efeito de pequenas alterações superficiais no
coeficiente de atrito de anéis de terceiro canalete, que são os principais responsáveis
pelas perdas por atrito em cilindros de motores [270-272]. O óleo utilizado nas
simulações foi o SAE 5W-30 e pré-carga da mola do anel de óleo foi de F = 30 N.
É importante ressaltar que os softwares apresentados assumem hipóteses de
fluido newtoniano e de aderência perfeita do fluido à parede do cilindro ou à
superfície do anel (escorregamento nulo do lubrificante). Embora tais hipóteses sejam
razoáveis para condições nas quais a taxa de cisalhamento seja relativamente baixa,
elas podem resultar na superestimação do COF para elevadas taxas de cisalhamento.
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4. RESULTADOS
4.1.

ANÁLISES QUÍMICA E MICROESTRUTURAL DA CAMISA DO
MOTOR FLEX-FUEL

4.1.1. Composição química
A Tabela 4 apresenta a composição química da camisa do motor flex-fuel. Notase que ela apresenta composição eutética9 com teor considerável de fósforo, de modo
a aumentar a resistência ao desgaste abrasivo por meio da formação de steadita [273].
Destacam-se também elevados teores de silício (elemento que aumenta o intervalo de
solidificação entre os eutéticos estável e metaestável, de modo a propiciar a
solidificação segundo o sistema estável [274]) e de cromo (elemento estabilizador de
carbonetos na solidificação capaz de aumentar resistência à tração e dureza por meio
da redução do espaçamento interlamelar da perlita [275]). Em geral, adições de
manganês são feitas de modo a neutralizar o enxofre por meio da formação de sulfeto
de manganês (MnS) ao invés de sulfeto de ferro (FeS), que possui baixo ponto de fusão
[276, 277]. De modo a possibilitar a neutralização do enxofre, Norbury [278] afirma
que a concentração de manganês deve respeitar a relação %𝑀𝑛 = 1,7 × %𝑆 + 0,3.
Para teores superiores a estes, o manganês também promove o refino da perlita [279].
É provável que este tenha sido o motivo pelo qual a camisa do motor flex-fuel
apresentou teor de manganês duas vezes superior ao necessário para neutralizar o
enxofre.
Tabela 4 – Composição química (porcentagem em massa) da camisa do motor flexfuel9
Ceq

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ti

Sn

Cu

Pb

Al

4,30

3,34

2,53

0,827

0,339

0,050

0,473

0,017

0,005

0,018

0,002

0,004

4.1.2. Análise microestrutural
A Figura 61 apresenta a micrografia da superfície da camisa do motor flex-fuel
sem ataque químico. De acordo com a classificação da norma ISO 945/1975 [147], a
9

O carbono equivalente foi obtido por meio da seguinte expressão: CE = C + (Si + P)/3, onde C, Si e P
são os teores de carbono, silício e fósforo, respectivamente.
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análise microestrutural indicou a presença de grafita lamelar (forma I), tipo A (irregular
desorientada) e tamanho 5 (com algumas grafitas de tamanho 4). A Figura 62
apresenta a microestrutura do cilindro atacada com Nital. A matriz perlítica é
decorrente dos elevados teores de manganês e cromo, enquanto que elevados teores
de silício dificultaram a formação de carbonetos. Adições de fósforo resultaram na
formação de aproximadamente 6% de steadita.

Figura 61 – Micrografias da camisa do motor flex-fuel sem ataque químico (aumento
original de 100x)

Figura 62 – Micrografias da camisa do motor flex-fuel com ataque de Nital (aumento
original de 1.000x)
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O espaçamento interlamelar da perlita foi estimado analisando em MEV
amostras do cilindro polidas e atacadas quimicamente. Nas medições, foram traçados
perpendicularmente às lamelas da perlita segmentos de reta de tamanho conhecido e
o espaçamento interlamelar foi calculado dividindo o comprimento do segmento de
reta pelo número de lamelas de cementita intersectadas, conforme apresentado na
Figura 63. Ao todo, 116 colônias de perlita foram medidas e o espaçamento
interlamelar médio foi de 0,35 μm. O histograma do espaçamento interlamelar da
perlita encontra-se apresentado na Figura 64.

Figura 63 – Medição de espaçamento interlamelar de perlita
As Figuras de 65 a 67 apresentam a microestrutura do cilindro após ataque
químico com reagente Rivera para diferentes aumentos. As células eutéticas são
apresentadas em coloração azulada. A Figura 68 corresponde ao histograma dos
diâmetros das células eutéticas. Ao todo, 60 medições foram necessárias para a
elaboração do histograma. O diâmetro médio das células eutéticas foi de 281 μm.
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Figura 64 – Histograma do espaçamento interlamelar da perlita da camisa do motor
flex-fuel

Figura 65 – Micrografia da camisa do motor flex-fuel após ataque químico com
reagente Rivera (aumento original de 50x)
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Figura 66 – Micrografia da camisa do motor flex-fuel após ataque químico com
reagente Rivera (aumento original de 100x)

Figura 67 – Micrografia da camisa do motor flex-fuel após ataque químico com
reagente Rivera (aumento original de 200x)
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Figura 68 – Histograma dos diâmetros das células eutéticas da camisa do motor flexfuel

4.2.

MECANISMOS DE DESGASTE ATUANTES NO CILINDRO DO
MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA FLEX-FUEL

4.2.1.

Análise macroscópica

4.2.1.1. Anéis e pistões
Os pistões do motor flex-fuel encontram-se apresentados nas Figuras 69 e 70.
Tanto os pistões quanto os anéis aparentaram poucas alterações em suas superfícies.
Verificou-se a presença de resíduo carbonizado na região de interface do pistão com a
câmara de combustão, além de riscos de abrasão nas faces externas dos anéis. Tais
riscos puderam ser observados com vista desarmada, contudo, devido à dificuldade de
registrá-los por meio de uma câmera fotográfica convencional, optou-se por
caracterizá-los utilizando uma lupa. As Figuras de 71 a 73 apresentam as superfícies
desgastadas dos anéis.
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Figura 69 – Pistões do motor flex-fuel com bielas montadas

Figura 70 – Pistões do motor flex-fuel
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Figura 71 – Riscos de abrasão na face externa do anel de primeiro canalete

Figura 72 – Riscos de abrasão na face externa do anel de segundo canalete
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Figura 73 – Riscos de abrasão na face externa do anel de terceiro canalete
4.2.1.2. Camisa
Na Figura 74, são apresentadas fotografias das quatro camisas do motor flexfuel, mostrando as regiões internas das direções TS (thrust side) e ATS (anti-thrust
side). Analisando a região de interface com a câmara de combustão das camisas
(região superior que não entra em contato com o anel), verificou-se que a região do
cilindro compreendida entre as direções TS e RS (rear side) apresentou maior
quantidade de resíduo carbonizado do que a região entre as direções ATS e FS (front
side). Interessante notar que as válvulas de admissão encontram-se entre as direções
TS e RS e as de exaustão entre as direções ATS e FS. Além disso, as válvulas de
admissão apresentaram visivelmente quantidade maior de resíduo carbonizado do que
as válvulas de exaustão. Inferiu-se, portanto, que as temperaturas mais baixas
associadas às válvulas de admissão foram responsáveis pelo maior acúmulo de resíduo
carbonizado entre as direções TS e RS do cilindro.
Devido à dinâmica do pistão, as direções TS e ATS apresentam condições de
operação consideravelmente distintas, porém as direções FS e RS apresentam
condições similares em termos de pressão aplicada pelo pistão ao cilindro. Como o RS
do cilindro apresentou maior ocorrência de resíduo carbonizado na ICC do que o FS,
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Figura 74 – Regiões internas das direções TS e ATS das camisas do motor flex-fuel
espera-se verificar a contribuição do material carbonizado na ocorrência de riscos
verticais de abrasão no cilindro por meio da comparação via microscopia eletrônica de
varredura entre o FS e o RS do cilindro.
Dentre todas as camisas do motor flex-fuel, a camisa 1 foi selecionada para
análise mais detalhada. Para tanto, ela foi particionada utilizando um cut-off para
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posterior análise via microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia
eletrônica com feixe de íon focalizado (FIB), espectroscopia Raman e microscopia
óptica. A Figura 75 mostra a direção ATS do cilindro 1.

Figura 75 – Direção ATS do cilindro 1 do motor flex-fuel

4.2.2.

Análise microscópica

Nesta seção, serão apresentados inicialmente os principais mecanismos de
desgaste observados por meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura
(MEV). Posteriormente, será feita uma análise mais detalhada do front side (FS) do
cilindro, de modo a verificar as alterações superficiais decorrentes do desgaste para
diferentes alturas do cilindro. Finalmente, será feita uma comparação entre os
mecanismos de desgaste presentes nas diferentes direções do cilindro. Deste modo,
será possível associar melhor a dinâmica do motor com os mecanismos de desgaste
atuantes.
4.2.2.1.

Principais mecanismos de desgaste observados por meio da técnica de
microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Com o propósito de analisar regiões representativas do cilindro 1, efetuou-se

sua análise via microscopia eletrônica de varredura em quatro ângulos diferentes (TS,
RS, ATS e FS) e sete profundidades (3,0 mm; 6,5 mm; 10,0 mm; 56,0 mm; 91,0 mm;
94,5 mm e 117,0 mm a partir do topo da camisa). As análises foram feitas para
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aumentos de 200, 500 e 1.000 vezes. Todas as micrografias foram obtidas via análise
do detector de elétrons secundários.
A Figura 76 corresponde ao FS do ponto morto superior do cilindro 1 do motor
flex-fuel. Nela, nota-se a presença de características que estão presentes em diversas
regiões do cilindro, a saber: regiões de platô (PL), sulcos de brunimento (SB), folded
metal (FM), buracos (B), riscos verticais de abrasão (RV) e pites (P).
Sulcos de brunimento, regiões de platô, buracos e folded metal podem ser
encontrados em todas as regiões do cilindro, embora a presença da camada de resíduo
carbonizado dificulte a observação de algumas destas características na região de
interface com a câmara de combustão (ICC). Além disso, todas as regiões da camisa
nas quais há contato com os anéis de pistão apresentam riscos verticais de abrasão.
Pites foram observados especialmente no ponto morto superior e regiões
apresentando arrancamento de material foram encontradas no PMI do TS (vide Figura
77).

Figura 76 – Regiões características presentes na superfície de cilindros de ferro fundido
brunido (ponto morto superior do front side com aumento original de 1.000x)
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Figura 77 – Evidências de arrancamento de material no PMI do thrust side
Análise do front side (FS) do cilindro
As Figuras de 78 a 80 mostram as micrografias correspondentes ao front side da
camisa. As seguintes observações podem ser obtidas a partir de sua análise:


Riscos verticais de abrasão são mais visíveis para aumentos de 500 e 1.000
vezes (vide Figuras 79c, 79d, 80c e 80d);



devido ao maior alisamento da topografia no PMI, nota-se que a condição
de desgaste mais severo ocorre para esta região do cilindro. Embora o
principal mecanismo de desgaste desta região ainda não tenha sido
evidenciado, a presença de alguns riscos verticais aponta para a ocorrência
de abrasão no PMI (assim como em todo o restante do motor);



a região não desgastada do cilindro (ND) foi a que apresentou maior
quantidade de material dobrado (folded metal), indicando que o folded
metal se forma essencialmente durante a usinagem do cilindro e que sua
remoção se dá de forma gradual durante a operação do motor.
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Figura 78 – Micrografias do front side do cilindro 1 para diferentes alturas (aumento
original de 200x)
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Figura 79 – Micrografias do front side do cilindro 1 para diferentes alturas (aumento
original de 500x)
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Figura 80 – Micrografias do front side do cilindro 1 para diferentes alturas (aumento
original de 1.000x)
As Figuras 79a e 80a permitem a visualização de regiões da interface com a
câmara de combustão que se assemelham a trincas da camada de resíduo
carbonizado. Contudo, a Figura 81 mostra que tais regiões são veios de grafita. Nestas
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regiões, provavelmente houve corrosão da matriz metálica que recobria as grafitas, de
modo a expô-las. O espectro de composição química obtido por EDS encontra-se
apresentado na Figura 82a. A fim de comparação, obteve-se também o espectro de
composição química para a região não desgastada do cilindro (Figura 82b). A Tabela 5
apresenta o percentual (em massa) de cada elemento químico analisado nas regiões
de ICC e ND. Os tempos de aquisição para obtenção dos espectros foi de 33 min.
Embora os valores percentuais de carbono sejam meramente orientativos, nota-se que
a região de ICC apresenta maior concentração de oxigênio (devido à oxidação da
superfície do cilindro) e de carbono (devido à exposição de veios de grafita resultantes
da corrosão da matriz metálica), além de cálcio (elemento proveniente do detergente
presente no óleo lubrificante).

Figura 81 – Imagens de elétrons secundários e retroespalhados da ICC e mapa de
composições obtido por EDS
105

Figura 82 – Espectros de composição química obtidos por EDS para as regiões (a) ICC e
(b) ND
Tabela 5 – Composição química obtida por EDS para as regiões ICC e ND (percentual
em massa)
Região
ICC
ND

C
17,04
7,62

O
15,24
0,63

Si
2,45
2,27

P
0,44
0,08

S
0,18
0,04

Ca
0,40
0,05

Cr
0,42
0,35

Mn
0,68
0,77

Fe
63,14
88,19

A Figura 83 mostra uma imagem da região de interface com a câmara de
combustão em maiores detalhes. Nela, notam-se regiões em destaque nas quais a
corrosão foi mais pronunciada e lamelas de perlita tornaram-se visíveis.
Comparação entre as quatro direções do cilindro
As Figuras de 84 a 90 apresentam micrografias de regiões correspondentes às
mesmas alturas da camisa, mas para diferentes ângulos. Um aumento de 500x foi
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utilizado nas análises. Todas as micrografias podem ser visualizadas em tamanho maior
no Apêndice A.

Figura 83 – Região da ICC com indícios de corrosão

Figura 84 – Micrografias para profundidade de 3,0 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)
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Figura 85 – Micrografias para profundidade de 6,5 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)

Figura 86 – Micrografias para profundidade de 10,0 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)
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Figura 87 – Micrografias para profundidade de 56,0 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)

Figura 88 – Micrografias para profundidade de 91,0 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)
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Figura 89 – Micrografias para profundidade de 94,5 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)

Figura 90 – Micrografias para profundidade de 117,0 mm do cilindro 1 e diferentes
ângulos (aumento original de 500x)
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Analisando as micrografias presentes nas figuras numeradas de 84 a 90, podese verificar que:


Com exceção da região de ICC, não se observaram veios de grafita na
superfície do cilindro;



verificou-se que o desgaste provocou o alisamento da topografia
(diminuição da rugosidade);



a região de interface com a câmara de combustão apresentou
características relativamente semelhantes para diferentes ângulos10, sendo
que foram observados veios de grafita em todas as direções do cilindro
(vide Figura 84);



verificou-se a presença de riscos de abrasão na região de curso do pistão;



o TS do PMI apresentou indícios de arrancamento de material (Figura 88);



pites foram observados especialmente no ponto morto superior;



observou-se a presença de folded metal tanto na região de platô quanto
recobrindo sulcos de brunimento;



o PMI apresentou maior alisamento do platô, indicando desgaste mais
acentuado nesta região do cilindro. Verificou-se ainda que grande parte dos
sulcos de brunimento do PMI desapareceu (vide Figura 88). Interessante
ressaltar que o desaparecimento dos sulcos não está relacionado apenas ao
seu recobrimento por debris ou ao desgaste completo da superfície até
profundidades correspondentes à região mais baixa dos sulcos. A Figura 91
indica que alguns sulcos de brunimento com pouca profundidade
(especialmente aqueles que já estejam quase desaparecendo) podem ser
recobertos definitivamente por material deformado plasticamente (folded
metal). Portanto, o folded metal no interior de sulcos de brunimento pode
ser tanto responsável pela intensificação de riscos verticais de abrasão
(caso sulcos profundos sejam recobertos e a espessura da parede do folded
metal seja suficientemente pequena a ponto de romper e se tornar um

10

Embora as análises de microscopia eletrônica de varredura tenham indicado grande semelhança entre
as regiões de ICC dos diferentes ângulos do cilindro, análises macroscópicas indicaram maior
concentração de depósitos de combustão nas direções TS e RS (vide tópico 4.2.1.2).
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debri) quanto pelo recobrimento completo destes sulcos (caso o folded
metal recubra em definitivo sulcos pouco profundos);

Figura 91 – Ocorrência de folded metal recobrindo completamente sulcos de
brunimento


a região não desgastada foi a que apresentou maior quantidade de folded
metal, indicando que este tipo de defeito se forma essencialmente durante
a usinagem do cilindro e que sua remoção se dá de forma gradual durante a
operação do motor;



verificou-se a ocorrência de poucos riscos verticais na direção ATS da região
não desgastada do cilindro (vide Figura 90). Tal ocorrência deve estar
relacionada à dinâmica do pistão, sendo resultado de sua batida da saia;



nas posições em que há reversão do pistão (extremidades do PMS e do
PMI) verificou-se a presença de riscos de abrasão em formato de “∪” e “∩”
(vide Figura 92). Este pode ser um sinal da rotação dos anéis.

4.2.2.2. Desgaste por abrasão
Os resultados apresentados nos tópicos anteriores indicam que a abrasão é um
mecanismo de desgaste importante em cilindros de motores. Contudo, sabe-se que
diferentes abrasivos podem estar presentes no tribossistema anel/cilindro, tais como:
poeira, resíduo carbonizado e debris de desgaste [163, 173]. Além disso, o próprio anel
pode causar abrasão a dois corpos, devido à sua elevada dureza [280, 281]. Segundo
Andersson [8], a abrasão a dois corpos é o principal mecanismo de desgaste
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responsável pelo running-in, sendo esta, resultado das interações entre asperezas dos
anéis e do cilindro.

Figura 92 – Riscos de abrasão em formato de “∪” no PMI do RS
Nas próximas duas seções o desgaste por abrasão a dois e três corpos será
estudado em maiores detalhes.
Abrasão a dois corpos: Dureza relativa entre as superfícies dos anéis e do
cilindro
A dureza relativa entre os pares atritantes é de grande importância para o
desgaste abrasivo. Hutchings [28] afirma que, para abrasão a dois corpos, quando a
razão de dureza entre o material desgastado (substrato) e o abrasivo é superior a 0,8
(Hs /Ha > 0,8), tem-se abrasão moderada (“soft abrasion”) e há tendência ao
embotamento (cegamento) das asperezas da superfície mais dura. Já para Hs /Ha <
0,8 tem-se abrasão severa (“hard abrasion”), de modo que as partículas abrasivas ou
protuberâncias da superfície mais dura tendem a indentar e/ou riscar a superfície mais
mole.
Os anéis de segundo e terceiro canaletes são fabricados em ferro fundido
cinzento sem qualquer tipo de recobrimento (vide microestruturas nas Figuras 93 e
94). O anel de primeiro canalete, por outro lado, é fabricado em ferro fundido nodular
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com revestimento de cromo cerâmico (vide tópico 4.2.2.5 para mais detalhes sobre
este recobrimento). Deste modo, este deve ser o anel que mais contribui para a
ocorrência de abrasão a dois corpos.

Figura 93 – Microestrutura do anel de segundo canalete

Figura 94 – Microestrutura do anel de terceiro canalete
Foram realizadas medições de microdureza na superfície brunida do cilindro e
nas faces dos anéis de primeiro, segundo e terceiro canaletes. O cilindro foi analisado
em suas regiões de ponto morto superior (PMS), meio de curso (MC), ponto morto
inferior (PMI) do thrust side e na região não desgastada do cilindro (ND), localizada
logo abaixo do PMI. Deste modo, foram analisadas regiões do cilindro com níveis de
desgaste elevados (thrust side do PMI), moderados (PMS), baixos (MC) e nulos (ND).
As medições de microdureza foram realizadas para carga de 25 g (245,2 mN) e, ao
todo, foram feitas 30 medições para cada amostra. Devido à grande dispersão dos
resultados, optou-se por apresentar os resultados em um boxplot11 (vide Figura 95).

11

Sendo a mediana menos afetada por valores extremos do que a média, ela pode representar mais
eficientemente fenômenos em que se há grande dispersão de resultados. Por essa razão, os valores de
dureza foram apresentados em um diagrama de caixa (boxplot).
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Figura 95 – Microdureza da superfície de anéis e cilindro para carga de 25 g (245,2 mN)
Analisando a Figura 95, nota-se que diferentes regiões do cilindro apresentam
durezas semelhantes. A análise de Tukey [282] indicou que apenas a dureza da
superfície do anel de primeiro canalete difere significativamente das demais para 95%
de confiança (vide Figura 96).

Figura 96 – Análise de Tukey para dureza superficial de anéis e cilindro
A razão de dureza entre cilindro (substrato) e anel (abrasivo) (Hs /Ha) é de 1,0
para os anéis de segundo e terceiro canaletes e de 0,4 para o anel de primeiro
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canalete. A Figura 97 apresenta um diagrama esquemático do efeito da razão de
dureza em função da taxa desgaste do corpo mais mole. Devido à elevada dureza do
anel de primeiro canalete, nota-se elevada tendência à ocorrência de abrasão severa
no tribossistema anel/cilindro.

Figura 97 – Diagrama esquemático do efeito da razão de dureza na taxa de desgaste
(adaptado de [15])
A Figura 98 apresenta um diagrama esquemático com a transição entre regimes
moderado e severo para materiais homogêneo e não homogêneo de igual dureza.
Note que o material não homogêneo apresenta transição menos abrupta entre os
diferentes regimes de desgaste. O ferro fundido do cilindro analisado apresenta, além
da matriz perlítica, veios de grafita e steadita. Deste modo, seu comportamento deve
se assemelhar mais ao do material não homogêneo apresentado na Figura 98.
Importante ressaltar que, embora a Figura 98 seja apenas esquemática, Pintaúde et al.
[283] estudaram a transição entre regimes moderado e severo para ligas ferrosas com
diferentes níveis de heterogeneidade.
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Figura 98 – Diagrama esquemático do efeito da razão de dureza no desgaste abrasivo
de materiais homogêneo e não homogêneo (adaptado de [11])
Abrasão a três corpos: Contribuição de depósitos resultantes do processo de
combustão sobre o desgaste por abrasão
Conforme relatado anteriormente, a literatura indica que os principais
responsáveis pelo desgaste abrasivo em cilindros de motores são: poeira, resíduo
carbonizado e debris de desgaste [163, 173]. A fim de verificar a contribuição de
depósitos resultantes do processo de combustão sobre o desgaste por abrasão total
nos cilindros do motor flex-fuel analisado, compararam-se o rear side (RS) e o front
side (FS) do cilindro.
Como o RS do cilindro apresentou maior ocorrência de resíduo carbonizado na
ICC do que o FS e ambos apresentam condições de operação relativamente similares
(em termos de dinâmica do pistão), efetuou-se uma análise mais detalhada do PMS do
RS e do FS de modo a compará-los em termos de riscos verticais de abrasão. Caso o RS
apresente mais indícios de abrasão do que o FS, este pode ser um indicativo de que
resíduos carbonizados contribuíram significativamente para o processo de desgaste
por abrasão do motor flex-fuel.
Visando permitir a análise de regiões representativas do cilindro com uma
resolução aceitável (possibilitando, assim, a visualização dos riscos axiais de abrasão),
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Figura 99 – Micrografias para profundidade de 10,0 mm (PMS) do cilindro 1 para as
direções FS e RS (aumento original de 500x)
118

foi feita a união (stitching) de três imagens de microscopia eletrônica de varredura. A
Figura 99 apresenta os resultados obtidos. Analisando as figuras não foi possível
detectar nenhuma diferença significativa entre o PMS do FS e do RS em termos de
riscos verticais de abrasão. Portanto, há indícios de que os depósitos resultantes do
processo de combustão não tenham sido os principais responsáveis pelo desgaste
abrasivo no motor flex-fuel.
Embora o presente trabalho não tenha se proposto a analisar mecanismos de
desgaste em motores heavy-duty diesel, a literatura indica que resíduos de combustão
são mais frequentes nestes tipos de motores do que naqueles que operem em ciclo
Otto [284, 285]. Talvez este seja um dos motivos responsáveis pela grande semelhança
entre o PMS do FS e do RS em termos de riscos verticais de abrasão. Além disso, os
cilindros do motor flex-fuel analisado possuem brunimento do tipo standard honing.
Isso significa este tipo de brunimento resulta em grande quantidade de picos que são
removidos durante o período de amaciamento do motor. Portanto, há evidências de
que resíduos de combustão não tenham contribuído significativamente para o
desgaste abrasivo dos cilindros do motor flex-fuel analisado.
Como se verá adiante (vide tópico 4.5.2), a região do cilindro do motor flex-fuel
que apresentou maior desgaste foi o ponto morto inferior. Mais especificamente,
trata-se de uma região do cilindro que não entra em contato com o anel de primeiro
canalete. Como este anel é aquele que deve contribuir mais significativamente para o
desgaste por abrasão a dois corpos, conclui-se que debris de desgaste devem ter
contribuído mais para o desgaste abrasivo do tribossistema do que a abrasão a dois
corpos resultante da elevada dureza do anel de primeiro canalete.
4.2.2.3.

Desgaste por fadiga de contato

Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A Figura 100 mostra regiões nas quais houve lascamento de material. Além do
lascamento no TS do PMI, esta forma de remoção de material também foi observada
na região não desgastada (logo abaixo do PMI) da mesma direção do cilindro. Neale
[164] observou condições de arrancamento de material similares às encontradas no

119

presente trabalho (vide Figura 37), associando esta forma de remoção de material ao
mecanismo de desgaste por corrosão.

Figura 100 – Regiões da camisa com lascamento de material
A literatura alerta quanto à maior ocorrência de desgaste corrosivo no PMS [52,
163]. O presente trabalho confirma esta observação, de modo que pites de corrosão
foram observados especialmente no PMS do cilindro. Porém, o arrancamento de
material não foi observado em regiões nas quais o desgaste por corrosão foi mais
intenso. Com isso, há indícios de que a corrosão não tenha sido o principal mecanismo
de desgaste responsável pelo arrancamento de material observado na Figura 100.
Nas regiões nas quais houve o lascamento de material, verificou-se a presença
de perlita e, eventualmente, de cavidades nas quais anteriormente havia veios de
grafita (vide Figura 100). Isso pode reforçar a hipótese de que os veios de grafita
lamelar atuem como sítios de nucleação de trincas (vide Figura 101). Acredita-se,
portanto, que a nucleação e a propagação de tais trincas estejam associadas ao
próprio carregamento/descarregamento da superfície do cilindro (devido ao contato
cíclico com os anéis do pistão, às oscilações do processo de combustão e à batida de
saia do pistão), caracterizando assim o fenômeno de fadiga de contato.
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Figura 101 – Esquema para desgaste por fadiga de contato em cilindro de bloco de
motor de combustão interna [52]
Ao redor de algumas regiões nas quais houve lascamento de material, foram
observadas regiões menores com pequenas cavidades (vide Figura 100). Comparando
as dimensões das cavidades resultantes de fratura por fadiga com resultados da
literatura [286-288], constatou-se que as regiões menores correspondem a pites,
enquanto as maiores são peels. O fato de tais características também terem sido
observadas abaixo do PMI (na região do cilindro na qual não há contato com os anéis
do pistão), dá indícios de que o arrancamento de material deva-se à batida de saia do
pistão, especialmente no TS do cilindro.
Como o arrancamento de material observado no TS do PMI deve ser resultado
de falha por fadiga de contato, aplicações de ferro fundido em blocos de motores e
camisas de cilindro devem exigir, além da resistência mecânica, elevado índice de
tenacidade à fratura [289].
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Fez-se uma análise mais detalhada de regiões que apresentaram lascamento de
material ocasionado por fratura por fadiga. A Figura 102 apresenta uma região com
aproximadamente 10 µm de diâmetro (região 1) e outra com tamanho
aproximadamente 10 vezes maior (região 2). Além disso, a segunda região apresentou
não apenas a fratura da perlita, mas também de veios de grafita. Levantou-se,
portanto, a hipótese de que o efeito intensificador de tensões dos veios de grafita
houvesse sido responsável pelo arrancamento de uma porção maior de material na
região 2. Esta hipótese foi mais bem avaliada no tópico a seguir, no qual estas duas
regiões foram analisadas por meio da técnica de feixe de íon focalizado (FIB).

(a) Região 1

(b) Região 2

Figura 102 – Imagens de MEV de regiões do cilindro que apresentaram lascamento de
material ocasionado por fratura por fadiga
Como alguns autores afirmam que bordas de células eutéticas também atuam
como concentradores de tensão [150, 151], verificou-se a possibilidade de os
arrancamentos de material descritos na Figura 102 terem sido resultantes do
destacamento destas células eutéticas. Para isso, comparou-se o diâmetro das células
eutéticas do cilindro com o tamanho das regiões com lascamento de material
ocasionado por fratura por fadiga12. Fez-se também distinção entre regiões pequenas
(como a região 1 da Figura 102), nas quais não se verificou a fratura de veios de grafita,
e regiões grandes (como a região 2 da Figura 102), nas quais se observou a fratura de
grafitas.

12

A análise detalhada do diâmetro de células eutéticas encontra-se apresentada no tópico 4.1.2.
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A Figura 103 apresenta medições de duas regiões nas quais se verificou
lascamento de material ocasionado por fratura por fadiga, sendo que na primeira
(Figura 103a) não houve fratura de veios de grafita e na segunda (Figura 103b) houve.
O tamanho das regiões foi obtido por meio da média de duas medições feitas em
direções ortogonais.

Figura 103 – Medições de regiões nas quais se verificou lascamento de material
ocasionado por fratura por fadiga
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A Figura 104 apresenta os histogramas correspondentes aos diâmetros das
células eutéticas e das regiões com lascamento de material ocasionado por fratura por
fadiga. Ao todo, 40 medições foram necessárias para a elaboração de cada histograma
correspondente ao diâmetro médio das regiões com lascamento de material. Para a
confecção do histograma do diâmetro das células eutéticas, 60 medições foram
efetuadas. Analisando a Figura 104, pode-se constatar que as regiões com lascamento
de material são significativamente menores do que as células eutéticas. Portanto, tais
regiões não devem corresponder ao destacamento completo de células eutéticas
(embora elas possam resultar do destacamento de calotas destas células eutéticas).
As Figuras 100, 102b e 103b indicam que as regiões em que houve lascamento
de grande quantia de material ocasionado por fratura por fadiga também
apresentaram cavidades de veios de grafita. Isso ocorre, pois a estrutura da grafita
apresenta papel fundamental no processo de fratura de ferros fundidos cinzentos
[144]. Segundo a literatura, quando as trincas crescem no interior de células eutéticas,
elas geralmente seguem o esqueleto das grafitas

[144], se propagando

preferencialmente na interface entre grafita e matriz [290]. Isto está de acordo com o
modelo apresentado na Figura 105. Na Figura, nota-se que as trincas conectam veios
de grafita vizinhos, promovendo a fratura por fadiga do material. A Figura também
ressalta o fato de que a fratura dos veios de grafita resulta na deposição de um
tribofilme de grafita na superfície fraturada.
Análise por feixe de íon focalizado (FIB)
As duas regiões apresentadas na Figura 102 foram selecionadas para análise via
feixe de íon focalizado (FIB). Conforme relatado no tópico anterior, apenas a região 2
da Figura apresentou a fratura de veios de grafita. A Figura 106 apresenta duas
imagens referentes à região 1, a saber: (a) a superfície do cilindro antes de ser feita a
cavidade e (b) a superfície do cilindro após ser feita a cavidade e rotacionada de 52 o.13
Nas imagens, acrescentou-se também uma linha horizontal correspondente à posição
da camada depositada de platina e linhas verticais tracejadas, que delimitam 3 regiões
13

De modo a possibilitar boa visualização tanto da microestrutura da seção transversal quanto da região
externa à cavidade da Figura 106b, fez-se uma imagem híbrida (montagem) utilizando imagens obtidas
pelo feixe de íons de gálio do FIB e pelo feixe de elétrons secundários do MEV. O método para obtenção
desta imagem híbrida será descrito em maiores detalhes na seção 4.3.1.
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(A, B e C), onde a perlita pode ser visualizada apenas na região B da Figura 106a. Por
meio da interseção das linhas horizontais com as linhas tracejadas verticais pode-se
analisar a mesma região em cada uma das Figuras.

Figura 104 – Histogramas de diâmetro médio de regiões com lascamento de material e
de células eutéticas
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Figura 105 – Esquema para desgaste por fadiga de contato em cilindro de bloco de
motor de combustão interna considerando interação entre veios de grafita
Seguindo este procedimento, pode-se notar que a cementita permanece em
alto relevo na região B (tornando possível a visualização da perlita nesta região da
Figura 106a). A Figura 107 apresenta a microestrutura da seção transversal da região
fraturada em maior aumento, permitindo verificar que a maioria das lamelas de
cementita não chega à superfície nas regiões A e C.
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Figura 106 – Imagens de MEV e FIB referentes à região do PMI na qual houve
arrancamento de material: (a) Imagem de MEV da superfície brunida antes da criação
da cavidade; (b) Imagem de FIB da seção transversal da superfície
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Figura 107 – Zoom em seção transversal de região do PMI com arrancamento de
material (com destaque para regiões recristalizadas)
A técnica de feixe de íon focalizado (FIB) permite evidenciar contrastes de
orientação cristalina, possibilitando a visualização de diferentes grãos, mesmo sem
ataque químico [291]. Assim, a Figura 107 também permite a identificação de regiões
recristalizadas, localizadas principalmente à direita e à esquerda da região fraturada.
Note que estas regiões apresentam grãos de ferrita menores do que regiões mais
distantes da superfície do cilindro, sendo que a dimensão dos novos grãos é, em geral,
da ordem de nanômetros.
Sabe-se que o potencial termodinâmico da recristalização é a energia
armazenada na forma de defeitos cristalinos, como discordâncias [292]. Assim, é
razoável supor que as regiões recristalizadas sejam aquelas que tenham sido
submetidas aos maiores níveis de deformação. Se tais regiões foram sujeitas à
deformação plástica e suas vizinhanças sofreram apenas deformação elástica, então as
regiões não recristalizadas devem estar sujeitas a um campo de tensões residuais
trativas, enquanto que as regiões recristalizadas devem possuir tensões residuais
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compressivas. Analisando a Figura 107, nota-se que a região recristalizada e
nanocristalina localizada à esquerda da região fraturada aparentemente se prolonga
até a região A, porém não chega à região B. Este pode ser um indício de que a fratura
da região B ocorre por meio da propagação de trincas na interface perlita não
deformada/perlita deformada. O campo de tensões residuais relatado previamente
pode ter sido responsável pela fratura do material nesta região de transição.
A Figura 108 mostra a região 2, na qual houve arrancamento de perlita e de
veios de grafita. Na região em que foi feita a deposição da camada de platina, nota-se
a presença de duas cavidades, sendo que na da esquerda tem-se a região na qual um
veio de grafita foi totalmente removido (até a profundidade observável pela técnica de
FIB) e na da direita tem-se um veio de grafita que foi parcialmente removido.

Figura 108 – Região 2 do PMI na qual houve arrancamento de material: Imagem de
MEV da vista de topo (esquerda); zoom na vista de topo com destaque para a região
na qual posteriormente foi feita a deposição da camada de platina (superior direita);
seção transversal (inferior direita)
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A Figura 109 mostra a micrografia obtida pelo feixe de íons com maior
aumento. Nela, nota-se a extrusão (ou eventual quebra) de um veio de grafita
ocorrendo em camadas, sendo que as camadas no centro da grafita escorregam mais
facilmente do que aquelas localizadas nas suas bordas. Possivelmente, isso se deva ao
menor coeficiente de atrito do par tribológico grafita/grafita em relação ao par
grafita/perlita. Quanto ao dobramento das camadas de grafita, acredita-se que isso se
deve apenas à deposição da camada de platina (ou de algum outro material) sobre as
finas lamelas de grafita. As camadas de grafita da Figura 109 possuem espessura entre
200 e 300 nm e são mais finas nas extremidades. Na Figura 109, nota-se também
cementita em alto-relevo na região destacada em branco. Nas regiões destacadas em
vermelho, algo similar acontece, porém verifica-se uma possível deposição de platina
sobre a perlita (indicado pelas setas).

Figura 109 – Zoom na seção transversal da Região 2, na qual houve arrancamento de
grande quantidade de material
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Modelo associado ao desgaste por fadiga de contato
Com base nos resultados apresentados na seção 4.2.2.3, pode-se notar que o
modelo de desgaste por fadiga de contato apresentado na Figura 101 é bastante
simplificado. Assim, acredita-se que o desgaste por fadiga em cilindros de motores
possa ser descrito em maiores detalhes por meio da seguinte sequência de eventos:
(i)

Desgaste inicial da superfície do cilindro (envolvendo componentes de
deslizamento e/ou impacto);

(ii)

deformação plástica de uma camada do cilindro com espessura da
ordem de nanômetros ou poucos micrometros;

(iii)

formação de uma camada recristalizada e nanocristalina próxima à
superfície do cilindro;

(iv)

surgimento de um campo concentrador de tensões na interface matriz
recristalizada/não recristalizada;

(v)

nucleação e propagação de trincas, ambas influenciadas pela estrutura
das grafitas e pela interface ferrita recristalizada/ferrita não
recristalizada;

(vi)

lascamento de material ocasionado por fratura por fadiga.

4.2.2.4. Desgaste por reações triboquímicas
Qualidade do combustível, temperatura das galerias de água, ciclo stop and go
e vazamento de fluido de refrigeração no interior dos cilindros são alguns fatores que
podem estar fortemente relacionados com o desgaste por reações triboquímicas [1].
Além disso, motores flex-fuel ainda contam com a presença do etanol, que pode
contribuir com a intensificação da diluição de água no lubrificante, especialmente no
caso de partidas a frio [176]. Como resultado, conforme relatado anteriormente, a
superfície do cilindro pode apresentar pites de corrosão e/ou aspecto manchado [1].
Na seção 4.2.2.1 verificou-se a presença de pites de corrosão na região de
ponto morto superior do cilindro. Deste modo, a presente seção tem por objetivo
analisar a composição dos diferentes tipos de óxidos na superfície do cilindro
utilizando a técnica de espectroscopia Raman.
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Embora a espectroscopia Raman seja uma importante ferramenta na
caracterização de óxidos, a técnica se baseia na comparação entre espectros e, muitas
vezes, materiais bastante distintos podem apresentar espectros semelhantes. Por este
motivo, antes de caracterizar os óxidos por espectroscopia Raman, optou-se por
simular a formação de óxidos na superfície do cilindro. Deste modo, pôde-se utilizar
posteriormente a técnica de espectroscopia Raman para investigar apenas a presença
de óxidos termodinamicamente estáveis.
Simulação da formação de óxidos na superfície do cilindro
Antes de simular a composição dos filmes de óxidos, foi necessário estimar a
temperatura de contato entre as superfícies do cilindro e o anel de primeiro canalete.
Para tanto, foram utilizadas as equações de Jaeger (vide item 3.1.2). O diagrama de
pressão na câmara de combustão em função do ângulo do girabrequim, apresentado
na Figura 110, foi utilizado para estimar a pressão de contato entre anel e cilindro.
Para isso, assumiu-se que a pressão na região anterior do anel de primeiro canalete
seja igual à pressão na câmera de combustão.

Figura 110 – Diagrama de pressão na câmara de combustão em função do ângulo do
girabrequim para as fases de compressão e ignição do motor flex-fuel (1.300 rpm)
[293]
A Figura 111 apresenta temperaturas de contato estimadas para os pontos
mortos superior e inferior (0o e 180o, respectivamente). Embora as fórmulas de Jaeger
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não sejam aplicáveis para estimativa de temperatura de contato para regime de
lubrificação hidrodinâmico, optou-se por acrescentar uma linha tracejada no gráfico de
modo a indicar que a temperatura no meio de curso do pistão tende a diminuir
quando filmes de óleo relativamente espessos previnem o contato metálico.

Figura 111 – Temperatura de contato no cilindro durante para a fase de ignição do
motor flex-fuel (1.300 rpm)
Nota-se que a superfície do cilindro está localmente sujeita a temperaturas
entre, aproximadamente, 200oC e 700oC. Ressalta-se que temperaturas locais
superiores a 750oC foram observadas por Lacey e Stockwell [294] em cilindros de
motores.
A fim de analisar simplificadamente os principais óxidos de ferro para
temperaturas características dos pontos mortos superior e inferior, o software
FactSage 7.0 foi utilizado na estimativa da composição dos óxidos para 200 oC e 700oC
considerando apenas a presença dos elementos ferro e oxigênio. Analisando a Figura
112, nota-se que para 700oC a wüstita (FeO) predomina em atmosferas redutoras,
enquanto a formação de hematita (Fe2O3) é favorecida em atmosferas oxidantes. Em
condições intermediárias, há a formação do óxido magnetita (Fe 3O4). No diagrama
correspondente à temperatura de 200oC não se verifica a presença de wüstita, uma
vez que ela é termodinamicamente instável abaixo de 570oC [295].
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Figura 112 – Simulação de formação de óxidos para ferro em diferentes concentrações
de oxigênio
A Figura 113 apresenta a simulação da formação de óxidos para a liga da
camisa do motor flex-fuel analisado. O ferro encontra-se apresentado com marcador
circular, os principais óxidos de ferro encontram-se com marcadores quadrados,
óxidos de ferro com outros elementos de liga encontram-se com marcadores
triangulares e óxidos de elementos de liga encontram-se com marcadores
losangulares. Nota-se que os óxidos presentes em maior quantidade são os de ferro.
Há também uma quantia sempre inferior a 20% de faialite (Fe 2SiO4) – que apresenta
dureza próxima à da hematita [296] – e teores de sílica (SiO2) inferiores a 4%.
Os modelos de Jaeger [262] e Archard [297] para cálculo de temperatura flash
em caso de deslizamento em elevadas velocidades indicam que a temperatura flash
depende da área real de contato. Como as reações triboquímicas na região de
interface do tribossistema estão estreitamente relacionadas com a temperatura de
contato, pode-se inferir que a formação de óxidos e tribofilmes depende da área real
de contato entre corpo e contra-corpo.
Sabe-se também que a área real de contato no tribossistema pode variar
substancialmente

alterando-se

o

acabamento

superficial

da

superfície,

as

propriedades do material na temperatura de trabalho e as pressões de contato [298,
299]. Portanto, pode-se inferir que fatores como topografia, propriedades mecânicas e
pressões de contato estejam entre os principais responsáveis pela formação de óxidos
e tribofilmes em cilindros de motores de combustão interna.
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Figura 113 – Simulação de formação de óxidos para liga da camisa do motor flex-fuel
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Acrescenta-se também que, embora modelos para cálculo de temperatura flash
frequentemente não apresentem estimativas precisas [300, 301], eles podem ser
utilizados para indicar tendências e, conforme se observa nas Figuras 110 e 111,
maiores pressões e temperaturas de contato ocorrem nas proximidades do ponto
morto superior (PMS). Esta foi exatamente a região do cilindro que apresentou maior
concentração de pites de corrosão (vide item 4.2.2.1), sugerindo que a oxidação tenha
ocorrido preferencialmente para condições nas quais há maiores pressões e
temperaturas de contato.
Caracterização de óxidos e tribofilmes via espectroscopia Raman
Como cada região do cilindro está sujeita a condições específicas de
temperatura, carga e velocidade em relação aos anéis de pistão, é possível que
diferentes regiões de um mesmo cilindro apresentem formação de diferentes tipos de
óxido. A técnica de espectroscopia Raman foi utilizada no estudo da composição dos
óxidos formados na superfície do cilindro do motor flex-fuel.
A superfície do cilindro foi analisada nas regiões de interface com a câmara de
combustão (ICC), ponto morto superior (PMS), meio de curso (MC), ponto morto
inferior (PMI) e região não desgastada (ND), localizada abaixo do PMI. Todas as regiões
do cilindro correspondem ao seu thrust side.
Como as amostras podem apresentar depósitos de carbono e/ou tribofilme de
grafita, fez-se também a análise do espectro de frequências de veios de grafita. Para
isso, fez-se o polimento da seção transversal do cilindro, de modo possibilitar a
caracterização da grafita via espectroscopia Raman. A fim de comparação, a Figura 114
também apresenta os espectros Raman de grafitas vermiculares e nodulares. Note que
todos os espectros apresentaram os picos D, G e D’. A relação ID /IG – que é
diretamente proporcional ao nível de desordem e inversamente proporcional ao
tamanho dos cristalitos e ao grau de grafitização [227, 228] – foi de 0,24, 0,64 e 0,58
para as grafitas lamelares, vermiculares e nodulares, respectivamente.
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Figura 114 – Espectros Raman de grafitas lamelares, vermiculares e nodulares
A Figura 115 mostra a comparação entre os espectros Raman da grafita lamelar
e do tribofilme de grafita. Note que o espectro Raman do tribofilme de grafita
apresenta os picos D e G ligeiramente mais afastados entre si do que os picos do veio
de grafita. Além disso, conforme citado anteriormente, o tribofilme de grafita
apresenta um pico centrado em aproximadamente 1.430 cm-1 que pode estar
associado à adsorção química de hidrogênio (ligação C-H) [231-233].

Figura 115 – Espectros Raman de grafita e de tribofilme de grafita
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Antes de apresentar os resultados sobre a caracterização de óxidos e
tribofilmes, deve-se ressaltar que a oxidação da superfície do cilindro pode ter
ocorrido durante ou após a operação do motor. Caso a oxidação tenha ocorrido após o
teste em veículo, ela deve ser ter sido resultado da corrosão por intempéries. Sabe-se
que os principais produtos de corrosão formados em superfícies ferrosas são os oxihidróxidos goethita e lepidocrocita [302-313]. A Figura 116 apresenta os espectros
Raman para os referidos produtos de corrosão. Por comparação de espectros, não se
constatou a presença dos oxi-hidróxidos goethita e lepidocrocita na superfície do
cilindro do motor flex-fuel (vide Figuras 119, 122, 123, 126, 129 e 132). Deste modo, é
razoável supor que os óxidos presentes na superfície do cilindro tenham se formado
predominantemente durante a operação do motor.

Figura 116 – Espectros Raman dos oxi-hidróxidos goethita e lepidocrocita
A Figura 117 corresponde à análise de microscopia óptica com 10x de aumento
de uma região localizada na região de interface com a câmara de combustão (ICC).
Três regiões características da região de ICC foram selecionadas, a saber: região I
(branca), região II (cinza) e região III (vermelha). Embora a Figura 117 apresente uma
região preta (que também foi circulada), ela simplesmente corresponde a um buraco e
não a uma região com um tipo de óxido diferente. Assim, foi feita a análise somente
nas regiões numeradas de I a III (vide Figura 118).
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Figura 117 – Posições analisadas da região de interface com a câmara de combustão
(ICC) do cilindro do motor flex-fuel (aumento original de 10x)

Figura 118 – Posições analisadas da região de interface com a câmara de combustão
(ICC) do cilindro do motor flex-fuel (aumento original de 100x)
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A Figura 119 mostra o espectro Raman para as três regiões selecionadas da ICC.
Como as superfícies foram estudadas para uma ampla faixa de frequências e os picos
para ligações C-C costumam ser consideravelmente maiores do que os picos para
frequências mais baixas, os gráficos correspondentes ao espectro Raman foram
divididos em duas faixas: de 100 a 1.200 cm-1 e de 1.200 a 2.000 cm-1. Caso todas as
informações do espectro fossem representadas em um único gráfico, seria difícil
enxergar os picos para baixas frequências. Assim, o gráfico para frequências mais
baixas (até 1.200 cm-1) possibilita a análise de óxidos de ferro, enquanto o gráfico para
frequências superiores a 1.200 cm-1 permite a análise de ligações C-C e C-H.
Note que espectro Raman da região de ICC apresenta dois picos para
frequências entre 1.200 cm-1 e 2.000 cm-1 correspondentes aos picos D e G de ligações
C-C, além de um pico intermediário para aproximadamente 1.450 cm-1. Na região de
ICC nota-se visivelmente a deposição de um material resultante do processo de
combustão incompleta (vide Figuras 1, 2, 74 e 75). Assim, os espectros da Figura 119
para frequências superiores a 1.200 cm-1 devem estar relacionados à presença de
depósitos de carbono. Quanto ao pico centrado em aproximadamente 1.450 cm-1,
acredita-se que ele esteja associado à presença de hidrocarbonetos não queimados.
A região III (vermelha) localizada na interface com a câmara de combustão (ICC)
também apresentou hematita. Pouca ou nenhuma evidência de ocorrência de
magnetita foi encontrada na região de ICC.
As Figuras 120 e 121 mostram regiões de ponto morto superior (PMS) com
aumentos de 10 e 100 vezes. Quatro regiões características foram selecionadas, a
saber: região I (branca), região II (cinza claro), região III (cinza escuro) e região IV (azul).
Analisando o espectro Raman do PMS (vide Figura 122), não se verifica
qualquer indício de formação de hematita. Verifica-se também a formação de
tribofilme de grafita e/ou de depósitos de carbono e hidrocarbonetos não queimados
em praticamente todas as regiões analisadas. Fracos indícios de formação de
magnetita também foram observados nas regiões III e IV. A região branca foi a que
menos apresentou indícios de formação de camada de óxido, tribofilme ou de
depósito de material resultante da combustão incompleta.
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Figura 119 – Espectro Raman numeradas de I a III da ICC
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Figura 120 – Posições analisadas do ponto morto superior (PMS) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 10x)

Figura 121 – Posições analisadas do ponto morto superior (PMS) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 100x)
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Figura 122 – Espectro Raman numeradas de I a IV do PMS
Embora não tenha sido possível diferenciar o espectro Raman de tribofilmes de
grafita do espectro de depósitos de carbono e hidrocarbonetos não queimados
resultantes do processo de combustão incompleta, a semelhança entre os espectros
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Raman do tribofilme de grafita e da região II do PMS é nítida (vide Figura 123),
indicando que ambas as regiões possuem grau de grafitização similar. Deste modo, é
possível que o componente presente na região II do PMS possua desempenho
tribológico semelhante ao de um tribofilme de grafita.

Figura 123 – Comparação entre espectros Raman do tribofilme de grafita e da região II
(cinza claro) do PMS
As Figuras 124 e 125 mostram regiões de meio de curso do cilindro com
aumentos de 10 e 100 vezes. Quatro regiões características foram selecionadas, a
saber: região I (branca), região II (cinza), região III (vermelha) e região IV (preta).
O espectro Raman da região de meio de curso indicou a presença de hematita
nas regiões cinza e preta e magnetita na região vermelha (vide Figura 126). Com
exceção da região branca, todas as demais apresentaram tribofilme de carbono
(tribofilme de grafita e/ou depósitos de carbono).
As Figuras 127 e 128 mostram regiões de ponto morto inferior (PMI) do cilindro
com aumentos de 10 e 100 vezes. Três regiões características foram selecionadas, a
saber: região I (branca), região II (cinza) e região III (preta).
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Figura 124 – Posições analisadas da região de meio de curso (MC) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 10x)

Figura 125 – Posições analisadas do meio de curso (MC) do cilindro do motor flex-fuel
(aumento original de 100x)
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Figura 126 – Espectro Raman numeradas de I a IV da região de meio de curso
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Figura 127 – Posições analisadas do ponto morto inferior (PMI) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 10x)

Figura 128 – Posições analisadas do ponto morto inferior (PMI) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 100x)
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Analisando o espectro Raman da região de ponto morto inferior (vide Figura
129), nota-se a presença de hematita e tribofilme de carbono região preta. Na região
cinza observou-se apenas a presença de tribofilme de carbono. Não foram
encontrados indícios de formação de magnetita no PMI.

Figura 129 – Espectro Raman numeradas de I a III do PMI
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Conforme citado anteriormente, o tipo de óxido formado na superfície de aços
e ferros fundidos depende de fatores tais como velocidade de deslizamento e
temperatura ambiente, sendo que a hematita (Fe2O3) predomina para condições nas
quais há velocidades e temperaturas mais baixas do que quando há a formação de
magnetita (Fe3O4) [28]. Isso explicaria a presença predominante de hematita no PMI,
onde as temperaturas no cilindro são mais baixas.
Sabe-se também que, enquanto a magnetita (Fe3O4) forma um filme dúctil de
baixa tensão de cisalhamento e atua como lubrificante, reduzindo atrito e desgaste, a
hematita (Fe2O3) é um óxido abrasivo que pode aumentar atrito e desgaste [28, 220].
Como as análises de espectroscopia Raman permitiram a constatação da presença
predominante de hematita no PMI, isso poderia explicar o maior desgaste de tal região
do cilindro. Assim, embora o PMS apresente condições de contato mais severas
(devido à maior pressão exercida pelos anéis de pistão), o PMI pode eventualmente
apresentar maior desgaste devido ao tipo de óxido formado em sua superfície.
As Figuras 130 e 131 mostram a região não desgastada (ND) do cilindro para
aumentos de 10 e 100 vezes. Quatro regiões características foram selecionadas, a
saber: região I (branca), região II (cinza), região III (marrom) e região IV (preta).
Analisando o espectro Raman para a região não desgastada do cilindro (vide
Figura 132), nota-se a presença de hematita na região preta e de depósito de carbono
e/ou de filme de grafita em todas as regiões analisadas, com exceção da região branca.
A região não desgastada do cilindro encontra-se relativamente afastada da zona de
combustão do cilindro, de modo que esta é uma região com menor probabilidade de
ocorrência de depósitos de carbono. Além disso, a semelhança entre os espectros
Raman do tribofilme de grafita e das regiões I, III e IV da região não desgastada do
cilindro apresentam indícios de que o processo de brunimento produziu um tribofilme
de grafita na superfície do cilindro.
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Figura 130 – Posições analisadas da região não desgastada (ND) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 10x)

Figura 131 – Posições analisadas da região não desgastada (ND) do cilindro do motor
flex-fuel (aumento original de 100x)
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Figura 132 – Espectro Raman numeradas de I a IV da região não desgastada do cilindro
Visto que a diferenciação entre tribofilmes de grafita e depósitos de carbono
pode ser dificultada pela falta de uniformidade dos depósitos resultantes do processo
de combustão em cilindros de motores [240] e considerando também que depósitos
de carbono podem, inclusive, atuar em certos casos como agentes redutores de atrito
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e de desgaste, é possível que seja mais importante caracterizar apropriadamente
depósitos de carbono e tribofilmes de grafita, avaliando, por exemplo, seu grau de
grafitização, do que diferenciar estes dois tipos de componentes.
A Tabela 6 e a Figura 133 apresentam a relação ID /IG para cada região
analisada. Conforme citado anteriormente, a relação ID /IG é diretamente proporcional
ao nível de desordem e inversamente proporcional ao tamanho dos cristalitos e ao
grau de grafitização [227-229]. A relação ID /IG foi de, aproximadamente, 0,2 para os
veios de grafita lamelares e 1,0 para o tribofilme de grafita. Valores intermediários
foram observados para a região de interface com a câmara de combustão (ICC). O
ponto morto superior (PMS) e a região não desgastada do cilindro (ND) apresentaram
grau de grafitização similar ao observado no tribofilme de grafita, enquanto as regiões
de ponto morto inferior (PMI) e meio de curso (MC) apresentaram grau de grafitização
ligeiramente menor. Desconsiderando-se a região não desgastada do cilindro (na qual,
devido à vedação proporcionada pelos anéis de pistão, há efeito significativamente
menor de resíduos carbonizados), o grau de grafitização do tribofilme de carbono
cresce à medida que se aproxima da face de fogo do cilindro (vide Figura 133). Deste
modo, é possível que o maior grau de grafitização de regiões do cilindro mais próximas
à face de fogo esteja relacionado à maior presença de resíduo carbonizado e/ou à
maior temperatura do cilindro.

Figura 133 – Representação gráfica da relação ID /IG para cada região analisada
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Tabela 6 – Relação ID /IG para cada região analisada
Macrorregião do cilindro

ICC

𝐈𝐃

𝐈𝐆

𝐈𝐃 /𝐈𝐆

I - Branco

1701,5

2193,5

0,78

II - Cinza

4084,2

4942,9

0,83

III - Vermelho

3233,2

3625,8

0,89

-

-

-

II - Cinza Claro

167,6

153,05

1,10

III - Cinza Escuro

421,39

438,5

0,96

IV - Azul

294,43

312,64

0,94

I - Branco

-

-

-

II - Cinza

375,13

275,09

1,36

III - Vermelho

142,84

155,91

0,92

IV - Preto

383,81

301,62

1,27

I - Branco

-

-

-

II - Cinza

1016,9

823,23

1,24

III - Preto

333,02

246,34

1,35

I - Branco

65,713

57,747

1,14

II - Cinza

23,541

23,588

1,00

III - Marrom

295,13

291,44

1,01

IV - Preto

221,17

213,21

1,04

Lamelar

892,6

3697,2

0,24

Tribofilme

525,02

518,89

1,01

Microrregião

I - Branco
PMS

MC

PMI

ND

Dados de referência
Grafita

Apesar da falta de nitidez em alguns picos do espectro Raman – que pode ser
justificada pela eventual presença de outros óxidos e/ou depósitos sobre a superfície
do cilindro – os seguintes resultados foram obtidos por meio da análise da superfície
do cilindro via espectroscopia Raman:


Em geral, as regiões brancas foram as que apresentaram menor ocorrência
de óxidos ou de depósito de material;
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constatou-se a presença de tribofilme de grafita e/ou de depósitos de
carbono em praticamente todas as regiões do cilindro;



verificou-se a presença de ligação C-H especialmente nas regiões de ICC e
PMS, porém não se sabe precisamente se tal ligação é proveniente da
adsorção química de átomos de hidrogênio à grafita ou de hidrocarbonetos
não queimados. Uma vez que as regiões de ICC e PMS são as mais próximas
da face de fogo, acredita-se que a ligação C-H seja resultante da presença
de hidrocarbonetos não queimados;



encontraram-se indícios de que o processo de brunimento produz um
tribofilme de grafita na superfície do cilindro que pode se renovar durante o
processo de desgaste, tal qual apresentado pela literatura [28, 222, 223];



com exceção do PMS, todas as demais regiões do cilindro apresentaram
indícios de formação de hematita;



há indícios de formação de magnetita nas regiões de PMS e MC do pistão;



a taxa de desgaste de cada região do cilindro deve estar fortemente
correlacionada ao tipo de óxido formado em sua superfície. Assim, é
possível que a formação de magnetita no PMS e de hematita no PMI tenha
sido responsável pelo maior desgaste do PMI.

4.2.2.5. Desgaste por adesão
Embora os anéis de segundo e terceiro canaletes do motor flex-fuel analisado
tenham sido fabricados em ferro fundido cinzento e não apresentem nenhum tipo de
recobrimento superficial, os anéis de primeiro canalete são fabricados em ferro
fundido nodular e possuem um revestimento compósito de matriz metálica conhecido
comercialmente como cromo cerâmico. Trata-se de um recobrimento poroso
multicamada à base de cromo com adição de partículas de alumina, que aumentam a
resistência do anel ao desgaste e ao scuffing [314]. Deste modo, a presença de ferro na
superfície destes anéis poderia indicar a presença de desgaste por adesão no
tribossistema anel/cilindro.
A Figura 134 apresenta imagens de microscopia eletrônica de varredura da face
do anel de primeiro canalete. A região do anel que entra em contato com o cilindro é
mais lisa do que suas demais regiões e, inclusive, apresenta alguns poucos riscos no
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sentido do deslizamento (vide imagem de elétrons secundários). A Figura 135
apresenta as regiões do anel de primeiro canalete analisadas via EDS. As composições
químicas das regiões selecionadas encontram-se na Tabela 7.

Figura 134 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura da face do anel de
primeiro canalete
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Tabela 7 – Composição química (porcentagem em massa) estimada via EDS para superfície do anel de primeiro canalete
Medição

Fe

C

Si

Mn

P

S

Cr

O

1

0,27%

1,43%

0,02% 1,96%

0,02%

0,02% 95,50% 0,48%

2

0,26%

1,49%

0,01% 1,94%

0,04%

3

0,23%

1,47%

0,03% 2,12%

4

0,26%

1,48%

0,04% 2,11%

5

0,23%

1,58%

6

0,41%

7
Média

Ti

Cu

Pb

Al

Na

Mg

Ca

V

Ni

Zn

0,01% 0,02%

-

0,08% 0,03% 0,00% 0,04% 0,10% 0,02%

0,02% 95,34% 0,47%

0,01% 0,09% 0,00%

-

0,06% 0,01% 0,01% 0,04% 0,10% 0,00% 0,11%

0,01%

0,01% 95,51% 0,40%

0,00% 0,02%

0,00%

0,04% 95,25% 0,33%

0,01% 0,03% 0,02% 0,12% 0,05% 0,04% 0,03% 0,05% 0,10%

0,02% 2,05%

-

0,01% 95,13% 0,58%

-

0,05% 0,09%

1,89%

0,04% 2,15%

0,05%

0,05% 94,02% 0,81%

-

0,12%

0,25%

1,62%

0,04% 2,07%

0,01%

0,05% 95,30% 0,35%

-

-

0,27%

1,57%

0,03% 2,06%

0,02%

0,03% 95,15% 0,49%

8

80,90% 2,85%

1,76% 1,17%

0,12%

0,10% 11,70% 0,80%

-

9

40,83% 5,71%

0,90% 1,10%

4,17%

0,24% 26,27% 10,79%

-

10

0,26% 40,83% 0,12% 1,01%

0,29%

0,74% 43,44% 9,15%

-

11

6,40%

1,50%

0,92% 66,43% 5,30%

7,42%

0,59% 1,89%

-

Sn

-

-

0,00% 0,06%
-

0,07%

-

0,00% 0,05% 0,06% 0,03%
0,01% 0,08% 0,10%

-

-

0,03%

-

-

0,02% 0,09% 0,07% 0,02% 0,09% 0,07% 0,08% 0,02%

0,00% 0,03% 0,07% 0,02% 0,02% 0,06% 0,09%

-

0,02%

0,01% 0,05% 0,03% 0,04% 0,07% 0,03% 0,01% 0,06% 0,09% 0,03% 0,05%
-

0,00% 0,05% 0,10% 0,08%

0,15% 0,03% 0,16% 0,03%

-

0,14% 0,22% 0,54% 2,76% 0,03% 0,87% 2,54%

0,04%

-

0,08% 1,18% 0,36% 1,56% 0,04% 0,03% 0,87%

0,01% 0,19% 0,10%

-

0,51% 0,21% 0,75% 6,19% 0,07% 0,09% 1,44%
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2,68% 0,21%

-

-

Figura 135 – Regiões do anel de primeiro canalete selecionadas para análise de
espectroscopia por energia dispersiva
Analisando a Tabela 7 e a Figura 135, nota-se que as regiões numeradas de 1 a
7 apresentam elevado teor de cromo, uma vez que elas correspondem ao
recobrimento do anel de primeiro canalete. A média apresentada na Tabela 7
corresponde composição média destas sete regiões.
A composição química das regiões 8 e 9 da Figura 135 indica a presença de
ferro. Inicialmente, atribuiu-se tal fenômeno à transferência de material do cilindro
para o anel (indicativo de adesão). Contudo, nota-se que o ferro encontra-se no
interior de poros do recobrimento de cromo cerâmico. Assim, tal fenômeno poderia
ser resultante do simples aprisionamento de debris de desgaste no interior dos poros
do recobrimento do anel. As regiões 10 e 11, por exemplo, também correspondem a
cavidades do recobrimento do anel. Nelas, constatou-se a presença de elementos
tipicamente oriundos do óleo/combustível (C, O e S) e do detergente, presente no óleo
lubrificante (Ca e Mg). Deste modo, nota-se que as cavidades dos anéis realmente
atuam como depósitos de óleo e de resíduos em geral.
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Como não foram encontrados indícios de ferro fora dos poros do anel de
primeiro canalete, não se pode afirmar categoricamente que houve desgaste por
adesão entre o par tribológico anel/cilindro.

4.3.

MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE FOLDED METAL NO CILINDRO
DO MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA FLEX-FUEL

A técnica de feixe de íon focalizado (FIB) foi utilizada com o intuito de analisar
os mecanismos de formação de folded metal em cilindros de motores de combustão
interna. De modo a permitir a correlação entre microestrutura subsuperficial e
topografia, desenvolveu-se uma metodologia de microscopia correlativa capaz de
associar vantagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e da análise por feixe
de íon focalizado (FIB). Após o desenvolvimento de tal metodologia, puderam-se
analisar as alterações subsuperficiais decorrentes da formação de folded metal. Todas
as análises de FIB foram realizadas em amostras extraídas do front side do cilindro 1.

4.3.1. Metodologia de microscopia correlativa para análise
simultânea de topografia e microestrutura da seção transversal
A Figura 136a mostra uma imagem obtida por meio da técnica de feixe de íon
focalizado (FIB). Embora a técnica permita uma análise adequada da microestrutura da
seção transversal do cilindro, a imagem resultante apresenta uma saturação de brilho
na região externa à cavidade, dificultando a análise de tal região. A análise de MEV via
feixe de elétrons secundários, por outro lado, permite boa visualização da região
externa à cavidade, mas com menor nível de detalhamento da microestrutura da
seção transversal (vide Figura 136b).
De modo a permitir uma melhor análise comparativa entre a topografia e a
microestrutura da seção transversal, foi feita uma montagem com as imagens de FIB e
de MEV, resultando em uma imagem com boa resolução tanto dentro quanto fora da
cavidade gerada pelo feixe de íons. Também foi feita a análise da seção transversal por
feixe de elétrons retroespalhados, porém os resultados não aparentaram grandes
vantagens, de modo que se optou por não avançar no uso dessa técnica. A Figura 137
apresenta os resultados obtidos por meio das três técnicas utilizadas, assim como a
composição das imagens de FIB e MEV.
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(a) FIB
(b) MEV
Figura 136 – Imagens de FIB e MEV da seção transversal de uma região localizada na
parte não desgastada do cilindro 1 (114,5 mm do topo do cilindro)

4.3.2. Mecanismo de formação de folded metal associado à presença
de veios de grafita
O folded metal se forma devido à deformação plástica das asperezas do cilindro
[125]. Assim, quando as condições de brunimento (pressão de usinagem, velocidade
de corte, tipo de abrasivo...) tendem a resultar no microssulcamento da superfície (ao
invés do seu microcorte), tem-se intensificação da deformação plástica e,
consequentemente, uma maior tendência ao surgimento do defeito do tipo folded
metal [125].
Embora

a

deformação

localizada

do

ferro

fundido

possa

ocorrer

independentemente da presença/ausência de veios de grafita, a extrusão parcial de
veios de grafita localizados nas proximidades da superfície pode resultar no
recobrimento destes, conforme proposto por Serbino [315] (vide Figura 138). O
recobrimento dos veios de grafita, por sua vez, só pode ser alcançado por meio do
escoamento (deformação plástica) da matriz metálica. Deste modo, propõe-se que a
deformação plástica da matriz metálica induzida pela extrusão de veios de grafita
possa resultar na formação do folded metal.
De modo a verificar a validade da hipótese levantada quanto à possível
correlação entre a presença de veios de grafita e a ocorrência de folded metal,
analisou-se a microestrutura subsuperficial de uma região com folded metal utilizando
a técnica de feixe de íon focalizado (FIB).
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Figura 137 – Imagens da seção transversal da região não desgastada da superfície do
cilindro obtidas via MEV e FIB (esquerda) e composição das imagens de FIB e MEV
(direita)
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Figura 138 – Esquema proposto para recobrimento da grafita, devido ao tribocontato:
(a) Atuação da força normal e compressão da grafita; (b) escoamento da superfície
com extrusão da grafita; (c) colapso do volume ocupado pela grafita; (d) selamento por
tensões residuais compressivas e desgaste [315]
Na Figura 139, encontram-se representadas duas imagens referentes à região
sem uso da camisa, a saber: (a) a superfície do cilindro antes de ser feita a cavidade e
(b) a superfície do cilindro após ser feita a cavidade e rotacionada de 52o. Nas imagens,
acrescentou-se também uma linha horizontal correspondente à posição da camada
depositada de platina. Por meio da interseção das linhas horizontais com as linhas
tracejadas verticais pode-se analisar a mesma região em cada uma das figuras.
Seguindo este procedimento, a Figura 139 mostra que as bordas do folded metal
(Figura 139a) coincidem com “trincas” propagadas a partir das extremidades de veios
de grafitas (Figura 139b). A Figura 140 apresenta estas “trincas” em maiores detalhes.
Analisando cuidadosamente as imagens, nota-se que o veio de grafita
localizado mais à direita está em processo de extrusão, enquanto que aquele
localizado mais à esquerda já foi extrudado e recoberto. Deste modo, têm-se
evidências de que um possível mecanismo de formação de folded metal em cilindros
de motores seja a deformação plástica da matriz induzida pela extrusão de veios de
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grafita próximos à superfície, uma vez que os vazios inicialmente ocupados pela grafita
acabam sendo preenchidos pela matriz metálica, que escoa e os encobre.

Figura 139 – Imagens de MEV e FIB referentes à região não desgastada do cilindro: (a)
Imagem de MEV da superfície brunida antes da criação da cavidade; (b) Imagem
híbrida (FIB+MEV) da seção transversal da superfície
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Figura 140 – Zoom na imagem de FIB da seção transversal da superfície
Assim, conclui-se que, embora o folded metal possa ser formado
independentemente da presença de veios de grafita, estes podem atuar como agentes
facilitadores para a deformação plástica da matriz e, portanto, para a formação de
folded metal.

4.4.

MECANISMOS DE ENDURECIMENTO DO CILINDRO DO MOTOR
DE COMBUSTÃO INTERNA FLEX-FUEL

Dentre os principais responsáveis pelo endurecimento de materiais perlíticos,
destacam-se: o refino da perlita, a formação de discordâncias na interface
ferrita/cementita e o enriquecimento da ferrita com carbono proveniente da
dissolução da cementita [316-321]. Apesar de o desgaste do cilindro não ter afetado
significativamente sua dureza superficial (vide Figura 95), o próprio processo de
brunimento pode ser responsável por aumentar a dureza superficial do cilindro por
meio do mecanismo de encruamento. Contudo, devido às elevadas temperaturas
locais envolvidas durante a usinagem do cilindro, acredita-se que mecanismos de
recristalização ou refino de grão também possam afetar a dureza superficial do
cilindro.
Os mecanismos de endurecimento do cilindro do motor flex-fuel foram
avaliados por meio das técnicas de feixe de íon focalizado (FIB), para análise
microestrutural, e de indentação instrumentada, para obtenção do perfil de dureza da
seção transversal. As seções 4.4.1 e 4.4.2 apresentam as análises feitas por meio de
cada uma destas abordagens.
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4.4.1. Análise microestrutural
A técnica de feixe de íon focalizado (FIB) permite evidenciar contrastes de
orientação cristalina, possibilitando a visualização de diferentes grãos, mesmo sem
ataque químico [291]. Deste modo, a técnica é uma importante ferramenta em
análises de recristalização e refino de grão.
No presente trabalho, diferentes alturas do cilindro foram analisadas de modo
a verificar a espessura da camada recristalizada do cilindro. As alturas analisadas
foram: 11,5 mm do topo do cilindro (PMS), 52,5 mm do topo do cilindro (MC), 88,0
mm do topo do cilindro (PMI) e 114,5 mm do topo do cilindro (ND). De modo a
permitir correlacionar topografia e microestrutura da seção transversal, aplicou-se a
metodologia de microscopia correlativa detalhada na seção 4.3.1 na análise de todas
as imagens de FIB apresentadas a seguir.
A Figura 141 apresenta as montagens feitas para cada região transversalmente
analisada. Analisando a microestrutura de cada região, pode-se notar que houve
recristalização com refino de grão em toda a extensão do cilindro. Como este
fenômeno pôde ser observado até mesmo na região sem uso da camisa, conclui-se que
o próprio processo de usinagem contribuiu para a formação da camada recristalizada.
As imagens mostradas na Figura 141, assim como as imagens originais de MEV e FIB
encontram-se apresentadas em tamanho maior no Apêndice B.
As imagens da Figura 141 também permitem verificar que os novos grãos são
mais finos exatamente na superfície do cilindro. Isso deve ser resultado do fato de a
região do cilindro mais próxima à superfície estar sujeita a maiores níveis de
deformação. Como o potencial termodinâmico da recristalização é a energia
armazenada na forma de defeitos cristalinos, como discordâncias [292], o tamanho
dos novos grãos deve ser controlado pelo grau de deformação. Assim, regiões mais
próximas à superfície devem possuir maior velocidade de nucleação da recristalização
e, portanto, tais regiões devem apresentar mais grãos e em menor tamanho do que
regiões mais afastadas da superfície.
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Figura 141 – Composição de imagens (montagens) feitas a partir de imagens de MEV e
FIB das seções transversais de diferentes regiões da superfície do cilindro
Analisando a Figura 142, nota-se no ponto morto superior uma camada de 2 a 3
µm com indícios de recristalização. Esta camada pode ser subdividida em uma região
nanocristalina de aproximadamente 300 a 600 nm de espessura, seguida por uma
região que atinge uma profundidade entre 2 e 3 µm, na qual o material apresenta
grãos maiores. A Figura também apresenta em destaque regiões com indícios de
quebra da cementita da perlita (que podem ser considerados como indicativos da
profundidade da deformação plástica da matriz [322]) e de encurvamento da perlita.
É importante ressaltar que as regiões em destaque com indícios de fratura da
cementita podem, na verdade, ser regiões nas quais apenas houve falha no
crescimento da perlita [323-325]. Um argumento favorável a esta hipótese é o fato de
regiões vizinhas (e com nível similar de deformação) não apresentarem
descontinuidade da cementita. Por outro lado, regiões mais distantes da superfície não
apresentaram cementita descontínua, reforçando a hipótese de quebra da cementita.
Além disso, as regiões com cementita descontínua estão próximas a um risco vertical
de abrasão (vide Figura B3 ou região a cima da marca de 2 µm na Figura 142). Isso
pode ser um indício de que a região com cementita descontínua tenha sido sujeita a
um nível de deformações ligeiramente maior do que suas vizinhanças.
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Figura 142 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada no PMS do
cilindro
A Figura 142 também apresenta em destaque uma região com encurvamento
da perlita. Sabe-se que o encurvamento da perlita resulta no aumento do número de
defeitos cristalinos na região deformada plasticamente. Com isso, as discordâncias
podem se rearranjar para uma estrutura de subgrãos14 [292]. Isso explicaria a maior
concentração de grãos de ferrita na região com lamelas de perlita mais encurvadas
(vide Figura 143).

14

O potencial termodinâmico da recristalização é a energia armazenada na forma de defeitos cristalinos,
como discordâncias [292].
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Figura 143 – Zoom da imagem de FIB da região do PMS com encurvamento da perlita
Utilizando a técnica de FIB, Okolo et al. [326] também observaram fenômenos
de recristalização, refino de grão e deformação das lamelas de perlita em aço perlítico
submetido ao processo de jateamento. Deste modo, a literatura reforça os resultados
obtidos por meio da técnica de FIB.
Na região de meio de curso, a região analisada apresentou dois veios de grafita
interconectados. O pico de carbono na análise de EDS feita no ponto 2 da Figura 144
mostra que a região escura à esquerda da figura realmente é um veio de grafita.
Devido à posição do detector de EDS, regiões localizadas no lado direito da figura não
puderam ser avaliadas por meio da técnica de espectroscopia por energia dispersiva,
uma vez que a parede do lado direito da cavidade atua como uma barreira entre o
detector e a região a ser analisada. Por este motivo, a composição da região 3 não
pôde ser avaliada. Porém, a semelhança entre as duas regiões escuras (vide Figuras
145 e 146) permite concluir que ambas as regiões realmente sejam veios de grafita.

167

Figura 144 – Análise química (EDS) de veio de grafita e matriz metálica pertencentes à
seção transversal de uma região localizada no meio de curso do cilindro
Observando as Figuras 145 e 146, nota-se que houve recristalização com refino
de grão apenas na região acima dos veios de grafita. Além disso, a região
nanocristalina apresentou espessura entre 200 nm e 1 µm.

Figura 145 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada na região de
meio de curso do cilindro (zoom no lado direito da cavidade)
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Figura 146 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada na região de
meio de curso do cilindro (zoom no lado esquerdo da cavidade)
A análise de FIB desta região foi feita propositalmente sobre regiões nas quais
estavam presentes riscos verticais de abrasão com profundidade inferior a 300 nm
(regiões em destaque da Figura 145). Na Figura 147, a região em torno do risco
localizado mais a esquerda da Figura 145 foi ampliada a fim de analisar a espessura da
camada nanocristalina. Como a profundidade do risco e a espessura da camada
nanocristalina possuem mesma ordem de grandeza, seria de se esperar que caso o
risco houvesse sido feito puramente pelo micromecanismo de micro-ploughing, a
espessura da camada nanocristalina aumentasse ou, pelo menos, permanecesse
constante sob o risco. Analisando a Figura 147, nota-se que a espessura da camada
nanocristalina diminui sobre o risco, indicando possivelmente a ação simultânea dos
micromecanismos de micro-cutting e micro-ploughing na geração de riscos axiais em
cilindros de motores.
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Figura 147 – Zoom em região da seção transversal de uma região sob um risco axial de
abrasão localizado na região de meio de curso do cilindro
A região de ponto morto inferior foi aquela na qual houve desgaste mais
pronunciado. Nela, a camada recristalizada possuiu espessura superior a 10 µm,
enquanto a espessura da camada nanocristalina ficou entre 400 nm e 1 µm (vide
Figura 148).
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Figura 148 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada no PMI do
cilindro
Na região sem uso da camisa, a região nanocristalina apresentou espessura
inferior a 400 nm, sendo que em alguns lugares esta camada não pôde ser observada
(vide Figura 149). A espessura da camada recristalizada foi de aproximadamente 4 µm.
Interessante notar que a maior parte da camada recristalizada encontrou-se situada à
esquerda do veio de grafita central (vide Figura 150). Acredita-se que os efeitos de
recristalização e refino de grão tenham sido minimizados na região acima do veio de
grafita, uma vez que a extrusão da grafita diminui o nível de tensões da matriz nesta
região do cilindro. Com isso, tem-se a redução da energia armazenada pela matriz na
deformação e, portanto, reduz-se também o potencial termodinâmico para a
recristalização [292].
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Figura 149 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada na região
não desgastada do cilindro (aumento original de 18.000x)
Como se pode observar por meio dos resultados apresentados, o processo de
brunimento favorece o surgimento de uma camada recristalizada com refino de grão.
Portanto, há evidências de que o mecanismo de endurecimento do cilindro não seja
encruamento puro (no qual se observa o aumento da dureza com consequente
diminuição da ductilidade do material), mas recristalização com refino de grão e
encruamento. Deste modo, pode-se obter um aumento simultâneo de dureza e
ductilidade do material do cilindro.
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Figura 150 – Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada na região
não desgastada do cilindro (aumento original de 10.000x)
Importe ressaltar que, embora algumas regiões tenham apresentado mais
indícios de recristalização do que outras, o autor recomenda que não seja feita a
comparação da profundidade das regiões transformadas com o intuito de determinar
as regiões do cilindro com maior ou menor propensão à recristalização. O autor
acredita que tal comparação poderia induzir ao erro, uma vez que foi feita apenas a
análise de uma (pequena) região para cada posição do cilindro. Além disso, a
espessura das camadas recristalizada e nanocristalina apresentaram grande dispersão
em algumas regiões do cilindro. Assim, para que comparações suficientemente
robustas fossem feitas, um número maior de análises deveria ser feito para cada
região do cilindro.
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4.4.2. Análise do perfil de dureza da seção transversal do cilindro
A técnica de indentação instrumentada foi utilizada de modo a analisar o perfil
de dureza da seção transversal do cilindro. Deste modo, foi possível verificar a
influência da recristalização e do refino de grão da perlita na dureza superficial do
cilindro. A seguir, são apresentados os procedimentos preliminares utilizados na
preparação das amostras e na determinação das cargas a serem utilizadas nas análises.
4.4.2.1. Análises preliminares para determinação dos parâmetros de estudo
Como a técnica de indentação instrumentada requer a análise de superfícies
com baixa rugosidade, fez-se o polimento das regiões a serem analisadas utilizando
pasta de diamante com granulometria média de 1 μm. As superfícies também foram
atacadas quimicamente com uma solução de Nital 5%, de modo a permitir a
localização de regiões com steadita. Assim, os perfis de nanodureza poderiam ser
obtidos apenas para as regiões correspondentes à matriz perlítica.
A primeira amostra analisada foi correspondente à seção transversal de uma
região localizada 110 μm abaixo da superfície não desgastada do cilindro (ND). A Figura
151 apresenta a topografia da superfície obtida por meio da técnica de microscopia de
varredura por sonda (SPM, sigla em inglês).

Figura 151 – Topografia da superfície atacada da seção transversal do bulk da região
ND
Analisando a Figura 151, nota-se que o ataque químico da superfície resultou
em uma rugosidade superficial relativamente elevada para análise de indentação
instrumentada. Conforme se observa na Figura 152, as curvas de indentação feitas na
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superfície atacada apresentaram perfil irregular, comprometendo os resultados de
nanodureza. Assim, embora valores de dureza superiores a 4 GPa fossem esperados
[327], as durezas obtidas por meio das curvas apresentadas na Figura 152 para as
cargas de 1.000 µN e 2.000 µN foram de 0,37 GPa e 0,62 GPa, respectivamente. De
modo a contornar este problema, fez-se novamente o polimento da amostra, de modo
a remover os efeitos do ataque químico. Como desvantagem, as análises de
nanodureza tiveram que ser realizadas tendo-se menor detalhamento da
microestrutura do material.

Figura 152 – Curvas de indentação instrumentada para superfície polida e atacada da
seção transversal do cilindro de motor flex-fuel
A Figura 153 apresenta a análise de SPM da seção transversal polida do bulk da
região não desgastada (ND) do cilindro antes e após as análises de nanodureza. As
cargas utilizadas foram de 700, 1.350 e 2.000 μN e as respectivas durezas foram de 6,4,
5,0 e 5,6 GPa. Os valores de dureza para a amostra polida foram razoáveis e todas as
curvas de indentação apresentaram comportamento aceitável (vide Figura 154).
Verificou-se também que a carga de 2.000 μN resultou em uma impressão de dureza
com aproximadamente 1 μm de lado. Como as análises de FIB indicaram que a região
recristalizada apresentou espessura aproximada de 3 μm (vide seção 4.4.1), a
utilização de cargas relativamente elevadas nas análises de indentação instrumentada
resultariam em um número reduzido de medições para a construção do perfil de
dureza. Deste modo, as seções a seguir apresentam resultados de análises de
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indentação instrumentada da seção transversal polida das regiões PMS, MC, PMI e ND
utilizando a carga de 700 μN.

Figura 153 – Topografias da superfície polida da seção transversal do bulk da região ND
obtidas antes (a) e após (b) análises preliminares de nanodureza

Figura 154 – Curvas de indentação instrumentada para superfície polida da seção
transversal do cilindro de motor flex-fuel para teste de carga
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4.4.2.2. Ponto morto superior (PMS) do cilindro
A Figura 155 apresenta imagens obtidas via SPM para a seção transversal do
PMS do cilindro. A amostra foi embutida e a superfície brunida do cilindro encontra-se
na fronteira entre amostra e baquelite (região em destaque na parte inferior de cada
topografia). As regiões nas quais foram feitas medições de dureza encontram-se
indicadas por uma letra e um número, sendo que as indentações mais próximas à
superfície brunida são aquelas indicadas pelo número 1, seguidas pelas indicadas pelo
número 2 e assim por diante. Na Figura, notam-se quatro regiões: a primeira, entre os
pontos 1A e 11A, corresponde ao perfil de dureza da região analisada; já nas regiões B,
C e D, obtém-se a dureza de outras regiões da mesma amostra nas proximidades da
borda. Com isso, é possível obter um número maior de medições na região do cilindro
em que se espera observar maior dureza. Note ainda que a Figura 155 apresenta
imagens referentes à posição vertical da sonda ou, equivalentemente, à topografia da
superfície analisada (TF, “topography forward”) e à variação das inclinações da
amostra (GF, “gradient forward”).

Figura 155 – Imagens de SPM referentes à borda do PMS do cilindro obtidas antes (a) e
após (b) análises de nanodureza
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É importante ressaltar que embora seja recomendável que a distância entre
indentações seja de no mínimo 2,5 vezes o diâmetro da indentação [328] (de modo a
minimizar a interferência do campo de deformações em impressões subsequentes),
esta distância mínima não foi respeitada nas análises de perfil de dureza da seção
transversal do cilindro. Isso foi feito de modo a permitir a obtenção de uma
quantidade maior de regiões analisadas. De qualquer modo, buscou-se fazer as
análises de dureza em regiões igualmente espaçadas. Assim, com exceção da primeira
medição, todas as análises de dureza apresentaram aproximadamente o mesmo efeito
do encruamento resultante da impressão anterior. Destaca-se também que as
medições de dureza foram feitas no sentido da borda da amostra para o seu bulk.
Assim, a dureza da primeira medição deve estar subestimada em relação às demais
tanto por estar mais próxima à borda da amostra, quanto por não conter o efeito do
campo de deformações de indentações anteriores.
As topografias TF e GF foram processadas computacionalmente por meio da
operação de nivelamento e da aplicação de um filtro Gaussiano Robusto com cut-off
de 2,5 µm. É por este motivo que as topografias apresentadas na Figura 155
aparentam ser planas. Contudo, devido a efeitos de borda, a amostra analisada é mais
alta em sua região central, conforme nota-se na Figura 156. Assim, devido à curvatura
da amostra, as indentações mais próximas da borda apresentaram aspecto alongado
(vide Figura 155b).

Figura 156 – Imagem de SPM referentes à borda do PMS do cilindro (sem filtro)
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A Figura 157 apresenta a dureza de cada região analisada do PMS, assim como
as curvas de indentação instrumentada obtidas. Os resultados indicam que pode ter
ocorrido algum aumento de dureza na borda do PMS até a profundidade de,
aproximadamente, 2 µm. Embora não se saiba ao certo se estes resultados se devam
ao endurecimento propriamente dito da região mais próxima à superfície do cilindro
ou à curvatura da amostra, pode-se notar que a indentação 4A apresentou aspecto
alongado (assim como as indentações numeradas de 1A a 3A), sem, contudo,
apresentar dureza tão elevada quanto a de outras indentações que também
apresentaram aspecto alongado. Deste modo, este seria um argumento favorável à
hipótese de que realmente houve aumento da dureza superficial do cilindro no PMS
até a profundidade de, aproximadamente, 2 µm.

Figura 157 – Perfil de dureza e curvas de indentação instrumentada das regiões
analisadas da borda do PMS15
15

Idealmente, curvas de indentação instrumentada não deveriam se separar ao longo de sua região de
carregamento [329]. Algo diferente ocorreu, por exemplo, nas regiões 1D e 2D. Acredita-se que esse

179

4.4.2.3. Meio de curso (MC) do cilindro
A Figura 158 apresenta imagens obtidas via SPM para a borda da região de
meio de curso (MC) do cilindro. A amostra foi embutida e a região correspondente à
baquelite encontra-se em destaque, na região inferior de cada imagem. Na Figura,
notam-se três regiões: a primeira, entre os pontos 1A e 10A, corresponde ao perfil de
dureza na região central da topografia; a segunda, que inclui os pontos 1B, 2B e 3B,
corresponde ao perfil de dureza de uma região com cementita esferoidizada; já a
terceira região, que inclui os pontos 1C, 2C e 3C, corresponde ao perfil de dureza da
região localizada mais à direita da topografia. Note que a Figura 158 apresenta apenas
as imagens de SPM obtidas antes da realização das indentações, pois algum tipo de
resíduo (provavelmente da baquelite) ficou aderido à superfície da amostra após as
análises de indentação instrumentada, prejudicando suas imagens de SPM.

Figura 158 – Imagens de SPM referentes à borda do MC do cilindro
Assim, como ocorreu com a região de PMS, a amostra extraída da região de MC
também apresentou efeito de inclinação da borda (vide Figura 159). Deste modo, os
resultados de nanodureza da região de meio de curso devem ser interpretados com
cautela.

comportamento anormal tenha ocorrido devido a um dos seguintes motivos: (i) presença de steadita ou
de veios de grafita abaixo da superfície, (ii) presença de poros, (iii) escorregamento do indentador, (iv)
efeito das duas fases da perlita (uma indentação pode ter sido feita sobre uma lamela de cementita e a
outra sobre uma lamela de ferrita).
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Figura 159 – Imagem de SPM referentes à borda do MC do cilindro (sem filtro)
A Figura 160 apresenta a dureza de cada região analisada, assim como as curvas
de indentação instrumentada obtidas. Embora as regiões A e C tenham apresentado
indício de aumento de dureza até uma profundidade de, aproximadamente, 2 µm,
deve-se ressaltar a possibilidade de que a curvatura da borda da amostra tenha sido
responsável por tais resultados.

Figura 160 – Perfil de dureza e curvas de indentação instrumentada das regiões
analisadas da borda do MC
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4.4.2.4. Ponto morto inferior (PMI) do cilindro
A Figura 161 apresenta imagens obtidas via SPM para a borda do PMI do
cilindro, enquanto que na Figura 162 são apresentadas a dureza de cada região
analisada e as curvas de indentação instrumentada obtidas. As indentações 1 e 2
apresentaram aspecto alongado devido à inclinação da borda da amostra (vide Figura
163) e, portanto, não se pode confiar em tais resultados. As indentações 3 e 4, por
outro lado, não apresentaram aspecto alongado e seus valores de dureza foram
superiores aos das demais regiões. Tais resultados reforçam a hipótese de aumento da
dureza do cilindro até uma profundidade de, aproximadamente, 3 µm.

Figura 161 – Imagens de SPM referentes à borda do PMI do cilindro obtidas antes (a) e
após (b) análises de nanodureza
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Figura 162 – Perfil de dureza e curvas de indentação instrumentada das regiões
analisadas da borda do PMI

Figura 163 – Imagem de SPM referentes à borda do PMI do cilindro (sem filtro)
4.4.2.5. Região não desgastada (ND) do cilindro
A Figura 164 apresenta imagens obtidas via SPM para a borda da região não
desgastada (ND) do cilindro. A amostra foi embutida e a região correspondente à
baquelite encontra-se em destaque na região inferior de cada imagem.
Embora tenham sido realizadas dez indentações na região apresentada, as
impressões de dureza das medições numeradas de 1 a 3 ficaram pouco visíveis
(possivelmente devido à maior dureza da região de borda da amostra). Analisando a
Figura 165, nota-se também que a amostra extraída da região ND não apresentou
efeitos significativos de borda.
A Figura 166 apresenta a dureza de cada região analisada, assim como as curvas
de indentação instrumentada obtidas. Embora a segunda impressão de dureza mais
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próxima à superfície tenha sido tão pequena quanto as impressões referentes às
medições 1 e 3 (vide Figuras 164b e 165), a dureza da região 2 foi relativamente baixa
(vide Figura 166). Acredita-se, portanto, que o baixo valor de dureza da região 2
corresponda a um erro de medição. Desprezando o valor de dureza da indentação 2,
tem-se indícios de que a usinagem do cilindro tenha aumentado sua dureza superficial
até uma profundidade de, aproximadamente, 3 μm.

Figura 164 – Imagens de SPM referentes à borda da região ND do cilindro obtidas
antes (a) e após (b) análises de nanodureza

184

Figura 165 – Imagem de SPM referentes à borda do ND do cilindro (sem filtro)

Figura 166 – Perfil de dureza e curvas de indentação instrumentada das posições
analisadas da borda da região ND

4.5.

QUANTIFICAÇÃO DE DESGASTE EM CILINDROS DE MOTORES DE
COMBUSTÃO INTERNA

4.5.1. Avaliação de desgaste em cilindro de motor heavy-duty diesel
com acabamento do tipo plateau honing (métodos 1 a 6)
O desgaste do cilindro do motor heavy-duty diesel foi avaliado por meio de seis
métodos distintos, sendo que os três primeiros baseiam-se na subtração ponto a
ponto das topografias das superfícies desgastada e não desgastada do cilindro. Os
métodos 4 e 5, por outro lado, tratam da estimativa do desgaste por meio da análise
da variação de parâmetros de rugosidade. Finalmente, o método 6 se baseia em uma
análise fractal multiescala da topografia.
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As Figuras de 167 a 169 mostram as topografias das doze regiões analisadas do
cilindro após relocation. O thrust side corresponde à direção do cilindro mais afetada
pelo desgaste. Além disso, verificou-se forte redução da rugosidade do platô no PMI.
Isso pode ser evidenciado pelo tom mais avermelhado do platô do PMI antes do
desgaste e mais alaranjado após o desgaste.

Figura 167 – Topografias das superfícies não desgastada e desgastada do PMS do
cilindro de motor heavy-duty diesel

Figura 168 – Topografias das superfícies não desgastada e desgastada do MC do
cilindro de motor heavy-duty diesel

186

Figura 169 – Topografias das superfícies não desgastada e desgastada do PMI do
cilindro de motor heavy-duty diesel
A Figura 170 mostra os parâmetros de rugosidade da família Sk da superfície do
cilindro antes e após o teste em dinamômetro. Nela, verifica-se que o PMI foi a região
que apresentou maior redução de rugosidade. Devido ao processo de amaciamento, as
superfícies apresentaram uma região de platô mais definida após o teste de motor
(vide Figura 171). O efeito de amaciamento foi mais pronunciado no PMI, o que pode
ser um indicativo de maior desgaste nesta região do motor.

Figura 170 – Parâmetros de rugosidade da família Sk das superfícies do cilindro heavyduty diesel antes e após o teste em dinamômetro
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Figura 171 – Histogramas das superfícies do ATS do cilindro heavy-duty diesel antes e
após o teste em dinamômetro
4.5.1.1.

Quantificação de desgaste por meio da integração do mapa de
desgaste
Os métodos de 1 a 3 baseiam-se na quantificação do desgaste por meio da

subtração (ponto a ponto) de topografias desgastadas das não desgastadas e
mantendo somente os valores positivos de desgaste. Este procedimento permite a
obtenção do mapa de desgaste, conforme apresentado na Figura 172. Por meio da
integração do mapa de desgaste, tem-se o desgaste global.

Figura 172 – Passos para obtenção do mapa de desgaste
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Analisando o mapa de desgaste, nota-se que o desgaste segue a orientação dos
sulcos de brunimento, sendo, portanto, altamente anisotrópico. O fato de o desgaste
ocorrer predominantemente nas bordas dos sulcos de brunimento indica que o
desgaste de cilindros de motores ocorre predominantemente por meio da remoção de
folded metal. Com isso, conclui-se que a redução da quantidade de folded metal pode
contribuir substancialmente para a redução do desgaste em cilindros de motores.
Apesar de os métodos de 1 a 3 se basearem na integração do mapa de
desgaste, eles diferem quanto à referência adotada para determinação da altura
relativa entre as topografias desgastada e não desgastada. Como nenhuma referência
externa pode ser utilizada como referencial absoluto de altura, a altura de referência
para alinhamento vertical das topografias deve ser obtida a partir das próprias
topografias analisadas. Conforme relatado anteriormente, os métodos apresentados
consideram as seguintes alturas de referência para alinhamento do eixo z: o plano da
moda (método 1), a altura do Smr2 (método 2) e uma faixa de alturas
correspondentes a valores de material ratio (fração de material) entre 90% e 99%
(método 3). A Figura 173 apresenta os histogramas e as curvas de Abbott-Firestone do
anti-thrust side do ponto morto superior para alinhamento no eixo z sendo feito
usando as alturas de referência definidas em cada um dos três métodos.

Figura 173 – Histogramas e curvas de Abbott-Firestone das superfícies do anti-thrust
side do PMS do cilindro heavy-duty diesel antes e após o teste em dinamômetro
Analisando a Figura 173c, nota-se que o alinhamento dos vales (método 3)
deslocou a superfície desgastada para uma altura superior à da superfície não
desgastada. Como resultado, ao efetuar a subtração da topografia não desgastada pela
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desgastada, o desgaste foi negativo. Evidentemente este resultado não condiz com a
realidade, indicando que o alinhamento dos vales resultou na subestimação do
desgaste. Interessante notar que, a maior parte dos trabalhos publicados utiliza os
vales como altura de referência para comparação entre superfícies antes e após o
desgaste [97, 185-187].
A Figura 173 também mostra o alinhamento em z das topografias antes e após
o desgaste considerando o plano da moda (método 1) e a altura do Smr2 (método 2)
como alturas de referência. Em ambos os casos, as curvas de Abbott-Firestone das
superfícies desgastadas apresentaram maior quantidade de vazios (voids) do que as
superfícies não desgastadas para valores de material ratio superiores a 80%. Isso
significa que as Figuras 173a e 173b indicam que os sulcos teriam aumentado de
tamanho após o desgaste. Analisando cuidadosamente as superfícies do cilindro antes
e após o desgaste, notou-se que alguns sulcos realmente ficaram mais largos após o
teste em dinamômetro. Isso aconteceu, pois parte do folded metal que estava
recobrindo parcialmente as bordas de alguns sulcos foi removida, expondo regiões dos
sulcos que não estavam visíveis antes do teste em dinamômetro. Interessante notar
que embora a literatura afirme que regiões da curva de Abbott-Firestone
correspondentes aos vales da topografia possam ser alteradas após o desgaste devido
ao enchimento dos vales por debris de desgaste [126], nada se comenta a respeito da
mudança desta parcela da curva de Abbott-Firestone devido à remoção de folded
metal. A Figura 174 mostra o alargamento de um sulco de brunimento após o
desgaste. A Figura 174c mostra o resultado da subtração da topografia de um sulco da
superfície não desgastada pela superfície do mesmo sulco após o teste em
dinamômetro. As regiões em vermelho correspondem a locais nos quais houve
alargamento dos sulcos devido à remoção de folded metal.
Como os sulcos ficaram mais largos após o desgaste, a região da curva de
Abbott-Firestone correspondente aos vales da superfície foi alterada. Isso explica
porque o método 3 resultou em resultados pouco satisfatórios. Por outro lado, como o
plano da moda e o Smr2 não são tão sensíveis à remoção de folded metal, os métodos
1 e 2 apresentaram resultados melhores para a quantificação de desgaste.
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Figura 174 – Alargamento de sulcos de brunimento devido à remoção de folded metal
Conforme nota-se nas Figuras 167 e 168, o thrust side corresponde à direção do
cilindro que apresentou maior desgaste. A Figura 175 mostra os histogramas e as
curvas de Abbott-Firestone do thrust side do PMS antes e após o teste em
dinamômetro para os métodos 1 e 2 de alinhamento em z. Analisando o pico dos
histogramas, pode-se notar que o desgaste atingiu a altura do core nesta região do
cilindro. Como resultado, o alinhamento do plano da moda (método 1) – que nada
mais é do que o alinhamento do pico dos histogramas – deslocou a superfície
desgastada para uma altura superior à da superfície não desgastada. Trata-se do
mesmo erro apresentado pelo método 3 na Figura 173 e, portanto, a aplicação do
método 1 também resultou em subestimação do desgaste neste caso.
Como os picos das asperezas são removidos durante o período de
amaciamento do motor, eles não podem ser usados como alturas de referência. Os
sulcos de brunimento são preenchidos por debris de desgaste e a remoção de folded
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metal durante a operação do motor alarga os sulcos de brunimento, modificando a
curva de Abbott-Firestone para valores de material ratio superiores a 90%, tornando
inapropriado o uso dos vales como alturas de referência. Caso o desgaste atinja a
altura do core da superfície, o topo do histograma da topografia pode ser deslocado
para baixo, fazendo com que nem mesmo o plano da moda (PMo) possa ser utilizado
como uma altura de referência para alinhamento vertical de superfícies relocadas. A
Figura 176 mostra a estimação de desgaste considerando o Smr2 como altura de
referência (método 2). Nota-se maior desgaste no ponto morto inferior (PMI) e no
thrust side (TS) do motor. Embora a maior parte da literatura indique que o ponto
morto superior (PMS) seja a região do cilindro que usualmente apresenta maior
desgaste [163, 175, 178], as Figuras 170 e 171 também sugerem que o PMI tenha sido
a região do cilindro com maior desgaste.

Figura 175 – Histogramas e curvas de Abbott-Firestone do thrust side do PMS do
cilindro heavy-duty diesel antes e após o teste em dinamômetro
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Figura 176 – Estimativa de desgaste do cilindro do motor heavy-duty diesel pelo
método 2
Análise crítica sobre os resultados dos métodos de quantificação de desgaste
baseados na integração do mapa de desgaste
Embora os resultados apresentados no mapa de desgaste da Figura 172
sugiram que a profundidade do desgaste nas bordas dos sulcos de brunimento seja de,
aproximadamente, 2 μm, este é, na realidade, o maior valor possível para o desgaste
nestas regiões do cilindro. Isso ocorre, pois o folded metal recobrindo sulcos de
brunimento geralmente possui espessura pequena e, em geral, não chega a tocar o
fundo dos sulcos de brunimento [141]. Com isso, os métodos de 1 a 3 tendem a
superestimar o volume de material desgastado nas bordas dos sulcos de brunimento.
Ressalta-se, contudo, que isso não resulta de limitações dos métodos de 1 a 3, mas de
uma limitação da própria técnica de perfilometria óptica que, assim como técnicas de
perfilometria de contato, permite apenas a obtenção da projeção vertical de
superfícies [143].
4.5.1.2.

Quantificação de desgaste por meio da análise da variação de
parâmetros de rugosidade da família Vm
Os métodos 4 e 5 baseiam-se na estimativa do desgaste por meio do estudo da

variação de alguns parâmetros de rugosidade. Estes métodos consistem na variação de
volume do material dos picos (método 4) e na variação de volume do material
presente tanto nos picos quanto no core da topografia (método 5). A Figura 177
apresenta a estimativa de desgaste pelos dois métodos. Note que há regiões nas quais
se obteve (erroneamente) um desgaste negativo. Os dois métodos também
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apresentaram desgaste menor do que aquele obtido pelo método 2. Além disso,
embora o thrust side do PMS tenha visivelmente apresentado desgaste maior do que
os demais lados do PMS (vide Figura 167), a estimativa de desgaste por meio dos
métodos 4 e 5 não indicou maior desgaste neste lado do cilindro.

Figura 177 – Estimativa de desgaste do cilindro do motor heavy-duty diesel pelos
métodos 4 e 5
A Figura 178 mostra a estimativa do desgaste pelos métodos 4 e 5 em função
da estimativa do desgaste pelo método 2 (usado como referência). Embora a literatura
194

indique que a variação do volume dos picos esteja fortemente relacionada com o
desgaste, a Figura 178 indica que o desgaste pode se correlacionar melhor com a
variação da soma dos volumes dos picos e do core (vide Figura 178b) e, portanto, a
variação do parâmetro Vm(Smr2) pode ser utilizada como uma primeira aproximação
para a estimativa de desgaste em cilindros.

Figura 178 – Correlação entre a estimativa de desgaste obtida pelo método 2 e o
parâmetro de rugosidade Vm(p)
4.5.1.3.

Análise do desgaste por meio da variação do valor médio quadrático
do gradiente da superfície
A Figura 57 apresenta 10 métodos relacionados à quantificação do desgaste em

cilindros de motores. Além destes métodos, outros dois são apresentados nos tópicos
4.5.1.3 e 4.5.1.4. Tais métodos não permitem quantificar do desgaste, mas apenas
caracterizá-lo.
O parâmetro de rugosidade Sdq corresponde ao valor médio quadrático do
gradiente da superfície. Por se relacionar à inclinação da superfície, o parâmetro Sdq é
afetado tanto por amplitude quanto por espaçamento. A versão bidimensional do
parâmetro Sdq é o Rdq, que pode ser calculado para um perfil de rugosidade obtido
para uma direção especificada. A Figura 179 apresenta topografias com parâmetro de
rugosidade Sa (rugosidade média) similar, mas com diferentes valores de Sdq. Note
que maiores espaçamentos estarão associados a menores valores de Sdq [330].
Embora a análise da variação do gradiente da superfície não permita a
quantificação imediata do desgaste por perda volumétrica, ela pode ser utilizada para
compreender mais detalhadamente o processo de desgaste.
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Figura 179 – Superfícies com Sa similar, mas com diferentes valores de Sdq [330]
A Tabela 8 e a Figura 180 mostram que o alisamento da superfície é altamente
anisotrópico e mais pronunciado na direção de curso do pistão. Assim, os resultados
sugerem que a superfície do cilindro sofre mais alterações devido ao desgaste na
direção do deslizamento.
Tabela 8 – Variação do valor médio quadrático do gradiente da superfície
Sdq
Rdq (vertical)
Rdq (horizontal)

Não desgastado
0,302 ± 0,010
0,234 ± 0,004
0,190 ± 0,004

Desgastado
0,282 ± 0,019
0,212 ± 0,005
0,180 ± 0,005

Figura 180 – Variação do parâmetro Rdq devido ao desgaste nas direções vertical e
horizontal do cilindro
4.5.1.4.

Análise do desgaste por meio da função Densidade Espectral de
Potência (PSD) do mapa de desgaste
O mapa de desgaste, já discutido em tópicos anteriores, revela que o desgaste

ocorre predominantemente nas bordas dos sulcos de brunimento (vide Figura 172). A
Figura 181 apresenta a direcionalidade do desgaste, indicando que as duas direções
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Figura 181 – Passos para decomposição do mapa de desgaste em suas componentes
paralela e perpendicular aos sulcos de brunimento ascendentes e descendentes
principais do mapa de desgaste correspondem exatamente às direções dos sulcos de
brunimento ascendentes e descendentes. A terceira direção principal (~90 o) é a
direção do deslizamento. A transformada de Radon foi utilizada para decompor o
mapa de desgaste em suas componentes paralelas aos sulcos de brunimento
ascendentes e descendentes (vide Figura 181). Para isso, o sinograma16 foi zerado,
16

Gráfico da transformada de Radon.
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mantendo-se apenas os valores correspondentes às direções dos sulcos de brunimento
[140, 143]. Note que o gráfico de direções principais e o sinograma adotam diferentes
referências para a determinação de seus ângulos (ambos apresentam os ângulos em
sentido anti-horário, porém o gráfico de direções apresenta os ângulos em relação à
direção horizontal, enquanto o sinograma apresenta os ângulos em relação à direção
vertical).
A Figura 182 mostra a função Densidade Espectral de Potência (PSD, sigla em
inglês) do mapa de desgaste para direções paralela e perpendicular aos sulcos de
brunimento ascendentes após a decomposição da topografia apresentada na Figura
181. O PSD indica a distribuição de potência de um sinal em suas respectivas
frequências. Deste modo, a função fornece uma representação das frequências
espaciais do desgaste. O espectro para a direção perpendicular aos sulcos de
brunimento

indica

um

comportamento

aproximadamente

constante

para

comprimentos de onda superiores a 100 µm. Portanto, maiores comprimentos de
onda parecem ser mais afetados nas direções dos sulcos de brunimento do que
perpendicularmente a eles.

Figura 182 – Variações devido ao desgaste no PSD para direções paralela e
perpendicular aos sulcos de brunimento ascendentes
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A Figura 183 mostra o espectro de variações devido ao desgaste para as
direções vertical e horizontal (considerando tanto os sulcos ascendentes quanto os
descendentes). Ao se analisar simultaneamente sulcos ascendentes e descendentes, os
espectros do mapa de desgaste apresentam um pico mais intenso próximo a 12 µm e
um baixo nível de ruído para comprimentos de onda maiores. Isso se deve ao fato de
que quando tanto sulcos ascendentes quanto descendentes são analisados
simultaneamente, há uma superposição de efeitos e tanto os sulcos ascendentes
quanto os descendentes apresentaram picos bem característicos centrados em,
aproximadamente, 12 µm, além de picos aleatórios para maiores comprimentos de
onda. Interessante notar que os sulcos de brunimento da topografia analisada
possuem largura média de, aproximadamente, 12 µm.

Figura 183 – Variações devido ao desgaste no PSD para direções vertical e horizontal
Assim como o estudo da variação do valor médio quadrático do gradiente da
superfície, a análise da função Densidade Espectral de Potência (PSD) do mapa de
desgaste indicou grande anisotropia do desgaste sem, contudo, permitir sua
quantificação. A seguir, será discutido um método de análise de desgaste no qual o
PSD da superfície é utilizado no cálculo da dimensão fractal. Deste modo, modelos
fractais para análise quantitativa do desgaste podem ser desenvolvidos.
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4.5.1.5. Quantificação de desgaste por meio de análise fractal biescalar
O método 6 para quantificação de desgaste consiste em uma análise fractal
multiescala, na qual a superfície desgastada é decomposta em suas duas principais
componentes, a saber: a rugosidade do platô e os sulcos de brunimento. Conforme
apresentado na Figura 184, a decomposição da topografia foi feita no domínio da
frequência utilizando a transformada de Fourier. Após a decomposição da topografia
desgastada, foram obtidas as dimensões fractais para cada uma de suas componentes
a partir da inclinação do PSD em escala log-log. Deste modo, pode-se dizer que o
método proposto consiste em uma análise fractal biescalar.
A Tabela 9 apresenta as dimensões fractais antes de se efetuar a decomposição
de cada topografia. Utilizou-se uma Análise de Variância (ANOVA) em blocos para
comparar a dimensão fractal antes e após o teste de motor para cada região do
cilindro (vide Tabelas 10 e 11). Nota-se que a análise fractal sem decomposição da
topografia permite a diferenciação entre superfícies desgastadas e não desgastadas
para um nível de significância de 5%. Uma representação gráfica da variação da
dimensão fractal encontra-se apresentada na Figura 185. Note que a variação é quase
sempre negativa e, portanto, os gráficos apresentados estão de acordo os resultados
da ANOVA one-way em blocos.
Plotou-se também a dimensão fractal em função do desgaste obtido por meio
do método 2 (vide Figura 186). O coeficiente de determinação (R2) é igual a 0,0004 e
0,0093 para as direções horizontal e vertical, respectivamente. Assim, embora a
análise fractal sem decomposição da topografia permita a distinção entre superfícies
desgastadas e não desgastadas, a técnica possui correlação desprezível com o
desgaste, impossibilitando seu uso na quantificação do desgaste.
As componentes de rugosidade do platô e de sulcos de brunimento possuem
frequências espaciais diferentes e, portanto, seus espectros de frequência possuem
informações complementares. Analisando separadamente as duas principais escalas
em nível de rugosidade, pode-se isolar a contribuição de cada escala para o desgaste
global. Deste modo, modelos biescalares podem permitir a obtenção de metodologias
mais robustas para quantificação de desgaste em cilindros de motores.
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Figura 184 – Passos para a decomposição da topografia desgastada
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Tabela 9 – Dimensão fractal para topografias sem decomposição
PMS
o

o

MC
o

o

o

o

PMI
o

o

o

o

o

o

0

90

180

270

0

90

180

270

0

90

180

270

Não desgastado

2,59

2,57

2,59

2,73

2,55

2,55

2,51

2,50

2,53

2,53

2,55

2,56

(horizontal)

Desgastado

2,57

2,52

2,57

2,68

2,54

2,54

2,50

2,49

2,51

2,48

2,52

2,53

PSD

Não desgastado

2,62

2,59

2,58

2,72

2,58

2,55

2,52

2,46

2,49

2,51

2,55

2,58

(vertical)

Desgastado

2,56

2,56

2,54

2,65

2,54

2,54

2,51

2,46

2,44

2,46

2,58

2,54

Enclosing

Não desgastado

2,63

2,60

2,63

2,63

2,62

2,58

2,62

2,54

2,59

2,60

2,59

2,64

Boxes

Desgastado

2,62

2,60

2,59

2,61

2,61

2,52

2,62

2,53

2,53

2,57

2,41

2,60

PSD

Tabela 10 – ANOVA para dimensão fractal na direção horizontal (topografias sem
decomposição)
Fonte de variação
Tratamento
Bloco
Erro
Total

SQ
0,0039
0,0645
0,0012
0,0697

gl
1
11
11
23

QM
0,0039
0,0059
0,0001

F
35,017
52,317

P-valor
1,01E-04
7,12E-08

F crit
4,844
2,818

Tabela 11 – ANOVA para dimensão fractal na direção vertical (topografias sem
decomposição)
Fonte de variação
Tratamento
Bloco
Erro
Total

SQ
0,0059
0,0814
0,0042
0,0914

gl
1
11
11
23

QM
0,0059
0,0074
0,0004

F
15,356
19,408

P-valor
2,40E-03
1,24E-05

F crit
4,844
2,818

Por meio da análise fractal biescalar, foram obtidas as dimensões fractais nas
direções vertical e horizontal para as escalas correspondentes à rugosidade do platô e
aos sulcos de brunimento. A partir das dimensões fractais das superfícies desgastadas,
um modelo de regressão múltipla foi utilizado para estimar o desgaste dos cilindros.
Os resultados encontram-se apresentados na Figura 187. Nota-se forte correlação
entre desgaste e o modelo fractal biescalar (R2=0,91), de modo que mais de 90% da
variação é explicada pelo modelo linear.
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Figura 185 – Boxplot e dotplot da variação da dimensão fractal

Figura 186 – Dimensão Fractal em função do desgaste (obtido por meio do método 2)
para análise sem decomposição das topografias
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(a) Estimativas para o desgaste considerando métodos
fractal biescalar e fractal convencional

(b) Correlação entre métodos 2 e 6

Figura 187 – Estimativas para o desgaste

4.5.2. Avaliação de desgaste em cilindro de motor flex-fuel com
acabamento do tipo standard honing (métodos 5 e 7 a 10)
4.5.2.1.

Quantificação de desgaste via análise contínua do perfil do cilindro
(métodos 7 e 8)
O perfil de alturas da camisa foi obtido via perfilometria óptica. Inicialmente,

tentou-se utilizar a ferramenta de stitching do software TalyMap para obter o perfil 2D
de regiões extensas da topografia, porém o algoritmo utilizado pelo software
demonstrou-se pouco robusto e não permitiu a obtenção de perfis de regiões extensas
(vide Figura 188). Portanto, um algoritmo foi elaborado em Matlab para permitir a
união adequada das topografias.
A fim de conseguir unir as topografias, foi necessário a implementação de um
algoritmo de relocation similar ao desenvolvido por Condeço et al. [263]. Além de
permitir a união de topografias (stitching), tal algoritmo também foi utilizado para
permitir a comparação da mesma região de uma superfície antes e após o desgaste
(vide tópico 4.5.1).
Inicialmente, assumiu-se que o contato entre anel e cilindro se dê na região de
platô da superfície brunida do cilindro, o que pode ser feito considerando que o
contato ocorra na altura correspondente à moda da topografia (PMo). Este, foi
intitulado de método 7.
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Figura 188 – União de 173 topografias (stitching) realizado pelo software TalyMap
A Figura 189 apresenta o perfil bidimensional da região central do cilindro em
azul e a região correspondente ao plano da moda (PMo) em preto. Estes resultados
foram obtidos utilizando-se o algoritmo de relocation. Pode-se verificar que o PMo é
um bom estimador da região de contato para a região desgastada do cilindro, porém
ele falha na determinação da região de contato de sua região não desgastada. Isso
acontece, pois o plano correspondente ao PMo é um bom estimador para a região de
contato de superfícies que apresentem um plano bem definido, tais como superfícies
brunidas após o período de amaciamento ou superfícies brunidas com brunimento do
tipo plateau honing.
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Figura 189 – Perfil bidimensional do cilindro e PMo
No plateau honing, têm-se superfícies brunidas com uma região de platô
característica similar à observada em cilindros usados. A superfície é usinada de modo
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a simular uma superfície previamente desgastada e, portanto, apresenta um menor
desgaste durante a fase de running-in. Observando histogramas representativos de
regiões desgastada e não desgastada (vide Figura 190), pode-se notar que a região
desgastada do cilindro apresenta um platô similar ao observado em superfícies
brunidas via plateau honing. Na superfície desgastada da Figura 190, o pico do
histograma atinge um valor superior a 8%, indicando que mais de 8% da superfície
corresponde ao PMo. Embora a porcentagem correspondente ao pico do histograma
não possa ser tomada como um valor absoluto, ela pode ser usada a fim de comparar
dois histogramas distintos que tenham sido feitos com o mesmo nível de discretização.
Portanto, comparando os dois histogramas da Figura 190, nota-se que o pico do
histograma correspondente à região não desgastada é cerca de cinco vezes menor.
Além disso, o desvio padrão (largura do histograma) é substancialmente maior para a
região não desgastada do cilindro. Estes dois fatores apontam para o fato de que a
região não desgastada realmente não apresenta um platô bem definido e que,
portanto, a posição de um pseudo platô da superfície não desgastada (PMo) não
corresponderia à região de contato do cilindro para tal região do cilindro.
Caso se considere que o contato para a região desgastada do cilindro se dê na
altura do PMo, a relação entre as áreas real e aparente (ArPMo /Aa) corresponderia à
porcentagem da área que realmente entrara em contato com o anel do pistão.
Analisando a Figura 189, nota-se que esta relação corresponde a aproximadamente
24% para a região desgastada do cilindro.
O desgaste também pode ser estimado por meio do método 8, no qual a área
real de contato pode ser dada em função do índice de plasticidade (ψ).
Supondo que tanto o cilindro quanto o anel apresentem E = 120 GPa e
υ = 0,26 [144], tem-se E ∗ = 64 GPa. A Figura 95 apresenta todos os valores obtidos
para a microdureza dos anéis e do cilindro em um boxplot. A microdureza mediana da
superfície do cilindro para uma carga de 25 g foi de 449 HV para a região desgastada e
de 446 HV para a região não desgastada.
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Figura 190 – Topografias, histogramas e curvas de Abbot-Firestone de regiões
desgastada e não desgastada do cilindro
Os valores médios dos parâmetros Spq e Spc das regiões desgastada e não
desgastada foram, respectivamente: Spq D = 0,26 μm, Spq ND = 0,93 μm, SpcD =
2,04 μm−1 e SpcND = 3,01 μm−1. Assim, o valor médio para o índice de plasticidade
(ψ), cuja fórmula encontra-se apresentada na Equação 29 (ψ =

E∗ σs 1/2
H

(β)

), é de 3,9

para a região desgastada e 20 para a região não desgastada. Como ψ > 1 para ambos
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os casos, conclui-se que o contato anel/cilindro é predominantemente plástico. Assim,
a área real de contato pode ser dada pela Equação 30 (Arp =

FN
H

).

Observando a Equação 30, nota-se que a área real de contato para contato
plástico independe da topografia superficial. Assim, conclui-se que a área real de
contato deve ser a mesma tanto para a região desgastada quanto para a região não
desgastada do cilindro.
Supondo que a pressão exercida pelo anel de primeiro canalete seja de 10 MPa
[331] e sabendo que a área aparente (Aa) da região analisada é de 0,075 mm2, a força
aplicada na região de análise é de 0,754 N. Sabendo-se que 449 HV corresponde a
9,807

449 ∙ ( 1000 ) = 4,40 𝐺𝑃𝑎, a área real para contato plástico vale:
Arp =

FN
H

=

(7,54∙10−10 ) GN
4,40 GPa

= 1,71 ∙ 10−10 m2 = 171 μm2

( 36 )

Assim, para uma pressão de 10 MPa, a porcentagem da área aparente do
cilindro que realmente entra em contato com o anel é de Arp/Aa = 171/75364 =
0,23%. Este valor é cerca de 100 vezes menor do que aquele obtido considerando que
o contato se dê na altura correspondente ao plano da moda (método 7).
A Figura 191 apresenta o perfil bidimensional da região central do cilindro em
azul e, em preto, a região correspondente à área real de contato para contato plástico.
Pode-se verificar que o resultado para a região não desgastada do cilindro é melhor do
que para o caso da Figura 189.
Após obter-se o perfil bidimensional da superfície do cilindro (vide Figuras 189
e 191), o desgaste pode ser estimado por meio da diferença entre as alturas da
topografia nas regiões não desgastada e desgastada. Deste modo, pôde-se obter a
perda volumétrica ocasionada pelo desgaste provocado pelo contato com os anéis do
pistão.
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Figura 191 – Perfil bidimensional da região central do cilindro (em azul) com destaque
para a região correspondente à área real de contato para contato plástico (linha preta)
Obtendo-se a curva de Abbott-Firestone correspondente à região não
desgastada do cilindro (Figura 192), pode-se integrá-la até uma profundidade
desejada, a fim de obter o volume de material desgastado. A Figura 193 mostra o
volume de material desgastado pelos métodos 7 e 8, respectivamente. Note que
embora os perfis das superfícies tenham sido relativamente diferentes para os dois
casos (vide Figuras 189 e 191) e a área real de contato para cada metodologia tenha
diferido em mais de 100 vezes, o volume de material desgastado foi relativamente
parecido em ambos os casos. Isso ocorreu, pois, em geral, os picos de topografias
apresentam grande variação de altura, porém seu volume é relativamente pequeno
em relação ao volume do core.
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Figura 192 – Curva de Abbott-Firestone correspondente à região não desgastada do
cilindro

Figura 193 – Volume de material desgastado estimado pelos métodos 7 (em azul) e 8
(em verde)
A Figura 194 mostra o mesmo gráfico da Figura 193, porém após a aplicação de
um filtro Gaussiano Robusto (cut-off de 800 µm) a fim de atenuar os ruídos e permitir
uma melhor análise dos resultados. Na Figura 195 pode-se observar que há forte
correlação entre as duas metodologias para quantificação de desgaste (R2 = 0,8).
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Figura 194 – Volume de material desgastado estimado pelos métodos 7 (em azul) e 8
(em verde) após aplicação de filtro Gaussiano Robusto (cut-off de 800 µm)

Figura 195 – Comparação entre métodos 7 (eixo vertical) e 8 (eixo horizontal) para
estimação de volume
As Figuras 196 e 197 mostram os pontos de reversão dos anéis de primeiro,
segundo e terceiro canaletes. Observando o gráfico referente ao perfil de alturas,
notam-se pequenos “calos” nos pontos de reversão dos anéis com profundidades
entre 200 e 300 nm.
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Figura 196 – Pontos de reversão dos anéis de primeiro, segundo e terceiro canaletes
obtidos pelos métodos 7 e 8
4.5.2.2.

Quantificação de desgaste via análise descontínua do perfil do cilindro
(métodos 5, 9 e 10)
Embora o uso da técnica de junção de topografias (stitching) permita

quantificar o desgaste de superfícies por meio da análise contínua do perfil de
rugosidade/ondulação, pode-se eventualmente estimar o desgaste utilizando
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Figura 197 – Zoom nos pontos de reversão dos anéis de primeiro, segundo e terceiro
canaletes
parâmetros de rugosidade funcionais tais como o Vm (volume de material por unidade
de área desde 0% até uma probabilidade p).
A Figura 198 compara os resultados entre o método 7, no qual a área real de
contato é estimada por meio do PMo, e o método 9, baseado na diferença do
parâmetro Vm(SmrPMo ). O volume de material acima do plano correspondente ao
PMo é cerca de dez vezes maior para a região não desgastada do que para a região
desgastada do cilindro. Analisando os histogramas da Figura 190, pode-se notar a
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discrepância entre os valores de Vm(SmrPMo ) para as duas regiões. Em decorrência
disso, tem-se Vm(SmrPMo )ND − Vm(SmrPMo )D ≅ Vm(SmrPMo )ND e, portanto, o
método 9 realmente apresenta pouca variação.

Figura 198 – Comparação entre o volume desgastado estimado pelos métodos 7 (em
azul) e 9 (em vermelho)
Na Figura 199, faz-se a comparação do método 10 (método baseado na
diferença do parâmetro Vm(80%)) com os métodos 7 e 8, sendo que estes últimos,
devido à maior precisão, são utilizados como métodos de referência.

Figura 199 – Comparação entre o volume desgastado estimado pelos métodos 7 (em
azul), 8 (em verde) e 10 (em verde água)
Neste caso, pode-se verificar um efeito oposto ao observado na Figura 198: o
método baseado na diferença do parâmetro Vm(80%) apresentou maior variação do
que os dois outros métodos. Isso ocorre, pois além de o parâmetro Vm(80%)
apresentar a mesma ordem de grandeza nas regiões desgastada e não desgastada, ele
também não é um parâmetro suficientemente estável.
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Na Figura 200, comparam-se os resultados para estimativa do volume
desgastado pela diferença de Vm(Smr2) (método 5) e Vm(80%) (método 10). Note
que o método baseado na diferença de Vm(Smr2) superestima o desgaste. Isso
ocorre, pois o brunimento do cilindro analisado não é do tipo plateau honing e,
portanto, a distribuição de alturas da topografia muda substancialmente após o
desgaste, acarretando em uma diminuição do valor do parâmetro Smr2. Como o valor
de Smr2 é de aproximadamente 85% para a região não desgastada e de apenas 64%
para a região desgastada, realmente é de se esperar tal metodologia baseada na
diferença de 𝑉𝑚(𝑆𝑚𝑟2) superestime o desgaste.

Figura 200 – Comparação entre o volume desgastado estimado pelos métodos 5 (em
laranja) e 10 (em verde água)
Em resumo, considerando todos os métodos analisados no tópico 4.5.2.2, o
método 10 foi aquele que apresentou melhores resultados para quantificação de
desgaste. Porém, caso o cilindro do motor flex-fuel possuísse acabamento do tipo
plateau honing, é possível que o método 5 também apresentasse resultados
satisfatórios.

4.6.

ANÁLISE DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES TOPOGRÁFICAS
DECORRENTES DO DESGASTE NO COEFICIENTE DE ATRITO DE
CILINDROS DE MOTORES

O thrust side do cilindro 1 do motor flex-fuel foi analisado em quatro regiões
distintas, a saber: no ponto morto superior, no meio de curso do pistão, no ponto
morto inferior e na região não desgastada do cilindro. Ao todo, foram analisadas nove
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topografias para cada região selecionada. A Tabela 12 apresenta informações
adicionais quanto à altura de cada região.
Tabela 12 – Alturas das regiões analisadas no estudo dos efeitos das alterações
topográficas decorrentes do desgaste no COF
Distância aproximada da

Região

face de fogo do cilindro

Ponto morto superior (PMS)

10 mm

Meio de curso (MC)

56 mm

Ponto morto inferior (PMI)

91 mm

Região não desgastada (ND)

117 mm

A Figura 201 apresenta topografias típicas para cada região analisada. Note que
foram efetuadas as seguintes operações de processamento para cada topografia:
nivelamento, remoção de forma, preenchimento de pontos não medidos e aplicação
de filtro Gaussiano Robusto (cut-off de 800 µm). Analisando cada topografia, nota-se
que houve predominância de desgaste abrasivo nas regiões de PMS e MC, sendo que
houve o início da formação de um platô (região branca). No PMI, houve o
desaparecimento de alguns sulcos pouco profundos devido à maior intensidade do
desgaste em tal região do cilindro. Com isso, o platô ficou ainda mais evidenciado.
Algumas regiões com lascamento de material evidenciaram, além do desgaste
abrasivo, a presença de desgaste por fadiga de contato no PMI (tal mecanismo de
desgaste foi comprovado em análises de MEV, conforme observado previamente na
seção 4.2.2.3).
A seguir são apresentados gráficos com alguns parâmetros de rugosidade para
as topografias obtidas em cada região analisada. As Figuras 202 e 203 confirmam a
presença de um platô bem definido no PMI com asperezas relativamente pequenas.
Além disso, percebe-se que a região ND é aquela que apresenta maior rugosidade e
distribuição de material mais simétrica.
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Figura 201 – Topografias típicas de cada região analisada para simulação de COF

Figura 202 – Parâmetros de altura obtidos para cada região analisada do cilindro
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Figura 203 – Parâmetros funcionais obtidos para cada região analisada do cilindro
As simulações apresentadas a seguir foram realizadas para o anel de óleo de
terceiro canalete, que, além de ser um dos principais responsáveis pelas perdas por
atrito em cilindros de motores [270-272], também é aquele cujo desempenho é mais
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afetado por alterações topográficas em nível de rugosidade. O óleo utilizado nas
simulações foi o SAE 5W-30 e pré-carga da mola do anel de óleo foi de F = 30 N.
A Figura 204 apresenta a simulação para cálculo da pressão média efetiva de
atrito (FMEP, sigla em inglês) em função da rotação do motor (S), assumindo que todo
o cilindro possua acabamento semelhante ao das regiões de PMS, MC, PMI e ND. Fezse também uma Análise de Variância (ANOVA) one-way em blocos de modo a verificar
se haveria diferença estatisticamente significativa entre as diferentes curvas de FMEP.
Conforme se pode observar na Tabela 13, a diferença é significativa para 95% de
confiança. A análise de Tukey [282] permitiu constatar que para baixas rotações (94 < S
< 250 rpm), apenas as regiões de PMI e ND apresentam desempenho
significativamente distinto. Para S = 936 rpm, o desempenho do PMI difere do
desempenho das regiões PMS e ND. Para S = 1.248 rpm, o desempenho do PMI difere
do desempenho de todas as demais superfícies. Finalmente, para S > 1.560 rpm, o
desempenho do PMI difere do desempenho das regiões MC e PMS e o desempenho
destas duas últimas regiões difere significativamente do desempenho da região ND.
Cada um destes blocos estatisticamente distintos encontra-se apresentado no gráfico
da Figura 204.

Figura 204 – Médias do FMEP para diferentes regiões analisadas (grupos
estatisticamente diferentes encontram-se em destaque)

220

Tabela 13 – ANOVA em blocos do FMEP para diferentes regiões do cilindro
Fonte

GL

SQ (Aj.)

QM (Aj.)

Valor F

Valor-P

S

14

276,598

19,7570

116,04

0,000

3

8,130

2,7099

15,92

0,000

42

128,188

3,0521

17,93

0,000

Erro

480

81,728

0,1703

Total

539

494,644

Região
S x Região

Fez-se também a simulação do coeficiente de atrito (COF) em função do ângulo
do girabrequim para alguns valores de rotação do motor. A Figura 205 apresenta os
resultados para 2.500 rpm. Note que o acabamento original do cilindro (mais rugoso)
tende a estabilizar o coeficiente de atrito ao longo da região de curso do pistão. A
ANOVA one-way também indica que há diferença significativa entre os valores médios
de coeficiente de atrito (vide Tabela 14) e a análise de Tukey (vide Figura 206) revela
que o coeficiente de atrito médio resultante do acabamento do PMI é maior do que
todos os demais para 90% de confiança (para 95% de confiança, o COF do PMI é
apenas significativamente superior ao COF das regiões PMS e MC). Assim, caso todo o
cilindro apresentasse acabamento semelhante ao do PMI do thrust side, as perdas por
atrito seriam 25% maiores do que se todo o cilindro possuísse acabamento como o do
PMS, por exemplo. Portanto, ressalta-se que embora o acabamento do PMI seja
aquele que mais se assemelhe a um brunimento do tipo plateau honing, este foi o
acabamento que apresentou maiores perdas por atrito. Isso reforça a necessidade de
diminuição da viscosidade do óleo lubrificante.
Tabela 14 – ANOVA one-way do COF para diferentes regiões do cilindro e rotação de
2.500 rpm
Fonte

GL

SQ (Aj.)

QM (Aj.)

Valor F

Valor-P

Região

3

0,002977

0,000992

8,11

0,000

Erro

32

0,003914

0,000122

Total

35

0,006891

221

Figura 205 – Coeficiente de atrito em função do ângulo do girabrequim para 2.500 rpm

Figura 206 – Análise de Tukey para COF para rotação de 2.500 rpm
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Conforme relatado no parágrafo anterior, caso todo o cilindro possuísse
acabamento como o do PMI do thrust side (região com picos menos rugosos dentre
todas as regiões analisadas), as perdas por atrito aumentariam. Contudo, analisando a
Figura 205, nota-se que tal acabamento propicia a redução do coeficiente de atrito nos
pontos de reversão do motor. Deste modo, pode-se dizer que as alterações
topográficas decorrentes do desgaste do PMI foram benéficas para o sistema do ponto
de vista tribológico na região em que elas ocorrem.
Por outro lado, a mesma Figura dá indícios de que o alisamento da topografia
foi responsável pela diminuição do desempenho do tribossistema anel/cilindro na
região de meio de curso (MC) do motor. Deste modo, estes resultados parecem indicar
que maior eficiência pode ser obtida por meio de acabamentos de cilindros com maior
rugosidade na região de meio de curso do pistão e menor rugosidade nos pontos de
reversão. Tais resultados podem ser justificados pela curva de Stribeck modificada
(vide Figura 207). Nela, nota-se que o aumento da rugosidade superficial tende a
deslocar o sistema para a esquerda. Assim, o aumento da rugosidade reduz o COF para
a região de meio de curso do pistão (onde predomina regime de lubrificação
hidrodinâmico) e aumenta o COF nos PMS e PMI (onde predomina o regime de
lubrificação misto). Resultados experimentais e numéricos de Spencer et al. [332]
confirmam a redução do COF nos pontos de reversão de cilindros de motores para
acabamentos superficiais menos rugosos.
Embora as simulações indiquem que menores valores de coeficiente de atrito
sejam obtidos nos pontos de reversão do pistão para rugosidades superficiais
menores, dois comentários são pertinentes quanto a tais observações:
(i)

A rugosidade dos pontos de reversão não deve ser tão baixa a ponto de
provocar scuffing;

(ii)

As simulações feitas desprezam a ativação de tribofilmes. Deste modo,
as baixas pressões de contato locais resultantes de acabamentos com
rugosidade reduzida podem dificultar a ativação de aditivos redutores
de atrito nos pontos de reversão do cilindro, resultando em maiores
perdas por atrito.
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Figura 207 – Curva de Stribeck modificada associada a componentes de motores
automotivos (adaptado de [154])
É importante ressaltar que, conforme relatado previamente (vide tópico 3.3),
os softwares utilizados nas simulações assumem hipóteses de fluido newtoniano e de
aderência perfeita do fluido à parede do cilindro ou à superfície do anel
(escorregamento nulo do lubrificante). Embora tais hipóteses sejam razoáveis para
condições nas quais a taxa de cisalhamento seja relativamente baixa, elas podem
resultar na superestimação do COF para elevadas taxas de cisalhamento. A Figura 208
mostra que os maiores valores de taxa de cisalhamento ocorrem na região de meio de
curso do pistão e para acabamentos pouco rugosos. Deste modo, é possível que o
gráfico da Figura 205 tenha superestimado o COF da região de meio de curso para os
acabamentos com menor rugosidade. Portanto, acabamentos mais rugosos podem
não resultar obrigatoriamente em menores valores de COF na região de meio de curso
do pistão.
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Figura 208 – Taxa de cisalhamento em função do ângulo do girabrequim para 2.500
rpm
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5. CONCLUSÕES
O presente trabalho se propôs a responder algumas perguntas referentes ao
estudo do desgaste em cilindros de motores de combustão interna. Tais perguntas
relacionam-se à análise dos principais mecanismos de desgaste atuantes em cilindros,
à investigação das causas de intensificação do desgaste e de possíveis modos de
minimização do desgaste, à verificação da possibilidade de quantificação de desgaste
em nível de rugosidade e à análise das possíveis causadores de defeitos em superfícies
brunidas. A seguir, são apresentadas as respostas a cada pergunta formulada.
1. Quais são os principais modos e mecanismos de desgaste atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
Verificou-se que os principais mecanismos de desgaste atuantes nos cilindros
do motor flex-fuel são desgaste por abrasão e por reações triboquímicas, com
participação menos expressiva de desgaste por fadiga de contato e por adesão. Além
disso, constatou-se que o desgaste tende a promover o alisamento da superfície do
cilindro.
Embora o desgaste por deslizamento seja o principal modo de desgaste em
cilindros de motores, o desgaste por impacto também pode estar presente devido à
batida de saia do pistão. Com isso, pode-se observar arrancamento de material do
cilindro associado à fadiga de contato. Por atuarem como concentradoras de tensão,
as grafitas estão fortemente relacionadas com o desgaste por fadiga.
2. Quais são os principais causadores do desgaste por abrasão em motores
flex-fuel?
Apesar de a literatura aportar poeira (sílica), depósitos resultantes do processo
de combustão e debris de desgaste como os principais responsáveis pelo desgaste
abrasivo em cilindros de motores [163, 173], ela não indica a contribuição relativa de
cada tipo de abrasivo no desgaste por abrasão de cilindros de motores.
Embora o presente trabalho não tenha estudado o efeito da poeira sobre o
desgaste abrasivo de cilindros de motores, a análise do motor flex-fuel permitiu
comparar qualitativamente o efeito de depósitos resultantes do processo de
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combustão e de debris de desgaste sobre o desgaste por abrasão. Verificou-se que o
desgaste abrasivo do motor foi mais afetado pelos debris de desgaste do que pelos
produtos de combustão. Isso ocorreu, pois: (i) motores flex-fuel apresentam
relativamente pouca quantidade de resíduo carbonizado (quando comparados a
motores diesel) e (ii) os cilindros do motor flex-fuel analisado possuem acabamento do
tipo standard honing e o amaciamento de cilindros com este tipo de brunimento
produz uma grande quantidade de debris de desgaste.
É importante ressaltar que caso sistemas de injeção e/ou refrigeração do motor
apresentem mau funcionamento ou se o cilindro possuir acabamento do tipo plateau
honing, os resíduos do processo de combustão podem vir a apresentar maior
relevância no desgaste abrasivo do cilindro.
Com relação à abrasão ocasionada pela interação entre asperezas dos anéis e
do cilindro, verificou-se que a abrasão a dois corpos resultante da elevada dureza do
anel de primeiro canalete contribuiu menos para o desgaste abrasivo do tribossistema
do que os debris de desgaste.
3. Qual o efeito dos veios de grafita no desempenho tribológico de cilindros
de motores?
Logo no início do trabalho, notou-se que veios de grafita não são visíveis na
superfície de cilindros de motores desgastados ou não. Com isso, levantou-se a
hipótese de que a grafita presente em ferros fundidos não possuiria o efeito de
lubrificante sólido durante a operação do motor.
Esta hipótese foi posteriormente rejeitada, uma vez que foi constatada a
presença de um tribofilme de grafita em superfícies de ferro fundido desgastadas.
Além disso, o presente trabalho apresentou indícios de que o processo de brunimento
produz um tribofilme de carbono que se mantém relativamente estável durante a
operação do motor. Desse modo, a grafita presente em ferros fundidos pode diminuir
a adesão, sendo responsável pela redução de atrito e desgaste do par tribológico
anel/cilindro.
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Contudo, grafitas podem ser entendidas como descontinuidades da matriz,
atuando como concentradoras de tensão. Deste modo, a presença de grafitas pode
favorecer o desgaste por fadiga de contato, o que pode contribuir para o aumento do
desgaste.
4. É possível que o ponto morto superior não seja a região do cilindro com
maior desgaste?
Embora a literatura seja quase unânime quanto à afirmação de que o maior
desgaste de cilindros de motores ocorra no ponto morto superior (PMS) [163, 175,
178], os motores flex-fuel e heavy-duty diesel analisados apresentaram maior desgaste
no ponto morto inferior (PMI).
Analisando a composição dos óxidos formados nas regiões dos pontos mortos
superior e inferior do motor flex-fuel, verificou-se predominantemente a formação de
hematita (Fe2O3) no PMI, com indícios formação de magnetita (Fe3O4) no PMS. Como a
magnetita atua como lubrificante e a hematita tende a aumentar atrito e desgaste,
acredita-se que a formação de um óxido abrasivo tenha sido responsável pelo maior
desgaste no PMI.
Importante ressaltar que, embora todas as regiões analisadas do cilindro
tenham apresentado um tribofilme de carbono, o grau de grafitização deste tribofilme
foi maior para regiões mais próximas à interface com a câmara de combustão (ICC).
Portanto, é possível que o tribofilme de carbono do PMS também tenha apresentado
maior capacidade de atuação como lubrificante sólido do que aquele presente no PMI.
Deste modo, conclui-se que a formação de óxidos e tribofilmes na superfície de
cilindros pode afetar sua taxa de desgaste e, portanto, dependendo da composição do
cilindro e das condições de operação do motor, é possível que o PMI apresente
desgaste superior ao encontrado no PMS.
5. Quais são os principais mecanismos de endurecimento atuantes em
cilindros de motores flex-fuel?
Análises subsuperficiais permitiram constatar que o mecanismo de
endurecimento de cilindros de motores não deve ser encruamento puro (no qual se
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observa o aumento da dureza com consequente diminuição da ductilidade do
material), mas recristalização com refino de grão e encruamento. Deste modo, pode-se
obter um aumento simultâneo de dureza e ductilidade do material do cilindro.
No motor flex-fuel analisado, a espessura da camada recristalizada foi, na
maioria dos casos, inferior a 5 𝜇𝑚. Contudo, em regiões onde houve maior desgaste,
como no PMI, a recristalização do cilindro atingiu profundidades superiores a 10 𝜇𝑚.
Quanto à camada nanocristalina, sua espessura não ultrapassou 1 𝜇𝑚. Análises de
indentação instrumentada para obtenção do perfil de dureza da seção transversal do
cilindro parecem confirmar o aumento de dureza na região mais próxima à superfície.
6. Qual é o efeito das alterações topográficas decorrentes do desgaste no
coeficiente de atrito do par tribológico anel/cilindro?
Verificou-se que o desgaste intenso do PMI do thrust side resultou em uma
superfície com um platô bem definido e com um número reduzido de sulcos de
brunimento. Nas simulações, constatou-se que tal acabamento provoca a diminuição
do COF nos pontos de reversão do cilindro e um aparente aumento na região de meio
de curso do pistão.
As regiões de PMS e MC apresentaram menor desgaste do que o PMI e,
portanto, a redução da rugosidade superficial destas regiões foi menor. Nas
simulações, verificou-se que caso todo o cilindro apresentasse acabamento como o do
PMS, por exemplo, o COF do par tribológico anel/cilindro seria quase tão baixo quanto
o do PMI nos pontos de reversão, sem que, contudo, o desempenho da região de meio
de curso fosse substancialmente prejudicado. Assim, se todo o cilindro apresentasse
acabamento semelhante ao do PMS, as perdas por atrito seriam 25% menores do que
se todo o cilindro possuísse acabamento como o do PMI do thrust side.
É importante ressaltar que embora o acabamento do PMI seja aquele que mais
se assemelhe a um brunimento do tipo plateau honing, este foi o acabamento que
apresentou maiores perdas por atrito. Isso reforça a necessidade de diminuição da
viscosidade do óleo lubrificante.
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Finalmente, verificou-se que o acabamento original do cilindro (mais rugoso)
tende a estabilizar o coeficiente de atrito ao longo da região de curso do pistão. Assim,
tanto as regiões de meio de curso quanto os pontos de reversão do cilindro tendem a
apresentar coeficiente de atrito relativamente semelhante quando o motor é novo. À
medida que o desgaste avança, as diferenças tornam-se mais significativas, de modo a
diminuir o COF nos pontos de reversão e aumentá-lo na região de meio de curso do
pistão. Assim, processos de brunimento não uniformes (com rugosidade maior no
meio de curso e menor nos pontos mortos superior e inferior) podem resultar em
menores perdas por atrito para o par tribológico anel/cilindro.
7. É possível estimar o desgaste de cilindros de motores considerando
apenas alterações topográficas em nível de rugosidade?
A comparação entre topografias de superfícies desgastadas e não desgastadas
carece de uma altura de referência absoluta. O presente trabalho mostrou que tanto
os picos de asperezas quanto o core da superfície são substancialmente afetados
durante a operação do motor. Deste modo, nenhuma destas regiões deve ser utilizada
como altura de referência para quantificação de desgaste.
Verificou-se também que, embora a maior parte dos trabalhos publicados
utilize os vales como altura de referência para comparação entre superfícies antes e
após o desgaste [97, 185-187], sulcos de brunimento também não devem ser utilizados
como alturas de referência para quantificação de desgaste. Isso ocorre, pois os sulcos
são preenchidos por debris de desgaste e porque a remoção de folded metal durante a
operação do motor alarga os sulcos de brunimento. Com isso, altera-se a distribuição
de material da topografia para valores de material ratio superiores a 90%.
Analisando o desgaste do motor heavy-duty diesel, notou-se que a altura
correspondente ao Smr2 (transição entre core e sulcos de brunimento) pode ser
utilizada como altura de referência absoluta em cilindros com acabamento do tipo
plateau honing. Deste modo, o método 2 foi o melhor método para estimação do
desgaste do motor heavy-duty diesel considerando apenas alterações topográficas em
nível de rugosidade.
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Embora a literatura indique que a variação do volume dos picos esteja
fortemente relacionada com o desgaste, observou-se que a variação da soma dos
volumes de picos e core pode apresentar melhor correlação com o desgaste. Deste
modo, embora o método 5 não apresente resultados tão precisos quanto aqueles
obtidos por meio do método 2, ele pode ser utilizado como uma primeira aproximação
para a estimativa de desgaste em cilindros. As vantagens do método 5 em relação ao
método 2 são a maior facilidade de implementação e a não necessidade do uso de
topografias relocadas.
Ao estudar o desgaste do motor flex-fuel, notou-se que os métodos para
quantificação de desgaste via análise contínua do perfil de rugosidade/ondulação do
cilindro (métodos 7 e 8) apresentaram bons resultados, incluindo a possibilidade de
localização precisa de “calos” referentes aos pontos de reversão dos anéis de primeiro,
segundo e terceiro canaletes.
Os métodos baseados em variações de parâmetros de rugosidade, por outro
lado, não apresentaram resultados satisfatórios na análise do desgaste do motor flexfuel. Isso ocorreu, pois o processo de desgaste altera significativamente a distribuição
de alturas de superfícies com brunimento do tipo standard honing. Com isso, tanto a
altura correspondente ao Smr2 quanto a altura do plano da moda acabaram por não
se tornar boas alturas de referência para superfícies com este tipo de brunimento. O
melhor estimador para o desgaste via análise de parâmetros de rugosidade foi a
variação do parâmetro Vm(80%) (método 10), porém a instabilidade de tal parâmetro
ainda dificulta sua aplicação quanto à quantificação de desgaste.
8. Há um método universal para quantificação do desgaste em cilindros de
motores considerando apenas alterações topográficas em nível de
rugosidade ou a escolha do melhor método deve estar atrelada ao
acabamento do cilindro?
Embora o parâmetro Smr2 tenha apresentado pouca variação após o desgaste
do motor heavy-duty diesel (que tem acabamento do tipo plateau honing), ele foi
fortemente afetado pelo processo de desgaste para o caso do motor flex-fuel (que tem
acabamento do tipo standard honing). Por essa razão, a altura correspondente ao
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Smr2 pôde ser utilizada como altura de referência absoluta para o motor heavy-duty
diesel, mas não para o motor flex-fuel.
Em outras palavras, métodos para estimação do desgaste que considerem a
altura do Smr2 como altura de referência absoluta devem apresentar bons resultados
para cilindros com acabamento do tipo plateau honing, mas não para cilindros com
brunimento standard honing. Em cilindros com acabamento do tipo standard honing,
sugere-se o uso de métodos para quantificação de desgaste via análise contínua do
perfil do cilindro.
9. Como o folded metal é formado e qual é a sua relação com o desgaste?
Folded metal é um defeito presente em superfícies brunidas que pode
prejudicar a lubrificação e aumentar atrito e desgaste [120, 123-125]. O presente
trabalho, inclusive, indicou que a etapa inicial do desgaste de cilindros de motores
ocorre preferencialmente por meio da remoção de folded metal. Portanto, a
compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do folded metal é de vital
importância para a diminuição da ocorrência de tal defeito e, portanto, para aumento
da eficiência de motores e redução de seu desgaste.
No presente trabalho, constatou-se que, embora o defeito do tipo folded metal
possa ocorrer independentemente da presença/ausência de veios de grafita, a
deformação plástica da matriz metálica induzida pela extrusão de veios de grafita pode
resultar na formação do folded metal.
Além disso, notou-se também que o defeito do tipo folded metal se forma
essencialmente durante a usinagem do cilindro, sendo que sua remoção se dá de
forma gradual durante a operação do motor.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Sugestões e recomendações para trabalhos futuros relacionados à tese são
apresentadas a seguir:


Analisar detalhadamente como a quantidade de folded metal é afetada por
fatores como microestrutura (morfologia da grafita, espaçamento
interlamelar da perlita e presença de carbonetos) e propriedades mecânicas
(módulo de elasticidade, dureza e coeficiente de encruamento) do cilindro;



utilizar técnicas de microscopia eletrônica de transmissão e difração de
elétrons retroespalhados (EBSD) de alta resolução para confirmar os
mecanismos de endurecimento do cilindro;



conduzir ensaios de longa duração em tribômetro para contato conforme
entre anel e cilindro de modo a verificar se os mecanismos de desgaste
observados em testes de bancada coincidem com aqueles encontrados nos
testes de motor;



implementar no software SurfLUB 2.0 as hipóteses de fluido não
newtoniano e de escorregamento do lubrificante em relação à parede do
cilindro ou à superfície do anel;



o software SurfLUB 2.0 permite a simulação determinística de topografias
reais. Porém as análises supõem que todo o cilindro possua acabamento
uniforme. Propõe-se, portanto, que sejam feitas alterações nos software de
modo a permitir a simulação de cilindros com acabamento não uniforme;



implementar no software SurfLUB 2.0 modelos relacionados à formação de
tribofilmes, de modo a contemplar os efeitos (i) da ativação de aditivos
redutores de atrito e (ii) da interação entre o tribofilme e a superfície do
cilindro.
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APÊNDICE A – MICROGRAFIAS OBTIDAS VIA MICROSCOPIA ELETRÔNICA
DE VARREDURA
A seguir são apresentadas as micrografias obtidas para diferentes
profundidades e ângulos

Figura A1: Micrografia para TS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A2: Micrografia para TS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A3: Micrografia para TS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A4: Micrografia para TS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A5: Micrografia para TS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A6: Micrografia para TS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A7: Micrografia para TS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A8: Micrografia para TS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A9: Micrografia para TS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A10: Micrografia para TS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A11: Micrografia para TS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A12: Micrografia para TS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A13: Micrografia para TS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A14: Micrografia para TS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A15: Micrografia para TS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A16: Micrografia para TS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A17: Micrografia para TS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A18: Micrografia para TS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A19: Micrografia para TS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A20: Micrografia para TS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A21: Micrografia para TS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A22: Micrografia para RS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A23: Micrografia para RS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A24: Micrografia para RS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A25: Micrografia para RS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A26: Micrografia para RS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A27: Micrografia para RS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A28: Micrografia para RS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A29: Micrografia para RS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A30: Micrografia para RS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A31: Micrografia para RS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A32: Micrografia para RS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A33: Micrografia para RS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A34: Micrografia para RS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A35: Micrografia para RS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A36: Micrografia para RS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A37: Micrografia para RS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A38: Micrografia para RS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

252

Figura A39: Micrografia para RS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A40: Micrografia para RS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A41: Micrografia para RS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A42: Micrografia para RS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A43: Micrografia para ATS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A44: Micrografia para ATS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

255

Figura A45: Micrografia para ATS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A46: Micrografia para ATS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A47: Micrografia para ATS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A48: Micrografia para ATS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A49: Micrografia para ATS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A50: Micrografia para ATS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A51: Micrografia para ATS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A52: Micrografia para ATS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

259

Figura A53: Micrografia para ATS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A54: Micrografia para ATS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A55: Micrografia para ATS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A56: Micrografia para ATS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A57: Micrografia para ATS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A58: Micrografia para ATS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A59: Micrografia para ATS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A60: Micrografia para ATS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A61: Micrografia para ATS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A62: Micrografia para ATS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A63: Micrografia para ATS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A64: Micrografia para FS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A65: Micrografia para FS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A66: Micrografia para FS em uma profundidade de 3,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A67: Micrografia para FS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A68: Micrografia para FS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A69: Micrografia para FS em uma profundidade de 6,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A70: Micrografia para FS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A71: Micrografia para FS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A72: Micrografia para FS em uma profundidade de 10,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A73: Micrografia para FS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A74: Micrografia para FS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

270

Figura A75: Micrografia para FS em uma profundidade de 56,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A76: Micrografia para FS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A77: Micrografia para FS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A78: Micrografia para FS em uma profundidade de 91,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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Figura A79: Micrografia para FS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)

Figura A80: Micrografia para FS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)
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Figura A81: Micrografia para FS em uma profundidade de 94,5 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)

Figura A82: Micrografia para FS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 200x)
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Figura A83: Micrografia para FS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 500x)

Figura A84: Micrografia para FS em uma profundidade de 117,0 mm do cilindro 1
(aumento original de 1.000x)
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APÊNDICE B – IMAGENS E COMPOSIÇÕES DE IMAGENS (MONTAGENS)
DE MEV E FIB DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE DIFERENTES REGIÕES DO
CILINDRO
A seguir são apresentadas as imagens e composições de imagens (montagens)
de MEV e FIB das seções transversais de diferentes alturas do front side cilindro.

Figura B1: Imagem de MEV da seção transversal de uma região localizada no PMS do
cilindro 1
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Figura B2: Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada no PMS do
cilindro 1
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Figura B3: Composição de imagens (montagem) feita a partir de imagens de MEV e FIB
da seção transversal de uma região localizada no PMS do cilindro 1
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Figura B4: Imagem de MEV da seção transversal de uma região localizada no meio de
curso do cilindro 1
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Figura B5: Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada no meio de
curso do cilindro 1
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Figura B6: Composição de imagens (montagem) feita a partir de imagens de MEV e FIB
da seção transversal de uma região localizada no meio de curso do cilindro 1
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Figura B7: Imagem de MEV da seção transversal de uma região localizada no PMI do
cilindro 1
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Figura B8: Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada no PMI do
cilindro 1
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Figura B9: Composição de imagens (montagem) feita a partir de imagens de MEV e FIB
da seção transversal de uma região localizada no PMI do cilindro 1
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Figura B10: Imagem de MEV da seção transversal de uma região localizada na parte
não desgastada do cilindro 1
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Figura B11: Imagem de FIB da seção transversal de uma região localizada na parte não
desgastada do cilindro 1
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Figura B12: Composição de imagens (montagem) feita a partir de imagens de MEV e
FIB da seção transversal de uma região localizada na parte não desgastada do cilindro
1
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