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RESUMO 

 

A lubricidade do biodiesel interfere no funcionamento normal dos sistemas de 

injeção diesel, principalmente dos bicos injetores, reduzindo o desgaste e elevando o tempo de 

vida da linha de alimentação do motor. O método HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) 

é um ensaio padrão para avaliação da lubricidade do diesel/biodiesel (ASTM D6079), 

consistindo principalmente da medição da escara de desgaste impressa na esfera. Quando o 

desgaste se desenvolve, algumas características dinâmicas do sistema variam, resultando em 

desvios significativos nos padrões dos sinais de vibração, nível de pressão sonora (NPS) e de 

atrito. A aquisição e caracterização das assinaturas desses sinais obtidos durante os ensaios 

tribológicos representam uma importante ferramenta não intrusiva de avaliação da lubricidade 

desses combustíveis, cuja representação no domínio do tempo nem sempre revelam 

informações triviais, sendo necessária sua transformação para o domínio da frequência usando 

a Transformada rápida de Fourier (FFT) e a Transforma de Fourier de Tempo Curto (STFT) 

do sinal. A presente tese objetivou desenvolver uma forma dinâmica de avaliação de 

lubricidade de combustíveis (Diesel S50, Éster Metílico de Soja e blendas B10 e B20) em 

bancada HFRR (contato esfera-disco plano), e melhoria aos referenciais metodológicos da 

ASTM D6079, aplicando técnicas de análise de sinais (vibração e NPS) e sua associação com 

parâmetros disponibilizados pela norma ASTM D6079 (diâmetro da escara de desgaste) com 

duração de 75, 120 e 180 minutos. Os perfis e parâmetros topográficos das escaras e sua 

análise microscópica foram usados para melhor avaliar a influência do tempo e do 

combustível na evolução do desgaste do disco. Nesta avaliação, a lubricidade dos 

combustíveis aumentou com o teor de biodiesel e diminuiu com o aumento do número 

aplicado de ciclos. A partir das análises temporal e espectral dos sinais de vibração e NPS, foi 

demonstrado que tanto a vibração quanto o NPS tem estabelecem relação com a lubricidade, o 

teor de biodiesel, número de ciclos e parâmetros dos perfis das escaras dos discos. 

 

Palavras-chave: Lubricidade; Biodiesel; Aço AISI 52100; Desgaste; Análise de Sinais. 
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ABSTRACT 

 

The lubricity of biodiesel interferes in the normal operation of diesel injection 

systems, especially in nozzles. It can reduce the wear and raise the lifetime of the engine 

supply line. The method HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) is a standard test for 

evaluation of diesel/ biodiesel lubricity (ASTM D6079). The HFRR lubricity evaluation 

mainly consists of measuring the printed scar wear on the ball. When wear is developing, 

some dynamic features of the system vary and it results in significant changes in the patterns 

of vibration, sound pressure level (SPL) and friction signals. The acquisition and 

characterization of signatures of these signals obtained during tribological tests are an 

important non-intrusive tool for evaluating of the lubricity of these fuels, whose 

representation in the time domain not always reveals trivial information. This requires signal 

transformation to the frequency domain using the Fast Fourier Transform (FFT) and Short-

Time Fourier Transform (STFT) analyses. This thesis aimed to develop a dynamic assessment 

of lubricity fuels (Diesel S50, Methyl Ester of Soybean and B10 and B20 blends) in HFRR 

bench (ball-on-flat disk contact), and improving the methodological framework of ASTM 

D6079 standard by application of signal analysis techniques (vibration and SPL) and its 

association with parameters provided by ASTM D6079 (wear scar diameter) lasting 75, 120 

and 180 minutes. The profiles and topographic parameters of scars and their microscopic 

analysis were used to further evaluate the influence of the time and fuel in the wear evolution 

of disk. In this evaluation, the fuel lubricity was influenced by increasing of biodiesel content 

and decreasing of number of cycles applied. From the temporal and frequency spectrum 

analysis of the vibration and NPS signals it is shown that both vibration and NPS stablish a 

relation with fuel lubricity, biodiesel content, number of cycles and parameters of profiles 

from scar of discs. 

 

Keywords: Lubricity; Biodiesel; 52100 AISI Steel; Wear; Signal Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO  

 

A necessidade de redução dos impactos ambientais impulsionou a busca por 

combustíveis melhores e menos poluentes, principalmente para utilização em motores de 

combustão interna – MCI a diesel. Na busca por biocombustíveis, foi desenvolvido o éster, 

conhecido como um biodiesel de origem renovável e biodegradável, cujas propriedades são 

similares às do diesel do petróleo, podendo ser utilizado puro ou adicionado ao diesel fóssil. 

Segundo Farias (2011), a crescente importação do diesel mineral pelo Brasil e sua 

origem exaurível foram determinantes para a incorporação do biodiesel na matriz energética; 

visto que o Brasil, dentre outros, possui uma tradição agrícola e tem obtido avanços no 

desenvolvimento e uso de biocombustíveis de origem oleaginosa. Além disto, segundo o 

relatado por Biodieselbr (2012), também foi uma meta do governo a implantação do selo 

combustível social, onde parte da matéria-prima do biodiesel é fornecida pelo pequeno 

agricultor, visando o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Entretanto, do ponto de vista tribológico, o uso prolongado do biodiesel derivado de 

oleaginosas como apostas para a substituição parcial (ou total) do diesel mineral (no Brasil e 

no mundo) ainda necessita de pesquisas de vanguarda (FARIAS, 2011) que visem o 

desenvolvimento de estudos para obtenção de respostas quanto ao desempenho do sistema de 

injeção diesel, principalmente o componente bico injetor. 

O bico injetor é um componente do sistema de injeção que sofre falhas devido às 

elevadas pressões de injeções de combustíveis associadas com suas frequências de oscilações. 

No sistema Common Rail, o combustível é pressurizado dentro de um tubo distribuidor (Rail), 

comum para os cilindros e bicos injetores com válvulas magnéticas. Este sistema possibilita o 

desenvolvimento de pressões de injeção cada vez mais elevadas (> 200 MPa) até a câmara de 

combustão (BOSCH, 2012). 

Segundo Qu, Truhan e Blau (2005), o bico injetor possui êmbolo cilíndrico (agulha) 

dentro do seu corpo, o qual possui movimento recíproco servindo essencialmente como 

miniatura de bomba para fornecer combustível pressurizado no bocal do injetor e sua 

consequente pulverização na câmara de combustão. As folgas entre a agulha e corpo do bico 

injetor estão entre 2 e 4 µm. Sendo assim, o combustível que perpassa na superfície interna do 

bico injetor acaba atuando como lubrificante. Daí a importância de que tal fluido apresente 

uma lubricidade satisfatória com objetivo de reduzir o desgaste e elevar o tempo de vida da 
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linha de alimentação do motor, além de apresentar baixo teor de enxofre para fins de obtenção 

de padrões de emissões de poluentes mais reduzidos durante a exaustão. 

A agulha e as paredes internas do bico injetor passam por um acabamento superficial 

preciso com o objetivo de manter uma boa vedação durante o movimento recíproco da agulha 

sem contato com o bocal (QU, TRUHAN e BLAU, 2005). Entretanto, com esta folga 

extremamente pequena (de 2 a 4 µm), torna-se difícil fornecer fluido para dentro do furo. 

Também, tal folga não permite a existência de sujidades decorrentes do fluido advindo do 

tanque de combustível; e qualquer dano superficial pode prender ou soldar a agulha ao bocal, 

por exemplo. 

Além disso, é preciso atentar que, durante a pulverização do combustível na câmara de 

combustão, também é possível que partículas oriundas do processo de combustão entrem 

pelos orifícios do bico injetor durante a contrapressão (back pressure), principalmente devido 

ao movimento recíproco da agulha sob alta pressão de injeção. Este evento ao longo de n 

repetições provoca o desgaste dos materiais constituintes do bico injetor, podendo levar a sua 

falha prematura. Estas observações, dentre outros fatores, contribuíram para especificar a 

bancada HFRR (sonda de movimento alternado sob alta frequência – Standard Test Method 

for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig) como 

método de ensaio padrão de avaliação de lubricidade de combustíveis consumidos nos 

motores a diesel. 

O Regulamento Técnico n.°4/2013 da ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (2013) especifica a norma ASTM D6079, a qual estabelece a 

metodologia de avaliação da lubricidade HFRR dos combustíveis diesel/biodiesel pela 

medição da escara impressa numa esfera aço AISI 52100 após contato sob movimento de 

deslizamento alternado com um disco, também de aço AISI 52100, ambos imersos pelo 

combustível analisado. A norma ISO 12156 (2006) estabelece que a lubricidade tolerada não 

pode ultrapassar 460 µm (diâmetro da escara de desgaste na esfera) a 60°C.  

Contudo, utilizando esta norma ASTM D6079 e discutindo os resultados obtidos em 

pesquisas correlatas foram observados que, por exemplo, a norma não menciona a escara do 

disco como uma forma de se avaliar a lubricidade. Nos estudos de Constantine, Wang e 

Terrell (2013), eles consideram as escaras dos discos lubrificados com o B100SB, as quais 

mostraram uma relação entre a frequência de deslizamento e o aumento da largura, 

comprimento e profundidade da escara. No entanto, o estudo não contemplou a relação da 

frequência com o uso de outras blendas (B10, B20, etc.). 
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A norma ASTM D6079 também não especifica qual a repetibilidade dos resultados 

(em µm) nos casos em que há uma considerável diferença entre as medidas nos eixos x e y 

das escaras quanto à sua utilização para o regime de lubrificação limítrofe. Tal regime é 

caracterizado pela variável percentual de filme lubrificante, presente na zona de contato não-

conforme esfera-plano de aço AISI 52100 do equipamento HFRR, no entanto, a norma não 

especifica valores de percentual de filme e de coeficiente de atrito, cujos níveis medidos 

assegurem uma boa lubricidade de combustível. 

Ainda, apesar do esforço dedicado a análise de lubricidade dos combustíveis seguindo 

as normas ASTM D6079 (2011) e ISO 12156, não há disponibilidade de dados experimentais 

na literatura de uma possível associação dessa lubricidade com os sinais de vibração e nível 

de pressão sonora oriundos do contato esfera-disco plano lubrificado.  

Diante do exposto, surgem três indagações: (1) o biodiesel pode restaurar, sem 

aditivos, a lubricidade de combustível diesel de baixo teor de enxofre (LSD) ou diesel de ultra 

baixo teor de enxofre (ULSD)?; (2) É possível melhorar a metodologia estabelecida na norma 

ASTM D6079 (2011) em relação à avaliação de erros experimentais não quantificados e 

incoerências detectadas entre seus fundamentos quando no regime de lubrificação limítrofe?; 

(3) Pode-se comparar as assinaturas dos sinais acústicos e de vibração com os da lubricidade 

padrão ASTM? Para responder a estas questões, duas hipóteses foram investigadas neste 

trabalho, compondo-se, assim, a sua contribuição:  

1) “As variações do diâmetro da escara de desgaste medida na esfera, resultante 

de um contato lubrificado de deslizamento alternado (HFRR) esfera-plano, são uma função 

das flutuações da pressão de contato, dureza das zonas hertzianas submetidas ao contato, das 

propriedades do fluido e do regime de lubrificação decorrentes deste contato”.  

2) “As respostas acústica e vibracional elástica resultantes de um contato 

lubrificado de deslizamento alternado (HFRR) esfera-plano se correlacionam com os 

parâmetros geométricos da escara de desgaste do disco, com o tipo de fluido e com o número 

de ciclos (prolongamento desse contato)”. 

Nesta tese foi apresentado o desenvolvimento de análise das escaras de desgaste (de 

esfera e de disco submetidos a ensaios na bancada HFRR) e comparação com a lubricidade de 

combustíveis (diesel S50, éster metílico de soja e blendas B10 e B20) e comparação com as 

respostas dos sinais acústicos e de vibração oriundos do contato esfera-disco. Também é 

objetivo a proposição de novos referenciais metodológicos à norma ASTM D6079. Para tanto, 

o equipamento HFRR, disponível no Laboratório de Tribologia e Dinâmica, NTI/ UFRN, foi 
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instrumentado com sensores de aceleração da vibração e nível de pressão sonora em processo 

corrente, sem a necessidade da parada do sistema. 

Esta tese está estruturada na sua motivação, objetivos a serem alcançados, revisão da 

literatura, materiais e métodos aplicados, resultados e discussão e conclusões. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta tese de doutorado visa avaliar e comparar a lubricidade HFRR dos combustíveis 

diesel, biodiesel e blendas B10 e B20 através da aplicação de técnicas de processamentos de 

sinais, decorrentes do sistema tribológico esfera-disco plano em contato lubrificado, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma metodologia de análise não intrusiva desse 

sistema. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estabelecem as atividades desempenhadas para chegar à 

solução dos problemas propostos, os quais estão listados a seguir: 

1. Avaliar as características físico-químicas dos fluídos com seu desempenho 

tribológico de lubricidade; 

2. Analisar e correlacionar a escara de desgaste com os parâmetros tribológicos 

de lubrificação (percentual de filme) e atrito oriundos do contato esfera-plano 

lubrificado; 

3. Caracterizar as zonas desgastadas das esferas, utilizando a microscopia óptica 

(MO), e dos discos, pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

microanálise química elementar (EDS  ̶ espectroscopia de energia dispersiva) e ensaios 

de rugosidade e de dureza por microindentação; 

4. Comparar os sinais temporais e as componentes dos espectros de frequência da 

vibração e do nível de pressão sonora com evolução do desgaste no tempo e a 

lubricidade do fluido usado. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese contempla assuntos que se relacionam à lubricidade de blendas de biodiesel 

associada a sinais de vibração e de nível de pressão sonora. As principais abordagens na 

revisão da literatura contemplam informações sobre o sistema de injeção de combustível de 

um motor a diesel. Neste capítulo são apresentadas informações referentes às características 

inerentes aos fluidos, a importância da lubricidade para os sistemas por onde tais fluidos 

permeiam, bem como a discussão de alguns trabalhos envolvendo o estudo da lubricidade e 

características físico-química destes fluidos, alguns aspectos tribológicos envolvidos e uma 

introdução à análise de processamento de sinais e sua correlação com parâmetros tribológicos. 

As caracterizações físico-químicas dos combustíveis e do par esfera-disco plano são 

pré-requisitos para o entendimento de seus comportamentos. Para tanto, foram utilizados 

diversos equipamentos disponibilizados na UFRN. Para a realização do principal ensaio 

(lubricidade HFRR) foi necessário o uso de sensores adicionais (temperatura, vibração e nível 

de pressão sonora), os quais permitiram, graças ao uso do sistema de aquisição de dados e 

softwares, a aplicação de algumas técnicas de processamento de sinais, como a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT). 

Os resultados e sua discussão estabelecem uma análise dos dados obtidos das 

assinaturas dos sinais de vibração e de nível de pressão sonora com a lubricidade dos 

combustíveis estudados através do emprego da técnica FFT, resultando na identificação do 

perfil de vibração e de nível de pressão sonora e o estabelecimento das principais diferenças 

entre as condições lubrificadas e sua relação com a lubricidade, atrito e desgaste dos materiais 

em contato. Também foram realizadas análises morfológicas das zonas desgastadas por MO, 

MEV e por perfis topográficos das escaras.  

A tese foi finalizada pelas principais conclusões obtidas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo estão inseridas as principais abordagens, as quais são imprescindíveis 

para que se possa entender o tema principal desta tese. Ela está focada principalmente em 

trabalhos que estudam a lubricidade de combustível diesel/biodiesel. No entanto, é necessário 

entender que esta propriedade, tão somente, não explica todo o comportamento/ desempenho 

tribológico do sistema HFRR. Portanto, é necessária a discussão de temas complementares 

sobre o sistema de injeção de combustível de um motor a diesel (particularmente o bico 

injetor) e como o fluido pode influenciar no seu funcionamento; o conhecimento das 

principais propriedades físico-químicas dos combustíveis; os aspectos tribológicos do sistema 

e; a apresentação de algumas técnicas de processamento e análise de sinais, as quais dão 

subsídios ao tema proposto nesta tese. 

 

2.1 SISTEMA DE INJEÇÃO DO MOTOR A DIESEL 

 

Um dos maiores desafios da indústria automobilística, neste novo século, é a obtenção 

de novas tecnologias de propulsores veiculares e o desenvolvimento de novos combustíveis 

que possam substituir os derivados de petróleo (MARQUES e JOSEPH JR, 2006). Contudo, 

essa substituição não é tão simples, sendo necessário avaliar seus efeitos sobre o 

funcionamento do motor, principalmente o sistema de injeção e o bico injetor de combustível, 

no caso dos MCI (motor de combustão interna) por compressão. 

De acordo com Bosch (2005), o sistema de alimentação de combustível tem a função 

de armazenar, filtrar o combustível e oferecer ao sistema de injeção a uma determinada 

pressão de alimentação em todos os seus regimes de funcionamento. O sistema de injeção de 

combustíveis com Common Rail (Fig. 2.1) é constituído por tanque de combustível, pré-filtro, 

pré-bomba alimentadora, filtro de combustível, tubos de baixa e alta pressão, bomba de alta 

pressão, tubo distribuidor (Rail), bico injetor, tubo de retorno de combustível e unidade de 

comando. A característica principal do sistema Common Rail é que a pressão de injeção pode 

ser gerada independentemente da rotação do motor e do débito.  

Segundo Macián et al. (2006), o sistema com Common Rail possui uma bomba 

injetora que mede a quantidade de combustível e fornece uma pressão de injeção ao 

combustível proveniente da bomba primária; esta última possui janelas de abertura, admissão 

e fechamento permitindo a suspensão do fornecimento de combustível ao cilindro da bomba. 
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Além disso, a Bosch (2012) explica que, neste sistema, o combustível é pressurizado dentro 

de um tudo distribuidor comum para os cilindros e bicos injetores com válvulas magnéticas, 

cujas pressões de injeção podem alcançar até > 200 MPa. 

 

Figura 2.1 – Esquema do sistema de injeção Common Rail 

 
Fonte: Adaptado de MACIÁN et al. (2006). 

 

Taylor (1995) e Bosch (2005) caracterizam o bico injetor eletrônico diesel como um 

componente que permite a abertura pela qual o combustível é injetado na câmara de 

combustão do motor. O funcionamento deste componente consiste na energização e 

desenergização da sua válvula. Energizando-se a válvula, haverá elevação da pressão no 

sistema de alta pressão, que, ao ultrapassar a pressão de abertura do bico, o combustível é 

injetado dentro da câmara de combustão.  

 

2.2 DIESEL E BIODIESEL 

2.2.1 O Diesel e a Substituição Parcial no Consumo 

 

Estima-se que o uso de energia nos meios de transportes no mundo terá um aumento 

de 1,8% ao ano de 2005 a 2035. Quase todo o consumo de combustível fóssil no setor de 

transporte é de petróleo (97,6%), com uma pequena quantidade de gás natural. Entre 2006 e 
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2030, cerca de 3/4 do aumento projetado na demanda de petróleo é esperado para suprir este 

setor. A Figura 2.2 mostra o consumo total mundial no setor de transporte e nos demais 

setores entre 2007 e 2035 (US, 2010; ATABANI et al., 2011). 

 

Figura 2.2 – Consumo mundial de petróleo, consumo de petróleo no transporte e nos demais setores 

entre 2007 e 2035 

 

Fonte: Adaptado de ATABANI et al. (2011) e US (2010) 

 

O Fórum Mundial de Energia prevê que as reservas de petróleo poderão se esgotar em 

menos de 100 anos. Já outros acreditam que estas reservas se esgotarão em menos de 45 anos 

se forem consumidas a uma taxa crescente de 3% ao ano (BP, 2010; SHARMA e SINGH, 

2009; AHMAD et al., 2011; KAFUKU e MBARAWA, 2010). 

Apesar dos veículos movidos a óleo diesel e a gasolina serem campeões em emissão 

de gases poluentes, bem como responsáveis pela exaustão acelerada das reservas de petróleo, 

o consumidor mundial habituou-se à praticidade do seu uso e, por esta razão, diversos 

cientistas tem explorado várias alternativas de energia que tenham potencial para substituir as 

utilizadas nos dias atuais. As energias associadas aos biocombustíveis incluem biomassa, 

biogás, alcoóis primários, óleos vegetais e biodiesel, dentre outras (KNOTHE et al., 2006). 

Eles apresentam-se como potenciais redutores dos níveis de emissão de gases nocivos ao ser 

humano e de gases participantes do efeito estufa (MACHADO, 2008). 

Também, as exigências na redução dessas emissões refletem mudanças nas 

propriedades do óleo diesel, basicamente na redução dos teores de enxofre e aromáticos, cujo 

processo de hidrorrefino tende a reduzir também compostos que conferem lubricidade natural 

ao diesel. Os compostos nitrogenados, oxigenados e di/poliaromáticos, e os compostos 
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sulfurados, mesmo em baixas concentrações, atuam como precursores naturais 

proporcionando lubricidade necessária ao óleo diesel (GOMES e OLIVEIRA FILHO, 2005). 

Segundo informações da Petrobras, apud Oliveira Filho (2011), há um cronograma de 

distribuição do diesel no Brasil, o qual foi determinado num TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta) por acordo homologado em 2008 e cujas principais ações estabelecidas estão a 

substituição do diesel com 2000 ppm de enxofre pelo S1800 em 2009, seguido pela 

substituição do S1800 pelo S500 em janeiro de 2014. As principais ações relativas à oferta e 

distribuição de diesel estão listadas no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Cronograma de distribuição do diesel no Brasil 

1º de janeiro de 

2011 

Diesel S50 para frotas cativas de ônibus urbanos das regiões metropolitanas do Estado de 

São Paulo e Rio Janeiro; substituição de 19% do diesel S1800 pelo S500. 

1º de janeiro de 

2012 

Diesel S50 para veículos novos da fase P – 7;  

Substituição de 45% do diesel interior S1800 pelo S500. 

1º de janeiro de 

2013 

Diesel S10 para os veículos novos da fase P-7;  

Substituição de 59% do diesel interior S1800 pelo S500. 

1º de janeiro de 

2014 

Diesel interior S1800 (para uso ferroviário, agropecuário, industrial e geração de energia); 

Substituição de 100% do diesel interior S1800 pelo S500. 

Fonte: OLIVEIRA FILHO (2011). 

 

Em 2013, o diesel S1800 representou 41% do mercado de óleo diesel, com 

aproximadamente 23 bilhões de litros consumidos por ano. Todos os postos de revenda que já 

comercializavam o óleo diesel S50 passaram a vender, a partir do primeiro dia de 2013, o 

diesel S10. A comercialização do óleo diesel S10 no Brasil atingiu a marca de 4,1 bilhões de 

litros nos primeiros seis meses de 2013. O volume corresponde a 14,5% do total de óleo 

diesel consumido no país no mesmo período (MME, 2013). 

 

2.2.2 O Biodiesel Como Uma Solução Viável 

 

Exatamente como o diesel mineral, o biodiesel usado em motores de ignição por 

compressão requer pouca, ou nenhuma, modificação no motor, pois suas propriedades físico-

químicas são similares às do diesel mineral (MACHADO, 2008; SOUZA et al., 2009). Assim, 

o biodiesel surge como uma alternativa mais provável ao petrodiesel com potencial para ser 

uma energia mista sustentável no futuro, além de ser biodegradável e não possuir elementos 

nocivos e compostos aromáticos (FOE, 2006; KNOTHE et al., 2006; SULEK, KULCZYCKY 

e MALYSA, 2010). 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

10 

O biodiesel é definido pela “National Biodiesel Board” dos Estados Unidos como o 

derivado monoalquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de fontes renováveis, 

como óleos vegetais ou gordura animal (FOLQUENIN, 2008). No Brasil várias espécies 

vegetais podem ser utilizadas para a produção de biodiesel a partir de seus óleos, tais como 

soja, girassol, mamona, algodão, dendê, etc. (LIMA, 2004). 

O biodiesel pode ser obtido principalmente a partir da transesterificação ou do 

craqueamento do óleo (VAN GERPEN, 2005). Na transesterificação, o metanol é mais usado 

em escala comercial e, por ser mais reativo, implica uma menor temperatura e tempo de 

reação que o etanol (PRETO, 2012). Os ésteres metílicos de ácidos graxos de óleos e gorduras 

foram considerados adequados para uso em motores diesel, pois a transesterificação fornece 

uma viscosidade ao biodiesel próxima a do diesel (SINGH e SINGH, 2010). 

Esses óleos são constituídos predominantemente por triglicerídeos (três ácidos graxos 

de cadeia longa ligados na forma de ésteres a uma molécula de glicerol) e, em menores 

proporções, de ácidos graxos livres, os mono e di-glicerídeos, além de baixa quantidade de 

não-glicerídicos (tocoferóis, carotenóis, esteróis, etc.) (FARIA et al., 2002). O óleo vegetal de 

soja possui os seguintes ácidos graxos: palmítico 16:0 (11,0), esteárico 18:0 (2,0), oleico 18:1 

(20,0), linoleico 18:2 (64,0) e outros ácidos (3,0) (BALAT e BALAT, 2008). 

O biodiesel possui um processo de degradação oxidativa, o qual depende da natureza 

dos ácidos graxos usados na sua produção, do grau de insaturação dos ésteres que o compõe, 

assim como da umidade, temperatura e da absorção de luz (FERRARI e SOUZA, 2009). Os 

produtos gerados por esta degradação afetam tanto as propriedades do biodiesel, como 

também ocasionam problemas no funcionamento do motor (MONYEM e VAN GERPEN, 

2001). Esta instabilidade é um obstáculo à aceitação do biodiesel pelos fabricantes de 

motores, assim como o aumento do mercado para esse combustível (DINKOV et al., 2009). 

Apesar de sua degradação oxidativa, o biodiesel apresenta diversas vantagens em 

relação ao diesel: (a) é virtualmente livre de enxofre e aromáticos; (b) tem NC (número de 

cetano) equivalente ou superior ao óleo diesel; (c) possui teor de oxigênio em torno de 11%; 

(d) tem caráter não tóxico e biodegradável e; (e) possui maiores viscosidade, massa específica 

e ponto de fulgor que o diesel convencional (BARRETO et al., 2007). O biodiesel pode ser 

usado na sua forma pura ou como aditivo ao combustível diesel para melhorar suas 

propriedades. Embora o biodiesel apresente uma quantidade de energia cerca de 10% menor 

que o diesel de petróleo, seu desempenho no motor é praticamente o mesmo no que diz 

respeito à potência e ao torque (AGARWAL, KUMAR e AGARWAL, 2008). 
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Do ponto de vista econômico, a viabilidade da produção de biodiesel está relacionada 

à substituição das importações de óleo diesel e petróleo, para atendimento às demandas 

internas por energia e às suas vantagens ambientais (MARQUES e JOSEPH JR, 2006). 

Agarwal, Kumar e Agarwal (2008) salientam, em sua análise econômica, que o custo da 

produção de biodiesel é quase o mesmo que aplicado à produção de diesel mineral. No 

entanto, Singh e Singh (2010) criticam a utilização de algumas matérias-primas para obtenção 

do biodiesel. Segundo eles, as sementes não comestíveis (non-edible oils), algas e esgotos tem 

menores custos de produção e estão mais disponíveis que os óleos refinados ou reciclados. 

A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira ocorreu a partir da criação do 

PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel) por Decreto Lei n° 11.097 de 13 

de janeiro de 2005 (SOUZA et al., 2009). A ANP, órgão regulamentador de derivados de 

petróleo e combustível no Brasil, determinou que no período de 2005 a 2007 o biodiesel fosse 

usado na forma facultativa misturado ao óleo diesel mineral na proporção máxima de 2% de 

biodiesel para 98% de diesel (B2), cuja obrigatoriedade se deu em janeiro de 2008. Contudo, 

a resolução 02/2008 do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) tornou obrigatório 

o uso do B3, ou seja, com a adição de 3% de biodiesel ao diesel em 2008 (FOLQUENIN, 

2008). 

Segundo a CNPE (2010), a capacidade de produção de biodiesel instalada no País é 

suficiente para atender à elevação do percentual de adição de biodiesel ao diesel. Já a 

Resolução ANP Nº 65 de 2011 estabeleceu a validação do uso de S50 contendo 5% em 

volume de biodiesel (ANP, 2011). Contudo, desde janeiro de 2013 ficou disponível, em 

alguns postos de combustível nas grandes cidades, o diesel S10 (até 10 ppm de enxofre) 

contendo 5% de biodiesel. Em julho de 2014 a presidente decretou o uso do B6, o qual foi 

substituído pelo B7 em novembro do mesmo ano, segundo o RT (Regulamento Técnico) 

N° 4/2013 da ANP (2013). Isso que demostra o compromisso da política brasileira com o uso, 

cada vez maior, dos recursos renováveis. 

 

2.3 O DESLIZAMENTO ALTERNADO LUBRIFICADO E O MÉTODO HFRR 

 

Quando duas superfícies em contato deslizam uma sobre a outra, sob carga, a interação 

entre suas asperezas é responsável por gerar as forças de contato que se opõem ao movimento 

(conhecidas como forças de atrito), que tem parte de suas energias dissipadas na forma de 

calor, ruído e desgaste dos materiais envolvidos no contato. Se entre as superfícies houver um 
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material servindo de interface entre o contato das superfícies e agindo de modo a diminuir 

estas forças de atrito, diz-se que o deslizamento é lubrificado (HUTCHINGS, 1992). 

De acordo com Bosch (2012), o movimento da agulha dentro do bico injetor é 

caracterizado como um movimento de deslizamento alternado, cuja frequência de oscilação 

varia de 7 Hz a 300 Hz sob elevadas pressões de injeção de combustível (de 180 a 2500 MPa), 

graças aos avanços tecnológicos empregados no sistema de injeção Common Rail. 

Ao analisar o par tribológico sistema agulha-corpo do bico injetor, percebe-se que o 

combustível que perpassa entre eles age como um filme lubrificante. Este, por sua vez, se 

caracteriza pela tensão de cisalhamento menor que a tensão de cisalhamento dos materiais do 

par tribológico supracitado. As relações entre estas duas tensões, do filme interfacial e das 

superfícies, a espessura do filme e as asperezas são discutidas por Hutchings (1992), que as 

associa à deformação plástica das asperezas e ao coeficiente de atrito entre as superfícies. 

Segundo Qu, Truhan e Blau (2005), a combinação do movimento alternado rápido da 

agulha com altas pressões de injeção, a presença de impurezas ou baixa lubricidade do 

combustível, além de uma folga extremamente apertada (tipicamente de 2 a 4 µm) entre a 

agulha e as paredes internas do bico, pode gerar falhas no bico injetor. Segundo estes 

pesquisadores, o aumento do desgaste do bico está associado a erros no ajuste da agulha, 

cargas laterais excessivas e principalmente, lubricidade inadequada, uma vez que a perda 

momentânea de lubrificação pode causar o contato sólido. Crua e Heikal (2014) ainda 

consideram as diferenças no acabamento superficial do bico e da agulha como causa do 

aumento da turbulência do fluxo interno de combustível e do desgaste cavitativo. 

Com base nessas observações, o sistema HFRR foi criado para aproximar-se do 

sistema agulha-bocal do injetor, cujo objetivo principal é avaliar a lubricidade do combustível 

sob o aspecto do desgaste causado nos materiais em contato lubrificado sob elevada 

velocidade e baixa amplitude de deslizamento alternado. O método HFRR é estabelecido pela 

norma ASTM D6079 (2011) com principal objetivo de obter a lubricidade dos combustíveis. 

A lubricidade é entendida como a habilidade de um fluido afetar o atrito entre superfícies sob 

carga e com movimento relativo, bem como o desgaste nessas superfícies. Ela é avaliada pelo 

diâmetro da escara do desgaste (do inglês WSD – Wear Scar Diameter), em m, medido nos 

eixos x e y, produzida em uma esfera com deslizamento alternado contra um plano 

estacionário (disco) imersos num fluido, cujo material da esfera e do disco é o aço AISI 

52100. 
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2.4 LUBRICIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 

 

Do dicionário Merriam-Webster, lubricidade é a capacidade de reduzir atrito e 

combustível é um material usado para produzir calor ou energia mecânica através de um 

processo de queima (FARIAS, 2011). 

A lubricidade é uma medida do poder de lubrificação de uma substância, sendo uma 

função de várias de suas propriedades físicas, destacando-se, nos fluidos, a viscosidade e a 

tensão superficial. Assim, diferentemente dos motores movidos à gasolina, os motores de 

ignição por compressão exigem que o combustível tenha propriedades de lubrificação, isto é, 

em escoamento, pode lubrificar suas peças em movimento relativo (POSSIDONIO, 2008). 

Inferindo-se da definição ASTM, quanto maior a lubricidade, menor a escara do desgaste, 

assegurando eficácia ao filme lubrificante interfacial na ação de separação dessas superfícies. 

As maneiras de se avaliar a lubricidade de um combustível incluem: (i) ensaios em 

veículo; (ii) equipamento de bancada para ensaios de injeção de combustível e; (iii) ensaios de 

laboratório. O ensaio de lubricidade em laboratório é considerado o mais barato e o mais 

eficiente, pois equipamentos de injeção de combustível, por exempo, requerem 500-1000 

horas de operação monitoradas por um a três meses, já os ensaios em frotas veiculares podem 

chegar a dois anos para mostrarem resultados (KNOTHE et al., 2006). 

Knothe e Steidley (2005) observaram que existiam diversos padrões de ensaios para a 

avaliação da lubricidade do diesel, os quais incluíam: M-ROCLE (Munson Roller On 

Cylinder Lubricity Evaluator), SL-BOCLE (Scuffing Load Ball On Cylinder Lubricity 

Evaluator), SRV (Optimal Reciprocating Rig) e HFRR (High Frequency Reciprocating Rig). 

No entanto a EMA (Associação dos Fabricantes de Motores) precisava de uma solução 

confiável, eficaz e de baixo custo para predizer o desempenho de combustível em uma bomba 

de injeção real, onde foram eleitos o SL-BOCLE e HFRR. Segundo Knothe (2008), o HFRR 

tornou-se um método amplamente aceito pela indústria automotiva/petrolífera para se avaliar 

a lubricidade dos combustíveis diesel. 

Diversos estudos mostram uma correlação fraca entre as medidas de desgaste com o 

HFRR a 60°C e os ensaios de bancada de injeção. No entanto, mesmo estes resultados não 

sendo correlatos, na maioria das vezes quando as taxas de desgaste na bomba são baixas, a 

lubricidade HFRR também é baixa; isto sugere que o método HFRR é mais severo que o 

ensaio de bancada de injeção (CROCKETT et al., 2004). 
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Knothe (2008) utilizou cerca de 230 amostras para gerar os dados de escara de 

desgaste das esferas e dos discos na avaliação de um combustível diesel. Comparações de 

dados de escaras de desgaste para todas as combinações correlacionaram-se bem através da 

regressão linear, obtendo-se valores gerados para as esferas (r
2
 > 0,99) bem próximos aos dos 

gerados pelos discos (r
2
 ≈ 0,97 a 0,99). Knothe sugeriu a vantagem de a escara de desgaste do 

disco ser mais facilmente mensurável e identificável pelo microscópio, especialmente quando 

esta escara é relativamente pequena. 

Fazal et al. (2008) investigaram o efeito da velocidade e da concentração de biodiesel 

de palma no WSD e no coeficiente de atrito através do equipamento tribológico four ball. 

Eles descobriram que o WSD e o coeficiente de atrito aumentam quase linearmente com o 

acréscimo da velocidade. Por outro lado, tanto o WSD quanto o coeficiente de atrito 

diminuíram quando a concentração de biodiesel de palma na mistura aumentou. 

Segundo a ISO 12156 (2006) e Kardasz et al. (2003, apud Sulek, Kulczycky e Malysa, 

2010), o método HFRR torna possível observar a formação de filme lubrificante para os 

aditivos na região do regime LL (lubrificação limítrofe), mesmo com um baixo volume de 

combustível ensaiado. Além disso, torna-se possível avaliar desgaste adesivo e fretting 

também à baixa velocidade de deslizamento. Os efeitos da viscosidade do lubrificante e do 

calor gerado pelo atrito são reduzidos a baixas velocidades de deslizamento. 

A qualidade dos combustíveis é consideravelmente afetada pelo seu nível de 

lubricidade. Os componentes do óleo combustível que aumentam a lubricidade são os 

hidrocarbonetos e compostos de enxofre. Estes aditivos podem afetar negativamente os 

materiais constituintes dos sistemas de combustível e de lubrificação. Tem sido constatado 

que o enxofre tem um efeito deletério sobre a estabilidade térmica e termooxidativa, além de 

uma tendência de causar corrosão metálica. Entretanto, a redução do teor de enxofre do 

petrodiesel abaixo de 50 mg/kg (50 ppm), devido às considerações ambientais, resultou na 

diminuição da sua propriedade lubrificante (SULEK, KULCZYCKY e MALYSA, 2010).  

Sabe-se que o éster metílico de soja possui lubricidade (WSD 141 µm) superior ao 

ULSD (WSD 651 µm) pelo HFRR (KNOTHE, 2006) e que a adição de 2% e 5% de éster 

etílico de soja ao ULSD melhorou sua lubricidade de 651 µm para 212 µm e 171 µm, 

respectivamente (MOSER, CERMAK e ISBELL, 2008). De fato, por esta e outras razões, 

muitas organizações governamentais tem exigido regulamentações que estabeleçam o uso de 

pelo menos 5% de biodiesel no diesel ULSD (WSD 141 µm) e sua avaliação pelo método 

HFRR (MOSER e ERHAN, 2008). 
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Fabricantes de motores provaram que um simples tanque cheio de um combustível 

diesel com lubricidade extremamente baixa pode causar falhas catastróficas na bomba injetora 

de combustível (KNOTHE et al., 2006). Sendo assim, para investigar o efeito do uso do 

biodiesel na lubricidade de componentes automotivos, Anastopoulos et al. (2001) conduziram 

experimentos no HFRR utilizando ésteres acetoacéticos e ésteres de ácidos di-carboxílicos 

misturados ao combustível diesel. Eles observaram que o WSD diminuiu com o aumento da 

concentração dos ésteres no diesel. 

Hu et al. (2005) investigaram a influência do refinamento do biodiesel na lubricidade 

pelo método HFRR. Segundo seus resultados, os combustíveis biodiesel não refinados 

continham pequenas quantidades de monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos em sua 

composição. Com exceção dos triglicerídeos, a presença destas moléculas afeta positivamente 

a lubricidade em relação ao biodisel refinado. 

Através de ensaios HFRR, Lin, Lee e Fang (2008) determinaram a lubricidade de 

diversas composições de biocombustíveis à base de óleo de palma e óleo diesel Premium 

(40% parafinas, 35% aromáticos, menos de 10% de oleofinas, teores de enxofre entre 10 e 

28 ppm). A lubricidade foi expressa pelos valores médios das escaras de desgaste. Assim, foi 

constatado que o diesel Premium foi o pior óleo a lubrificar o par tribológico do sistema 

HFRR, após 75 minutos de ensaio, cujo WSD medido foi de 428 m, ao passo que a mistura 

B5, composta por 95% de óleo diesel parafínico e 5% de óleo biodiesel de palma apresentou 

WSD de 198 m. O ensaio lubrificado com a mistura B20 (teor de enxofre de 23 ppm) gerou 

um WSD de 222 m, enquanto que, com o biodiesel de palma B100, o valor foi de 217 m. 

Sulek, Kulczycky e Malysa (2010) investigaram a lubricidade WSD dos combustíveis 

diesel, biodiesel de colza e suas blendas e sua associação com o atrito durante o ensaio HFRR. 

Comparações de perfis de rugosidade dos discos desgastados possibilitaram determinar que os 

maiores coeficientes de atrito gerados no ensaio correspondiam a maiores valores de 

rugosidades Ra da região desgastada destes discos; além disto, constatou-se que o atrito e a 

rugosidade Ra diminuíam conforme o aumento do teor de biodiesel empregado. 

Suarez et al. (2009) avaliaram a lubricidade HFRR a 60 
o
C pelo WSD e pelo 

coeficiente de atrito obtidos, Fig. 2.3, de diesel com baixo (S15) ou alto (S50) teor de enxofre 

com biocombustíveis de óleo de soja obtidos pelos métodos de pirólise (misturas com LSD: 

; e com HSD: ) e metanólise (misturas com LSD: ; e com HSD: ). 

 

 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

16 

Figura 2.3 – Escara de desgaste (a) coeficiente de atrito (b) obtidos por HFRR a 60 
o
C, 50% de 

umidade, de sistemas lubrificados com biocombustíveis 

 
Fonte: Adaptado de SUAREZ et al. (2009). 

 

De acordo com a análise da Figura 2.3, os resultados dos ensaios de lubricidade 

mostraram menores coeficientes de atrito para as misturas com teores entre 5 e 20% de 

biodiesel por pirólise com S15. Misturas com HSD apresentaram os menores coeficientes de 

atrito com 50% e 100% de biocombustível de soja obtido por transesterificação metílica. 

Comparando-se os valores das escaras de desgaste obtidas após ensaios com biocombustíveis 

a partir da pirólise e esterificação metílica do óleo de soja, observou-se a influência do teor de 

enxofre, o qual mostrou ser significativamente menor para misturas com teor de 

biocombustíveis acima de 50%. Neste caso, a melhor lubricidade, associada à menor escara 

de desgaste, de diâmetro 180 m, foi encontrada para diferentes misturas: (1) com S15 e (1a) 

5% de biocombustível, B5, submetido à pirólise; (1b) 10%, 20% e 50% de biocombustível 

(B10, B20 e B50, respectivamente) submetido à metanólise do óleo de soja, (2) EMS (Éster 

Metílico de Soja), B100. 

Joshi et al. (2010) investigaram a lubricidade do biodiesel e suas interrelações com 

propriedades físicas, e a variação quadrática entre a viscosidade cinemática e o teor de etanol 

presente nas misturas de EMS e EES (éster etílico de soja), bem como as normas americana 

(ASTM D 975-10, ASTM D 6751-10, ASTM D6079-11) e inglesa (EN 14214 e EN 590) 

correlatas ao diesel e biodiesel, cujos valores máximos aceitáveis, para o diâmetro da escara 

de desgaste, divergem de 520 µm (ASTM D 975-10) e 460 µm a 60 °C ou 380 µm a 25 °C 

(EN 590). Os valores das escaras, obtidas por Joshi et al. (2010), foram de 150 ± 4 µm para o 

EES e de 198 ± 3 µm para EMS em ensaios HFRR a 60 
°
C (ASTM D 975-10). Eles 

concluíram o seu trabalho sugerindo a adoção do processo de transesterificação com etanol, 

ao invés de metanol, para uma melhor lubricidade. 
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Segundo Gomes e Oliveira Filho (2005), a preocupação com os índices elevados de 

poluição fez com que, em 2001, a empresa Petrobras firmasse um convênio de cooperação 

tecnológica com a firma Robert Bosch Ltda, no sentido de adequar os segmentos das 

indústrias de petróleo e automobilística às novas exigências do Conama, cujos valores limites 

de enxofre foram estabelecidos em 500 ppm em 2006 e 50 ppm em 2009. Esta empresa 

desenvolveu uma correlação entre os resultados do método HFRR e os resultados da 

durabilidade (Fig. 2.4). 

 

Figura 2.4 – Correlação entre o ensaio HFRR e de durabilidade (taxa de desgaste da bomba) 

 
Fonte: Adaptado de GOMES e OLIVEIRA FILHO (2005). 

 

De acordo com o gráfico da Figura 2.4, quanto maior a taxa de desgaste (área 

vermelha do gráfico), pior a lubricidade do combustível. A taxa de desgaste igual a 3,5 

corresponde ao limite máximo de desgaste aceitável pela ISO 12156-2, 460 μm. Os resultados 

mostraram que todos os óleos diesel metropolitanos avaliados apresentaram lubricidade 

adequada aos níveis recomendados mundialmente (GOMES e OLIVEIRA FILHO, 2005). 

No trabalho de Crockett e colaboradores (2004) é explicada a influência na lubricidade 

dos óxidos de hematita (Fe2O3) e magnetita (Fe3O4) gerados na superfície de desgaste do 

contato esfera-disco plano. Segundo eles, a geração dessas partículas foi devido à 

oxidação/corrosão do aço (AISI 52100) pelo contato das superfícies em deslizamento e 
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presença de oxigênio. Como a resistência elétrica desses óxidos (principalmente a hematita) é 

elevada, isto explica o fato de se obter altos de percentuais de filme. No entanto, a formação 

de hematita na superfície não implica na melhoria da resistência ao desgaste. Assim, a relação 

da detecção de hematita na escara de desgaste e a habilidade de lubrificação do diesel 

sugerem outros casos, onde os combustíveis diesel tem boa lubricidade, a hematita age como 

filme protetor contra o desgaste. 

Todavia CROCKETT et al. (2004) perceberam que as superfícies tiveram desgaste 

abrasivo causado pelas partículas duras desses óxidos. O aditivo influenciou no desgaste por 

interferir no caráter grafítico do carbono. Portanto, no ensaio HFRR, o aço necessário para a 

decomposição dos hidrocarbonetos deve vir das partículas de desgaste formadas durante o 

deslizamento e não da completa remoção da superfície oxidada. 

Dentre os combustíveis biodiesel preparados a partir de uma gama de matérias-primas, 

existem algumas variabilidade entre eles, mas todos apresentam lubricidade (a 60 °C) WSD 

entre 120 e 200 µm semelhantes e superior ao diesel puro ULSD (MOSER, CERMAK e 

ISBELL, 2008). 

No trabalho de Farias e colaboradores (2011) foram investigados a lubricidade da 

blenda B5 de EES e do diesel S1200 e também a dos óleos vegetais de coco e rícino 

(mamona). Seus resultados mostraram que a lubricidade do B5 proporcionou a geração de 

escara de desgaste 40% menor que a do diesel S1200. Quando comparado com os óleos 

lubrificantes, a diferença entre a lubricidade do B5 foi menor que a do diesel, cujos diâmetros 

das escaras foram 30% e 15% menores que o óleo de rícino e de coco, respectivamente. 

Farias, Medeiros e Alves (2014) avaliaram a lubricidade do diesel, blendas B5 e B20 e 

ésteres etílico de soja e girassol através de características convencionais (medição da escara 

de desgaste e coeficiente de atrito) e com aplicação de técnicas de análises superficiais dos 

discos desgastados. Segundo eles, é possível avaliar o desgaste em escala micro e 

nanométrica, utilizando principalmente o MEV (microscópio eletrônico de varredura), 

rugosímetro e AFM (microscopia de força atômica). Com base em seus resultados obtidos, 

eles concluíram que apenas o método de avaliação de lubricidade HFRR estabelecido pela 

norma ASTM D6079 (2011) não é suficiente para avaliar o desempenho tribológico do 

sistema esfera-disco plano lubrificado com tais combustíveis. Sendo assim, eles sugeriram o 

uso das técnicas supracitadas como complemento para avaliar tais características. 

Em outra perspectiva, Maru et al. (2014) consideram o método HFRR, dentre outros 

(SLBOCLE, Four-Ball), limitado quando aplicados na avaliação do comportamento do atrito 

em condições em que os sistemas mecânicos podem ser submetidos, principalmente nos 
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regimes de lubrificação limítrofe (LL), elastohidrodinâmico (LEH) e hidrodinâmico (LH) em 

estado estacionário de operação. Segundo eles, as transições de regimes de lubrificação 

existem quando frequências de deslizamento são variadas, o que pode ser convertido para o 

comportamento tribológico do diesel/biodiesel dentro do bico injetor de combustíveis na 

variação de velocidade do motor. Sendo assim, os resultados revelaram que tanto o atrito 

quanto o desgaste devem ser relacionados com a lubricidade verdadeira dos combustíveis, 

considerando que, no caso do sistema de injeção, particularmente o bico injetor, as peças 

estão submetidas a estágios de paradas e partidas e deslizamento constante. 

Constantine, Wang e Terrell (2013) estudaram os efeitos da frequência de 

deslizamento sobre o comportamento do atrito e do desgaste usando os combustíveis 

biodiesel. Eles enfatizaram a importância desta avaliação como uma maneira de correlacionar 

o desempenho destes combustíveis quando submetidos a várias velocidades de operação dos 

motores diesel. Para tanto, eles realizaram ensaios tribológicos num equipamento de baixa 

amplitude de deslizamento alternado (low-amplitude reciprocating test) com frequência de 

1 Hz a 55 Hz e deslocamentos de 150 µm, com carga de 5 N durante 30 minutos.  

Os resultados obtidos no trabalho de Constantine, Wang e Terrell (2013) mostraram 

que o desgaste aumentou com a frequência, principalmente, devido ao aumento do número de 

ciclos de deslizamento. Contrariamente, o coeficiente de atrito foi reduzido com o aumento da 

frequência (Fig. 2.5), o que foi atribuído à mudança do regime de lubrificação limítrofe para o 

de lubrificação mista pela maior contribuição do filme fluídico hidrodinâmico, resultando 

numa drástica redução do coeficiente de atrito (< 0,01). 

 

Figura 2.5 – Variação RMS do coeficiente de atrito (a) para cada desempenho do ensaio tribológico 

no tempo e (b) sua relação com as frequências de deslizamento 

  

Fonte: CONSTANTINE, WANG e TERREL (2013). 

 

(a) (b) 
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2.5 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As propriedades físico-químicas dos combustíveis representam um item indispensável 

a ser considerado, desde o armazenamento do combustível até a exaustão dos gases depois de 

sua queima. O biodiesel, como um candidato a substituto do diesel mineral, também deve 

atender aos requisitos de desempenho exigidos para a aplicação a que se destina o 

combustível. Segundo o RT Nº 3/2014, anexo da Resolução ANP Nº 45 de 2014, a 

determinação das características do biodiesel deve ser feita mediante o emprego das normas 

da ABNT e das normas internacionais ASTM, ISO e do CEN (ANP, 2014). O cumprimento 

destas normas garante que o biodiesel tenha equivalência ao diesel e, por isto, não sejam 

necessárias modificações no MCI a diesel. 

A especificação do biodiesel destina-se a garantir a sua qualidade e é pressuposto para 

se ter um produto adequado ao uso (BENEDETTI et al., 2006). A adequação do biodiesel 

como combustível renovável é demonstrada por meio de propriedades importantes como calor 

de combustão, ponto de fluidez, viscosidade (cinemática), estabilidade à oxidação e 

lubricidade (KNOTHE et al., 2006). 

Para comprovar as semelhanças das características físico-químicas entre os 

combustíveis de origem renovável e o diesel convencional, Peralta (2000) avaliou o 

desempenho do motor diesel utilizando uma mistura ternária de diesel-álcool-óleo de rícino, 

caracterizando a sua viscosidade, poder calorífico, massa específica e tensão superficial. Tais 

propriedades foram comparadas com as obtidas para o óleo diesel convencional, cujos 

resultados dos ensaios foram similares àquelas utilizando a mistura ternária; tornando-a uma 

fonte alternativa de combustível sem a necessidade de modificações do motor original.  

No entanto, apenas a avaliação do desempenho do motor não é suficiente para tornar 

um combustível adequado, pois o combustível também pode comprometer o sistema de 

alimentação, o que inclui o sistema de injeção.  

No estudo de Park, Suh e Lee (2010) foram analisadas as características da taxa de 

injeção de blendas de etanol e biodiesel usado no sistema Common Rail de injeção, um bico 

injetor de alta pressão de injeção do tipo mini-sac com um único orifício com diâmetro do 

furo de 0,3 mm e comprimento de 0,8 mm, Fig. 2.6. Segundo seus resultados, as propriedades 

como massa específica, viscosidade e tensão superficial influenciaram no desempenho da 

atomização do combustível. 
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Figura 2.6 – Bico injetor e desenho esquemático do bocal 

 
Fonte: Adaptado de PARK, SUH e LEE (2010). 

 

2.5.1 Atomicidade e Viscosidade 

 

A volatilidade, ou atomicidade, relaciona-se à viscosidade e seu aumento implica em 

maiores taxas de evaporação de combustível e de mistura de combustível e ar, diminuindo, 

com isto, a viscosidade; então o processo de mistura prossegue com rapidez crescente. Assim, 

quanto mais baixa a viscosidade, mais rapidamente o jato é atomizado (TAYLOR, 1995). 

Esse requisito, juntamente com a necessidade do jato ser atomizado para a rápida mistura, 

exige elevadas pressões de injeção, eventualmente maiores que 20 MPa (ASI, 2006). 

A viscosidade cinemática, medida a 40 °C, expressa a resistência oferecida pelo 

combustível ao escoamento. No motor diesel, seu controle visa garantir um funcionamento 

adequado dos sistemas de injeção e bombas de combustível, além de preservar as 

características de lubricidade do combustível. 

A viscosidade é uma medida do atrito interno ou resistência de uma substância a fluir. 

Quando a temperatura da substância aumenta, diminui sua viscosidade e, portanto, é capaz de 

fluir mais facilmente. A viscosidade afeta o funcionamento dos equipamentos de injeção de 

combustível, especialmente em baixas temperaturas. Uma viscosidade elevada leva a pior 
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atomização do jato de combustível e a uma operação menos precisa dos bicos injetores de 

combustível (DEMIRBAS, 2008). 

Ejim, Fleck e Amirfazli (2007) descobriram que a viscosidade de misturas de biodiesel 

teve a maior contribuição no processo de atomização, cerca de 90% nas mudanças do 

tamanho das gotas, enquanto a massa específica causou uma mudança significativamente 

menor, de apenas 2%. Machado (2008) ressaltou que é importante que, em pesquisas com 

combustíveis alternativos, a redução da viscosidade deva ser eleita a primeira opção entre as 

propriedades físicas, como forma de melhorar a pulverização nos injetores. 

A viscosidade cinemática (ν) é obtida a partir dos valores de viscosidade dinâmica (η) 

usando a Equação 1 (BUENO, VELÁSQUEZ E MOURA, 2007): 

 

ν =
𝜂

𝜌∗103
      (1) 

 

em que:   

ν = Viscosidade cinemática, mm
2
/s; 

η = Viscosidade dinâmica, mPa.s; 

ρ = Massa específica, kg/m
3
 (avaliada na mesma temperatura da viscosidade). 

 

A viscosidade do biodiesel é maior que a do diesel e, por sua vez, aumenta com o 

tamanho da cadeia (número de átomos de carbono) e com o grau de saturação (KNOTHE et 

al., 2006). A norma EN 14214 (método analítico EN ISO 3104) estabelece um intervalo 

aceitável de viscosidade de 3,5 a 5,0 mm
2
/s, enquanto a norma ASTM D6751 (método 

analítico D 445) permite um intervalo mais amplo, de 1,9 a 6,0 mm
2
/s (LÔBO, FERREIRA e 

CRUZ, 2009). A viscosidade cinemática (40 °C) do éster metílico de soja é de 4,14 mm
2
/s e 

do ULSD, 2,32 mm
2
/s (MOSER, CERMAK e ISBELL, 2008). 

Joshi e Pegg (2007) estudaram o efeito da temperatura e concentração do biodiesel na 

viscosidade dinâmica, observando uma redução da viscosidade desde a temperatura ambiente 

até os respectivos pontos de fulgor para o biodiesel (éster etílico de óleo de peixe) e misturas 

(B80, B60, B40 e B20) com o óleo diesel da Wilson´s Fuel NS. Esta redução também foi 

observada nos experimentos de Ramírez-Verduzco et al. (2011), cujos valores de viscosidade 

cinemática (coeficiente da razão entre a viscosidade dinâmica de um fluido por sua massa 

específica), obtidos experimentalmente, ficaram no intervalo entre 1,14 mm
2
/s (diesel 

mexicano B0 a 100 °C) e 12,32 mm
2
/s (biodiesel B100 a 20 °C), conforme Tab. 2.1. 
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Tabela 2.1 – Viscosidade cinemática de misturas de biodiesel 

Viscosidade Cinemática (mm
2
/s) das blendas de biodiesel 

Vol. % biodiesel 
Temperatura (K) 

293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 

0 4,19 3,31 2,65 2,19 1,90 1,64 1,45 1,25 1,14 

1 4,32 3,43 2,77 2,31 1,95 1,69 1,46 1,30 1,19 

5 4,47 3,52 2,85 2,36 2,00 1,72 1,51 1,32 1,18 

10 4,73 3,71 3,00 2,49 2,09 1,80 1,57 1,38 1,23 

15 4,95 3,88 3,13 2,58 2,17 1,87 1,63 1,43 1,26 

20 5,26 4,11 3,30 2,72 2,29 1,96 1,71 1,50 1,32 

60 8,04 6,11 4,80 3,86 3,19 2,70 2,31 2,00 1,76 

100 12,32 9,14 7,03 5,52 4,48 3,73 3,14 2,70 2,35 

Fonte: RAMÍREZ-VERDUZCO et al. (2011). 

 

Suarez et al. (2009) também investigaram a influência da temperatura na viscosidade 

cinemática de misturas de diesel S15 ou S50 com biodiesel de óleo de soja por pirólise ( , 

misturas com S15; , misturas com S50) e metanólise ( , com S15; , com S50). Na 

Figura 2.7, nota-se que há diferenças significativas entre os valores da viscosidade cinemática, 

os quais diminuem com o aumento da temperatura de 20 °C para 40 °C e aumentam com o 

teor de biodiesel, de ambas as rotas de processamento e, acima dos 40% de biodiesel, para as 

misturas obtidas por pirólise, em ambas as temperaturas. 

 

Figura 2.7 – Variação da viscosidade cinemática, (a) a 20 °C e (b) a 40 °C, composições de biodiesel 

de óleo de soja por pirólise e metanólise com S15 e S50 

 
Fonte: Adaptado de SUAREZ et al. (2009). 

 

2.5.2 Massa Específica 

 

A massa específica, determinada pela medida da razão entre a massa e o volume de 

uma substância à temperatura e pressão especificadas, é uma importante propriedade a ser 

considerada para o biodiesel. Ela exerce grande influência no processo de injeção do 
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combustível na câmara de combustão, na sua atomização e autoignição (DEMIRBAS, 2005). 

Segundo Menezes et al. (2006), o estabelecimento de uma massa específica mínima é 

justificada pela necessidade de se obter uma potência máxima para o motor que usa um 

combustível com controle de fluxo na bomba de injeção. 

Demirbas (2005) comparou as massas específicas de alguns óleos vegetais e seus 

ésteres, sendo a massa específica do petrodiesel igual a 878,8 kg/m
3
. Os resultados mostraram 

valores mais elevados para os óleos puros, conforme Tab. 2.2, os quais demonstram que o uso 

de ésteres metílicos como combustíveis para motores a diesel é mais adequado do que a 

utilização do óleo vegetal puro.  

 

Tabela 2.2 – Massa específica de óleos puros e seus ésteres metílicos 

Massa Específica (Kg/m
3
)  

Óleos Vegetais Ésteres Metílicos 

Algodão Soja Girassol Algodão Soja Girassol 

914,8 913,8 916,1 880,0 885,0 880,0 

Fonte: DEMIRBAS (2005). 

 

Além disso, segundo Demirbas (2008), o equipamento de injeção de combustível 

opera em um sistema, cuja variável é a medição de volume. Uma elevada massa específica 

para o biodiesel, nesse caso, resulta em uma maior injeção de massa do combustível, devido à 

entrega de uma massa ligeiramente maior de combustível no equipamento de medição de 

volume. Neste caso, a massa específica para o biodiesel varia entre 848 kg/m
3
 e 885 kg/m

3
 a 

38 °C; este aumento na massa específica promove aumento na viscosidade de 2,8 a 5,1 cSt. 

Ramírez-Verduzco et al. (2011) geraram dados experimentais para massa específica e 

viscosidade de misturas de biodiesel em função da temperatura utilizando equações empíricas. 

Eles utilizaram ésteres metílicos de óleos vegetais de amendoim e girassol e suas misturas 

com diesel mexicano S5 (ULSD). Os resultados experimentais da massa específica de 

misturas apresentaram valores entre 777,9 kg/m
3
 (ULSD, B0, a 100 °C) e 886,9 kg/m

3
 (B100 

a 20 °C), conforme Tab. 2.3. Para uma dada temperatura fixa, a massa específica aumentou a 

cada 10% do teor de biodiesel (≈ 1,0062 vezes) e diminui a temperaturas mais elevadas. 

Suarez et al. (2009) investigaram a influência da temperatura na massa específica e 

misturas com baixo (15 ppm) ou alto (50 ppm) teor de enxofre com biocombustíveis de óleo 

de soja obtidos por rotas de processamento por pirólise ( , misturas com S15; , misturas 

com 50) e metanólise ( , misturas com LSD; , misturas com HSD), Fig. 2.8. 

 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

25 

Tabela 2.3 – Massa específica de misturas de biodiesel 

Massa específica (kg/m
3
) das blendas de biodiesel 

Vol. % biodiesel 
Temperatura (K) 

293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 

0 834,4 827,3 820,3 813,2 806,2 799,2 792,1 785,0 777,9 

1 834,9 827,8 820,9 813,9 806,8 799,8 792,7 785,6 778,5 

5 837,1 830,1 823,2 816,3 809,3 802,0 794,7 787,6 780,5 

10 839,7 832,6 825,6 818,6 811,5 804,4 799,6 790,2 783,1 

15 842,2 825,1 828,1 821,0 813,8 806,7 802,3 792,5 785,4 

20 844,6 837,6 830,5 823,5 816,5 809,4 822,5 795,1 788,0 

60 865,8 858,7 851,5 844,4 837,2 830,1 822,9 815,7 808,4 

100 886,9 879,6 872,4 865,2 857,9 850,7 843,5 836,3 828,8 

Fonte: RAMÍREZ-VERDUZCO et al. (2011). 

 

Figura 2.8 – Variação da massa específica, (a) a 20 °C e (b) a 40 °C, de dezenas de composições de 

biodiesel de óleo de soja com diesel S15 e S50 

 
Fonte: SUAREZ et al. (2009). 

 

Ao analisar a Figura 2.8, observa-se que há diferenças para os métodos de obtenção do 

biodiesel e que os valores de massa específica divergem para misturas de biodiesel acima de 

20%, às temperaturas de 20 e 40 °C; sendo os valores mais elevados obtidos para misturas 

crescentes contendo o diesel S50 e B100 por metanólise. Nota-se também que o B100 da 

pirólise apresenta massa específica próxima a do diesel S50. 

 

2.5.3 Molhabilidade: Tensão Superficial, Ângulo de Contato e Espalhabilidade 

 

Bhattacharya, Kamal e Gupta (2008) descrevem a molhabilidade de um líquido como 

uma função das energias de superfície nas interfaces: sólido-gás, líquido-gás e sólido-líquido. 

A energia de superfície, através de uma interface, ou a tensão superficial na interface, é uma 

medida da energia necessária para formar uma unidade de área de uma nova superfície na 

interface. As ligações intermoleculares ou forças coesivas entre as moléculas de um líquido 

promovem a tensão superficial. 
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Quando o líquido encontra-se sobre outra substância, geralmente há uma atração entre 

os dois materiais. As forças de adesão entre o líquido e a segunda substância irão competir 

com as forças de coesão do líquido. Líquidos com fracas ligações coesivas e uma forte atração 

para outro material tenderão a se espalhar sobre tal material. Enquanto líquidos com fortes 

ligações coesivas e forças fracas de adesão tenderão a formar uma gota quando em contato 

com outro material (BHATTACHARYA, KAMAL e GUPTA, 2008). 

As superfícies hidrofílicas e oleofílicas possuem afinidade com líquidos. Para Santos 

(2013), as superfícies hidrofílicas obtêm ângulos de contato de 0° até 30°; e quando 

hidrofóbicas, podem ser maior que 90° (150° até 180°, altamente hidrofóbicas). Já as 

superfícies oleofílicas promovem o espalhamento do óleo sobre elas, cujos ângulos de contato 

θ ficam entre 10° e 90°; ângulos acima destes valores são apresentados para as superfícies 

com características oleofóbicas. 

De acordo com Nascimento Neto et al. (2006), uma gota de líquido em repouso sobre 

uma superfície plana e sólida caracteriza, conforme esquema da Fig. 2.9, um parâmetro 

geométrico pelo ângulo formado entre as duas interfaces e o contato das fases sólida, líquida e 

gasosa; isto é, o ângulo de contato que determina se o líquido molha ou não uma superfície.  

 

Figura 2.9 – Representação esquemática do ângulo de contato formado 

 
Fonte: o Autor 

 

Segundo NASCIMENTO NETO et al. (2006) e análise da Fig. 2.9, se a gota repousa 

sobre uma superfície homogênea perfeitamente nivelada, forma-se um ângulo θ de contato de 

equilíbrio entre o líquido e a superfície sólida em qualquer ponto da linha de três fases. 

A energia de superfície pode estar relacionada ao ângulo de contato pela Equação 2 de 

Young: 

 

 coslg slsg      (2) 

 

em que: 
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 σsg = energia superficial entre sólido e gás; 

σsl = energia superficial entre sólido e líquido; 

σlg = energia superficial entre líquido e gás; e 

θ = ângulo de contato entre o sólido e o líquido. 

 

O ângulo de molhabilidade do líquido sobre o sólido se ajusta por si mesmo, de modo 

que a soma das forças é igual a zero. Esta interrelação para o estado de equilíbrio é descrita a 

partir da Equação 2 de Young, e é determinada pela Equação 3: 

 

      (3) 

 

As tensões superficial e interfacial estão relacionadas com a energia livre da 

superfície; a diferença entre elas é que a primeira refere-se à energia livre em uma interface 

gás-líquido, enquanto que a última ocorre na interface entre dois líquidos imiscíveis 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996). 

Existem três formas de se determinar a tensão superficial: (1) Método do tubo capilar; 

(2) Método do anel e; (3) Método da gota pendente. Segundo Teixeira Neto, Malta e Santos 

(2009), a contagem do número de gotas é uma técnica de equilíbrio utilizada para determinar 

a tensão superficial de um fluido, que pressupõe uma velocidade infinitamente lenta de 

formação e desprendimento das gotas. Neste método, o peso da gota (m.g) é equilibrado pela 

tensão superficial do líquido (σ) multiplicada pelo perímetro (2.π.r) da extremidade da bureta. 

A tensão superficial de um líquido pode ser calculada pela medida da massa (m) de 

uma gota deste líquido, de acordo com a Equação 4 e também pode relacionar-se à massa da 

gota (m) com o seu volume (Vg) e à massa específica do líquido (ρ), indicado na Equação 5: 

 

       (4) 

 

𝜎 =
𝑉𝑔∙𝜌∙𝑔

2𝜋𝑟
      (5) 
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Os experimentos tem confirmado que a tensão superficial de soluções de ésteres de 

óleo combustível aumenta com uma elevação desses ésteres em sua concentração e, com 

soluções a 100%, ela atinge valores que são 1,5 vezes mais baixos que os do óleo combustível 

diesel (SULEK, KULCZYCKY e MALYSA, 2006). Yang et al. (2008), em estudo de 

observação dos efeitos da água e biodiesel no filtro de combustível, obtiveram valores da 

tensão superficial entre 25 e 31 mN/m para o EMS e suas misturas (B2, B5, B20, B50, B75) 

com o ULSD, indicado na Fig. 2.10. Estas misturas foram obtidas de diferentes locais (Texas, 

Florida, Maryland e Minnesota - EUA), enquanto que o ULSD, adquirido no Texas, ofereceu 

tensão superficial de 28,0 mN/m. 

 

Figura 2.10 – Tensão superficial pela razão de mistura de biodiesel 

 
Fonte: Adaptado de YANG et al. (2008). 

 

O combustível diesel tem boa molhabilidade em superfícies sólidas e no caso do 

biodiesel, a baixa tensão superficial permite que o combustível molhe, espalhe e penetre nas 

superfícies sólidas, e assim danos químicos podem ocorrer mais facilmente nos materiais 

utilizados na linha de distribuição de combustível; no entanto isto também dependerá da 

compatibilidade dos materiais em contato com o biodiesel (YANG et al., 2008). 

Moser e Erhan (2008) estudaram as propriedades físico-químicas do éster metílico de 

soja, dentre elas, a tensão superficial, cujo valor foi 28,3 mN/m; este valor está um pouco 

abaixo do encontrado no mestrado de Farias (2011) para o éster etílico de soja (29,6 mN/m). 

Nos estudos de molhabilidade realizados em aço inoxidável por Silva (2003), o efeito 

da rugosidade superficial é observado pela comparação do ângulo de contato do óleo com 

placas de aço inoxidável com superfícies polida e rugosa. A análise dos resultados mostrou 

que nas superfícies mais lisas ocorre um aumento no ângulo de contato e nas mais rugosas, há 

uma diminuição deste ângulo. 
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2.6 PROPRIEDADES TRIBOLÓGICAS 

 

As principais respostas do tribosistema são atrito e desgaste (BLAU, 1997). Atrito e 

desgaste são originados por interações microscópicas entre superfícies que deslizam e estão 

em contato mecânico (BHUSHAN, 2001). De acordo com Kato (2000), a análise tribológica 

deve considerar modificações nas superfícies dos materiais em contato e no meio interfacial. 

A formação de filmes entre as superfícies, decorrentes dos mecanismos atuantes de desgaste, 

modifica o meio interfacial, podendo alterar as respostas do tribosistema. 

Segundo Bhushan (2001), as respostas das interações são o resultado dos materiais, 

das características geométricas e topográficas das superfícies e das condições globais sob as 

quais as superfícies são submetidas durante o deslizamento. Portanto, todos os aspectos 

mecânicos, físicos, químicos e geométricos das superfícies em contato e a atmosfera ao redor 

afetam as interações superficiais e, assim, as características tribológicas do sistema. 

Alguns instrumentos são utilizados para o estudo do atrito, desgaste e lubrificação, e 

esses ensaios estão relacionados principalmente ao tipo de contato existente no tribosistema, 

podendo ser do tipo conforme, não-conforme e o limiar entre conforme e não-conforme 

(HUTCHINGS, 1992). 

 

2.6.1 Características da Superfície 

 

De acordo com Stachowiak e Batchelor (1996) e Bhushan (2000), existe uma 

variedade de defeitos e distorções presentes sobre qualquer superfície real, independentes do 

método de produção. Estas características da superfície variam desde distorções maiores da 

superfície até irregularidades microscópicas locais (da ordem de distância interatômica), e 

exercem uma forte influência sobre o atrito e desgaste. 

Quase todas as superfícies conhecidas são ásperas. Rugosidade superficial significa 

que a maioria das partes de uma superfície plana forma-se de picos e vales com amplitude 

típica de um micrometro. O perfil final de rugosidade de uma peça depende do processo final 

de fabricação a qual foi submetida. Outro fator importante que interfere neste perfil pode ser 

atribuído às propriedades e características elásticas do material, além dos equipamentos e 

dispositivos utilizados em seu acabamento (STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996). 

A rugosidade causa descontinuidade da área de contato, tal que a área de contato real é 

apenas uma parte da área de contato aparente e, a relação entre elas duas depende, 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

30 

principalmente, dos materiais em contato, da rugosidade superficial e da carga normal 

aplicada. Se a carga é elevada, o número de áreas de contato aumenta, ou seja, um aumento na 

carga é equilibrado pelas áreas pequenas de contato recém-formadas (FARIAS, 2011). 

A medida comumente cotada como rugosidade superficial é a rugosidade aritmética 

média (Ra). Ra é definida como o desvio aritmético principal da altura y a partir de uma linha 

média L através do perfil superficial. A linha principal é definida como sendo igual às áreas 

do perfil acima e abaixo dela (Fig. 2.11) (HUTCHINGS, 1992). 

 

Figura 2.11 – Perfil superficial: gráfico de altura superficial, y, relativa à linha principal, plotada 

contra a distância, sendo L o comprimento do perfil 

 
Fonte: HUTCHINGS (1992). 

 

Além do Ra, outras características de altura são comumente descritos por parâmetros 

como Rq (rugosidade quadrada média), Rz (rugosidade da altura dos 5 vales mais profundos e 

5 picos mais elevados), etc. (HUTCHINGS, 1992). 

A relação entre áreas das superfícies rugosas em contato é definida na Equação 6 

 

      (6) 

 

sendo:   Ar, a área de contato real, que é igual ao somatório de Ai, m; 

 Ai, pequenas áreas de contato, m; 

 n, o número de asperezas. 

 

A área de contato real é o resultado da deformação dos pontos altos das superfícies de 

contato, que são geralmente referidos como asperezas. As tensões de contato entre asperezas 

são elevadas e, em alguns casos, podem resultar em deformação plástica localizada 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996). 

 





n

i
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1
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2.6.2 Área de Contato e Pressão Máxima de Contato de Hertz 

 

Stachowiak e Batchelor (1996) explicam que quando dois corpos entram em contato 

com uma superfície (plana, côncava ou convexa) sob determinada carga, elas se deformam 

gerando uma pequena área de contato. Heinrich Hertz (1882) investigou tensões e 

deformações em lentes vítreas ópticas, definidas como superfícies estáticas convexas, ditas 

não-conformes, comprimidas entre si, na ausência de atrito (BHUSHAN, 2001). 

Segundo Stachowiak e Batchelor (1996), as tensões geradas devido ao contato podem 

ser determinadas por fórmulas analíticas, baseadas na teoria da elasticidade de Hertz e são 

simplificadas quando a área de contato é circular (contato esfera-esfera ou contato esfera-

plano). Na Figura 2.12 é esquematizado o contato esfera (corpo A) contra plano (corpo B) e a 

geometria da área de contato baseado na teoria de Hertz. Com base no esquema apresentado, a 

distribuição da pressão no contato esfera-plano é a mesma para os dois planos paralelos à ação 

da carga (x-z e y-z, que atuam nos eixos X e Y, respectivamente). 

 

Figura 2.12 – Contato esfera-plano sob carga compressiva W e geometria de dimensão da área a e b 

 
Fonte: Adaptado de STACHOWIAK e BATCHELOR (1996). 

 

A pressão máxima de contato, Pmáx (MPa), depende da área de contato de geometria 

elíptica como é expressa na Equação 7: 

 

Pmax = 
3

2
∗

𝑊

𝜋𝑎𝑏
      (7) 

 

em que: 

 W = carga aplicada (2 N e 10 N); 
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 a = semi largura no eixo X (m); 

 b = semi largura no eixo Y (m). 

 

Considerando-se o raio do plano Rplano >> Resfera (raio da esfera), assim, o módulo de 

elasticidade equivalente dos corpos em contato, E*, pode ser obtido através dos módulos de 

elasticidade dos materiais em contato, Equação 8: 

 

1/E*= [((1- νesfera
2
)/Eesfera)+((1- νplano

2
)/Eplano)]   (8) 

 

em que: 

Eesfera = módulo de elasticidade do material da esfera; 

Eplano = módulo de elasticidade do material do plano; 

νesfera = coeficiente de Poisson do material da esfera; 

νplano = coeficiente de Poisson do material do plano. 

 

De acordo com Hutchings (1992), Briscoe, Fiori e Pelillo (1998), a teoria para 

contatos elásticos de Greenwood e Williamson propõe um índice de plasticidade ψ (modelo 

G-W), que descreve as transições da deformação elástica para plástica das asperezas de uma 

superfície quando esta experimenta tensões e deformações externas, conforme Equação 9. 

 

𝜓 =
𝐸∗

𝐻
(

𝜎∗

𝑟
)

0,5

     (9) 

 

em que: 

  σ* = desvio padrão da altura das asperezas; 

  H = dureza do material mais mole; 

  r = raio do cume das asperezas. 

 

O índice de plasticidade ψs para um deslizamento repetido (Equação 10), 

desenvolvido por Bower e Johnson (modelo B-J), é similar ao índice de plasticidade ψ para o 

contato estático, porém a dureza é substituída pela pressão de Shakedown. 

 

𝜓𝑠 =
𝐸∗

𝑃𝑠
(𝜎𝑟𝑚𝑠𝑘)0,5    (10) 

 

em que: 
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  Ps = pressão de Shakedown da superfície macia; 

  σrms = valor RMS (raiz do valor quadrático médio) da rugosidade superficial; 

  k = curvatura da ponta das asperezas da superfície dura. 

 

No modelo B-J para valores de ψs < 1, a taxa de desgaste é insignificante, e com o 

aumento de ψs de 1,0 para 3,5, o coeficiente de desgaste aumenta em várias ordens de 

magnitude (STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996). As superfícies metálicas, produzidas 

por métodos de engenharia convencionais, apresentam índices de plasticidade ψ entre 0,1 e 

100 (HUTCHINGS, 1992; ZUM-GAHR, 1987). 

 

2.6.3 Atrito por Deslizamento 

 

Segundo Santana (2009), o atrito promove desgaste e dissipação de energia e é 

considerado como fonte principal de desperdício de materiais e perda de desempenho 

mecânico. Logo, o controle do atrito pode resultar em economias consideráveis nos mais 

diversos setores industriais; sendo a lubrificação um agente redutor do atrito e do desgaste. 

A força de atrito pode ser definida como sendo a resistência encontrada entre duas 

superfícies em contato quando submetidas a um movimento relativo. Tal movimento se divide 

em duas classes importantes: deslizamento e rolamento; e não ocorrem de forma isolada, ou 

seja, um rolamento aparentemente puro quase sempre envolve algum deslizamento 

(HUTCHINGS, 1992). 

Em ambas as classes de rolamento e deslizamento, como ilustrado na Fig. 2.13, uma 

força tangencial, ou força de atrito, F é necessária para mover o corpo superior sobre a contra-

face estacionária. Assim, a razão entre a força de atrito e a força normal W é conhecida como 

o coeficiente de atrito µ, e independente da carga normal aplicada. 

 

Figura 2.13 – Força de atrito F para causar movimento por (a) rolamento ou (b) deslizamento 

 
Fonte: HUTCHINGS (1992). 
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No modelo de atrito por deslizamento, descrito por Bowden e Tabor, assume-se que a 

força de atrito é composta pelas componentes forças de adesão e de deformação. Elas são 

necessárias na geração do sulcamento pelas asperezas de uma superfície dura sobre uma 

macia. A força de adesão é mais forte para contatos entre superfícies limpas e livres de óxidos 

e/ou sob alto vácuo (pressões < 10
-8

 Pa) e em materiais dúcteis (HUTCHINGS, 1992). 

O coeficiente de atrito depende fortemente das condições de ensaio envolvidas: 

contato lubrificado, não lubrificado, presença de ar, temperatura, etc. Sendo assim, seus 

valores tem caráter mais relativo que absoluto. No deslizamento não lubrificado, o coeficiente 

de atrito dos materiais em contato está entre 0,5 a 1,5. Já a presença de oxigênio no ar 

favorece a formação de camada de óxido sobre a superfície metálica (1 a 10 nm), esta, por sua 

vez, é responsável pela queda no coeficiente de atrito (HUTCHINGS, 1992). 

 

2.6.4 Lubrificação e Regimes de Lubrificação 

 

Em muitas aplicações os lubrificantes são utilizados para reduzir a força de atrito entre 

superfícies, além de reduzir a taxa do desgaste por deslizamento. Os lubrificantes tem a 

função de introduzir entre as superfícies de deslizamento uma camada de material com 

resistência ao cisalhamento menor que a das superfícies. Em alguns sistemas lubrificados, o 

lubrificante pode não prevenir completamente o contato entre as asperezas, entretanto, 

também pode reduzir a resistência da formação de junções. Em outros casos, o lubrificante 

separa as superfícies completamente e nenhuma junção é formada (HUTCHINGS, 1992). 

Segundo Hutchings (1992), a resposta do atrito e do desgaste num sistema depende do 

regime de lubrificação atuante, pois os mecanismos de interação das superfícies se alteram 

com os fenômenos do contato e com os três tipos de regimes de lubrificação (LL, LEH e LH). 

Na LL, as superfícies são separadas pelo filme molecular adsorvido, Fig. 2.14; as 

forças repulsivas entre os filmes são responsáveis por suportar grande parte da carga e o 

contato próximo entre as asperezas desprotegidas.  

 
Figura 2.14 – Redução do contato direto entre asperezas pelas camadas de moléculas lubrificantes, 

cujo final do grupo polar da cadeia liga-se às superfícies 

 
Fonte: HUTCHINGS (1992). 
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De acordo com Hutchings (1992) apreciável contato de asperezas e formação de 

junções pode ocorrer, entretanto, a força de atrito é menor que durante o deslizamento não 

lubrificado. Mesmo que algum desgaste ocorra, ele será substancialmente menos severo que 

se as superfícies estivessem desprotegidas. A ação da lubrificação limítrofe está associada nos 

termos qualitativos de oleosidade e lubricidade. 

A morfologia das moléculas dos combustíveis, bem como sua polaridade influenciam 

muito no regime LL. Para Suppes et al. (2001) as arqueteturas moleculares dos combustíveis 

tem ambos os grupos polares e cadeias de hidrocarbonetos com mais de 14 carbonos que são 

atraídas pela superfície metálica e formam uma película protetora fina, aumentando, assim, a 

capacidade de lubrificação limítrofe. 

No caso da LEH, as pressões locais são elevadas (GPa) e o filme lubrificante é tão fino 

que a deformação elástica das superfícies não pode mais ser negligenciada; nestas condições, 

a dependência da viscosidade do lubrificante na pressão desempenha um papel importante, 

como ocorre na deformação elástica de superfícies de mancais. Neste regime, quando uma 

esfera é pressionada contra um plano rígido, o contato inicial ocorre em um ponto; como a 

carga normal é aumentada, a região de contato expande-se e a área de contato pode ser 

calculada pela teoria de Hertz; e o filme previsto por esta teoria tem um perfil com espessura 

mínima hmín (HUTCHINGS, 1992). 

No caso do regime de LH, as superfícies são separadas pelo filme fluídico, o qual é 

geralmente espesso em relação à altura da aspereza de superfícies em rolamento e varia com a 

velocidade de deslizamento. A pressão hidrostática no filme causa apenas distorções elásticas 

pequenas na superfície que pode ser tratada como uma superfície rígida. A formação de filme 

hidrodinâmico entre as superfícies em deslizamento depende da folga convergente entre elas 

(HUTCHINGS, 1992). 

A característica principal das superfícies é a facilidade de ocorrer uma reação química 

entre elas e o lubrificante. Essa interação geralmente produz uma camada superficial ou filme 

que reduz o atrito e o desgaste. Ademais, existe um fator conhecido como parâmetro λ, o qual 

relaciona a espessura do filme (hmín) e a rugosidade média (Ra ou Rq) de uma superfície e se 

correlaciona com as respostas do atrito, exposta na Curva de Stribeck, Fig. 2.15. 

De acordo com esta curva (Fig. 2.15), o λ fornece uma medida do quão possível e 

severa são as interações das asperezas durante o deslizamento lubrificado. Para λ > 3: um 

filme completo separa as duas superfícies, o contato entre as asperezas é desprezível e ambos, 

o atrito e o desgaste, seriam baixos – regime LH. Muitos contatos não-conformes operam com 

1 < λ < 3, no regime de lubrificação parcial ou mista, em que coexistem os regimes LL e 

LEH, e podem ocorrer contato entre asperezas. 
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Figura 2.15 – Curva de Stribeck: regimes de lubrificação para o deslizamento lubrificado de metais 

 
Fonte: Adaptado de HUTCHINGS (1992). 

 

Segundo Crockett e colaboradores (2004), no que se refere ao ensaio HFRR e o 

percentual de filme (medido através da resistência elétrica do contato, cuja função é separar as 

superfícies metálicas), a alta espessura de filme indica a formação de um tribofilme pela 

reação de aditivos ou do desenvolvimento de um filme hidrodinâmico, porém não existe uma 

correlação linear clara da medida do percentual de filme com a espessura do filme formado. 

A Figura 2.16 mostra as correlações obtidas por Crockett et al. (2004) para valores 

WSD corrigidos de lubricidade versus o coeficiente de atrito e percentual de filme formado. 

Fica claro nestes gráficos que o diesel de boa lubricidade possui alta resistência elétrica entre 

as superfícies metálicas, mostrando formação de um filme tribológico. Além disto, observou-

se que quanto maior o coeficiente de atrito, maior o desgaste gerado. 

 
Figura 2.16 – Correlações para 100 amostras de diesel para valores de WSD com coeficiente de atrito 

e percentual de filme 

    

Fonte: CROCKETT et al. (2004). 
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2.6.5 Desgaste: Tipos e Modelagem 

 

Em muitas aplicações práticas, quando as superfícies em deslizamento são lubrificadas 

de alguma forma, o desgaste é chamado de desgaste por deslizamento lubrificado, enquanto o 

desgaste por deslizamento a seco ocorre quando as superfícies deslizam sem a presença de 

lubrificante. As investigações laboratoriais do desgaste são geralmente efetuadas para 

examinar os principais mecanismos pelos quais o desgaste ocorre ou para simular aplicações 

práticas e gerar dados para projetos relativos às taxas de desgaste e coeficientes de atrito. Em 

geral, a taxa de desgaste e o atrito são criticamente dependentes das condições do 

deslizamento; aparentemente, pequenas alterações nas condições podem levar a mudanças 

radicais no mecanismo dominante e taxa de desgaste associada (HUTCHINGS, 1992). 

De acordo com Santana (2009), o desgaste pode ser classificado como moderado ou 

severo. O desgaste moderado é caracterizado por uma superfície macia e resulta em debris 

(partículas de desgaste), de alguns nanometros. No caso do desgaste severo, as superfícies são 

seriamente desgastadas e, para Hutchings (1992), os debris apresentam dimensões maiores 

que 20 m, da ordem de 100 micrometros. 

Adesão, abrasão, corrosão, scuffing (ou escoreamento – desgaste generalizado) e 

degradação de aditivos antidesgaste são os principais mecanismos de desgaste que ocorrem 

no motor diesel. Enquanto a abrasão, adesão e scuffing envolvem a deformação mecânica de 

superfícies, o desgaste corrosivo ou tribo-corrosão e degradação de aditivos antidesgaste 

envolvem uma série de reações químicas resultando em desgaste (HASEEB et al., 2011). 

O bico injetor diesel é um dos principais componentes que sofre falhas com a 

utilização de combustível devido a elevadas pressões de injeção (de 1200 a 2000 MPa). A 

cavitação, um mecanismo de desgaste, é muitas vezes considerada a principal razão da falha 

primária do bico injetor. Esse mecanismo é gerado em meio líquido, quando bolhas se 

encontram em uma zona de alta pressão e entram em colapso e provocam choques explosivos 

e cíclicos na superfície do material; após isto surgem deformações localizadas e pits, os quais 

promovem o enrugamento e a remoção de material da superfície e que podem ocasionar a 

falha prematura desse componente como é observado na Fig. 2.17 (ASI, 2006). 

Azev e Sereda (2009) estudaram a influência do percentual de compostos de enxofre 

presentes nos combustíveis diesel (150 ppm e 80 ppm) sobre as propriedades antidesgaste. 

Eles provaram, através de espectroscopia fotoelétrica, que a superfície das tribocamadas são 

modificadas pelo sulfato de ferro e sulfeto. Assim, o crescimento do teor de sulfato sólido na 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

38 

tribocamada levou à redução do desgaste com o uso do diesel com 150 ppm de enxofre, cuja 

espessura do filme gerado foi maior. Com o uso do diesel com 80 ppm de enxofre, o desgaste 

foi maior. 

 

Figura 2.17 – Imagens, obtidas por MEV, da falha do bico injetor diesel: (a) macrofratura típica após 

seu seccionamento e (b) ampliação da área do dano por cavitação 

  
Fonte: Adaptado de ASI (2006). 

 

Nos experimentos de Qu, Truhan e Blau (2005) foram investigados, através de ensaios 

cilindro-contra-cilindro, materiais resistentes ao desgaste (scuffing) para aplicação na 

fabricação da agulha do bico injetor. Dentre eles, aço AISI 52100 recozido e endurecido, 

zircônia, cermets com carboneto de titânio (TiC) reforçados na matriz de alumineto de níquel 

(Ni3Al) e nitreto de titânio, todos lubrificados com combustível diesel e querosene. Destes, a 

zircônia e os cermets apresentaram maior resistência na presença de ambos os combustíveis.  

Lim (1998, apud Medeiros, 2002) propôs a construção de mapas de desgaste que 

possam utilizar parâmetros facilmente controláveis e mensuráveis, na prática. Lim considera 

os mapas capazes de oferecer melhor compreensão do comportamento do desgaste. Dentre 

tais parâmetros, incluem-se: pressão de contato; velocidade e variáveis relacionadas ao 

material, se necessárias. 

Archard (1953), quando estudou o contato entre superfícies metálicas para sistemas 

elétricos, propôs uma nova interpretação dos fenômenos tribológicos, ao considerar (1) 

variações na área de contato de duas superfícies conforme suas asperezas, (2) o contato ideal 

entre superfícies aparentemente lisas como sendo o contato de dois perfis de rugosidade que, 

por sua vez, era muito menor que a área de contato aparente e que (3) um aumento da força 

relacionada a esse contato faria aumentar o tamanho dessa área real. A partir destas 

percepções, foi possível modelar uma equação para quantificar o desgaste. 

(a) (b) 
Ponto de início da trinca 
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A Equação de Archard, com pequenas modificações, ainda é amplamente utilizada 

como ponto de partida para o desenvolvimento de equações complexas. Quanto mais se 

conseguir lidar com esse modelo, introduzindo as complicações reais, mais útil ele se tornará 

(ASM HANDBOOK, V. 18, 1992). 

O desgaste pode ser medido de várias maneiras. No caso do método HFRR, o desgaste 

é quantificado pelo tamanho da escara de desgaste na esfera (ASTM D6079, 2011), bem 

como pelo tamanho da escara no disco. Segundo definição de Bhushan (2001), a escara de 

desgaste é a porção de uma superfície sólida que apresenta sinais de que o material foi 

removido a partir dele, devido à influência de um ou mais processos de desgaste. 

De acordo com a norma ASTM G133 (2010), dependendo do desgaste da esfera e do 

plano (disco), várias hipóteses sobre a irregularidade geométrica das escaras de desgaste 

podem ser feitas. A Figura 18 ilustra várias situações possíveis de desgaste: na Fig.2.18(a), o 

material do plano é muito mais resistente ao desgaste que o material da esfera; na Fig. 2.18(b), 

o material da esfera é bem mais resistente ao desgaste que o material do plano e; na 

Fig. 2.18(c), um desgaste mensurável ocorre em ambos os materias da esfera e do plano. 

 

Figura 2.18 – Situações possíveis para a resistência ao desgaste de amostras esféricas e planos 

 
Fonte: Adaptado de ASTM G133 (2010). 

 

O volume desgastado devido ao processo de desgaste, para um diâmetro efetivo D de 

uma escara de desgaste plana de uma esfera (Vp) é calculado de acordo com a Equação 11, 

como sugerido pela norma ASTM G99–10 (ASTM G133, 2010): 
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= πD
4
/64R    (11) 

 

em que:  

 h = altura do material removido, mm. 

R = raio da esfera original, mm. 

 

Admitindo-se um volume de desgaste da esfera, a altura do material removido, h, pode 

ser calculada a partir de D, como estabelecido na Equação 12: 

 

     (12) 

 

No caso do volume desgastado do disco plano (Vf), ele é calculado a partir do 

comprimento do curso e da média da área transversal da trilha de desgaste (área do material 

removido da superfície plana original), medida em locais espaçados ao longo de seu 

comprimento. Na maioria dos casos a largura e a profundidade da escara de desgaste do plano 

são relativamente uniformes em toda a sua extensão. Perfis transversais poderão ser obtidos 

através de uso de um rugosímetro e a área da seção transversal do sulco de desgaste é usada 

para calcular o volume de desgaste (Vf) do disco plano, [mm
3
], que é calculado a partir da 

Equação 13 (ASTM G133, 2010): 

 

      (13) 

 

em que:  

 A = média da área da seção transversal, mm
2
; 

 L = comprimento do golpe, mm. 

 

Pela definição da norma G133 (2010), a taxa de desgaste é calculada pela remoção de 

material ou alteração dimensional devido ao desgaste por unidade de parâmetro de exposição, 

por exemplo: a quantidade removida (massa, volume, espessura) em unidade de distância de 

deslizamento ou unidade de tempo. Considerando as Equações 11 e 13, a taxa de desgaste (K) 

obtida é apresentada na Equação 14 (ASHBY, 2000). 

 

]4/3)[6/( 22 hDhVp  

2
1

22 )]4/([ DRRh 

LAV f 
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      (14) 

 

em que:  

 K = taxa de desgaste, mm
3
/Nm; 

 V = perda de volume devido ao desgaste para o material mais mole, mm
3
; 

 X = distância percorrida, m. 

 

Como sugere a norma ASTM G133 (2010), a taxa de desgaste pode mudar no decorrer 

de um ensaio ou durante o curso da vida de uma peça em uso. Suas taxas transientes até 

atingir o regime, no período do running-in, podem exceder as taxas de desgaste do regime 

permanente, e as transições catastróficas na taxa de desgaste podem ocorrer ao final da vida 

em serviço de um componente. Uma indicação indireta de que a taxa de desgaste não é 

constante é uma mudança significativa no nível nominal da força de atrito durante um ensaio. 

A resistência ao desgaste de materiais necessita da combinação correta de dureza para 

resistir à abrasão e à ductilidade para suportar os choques e tensões cíclicas. A dureza é a 

propriedade dos materiais maciços que define sua resistência à deformação e é utilizada para 

avaliar propriedades mecânicas, tais como resistência, capacidade de usinagem, maleabilidade 

e resistência ao desgaste (FARIAS, 2011). 

 

2.6.6 Aquecimento por Atrito 

 

Durante o deslizamento de dois componentes mecânicos ocorre a transformação da 

energia mecânica em calor, devido ao atrito. Esse processo de geração de calor, chamado de 

aquecimento por atrito, é responsável pelo aumento da temperatura dos corpos em contato, 

principalmente na vizinhança da área real de contato, afetando o comportamento tribológico 

dos componentes, principalmente a altas velocidades de deslizamento (MORÉ FARIAS, 

2004). As temperaturas de interesse são a temperatura média ou de volume (bulk 

temperature), da região próxima ao contato, e a temperatura pontual (flash temperature), do 

contato real das asperezas. 

A temperatura pontual é, geralmente, maior que a temperatura média, pois, na 

realidade, o calor difunde nos contatos de asperezas que conformaram a área de contato real. 

Sendo assim, a temperatura do contato é definida genericamente como a soma das 

WX

V
K 
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temperaturas média e pontual e depende da geometria da área de contato real, além do 

coeficiente de atrito, da carga normal, da velocidade de deslizamento e das propriedades 

térmicas dos corpos em contato (ASHBY et al., 1991 apud MORÉ FARIAS, 2004). 

Na aplicação de alta temperatura, o biodiesel pode ser facilmente oxidado e, assim, 

também pode influenciar no desempenho e nas emissões. É bastante óbvio que, com o uso do 

biodiesel, devido à combustão melhorada, a temperatura na câmara de combustão pode vir a 

ser maior e também maior será a quantidade de oxigênio presente; levando à formação de 

maior quantidade de NOx nos motores a biodiesel (FAZAL, HASEEB e MASJUKI, 2011). 

Park et al. (2009), em seu estudo sobre o comportamento da atomização do jato de 

combustível biodiesel EMS (WSD < 300 µm) a diferentes temperaturas e condições do ar 

ambiente, constataram diminuições da massa específica, da viscosidade cinemática (Fig. 2.19) 

e da tensão superficial do combustível. Essa redução foi proporcionada pelo aumento de sua 

temperatura, o que resultou na colisão e coalescência entre gotas vizinhas e na mistura entre 

cada gota e o ar ambiente. 

 

Figura 2.19 – Caracterização do EMS de acordo com a variação de temperatura 

 
Fonte: Adaptado de PARK et al. (2009). 

 

Haseeb et al. ( 2010) estudaram o efeito da temperatura sobre o desempenho do diesel 

e de misturas B10, B20 e B50 de ésteres etílicos de óleo de palma utilizando o método four 

ball para ensaios de desgaste a 30, 45, 60 e 75 °C, com carga normal de 40 kg, por 1 hora, a 

1200 rpm. Os resultados mostraram que o atrito e o desgaste aumentaram com a elevação da 

temperatura, conforme é verificado na Fig. 2.20(a) e 2.20(b), respectivamente. 
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Figura 2.20 – (a) Coeficiente de atrito no regime permanente (após running-in=1000 s) e (b) variação 

da escara de desgaste (mm) com a temperatura para diferentes concentrações de biodiesel de palma 

   
Fonte: Adaptado de HASEEB et al. (2010). 

 

De acordo com Haseeb et al. (2010), o coeficiente de atrito no regime permanente 

eleva-se conforme o aumento da temperatura e a redução do teor de biodiesel no diesel. 

Nesses ensaios a lubrificação utilizando as misturas de biodiesel de palma proporcionou 

coeficientes de atrito entre 0,030 e 0,040, ao passo que o diesel (B0) ofereceu maior 

coeficiente de atrito (entre 0,044 a 0,059). Observando os valores das escaras de desgaste 

obtidas, esses autores notaram, mais uma vez, que as misturas ensaiadas promoveram uma 

melhor lubrificação, com WSD entre 520 a 630 µm e, para o diesel (B0), de 670 a 720 µm. 

 

2.6.7 Nível de Pressão Sonora 

 

Cada vibração da fonte sonora produz uma pressão de onda num meio elástico de 

transporte, geralmente, o ar, no caso do nível de pressão sonora. O comprimento de onda é a 

distância entre as sucessivas pressões de onda, isto é, durante um ciclo de baixa à elevada 

pressão (SEPA, 2004 apud FORTUNA, 2006). A frequência, medida em ciclos por segundo 

ou Hz, é o número de vezes que a fonte vibra por unidade de tempo, a qual representa a 

“altura” do som calculada como o inverso do período (FORTUNA, 2006). 

A amplitude do som é convertida de µPa para potência sonora (10
-12

 W) ou 

intensidade sonora (10
-12

 W/m
2
). Para se representar a faixa de valores numa escala com 

maior facilidade, o Nível de Pressão Sonora (NPS) é, normalmente, expresso em escala 

logarítmica, em decibéis (dB) e calculado pelas Equações 15 e 16: 

 

(a) (b) 
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𝑁𝑃𝑆 = 10 × 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑎𝑓

𝑃𝑟
)

2

     (15) 

ou  

𝑁𝑃𝑆 = 20 × 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑎𝑓

𝑃𝑟
)     (16) 

 

em que:   

  Paf = amplitude das flutuações da pressão sonora, Pa; 

 Pr = pressão referência (20x10
-6

 Pa), correspondente ao menor valor audível a 

1000 Hz. 

 

O NPS varia, no tempo, de modo aleatório, então a sua medida se dá através do NPS 

contínua equivalente (NPSeq), expresso em dB, o qual representa a média da energia sonora 

durante um intervalo de tempo (SEPA, 2004 apud FORTUNA, 2006), como é expresso na 

Eq. 17: 

 

𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞 = 10 × 𝑙𝑜𝑔10 (
1

𝑛
× ∑ 10

𝐿𝑖
10𝑛

𝑖=1 )   (17) 

 

em que:  

 n = número de medições; 

Li = nível de pressão sonora instantânea, dB. 

 

Na tese de Medeiros (2002), a variável NPS (dB) foi associada às tensões residuais de 

um material em contato de rolamento a seco e ao desgaste ao longo de um contato de até 

12 milhões de ciclos entre metais, mostrando excelente correlação. Ele concluiu que o som de 

um par tribológico está intrinsecamente associado ao desgaste, à entropia e à vida deste par. 

A representação gráfica de um sinal acústico dado pelo NPS, no domínio do tempo, 

descreve as relações entre a energia e o tempo de duração desse sinal. Na Figura 2.21(a) é 

ilustrado, esquematicamente, um sinal senoidal modulado em que as linhas tracejadas superior 

e inferior constituem o envelope do sinal, ou seja, a trajetória dos limites superior e inferior do 

sinal em análise. O sinal exibido na Fig. 2.21 (b) é um gráfico, no domínio do tempo, 

composto por funções lineares de entrada. No intervalo 0-t1, tem-se o silêncio, ou seja, não há 

qualquer resposta do sistema a algum tipo de fonte externa. O envelope de um sinal de NPS 

define faixas ou zonas sonoras, revelando tendências relativas à energia sonora. O sinal de 

NPS no domínio do tempo apresenta as taxas de transferência de energia ao ambiente e suas 

flutuações (MEDEIROS, 2002). 
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Figura 2.21 – Representação e nomenclatura adotadas para sinais acústicos no domínio do tempo 

  

Fonte: MEDEIROS (2002). 

 

De acordo com Pollock (1996) apud Medeiros (2002), apenas uma combinação de 

métodos não destrutivos de avaliação tribológica fornece a solução completa para se ter uma 

eficácia econômica e uma adequação técnica aos mecanismos de danos avaliados. 

 

2.6.8 Aceleração de Vibração 

 

Quando um sistema elástico é perturbado de sua posição de equilíbrio pela aplicação e 

remoção imediata de uma força ou por um impacto, as forças elásticas do sistema na posição 

perturbada deixam de estar em equilíbrio com o carregamento, originando assim vibrações no 

sistema (CARVALHO, PODOVEZI e GANDARA, 2010). Além disso, a existência de danos 

estruturais implica na alteração das propriedades dinâmicas. 

Muitas vezes a presença de vibração resulta em desgaste excessivo de mancais, 

formação de trincas, afrouxamento de parafusos, falhas estruturais e mecânicas, manutenção 

frequente e dispendiosa de máquinas, mau funcionamento de equipamentos eletrônicos devido 

a fraturas de juntas soldadas e abrasão do isolamento ao redor de condutores elétricos 

causando curtos-circuitos (RAO, 2008). 

Em geral, um sistema elástico pode vibrar em diferentes modos. No caso mais 

simples, a configuração da vibração do sistema pode ser determinada por uma única 

quantidade (sistemas com um grau de liberdade). A força Fm que a mola exerce sobre o corpo 

é dada pela Equação 18 (CARVALHO, PODOVEZI e GANDARA, 2010): 

 

𝐹𝑚 = 𝜅. (∆ + 𝑥) = 𝑃 + 𝑘. 𝑥     (18) 

 

(a) (b) 
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sendo: 

  P = peso do corpo sujeito à aceleração da gravidade, N; 

 x = deslocamento a partir da posição de equilíbrio, m; 

 κ = constante de rigidez da mola, N/m; 

 Δ = o deslocamento da posição de equilíbrio, m. 

 

Segundo Rao (2008), numa medição de vibração, o movimento do corpo vibratório é 

convertido em um sinal elétrico pelo transdutor ou sensor de vibração. Em geral, o transdutor 

é um dispositivo que transforma quantidades mecânicas (como deslocamento, velocidade, 

aceleração ou força) em quantidades elétricas (como tensão ou corrente). Quando um 

transdutor é usado em conjunto com outro dispositivo para medir vibrações, ele é denominado 

sensor de vibração. Os sensores de vibração comumente utilizados são conhecidos como 

instrumentos sísmicos, consistindo de um sistema massa-mola–amortecedor, montado sobre o 

corpo vibratório. Assim, o movimento vibratório é medido pela determinação do 

deslocamento da massa em relação à base na qual está montada. Nesta, a vibração excita a 

massa suspensa, o que faz movimentar-se. 

A análise das características do sistema físico pode ser inferida da representação 

temporal da aceleração de vibração (m/s
2
). Em geral, a não linearidade do sinal ocorre devido 

a variações da frequência natural do sistema no domínio do tempo. Sendo assim, mudanças 

nas amplitudes do sinal de vibração indicam que o sistema sob atrito é não linear, ou seja, há 

variações na condição do contato sob atrito. De acordo com Dautzenberg e Kals (1986), a 

forma do sinal teórico de aceleração da vibração (Fig. 2.22) é diferente do sinal obtido 

experimentalmente. 

 

Figura 2.22 – Sinal teórico da vibração no domínio do tempo durante o deslizamento 

 

Fonte: Adaptado de DAUTZENBERG e KALS (1986) 
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Essa diferença pode ser atribuída às alturas e larguras de distribuição dos obstáculos 

presentes nas superfícies sob contato. Estes obstáculos são tratados como a rugosidade 

presente na zona de contato, gerando atrito, o qual pode influenciar na vibração e no NPS do 

sistema. 

 

2.7 ANÁLISE DE PROCESSAMENTO DE SINAIS 

2.7.1 Análise de Sinais de Séries Temporais 

 

A definição específica de um sinal tem relação direta com a área ou aplicação prática 

no contexto da pergunta. Em linhas gerais, um sinal é uma grandeza física variável no tempo 

que contém algum tipo de informação mensurável relevante sobre o estado ou comportamento 

adicional de um sistema físico. Um sinal pode ser representado matematicamente através de 

uma função f(t) e esta notação, no entanto, pode ser com uma ou mais de uma variável. 

Assim, quando o sinal reflete dependência em uma única variável, diz-se que o sinal é 

unidimensional. E quando o sinal depende de duas ou mais variáveis diz-se que ele é 

multidimensional (GURGEL, 2013). 

Os processos físicos podem ou não possuir características relacionadas diretamente 

com o tempo, em termos de sua estacionaridade. Um determinado processo pode ser de 

natureza estacionária, isto é, se certas propriedades estatísticas não apresentarem variação no 

tempo considerando um intervalo finito, caso contrário ele é dito não estacionário, ou ainda, 

ele pode ter natureza transiente. Segundo Morettin (1981), uma das suposições mais 

frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela é estacionária, ou seja, 

ela se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante, refletindo 

alguma forma de equilíbrio estável. 

De acordo com Hsu (2011), um sinal em tempo discreto pode representar um 

fenômeno para o qual a variável independente é inerentemente discreta como também podem 

decorrer de amostragem de sinais de tempo contínuo, constituindo amostras sucessivas do 

fenômeno observado. Entendendo uma série temporal como um sinal e, como tal, ela pode ser 

uma série discreta no tempo, uma série contínua no tempo ou ainda uma série discreta obtida 

da amostragem de uma série contínua em intervalos de tempo iguais. As representações 

gráficas dos dois tipos de sinais podem ser vistas na Fig. 2.23. 
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Figura 2.23 – Representações gráficas de sinais de (a) tempo contínuo e (b) tempo discreto 

 
Fonte: HSU (2011). 

 

Uma série temporal é uma classe de sinal colhida sequencialmente no tempo de 

maneira discreta. A ordem temporal dos coeficientes é de fundamental importância para o 

estudo da série. Para o estudo de sinais temporais tem-se a disposição métodos paramétricos 

(determinísticos) e métodos não paramétricos, como é o caso da transformada de Fourier. 

No processamento de sinais busca-se extrair informações que descrevam a grandeza 

em questão. Informações sobre a(s) frequência(s) de um sinal e a localização dessas estruturas 

de frequências é de fundamental importância, pois a análise do gráfico gerado já pode revelar 

padrões de comportamentos importantes do fenômeno que está sendo estudado. De acordo 

com Gurgel (2013), os principais aspectos comumente considerados na literatura como sendo 

interessantes e importantes quando relacionados com o estudo de séries temporais são: 

 Caracterizar os fenômenos que dão origem às séries analisadas; 

 Descrever propriedades da série temporal, tendências, ciclos, variações sazonais, 

alterações estruturais, etc.;  

 Identificar periodicidades que sejam relevantes;  

 Explicar a variação de uma série com base na variação de outra série;  

 Correlacionar variáveis para explicar um fenômeno com base nesta interação;  

 Predizer ocorrências futuras com base em valores históricos em um banco de dados;  

 Controlar processos, criar mecanismos de controle;  

 Investigar causas e efeitos advindos do mecanismo/sistema gerador da série 

temporal. 

 

Morettin (1981) explica que cada série temporal é uma trajetória, ou parte de uma 

trajetória dentre várias possíveis, de um mesmo processo físico, onde os processos 

estocásticos são estudados por meio de modelos governados por leis probabilísticas, isto é, as 

variáveis são definidas em um espaço de probabilidades. Portanto, pode-se dizer que uma 
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série temporal é um sinal aleatório, X(t) de variável aleatória, de um processo estocástico, cuja 

modelagem matemática é probabilística, não determinística. 

Quando sinais são colhidos sob as mesmas condições e os seus resultados variam 

define-se que o processo possui componentes aleatórias. Os modelos probabilísticos são 

capazes de prever possíveis resultados, ou faixa de resultados, para os sistemas cujos 

resultados são aleatórios; isto é, embora as entradas sejam as mesmas, as saídas desses 

sistemas são diferentes. Conclui-se que, apesar da natureza aleatória, este tipo de processo 

pode ser estudado satisfatoriamente por meio de regularidades estatísticas entre sinais ou 

séries temporais observadas do mesmo processo. A definição formal de processo estocástico, 

segundo Morettin (1999) é: “Seja T um conjunto arbitrário. Um processo estocástico é uma 

família {X(t), t ϵ T}, tal que, para cada t ϵ T, X(t) é uma variável aleatória. O conjunto de 

todas as trajetórias é chamado de ensemble do processo”, isto é, o conjunto de vários sistemas, 

que, apesar de suas condições iniciais diferentes, são idênticos a um sistema estatisticamente 

considerado. 

Existem modelos de processos estocásticos de variáveis contínuas e discretas. Neste 

trabalho serão analisados sinais tribológicos em tempo discreto com a finalidade de investigar 

a ocorrência de correlação, semelhança e regularidades entre os sinais no domínio do tempo 

da vibração e pressão sonora no mesmo período de tempo decorrentes de ensaios de 

lubricidade de combustíveis diesel, biodiesel e suas blendas (B10 e B20). 

 

2.7.2 Técnicas de Processamento de Sinais 

 

Para Gurgel (2013) o processamento de sinais consiste na análise e modificação de 

sinais de forma a extrair informações adicionais importantes que não estavam disponíveis no 

formato original (domínio temporal), e ainda, torná-los mais apropriados para alguma 

aplicação específica. Em se tratando de sinais e de seus respectivos sistemas, muitas vezes é 

interessante caracterizá-los em detalhes para explorar e entender seu comportamento sob 

várias condições. 

De acordo com Sampaio, Ferreira e Brandão (2012), a análise espectral de um sinal é 

feita decompondo-o numa base matemática formada por funções de análise conhecidas, cujas 

componentes são funções elementares exponenciais complexas. As componentes do sinal na 

base de exponenciais descreve o espectro do sinal, ou seja, sua composição na frequência. 
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Assim, as informações adicionais podem ser estudadas em outros domínios a partir de novas 

representações obtidas por meio de técnicas de processamento de sinais. 

Em termos de análise no domínio de frequência (análise espectral), a ferramenta 

matemática mais difundida entre os profissionais que trabalham com sinais é a Transformada 

de Fourier, a qual faz o uso de funções harmônicas (senos e cossenos) como funções de base. 

Gurgel (2013) ressalta que este tipo de abordagem constitui um método não paramétrico (em 

contraste aos métodos que utilizam um número finito de parâmetros bem definidos) de análise 

de processos estocásticos, cuja descrição obtida para o sinal se dá pela caracterização do seu 

conteúdo na frequência e nenhuma informação temporal. 

Segundo Hanselman e Littlefield (2003) e Misiti et al. (2013), as ferramentas de 

domínio de frequência, tais como as Séries de Fourier, as Transformadas de Fourier e suas 

variantes discretas constituem uma das pedras angulares do processamento de sinais. Estas 

transformadas decompõem um sinal em uma sequência de componentes senoidais que 

identificam o conteúdo de domínio de frequência do sinal. A Figura 2.24 é uma representação 

da Transformada de Fourier, onde um sinal temporal passa a ser representado pelas suas 

frequências e amplitudes, contudo, a informação do tempo é perdida, ou não pode ser 

localizada. 

 

Figura 2.24 – Transformação de Fourier de um sinal para o domínio de frequência 

 
Fonte: Adaptado de MISITI et al. (2013). 

 

2.7.3 Análise, Representações e Série de Fourier 

 

Segundo Barbosa e Blitzkow (2008), o estudo de sinais e sistemas realizando 

decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes é denominado 

análise de Fourier. Os sinais periódicos tem representação pela série de Fourier: a série de 

Fourier (SF) se aplica a sinais periódicos de tempo contínuo; e a série de Fourier de tempo 

discreto (SFTD) se aplica a sinais periódicos de tempo discreto. Sinais não periódicos tem 

representação pela transformada de Fourier: se o sinal for não periódico de tempo contínuo 
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sua representação se denomina de transformada de Fourier (TF); se o sinal for não periódico 

de tempo discreto sua representação se dá pela transformada de Fourier de tempo discreto 

(TFTD). O Quadro 2.2 faz uma relação entre as características do sinal e sua respectiva 

representação pela análise de Fourier. 

 

Quadro 2.2 – Propriedade temporal do sinal e sua respectiva representação em análise de Fourier 

Propriedade de tempo Periódica Não periódica 

Contínuo Série de Fourier (SF) Transformada de Fourier (TF) 

Discreto 
Série de Fourier de Tempo Discreto 

(SFTD) 

Transformada de Fourier de Tempo 

Discreto (TFTD) 

Fonte: Adaptado de BARBOSA e BLITZKOW (2008). 

 

Com base no Quadro 2.2, pode-se inferir que, se as séries de Fourier só se aplicam a 

sinais periódicos, sinais que não possuem periodicidade são devidamente representados pela 

transformada de Fourier que, por sua vez, engloba uma classe mais ampla de sinais. Através 

da série de Fourier, qualquer função periódica, por mais complicada que seja, tem sua 

representação equivalente como uma soma de componentes senoidais de frequências distintas. 

Sabe-se que a frequência (Fn) é definida como o número de ocorrência de um 

determinado evento durante o tempo de um período unitário (T), ou seja, Fn =1/T, e se for 

medido em segundo, a frequência será dada em Hz. Outro tipo de frequência utilizado no 

estudo de fenômenos ondulatórios é a frequência angular unitária denotada por ωo, que 

significa a taxa de variação temporal de uma determinada angulação. A frequência angular é 

definida pela Equação 19: 

 

𝜔0 = 2𝜋𝐹𝑛 =
2𝜋

𝑇
      (19) 

 

Para o caso da função f(t)=t, com 0 ≤ t ≥ 2 e, conhecendo o período T=2, a série de 

Fourier é dada pela Equação 20: 

 

𝑆𝑓(𝑡) = 1 + ∑ [−
2

𝑛𝜋
+ 𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜋𝑡)]+∞

𝑛=1    (20) 

 

Então, para cada índice n. a Equação 20 irá gerar uma componente de onda. A soma 

de todas as ondas, ou seja, n → +∞, sintetiza o gráfico da função f(t)=t. A Figura 2.25 ilustra 

quatro componentes de frequência (para n de 1 até 4) da série de Fourier representada pela 

Equação 20, para a função dada pela equação f(t)=t (GURGEL, 2013). 
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Figura 2.25 – Componentes de frequência da série de Fourier da função f(t)=t para n de 1 até 4 

 
Fonte: GURGEL (2013). 

 

A reconstituição gráfica para a função f(t)=t, com 0 ≤ t ≥ 2 no domínio temporal é 

dada pela soma das componentes de frequência. Uma aproximação para n de 1 até 4 é 

apresentada na Fig. 2.26, onde são mostrados os cinco períodos completos da onda conhecida 

na literatura como dente de serra, em que a amplitude de descida é igual a zero. 

 

Figura 2.26 – Reintegração da função f(t)=t, soma das componentes da série de Fourier (n de 1 até 4) 

 
Fonte: GURGEL (2013). 

 

2.7.4 Transformada de Fourier 

 

Quando um sinal é não periódico, a representação da série de Fourier na frequência é 

dada em termos da transformada de Fourier. Fazendo 𝜔0 =
2𝜋

𝑇
, tem-se a Equação 21: 
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𝐹𝑛 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)

𝑡0+𝑇

𝑡0
(𝑒−𝑗𝑛𝜔0𝑡)𝑑𝑡    (21) 

 

A Equação 22 é a Transformada de Fourier analítica, que fornece a representação em 

termos de frequência de f. 

 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)
+∞

−∞
𝑒

´
−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡    (22) 

 

A Figura 2.27 exemplifica-se a visualização do espectro de Fourier de um sinal 

sintético, f(t), composto por três sinais de frequências distintas, no domínio do tempo sobre o 

qual não é possível fazer afirmações, ou, ao menos, visualizar informações no domínio de 

frequência. Realizando a transformada de Fourier do sinal e obtendo-se o diagrama do 

espectro de frequência é possível visualizar sua composição frequencial (Fig. 2.28). 

 
Figura 2.27 – Representação simulada de um sinal no domínio temporal 

 
Fonte: GURGEL (2013). 

 

Figura 2.28 – Espectro de Fourier do sinal sintético 

 
Fonte: GURGEL (2013). 
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Percebe-se que o sinal y(t) apresentado pelo gráfico da Fig. 2.28 apresenta três 

amplitudes de frequências distintas se destacando: 200 Hz, 350 Hz e 500 Hz. Gurgel (2013) 

defende que tal resultado é coerente, pois o sinal y(t) nada mais é do que uma soma de três 

sinais senoidais com frequências diferentes, sintetizados em computador apenas para estudo. 

Portanto, ao se observar as análises de Fourier de um sinal se tem informações sobre a 

frequência global do sinal. No entanto, não é possível realizar nenhuma análise minuciosa em 

pequenos trechos do sinal, nem localizar mudanças rápidas de frequências e, ainda, nenhuma 

informação pode ser retirada acerca da localização temporal das frequências detectadas. 

Para estudar tais sinais é necessário se ter à disposição uma transformada que seja 

capaz de obter o conteúdo de frequência de um sinal localmente no tempo (ou espaço), e que 

forneça um tratamento detalhado desse sinal. Essa impossibilidade encontrada na 

transformada de Fourier possibilitou a criação de métodos de análise em tempo-frequência, 

tais como, a transformada de Fourier-Gabor (Short Time Fourier Transform). 

 

2.7.5 A Transformada de Fourier-Gabor 

 

Segundo Leite (2007), o método de Janelamento é uma adaptação transformada de 

Fourier adicionando uma janela, ou seja, uma função de análise auxiliar no integrando da 

transformada de Fourier capaz de analisar o sinal dividindo-o em intervalos iguais para 

efetuar análises em sinais não estacionários. A Figura 2.29 representa a transformada de 

Fourier-Gabor que proporciona informações sobre as localizações temporais das frequências 

de acordo com o tamanho da janela definida para efetuar a análise por todo o sinal. Percebe-se 

que os tamanhos de janelas são iguais por todo o tempo do sinal. 

 

Figura 2.29 – A transformada janelada de Fourier e sua representação em tempo-frequência 

 
Fonte: Adaptado de MISITI et al. (2013). 

 

Considerando-se o gráfico ilustrativo (Fig. 2.30), encontrado em Bolzan (2006), são 

apresentadas três séries temporais com 16 segundos de duração. Cada uma contendo 

frequências e amplitudes distintas: 1 Hz, 5Hz e 10 Hz, conforme visto na Fig. 30(a), onde é 
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mostrada o resultante da soma das três frequências durantes os 8 segundos iniciais da série, e 

a soma das frequências de 1 Hz e 10 Hz para os 8 segundos restantes. Na Figura 2.31 tem-se a 

Transformada de Fourier efetuada sobre a série temporal mostrada na Fig. 2.30(b).  

 

Figura 2.30 – Em (a) tem-se séries temporais de frequências distintas e em (b) tem-se a série 

resultante da soma de três e duas frequências, simultaneamente 

 
Fonte: BOLZAN (2006). 

 

Figura 2.31 – Espectro de Fourier para o sinal mostrado na Fig. 2.30(b) 

 
Fonte: Adaptado de BOLZAN (2006). 

 

Na técnica desenvolvida por Gabor, o sinal (exemplificado na Fig. 2.30(b)) é 

novamente apresentado para ser analisado, a fim de obter-se a localização temporal das 

frequências durante o tempo de ocorrência do sinal. Para efetuar a análise usando a 

transformada de Fourier-Gabor, a série temporal foi dividida em cinco seguimentos com 
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intervalos de tempos iguais, três segundos cada uma. Em cada trecho de três segundos será 

aplicada uma “janela” de mesmo tamanho, fixo para todo o sinal, definida pelos coeficientes 

determinados na função “átomo de Gabor” no início do procedimento. Em seguida, aplica-se 

a Transformada de Fourier separadamente em cada trecho. 

 

2.7.6 Análise de Sinais Tribológicos 

 

No monitoramento das condições de uma máquina, também é possível detectar e 

prever falhas por meio de análise de partículas de desgaste, topografia e rugosidade, as quais 

só podem ser medidas offline. Segundo Souza (2011), o mecanismo de falha apresenta sinais 

muito sutis no seu início, assim nenhum sintoma é normalmente observado, dificultando a 

detecção do defeito. Quando a falha torna-se perceptível, alguns componentes já podem ter 

sido danificados. Isto implica custos para eliminar o defeito, caso seja possível o reparo. 

Também é importante ressaltar que, na prática, os sinais no domínio do tempo, em seu 

formato bruto, nem sempre satisfaz o que se busca, pois, em muitos casos, as informações 

mais importantes estão ocultadas no conteúdo de frequência do sinal (MARTINA et al., 2007 

apud SOUZA, 2011). Assim, a análise da assinatura mecânica consiste na extração de 

informações a partir de padrões existentes em sinais obtidos de dados reais. As técnicas de 

processamento digital de sinais são aplicadas na caracterização de assinaturas de sinais 

obtidos em ensaios tribológicos experimentais e podem auxiliar na avaliação da lubricidade. 

Alguns autores já estão utilizando as técnicas de análise de sinais de vibração e de 

nível de pressão sonora para detectar o nível de desgaste das superfícies em contato. Passos e 

colaboradores (2010) analisaram os sinais de vibração e de emissão acústica para 

identificação de dano (spalling) na pista de contato de um rolamento. Eles concluíram que 

tanto os sinais de vibração quanto os de emissão acústica mostravam sensibilidade na 

detecção de alterações na pista de desgaste, provocando o aumento significativo de 

confiabilidade no uso destas ferramentas. 

Zhu et al. (2007) utilizaram os sinais de atrito e vibração, os quais contem muitas 

informações que podem refletir em características e comportamentos do sistema tribológico. 

Portanto, os sinais da força de atrito e da vibração por atrito podem ser obtidos 

convenientemente durante o processo de atrito e desgaste. 

Com isso, esses podem ser analisados por diversas técnicas de processamento de 

sinais, as quais podem auxiliar na avaliação da lubricidade. A análise no domínio da 
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frequência é usada para fornecer informações interessantes para os sinais de vibração, sendo 

um método de pesquisa para sinais estacionários, os quais podem revelar as componentes da 

frequência do sinal. 

Souza (2011) analisou a vibração emitida por dois motores novos e dois defeituosos 

usando a técnica Wavelet. Segundo sua análise, os motores com defeitos emitiram uma 

frequência de vibração diferente da emitida pelos motores novos. Isto lhe permitiu definir 

uma assinatura mecânica padrão na identificação de defeitos funcionais dos motores. Zhan et 

al. (2007) fizeram a aplicação desta mesma técnica para analisar as vibrações e para verificar 

a ocorrência e categorizar os tipos de defeitos em motores marítimos. 

Jesus et al. (2010) desenvolveram e validaram uma ferramenta virtual na plataforma 

LabView para analisar a vibração do sistema como um método identificador de defeitos 

(desbalanceamento de massa em discos rotativos e desalinhamento do eixo e defeitos em 

mancais de rolamentos) numa bancada experimental composta por motor AC de ½ HP, eixos 

e discos rotativos. 

Mo et al. (2013) estudaram a influência da topografia superficial no atrito e desgaste 

através da análise dos sinais de vibração e de nível de pressão sonora no contato esfera-plano 

a seco sob deslizamento alternado. Chen e Zhou (2007) também investigaram o 

comportamento tribológico decorrente da vibração induzida por atrito. Esses autores 

procuravam pela frequência característica do NPS decorrente da vibração induzida por atrito, 

cuja pretensão foi investigar e estabelecer quais os parâmetros responsáveis por este 

fenômeno. Para Peng e Kessissoglou (2002), a assinatura da amplitude da vibração dá uma 

indicação das fontes dos defeitos. 

Para Sudeep, Pandey e Tandon (2013), a redução do percentual de filme tem relação 

tanto com a redução de viscosidade, como na maior interação entre as asperezas durante o 

deslizamento alternado. Portanto, as vibrações mecânicas são excitadas pela rugosidade da 

superfície e dependem do regime de lubrificação atuantes no contato. Assim, a magnitude das 

vibrações geradas no contato lubrificado depende do comportamento do atrito e 

amortecimento do contato. 

Todos esses estudos servem para mostrar a possibilidade de identificar e monitorar 

defeitos com o auxílio de técnicas de processamento de sinais. Neste aspecto, o propósito 

desta tese é realizar investigações nos sinais de nível de pressão sonora e de vibração para 

monitorar a lubricidade de combustíveis e estabelecer comparações entre a lubricidade e a 

amplitude e componentes de frequência dos sinais analisados. 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

58 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realização desta pesquisa foi necessário o uso de alguns materiais e execução de 

ensaios utilizando-se métodos e técnicas de ensaios seguindo suas normas associadas. O 

fluxograma a seguir, Fig. 3.1, apresenta um resumo dos procedimentos adotados, os quais 

estão detalhados nas seções seguintes. 

 
Figura 3.1 – Fluxograma da execução de procedimentos para realização da tese 

 

 

3.1 AQUISIÇÃO E FORMULAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS 

 

A presente pesquisa utilizou-se do combustível diesel S50 (B0S50, cedido pela 

ALESAT Combustíveis S.A. localizada em Natal/RN) e do biodiesel éster metílico de óleo de 

soja, B100SB, cedido pelo Laboratório de Química da ECT (Escola de Ciência e Tecnologia 

da UFRN), cujo processo de síntese usado foi a transesterificação metílica.  

As blendas B10SB e B20SB foram preparadas pela adição das respectivas proporções 

volumétricas de 10% e 20% do B100SB ao B0S50 no Laboratório de Tribologia e Dinâmica 

(NTI/UFRN). Seguindo a lógica adotada pelo governo desde o início do PNPB, é vislumbrada 

a perspectiva do uso do B10 em 2018. Além disto, a UBRABIO (União Brasileira do 
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Biodiesel e Bioquerosene) tem como projetos uso facultativo de biodiesel o B20, seguindo 

uma tendência mundial de substituição dos combustíveis fósseis pelos renováveis para que o 

Brasil atinja sua meta de redução de emissões nacionais de gases causadores do efeito estufa 

em 36,1% a 38,9% até 2020. 

Os combustíveis estão representados na Fig. 3.2, onde o B100SB apresenta uma cor 

amarela transparente mais claro, considerada normal para o biodiesel de soja. 

 
Figura 3.2 – Combustíveis formulados e adquiridos 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS 

 

A metodologia para realização da presente tese está empregada principalmente pela 

realização de ensaios de lubricidade HFRR, aquisição e análise de sinais durante os ensaios 

supracitados. Antes da execução de ensaios de lubricidade dos combustíveis (B0S50, 

B100SB, B20SB e B10SB), caracterizações físico-químicas foram efetuadas nos laboratórios 

CLC, NUPEG II e NUPPRAR da UFRN. 

 

3.2.1. Massa Específica 

 

O ensaio para determinação da massa específica foi realizado imergindo-se um 

densímetro (Anton Paar, modelo DMA 4500 M) de vidro em proveta de 100 mL, contendo 

amostra dos combustíveis estudados. Neste caso, o resultado é expresso como massa 

específica na temperatura de 20 ºC. O intervalo de variação especificado pela ANP é de 820 a 
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880 kg/m³ para biodiesel. As medidas foram realizadas em triplicatas, seguindo os 

procedimentos da ASTM D1298 e NBR 7148, de acordo com as especificações da ANP. 

 

3.2.2 Viscosidade Cinemática 

 

Os ensaios de viscosidade foram realizados no reômetro HAAKE MARS, que 

funciona através de um sistema de cilindros coaxiais, sendo um fixo e outro móvel. Seguindo 

a norma ASTM D445, inicialmente faz-se uma calibração do reômetro no ponto zero, através 

do software de mesmo nome. Em seguida, coloca-se aproximadamente 11 mL de amostra de 

combustível no recipiente (cilindro fixo) e com o software definem-se os parâmetros de 

temperatura, tempo, taxa e modo de operação. Com estes dados iniciam-se as medidas e a 

resposta são curvas de fluxos (tensão versus taxa de cisalhamento), obtendo-se a viscosidade 

cinemática, que é o coeficiente angular da equação. 

 

3.2.3 Índice de Cetano 

 

O índice de cetano (IC) é calculado a partir da massa específica e da temperatura de 

destilação de 10%, 50% e 90% do combustível de um volume de amostra de 150 mL. As 

destilações foram realizadas em triplicata. O índice de cetano é calculado conforme fórmula 

constante na norma ASTM D4737, representado pelo modelo mostrado na Equação 23: 

 

IC = 45,2 + 0,0892*T10N + [0,131 + 0,901*B]*T50N + [0,0523-0,420*B]*T90N 

  + 0,00049* [T
2
10N –T

2
90N]+ 107*B + 60*B

2     
(23) 

 

em que: 

T10 = temperatura de destilação a 10% do combustível (°C); 

T50 = temperatura de destilação a 50% do combustível (°C); 

T90 = temperatura de destilação a 90% do combustível (°C); 

T10N = T10 - 215; 

T50N = T50 - 260; 

T90N = T90 – 310; 

B = [exp
(-3,5) (d – 0,85)

] -1; 
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d = densidade (determinada pela norma ASTM D 1298), que é a relação da 

massa específica do combustível a 20ºC e da massa específica da água a 4 ºC. 

 

3.2.4 Ponto de Fulgor 

 

Para o óleo diesel e as blendas B20SB e B10SB, o ensaio para determinação do ponto 

de fulgor foi feito em um aparelho de vaso fechado tipo Pensky-Martens, da Petroteste, 

modelo PM-4, semi-automático, composto por cuba de ensaio, tampa obturador, agitador, 

fonte de aquecimento, dispositivo de ignição (chama piloto). O ensaio consistiu em aplicar 

uma chama padrão em uma amostra de combustível colocada em um vaso fechado e 

submetida ao aquecimento controlado, até que os vapores gerados se inflamem. A cuba de 

ensaio é preenchida com o fluido até um nível demarcado. 

A temperatura da amostra é aumentada, de início rapidamente, a 28°C abaixo da 

provável temperatura de fulgor. Depois de se estabilizar a temperatura da amostra a ser 

analisada, lentamente, aplicou-se a chama piloto em intervalos de 2 em 2 °C, passando pelo 

centro da cuba em movimento circular horizontal, de raio igual a 150 mm até que os vapores 

gerados se inflamassem. Estes vapores foram detectados por um lampejo, que se apaga 

rapidamente. A temperatura de ponto de fulgor é registrada no termômetro no instante em que 

ocorre o lampejo e a chama se apaga. As medidas foram refeitas ao menos três vezes usando 

os métodos recomendados pelas normas ASTM D93 e NBR 14598. 

 

3.2.5 Enxofre Total e Teor de Enxofre 

 

O teor de enxofre foi determinado segundo a norma ASTM D5453 utilizando-se um 

equipamento de Espectrofotômetro de Ultravioleta TS 3000 da marca Thermo Scientific, 

disponível no NUPPRAR (CCET/UFRN). Para realização deste ensaio foi usada uma seringa 

com a amostra de combustível. Em seguida, foi executada a aferição com 20 mL da amostra. 

Depois de ajustar o equipamento para as condições típicas de análise descritas na norma, 

iniciou-se o processo de análise, cujo resultado é visto no equipamento ao final do ensaio. 
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3.2.6 Corrosividade ao Cobre 

 

O ensaio de corrosividade ao cobre foi realizado em um equipamento da Koehler, 

modelo K25319, através de imersão de lâmina de cobre metálico, devidamente preparada 

(lixada para remoção de óxidos e contaminantes), em uma amostra de cada fluido estudado e 

mantida a 100°C por período de 3 horas. Decorrido esse período, a lâmina foi retirada, lavada 

e sua coloração, então, comparada com lâminas padrão, de acordo com a ASTM D130. 

 

3.2.7 Teor de Biodiesel 

 

Este método permitiu a aferição do teor de éster metílico presente nas blendas 

produzidas de diesel e biodiesel em concentrações volumétricas de 1 a 30%, usando a 

espectroscopia no infravermelho médio. 

 

3.2.8 Molhabilidade: Tensão Superficial e Ângulo de Contato Dinâmicos 

 

Para determinação da molhabilidade por ângulo de contato dinâmico e tensão 

superficial, foi utilizado o goniômetro Krüss® DSA 100 com câmera fotográfica integrada, 

disponível no NUPEG II (NTI/ UFRN). Para esta avaliação, foram preparados os 

combustíveis B0S50, B100SB, B20SB e B10SB e água destilada como fluido de referência 

[72,4 mN/m e 50,8 ° (superfície polida)] nas condições de 25,8 °C e 43,8% de umidade. 

A tensão superficial dinâmica dos fluidos foi determinada pelo método da gota 

pendente. Uma cubeta de vidro óptico contendo água foi utilizada para conter a evaporação da 

gota. A imagem da gota das soluções, formada em seringa até o termostato óptico, foi 

capturada usando uma câmera com sensor CCD (dispositivo de carga acoplada – charge 

coupled device); assim, através da captura da imagem analisou-se o formato da gota por 

assimetria de eixos (ADSA - Axisymmetric Drop Shape Analysis). 

A tensão superficial σ foi determinada pela digitalização e análise do perfil da gota, 

utilizando para ajuste a Equação 24 de Young-Laplace, onde foi considerada a tensão 

superficial de equilíbrio somente após alcançar valor constante por pelo menos dois minutos. 

 

𝑃𝑖 –  𝑃𝑒 =  𝜎 (
1

𝑟1
+

1

𝑟2
)       (24) 
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em que: 

Pi - pressão interna, Pa; 

Pe - pressão externa, Pa; 

r1 e r2 – raios de curvatura da gota pendente, m. 

 

Para a avaliação do ângulo de contato da gota depositada sobre a superfície dos discos 

polidos de aço AISI 52100, foi utilizado o mesmo equipamento, através do qual também se 

obtém o valor de θ pela análise da imagem. Os ângulos dos lados direito e esquerdo da 

imagem da gota formada com os diferentes fluidos foram calculados e automaticamente 

estabelecido o θ médio. A partir deste valor foi denominado ângulo de contato de equilíbrio 

depois de alcançar um valor constante por pelo menos 10 segundos. Devido a natureza físico-

química distinta destes fluidos, foram utilizadas quantidades volumétricas diferentes para 

obtenção do ângulo de contato (13 a 17 μL) e para a obtenção da tensão superficial (3,8 a 15 μL). 

 

3.2.9 Outras Caracterizações do Biodiesel B100SB 

 

Algumas caracterizações são exclusivamente aplicadas ao biodiesel puro, como é 

exigido pela ANP (2013), as quais sejam: 

 resíduo de carbono (%m/m); 

 ponto de entupimento de filtro a frio (°C); 

 índice de acidez (mg KOH/g); 

 índice de iodo (g de iodo/100 g); 

 estabilidade oxidativa a 110 °C (horas). 

 

As análises para obtenção destas últimas caracterizações foram efetuadas no 

Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes/UFRN. 

O índice de iodo, também conhecido como número de iodo é um índice de qualidade 

com o qual se mede o grau de insaturação, ou seja, as quantidades de ligações insaturadas de 

um óleo ou gordura. 

Alguns problemas são atribuídos às insaturações presentes nos ésteres de ácidos 

insaturados, como a tendência de formar depósitos de carbono, o que pode ser observado com 

valores para o índice de iodo acima de 135 (g I2/100g), levando a produção de um biodiesel 

considerado inaceitável para fins carburantes. A remoção das insaturações, por exemplo, 
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através da hidrogenação, piora a viscosidade do óleo o que prejudica o seu escoamento em 

dias frios (DANTAS et al., 2006), por outro lado, quanto maior o número de insaturações, 

pior é a estabilidade devido à oxidação. 

Segundo a legislação brasileira, pela Resolução ANP Nº 42, não existe um limite 

máximo estabelecido para o índice de iodo, devendo apenas ser registrado seu valor. Todavia, 

a especificação europeia, estabelecida pela norma EN 14214, estabelece um limite máximo de 

120 g Iodo/ 100g amostra. Ambas as especificações adotam a norma EN 14111 (2003) como 

procedimento para determinação do índice de iodo. 

 

3.3 OBTENÇÃO DO PAR TRIBOLÓGICO ESFERA E DISCO PLANO 

 

Os materiais utilizados para avaliação da lubricidade HFRR dos combustíveis são 

compostos por disco plano e esfera de aço AISI 52100. A Figura 3.3 mostra a geometria do 

par tribológico esfera de aço AISI 52100 temperado e revenido e disco plano de aço AISI 

52100 não tratado usados na tese. 

 

Figura 3.3 – Geometria do par esfera-plano do ensaio HFRR 

  
 

Os valores de rugosidade Ra e de dureza (Vickers e Rockwell) do disco e da esfera 

polidos, previstos pela ASTM D6079 (2011), estão apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Dureza e rugosidade do par tribológico (ASTM D6079) 

Amostras de aço AISI 52100 Dureza* Rugosidade Ra (μm) * 

Esfera 66 > HRC >58 [670 a 860 HV (Kg/mm
2
)] 0,05 

Disco plano 210 > HV30 > 190 0,02 

* Conforme disposto na norma ASTM D6079-11 
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O aço AISI 52100 é muito utilizado na fabricação de rolamentos esféricos e de rolos e 

estão incluídos na classe de aços liga, podendo apresentar baixo ou alto teor carbono (0,10 a 

0,20% ou ≈ 1,0%, respectivamente) (ASM HANDBOOK, V.5, 1994; CHIAVERINI (1986). 

As esferas e disco (Fig. 3.4) foram adquiridas junto a empresa Ina Rolamentos do 

grupo Schaeffler Brasil Ltda. Os discos planos foram obtidos a partir da usinagem em torno 

mecânico do Laboratório de Manufatura (NTI/UFRN) e o acabamento superficial destes 

discos foi realizado no Laboratório de Caracterização de Materiais (NTI/UFRN) através do 

uso de lixas (#100, #220, #400, #600 e #1200) e de politriz (pano e solução aquosa com 

partículas de alumina nos diâmetros de 1 µm e 0,3 µm). 

 

Figura 3.4 – Esfera e disco plano do ensaio HFRR 

 
 

3.4. CARCTERIZAÇÃO DO DISCO PLANO DE AÇO AISI 52100 

 

As análises seguintes rereferem-se foram às caracterizações do disco plano de aço 

AISI 52100 antes da execução dos ensaios de lubricidade HFRR. 

 

3.4.1 Análise Química e Cristalográfica do Aço AISI 52100 do Disco Plano 

 

A análise química do disco de aço AISI 52100 foi analisada por Fluorescência de 

Raios-X – FRX, modelo EDX-720 da Shimadzu, disponível no NEPGN/ UFRN. A Tabela 3.2 

mostra os percentuais dos elementos químicos do aço AISI 52100 obtidos por FRX. 

 

Tabela 3.2 – Composição química do aço AISI 52100 

% Ferro % Cromo  % Manganês % Silício % Carbono % Alumínio 

96,87 1,36 0,38 0,33 0,99 (Bal.) 0,07 

 

Nota-se, a partir desta análise química da Tabela 3.2, que o aço AISI 52100 é um aço 

carbono de baixa liga com alto teor de carbono (≈ 1,0% de C), o que corrobora com a 

avaliação apresentada por ASM Handbook (V.5, 1994) e Chiaverini (1986). Segundo 
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Medeiros (2002) e Verástegui (2007), a presença destes elementos de liga contribui para a 

formação de carbonetos, os quais influenciam na redução do desgaste, diminuição da 

ductilidade e aumento da dureza. 

A análise cristalográfica das fases presentes no material do disco plano foi realizada 

por Difração de Raios-X, da Shimadzu, modelo XRD-6000 com varredura de 2°/min na faixa 

de 10° a 120°, usando cátodo de cobre. Os picos foram identificados com auxílio do software 

Crystallography Search-Match. De acordo com a análise do difratograma da Figura 3.5 obtida 

por DRX, o aço AISI 52100 do disco plano apresenta como fases principais a ferrita (α) e a 

cementita (Fe3C), as quais são comumente encontradas nos aços carbono. 

 

Figura 3.5 – Difratograma do disco plano de aço AISI 52100: picos das fases ferrita e cementita 

 
 

3.4.2 Microanálise Química e Morfológica do Aço AISI 52100 do Disco Plano 

 

A análise morfológica dos materiais é um processo off-line realizado utilizando-se 

microscópio. Antes dos ensaios de lubricidade HFRR, a microestrutura do disco plano de aço 

AISI 52100 foi revelada por ataque químico com o reagente de água régia por 3 segundos. 

Depois, as fases presentes foram visualizadas por MO (microscopia óptica) usando um 

microscópio da Olympus, modelo GX51 e registro da microestrutura pelo software Image 
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Pro-Plus (disponíveis no Laboratório de Caracterização de Materiais do NTI/ UFRN). 

Também foram realizadas análise microestrutural por MEV (microscopia eletrônica de 

varredura) aplicando MEV de bancada da Hitachi, modelo TM300, o qual é equipado com 

detector de elétrons retroespalhados (BSE) com 15 kV de tensão e auxiliado por microanálise 

química elementar EDS (espectroscopia por energia dispersiva), modelo SwiftED 3000 da 

Hitachi com resolução de 161 eV. Ambos MEV e EDS encontram-se disponíveis no 

Laboratório de Materiais – LabMat, NTI/ UFRN. 

As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam a microestrutura do material do disco de aço AISI 

52100 por MO e por MEV, respectivamente. Nestas, pode-se verificar a presença de ferrita 

(matriz) e a cementita esferoidizada (fase dispersa – partículas escuras). O EDS foi aplicado 

para identificar, de forma qualitativa (Fig. 3.8), os elementos químicos presentes na 

microestrutura dos pontos identificados na Fig. 3.7, cujos percentuais mássicos estão 

disponíveis na Tab. 3.3. 

 

Figura 3.6 – Micrografia do disco plano de aço AISI 52100: matriz ferrítica e partículas escuras de 

cementita esferoidizada. Ataque: água régia. Ampliação: 1000 vezes 
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Figura 3.7 – MEV (BSE) do disco aço AISI 52100: (1) ferrita e (2 e 3) cementita esferoidizada. 

Ataque: água régia. Ampliação: 10000 vezes 

 

 

Figura 3.8 – EDS dos pontos especificados na Fig. 3.7: espectrogramas dos pontos (a) 1, (b) 2 e (c) 3 

 
(a) (b) (c) 

 

Tabela 3.3 – Composição química do aço AISI 52100 dos pontos identificados nas Fig. 3.7 e 3.8 

Pontos 1 2 3 

Elemento Massa % Massa % Massa % 

Ferro 95,527 93,501 95,823 

Alumínio 2,677 3,145 2,041 

Cromo 0,876 1,985 1,556 

Magnésio 0,555 0,292 0,335 

Silício 0,195 0,778 0,101 

Manganês 0,171 0,299 0,144 

 

1 

3 

2 
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Na Tabela 3.3, os pontos 2 e 3 apresentam percentuais de cromo mais elevados que no 

ponto 1 (ferrita), isto porque a fase ferrítica é composta basicamente por ferro; assim, maiores 

teores de cromo encontram-se na fase dispersa 2 e 3 (cementita esferoidizada). 

Luzginova (2008) apud Marcomini (2012), ao estudar o aço AISI 52100 e aplicar 

diversos tratamentos térmicos, também encontrou a ferrita e a cementita esferoidizada como 

fases da microestrutura na condição não temperada.  

As partículas de cementita esferoidizadas (Fig. 3.6 e 3.7) são benéficas para a 

tenacidade à fratura. Para Marcomini (2012), essa vantagem é verificada principalmente 

quando as partículas de segunda fase apresentam diâmetro entre 0,4 µm e 0,7 µm. Segundo 

relatado por Berns (2003), estas partículas mais grosseiras estabelecem um maior 

espaçamento entre elas, o que favorece a tenacidade deste material. 

 

3.4.3 Dureza por Microindentação dos Discos Planos de Aço AISI 52100 

 

A faixa de dureza, segundo norma ASTM D6079-11, é estabelecida entre 190 e 

210 HV30 para os discos planos de aço AISI 52100 aplicados no ensaio HFRR; entretanto, 

esta escala não é apropriada para medir a dureza na superfície do material. Para tanto, ensaios 

de dureza por microindentação foram realizados nas regiões polidas dos discos através do 

microdurômetro Vickers, modelo HVS-1000 da Pantec, disponível do Laboratório de 

Tribologia e Dinâmica (NTI/UFRN). 

A microdurômetro Vickers permite medir a dureza na superfície de amostras de 

dimensões relativamente pequenas. A norma ASTM E384-10 especifica o uso de indentador 

Vickers (pirâmide de diamante com base quadrada e ângulo apical de 136 °) com aplicação de 

cargas entre 1 e 1.000 gf (0,0098 N a 9,8 N). 

Durante o ensaio, o indentador foi aplicado na superfície dos discos com carga de 

10 gf ou 0,098 N (ou HV0,01) por 15 s. Ao final da impressão, as diagonais produzidas pela 

penetração do indentador foram medidas e, a partir delas, o equipamento calculou o valor de 

dureza por microindentação Vickers. Os ensaios de dureza por microindentação foram 

realizados em cinco repetições para cada disco na região polida, cujo resultado nesta região 

foi de 249,7 ± 22,04 HV. 
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3.4.4 Análise da Rugosidade Superficial dos Discos Planos de Aço AISI 52100 

 

Com base na norma ASTM D6079 (2011), as superfícies dos discos e das esferas de 

aço AISI 52100 devem oferecer, respectivamente, valores de rugosidade Ra = 0,02 µm e Ra 

= 0,05 µm. As características topográficas de uma superfície são normalizadas pelas normas 

ANSI e ISO, onde é estabelecido durante o ensaio de rugosidade superficial um comprimento 

de varredura equivalente a cinco vezes o valor do cut-off selecionado, que dependerá do valor 

de Ra obtido. 

As condições das superfícies dos discos planos de aço AISI 52100 foram avaliadas 

através de ensaios de rugosidade, em duplicata, utilizando-se um rugosímetro portátil 

Surtronic 25 da Taylor Hobson® com interface gráfica pelo software Talyprofile Silver, 

disponíveis no Laboratório de Tribologia e Dinâmica (NTI/ UFRN). A rugosidade é obtida 

através de um braço que desliza sobre a superfície a ser analisada, onde se localiza na sua 

extremidade um apalpador/sensor de diamante de ponta cônica (entre 60º e 90º) e raio de 

curvatura de 2,5 ou 10 μm, conforme especifica a norma ISO 3274.  

A Figura 3.9 apresenta um perfil típico de rugosidade da superfície do disco plano 

obtidos com filtro gaussiano, cut-off de 0,8 mm, comprimento de varredura de 2,5 mm e 

range (faixa máxima de altura de pico e dos vales) de 10 µm. A Tabela 3.4 apresenta a média 

e o desvio-padrão dos valores dos parâmetros de rugosidade Ra, Rq e Rz obtidos dos perfis de 

cinco discos planos analisados. 

 

Figura 3.9 – Perfil e valores de rugosidade da superfície polida 

 
 

Tabela 3.4 – Médias dos parâmetros de rugosidade obtidos nas superfícies dos discos planos 

Média dos parâmetros de rugosidade 

Ra (µm) Rq (µm) Rz (µm) 

0,02 ±0,019 0,04 ± 0,24 0,24 ± 0,092 
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3.5 ENSAIOS DE LUBRICIDADE EM BANCADA HFRR 

 

O equipamento HFRR [PCS Instruments
®

 Londres, Reino Unido (importado pela 

empresa Pensalab, SP, Brasil)] apresentado na Fig. 3.10(a) e seu desenho esquemático 

(Fig. 3.10b), está disponível no Laboratório de Tribologia e Dinâmica (NTI/ UFRN).  

 

Figura 3.10 – (a) Foto e (b) desenho esquemático da bancada HFRR de avaliação de lubricidade 

 

(a) 

 
(b) 

 

Conforme é observado na Fig. 3.10(a), trata-se de uma bancada HFRR modificada, 

onde foram adicionados alguns equipamentos, principalmente para aquisição de dados de 

vibração e de nível de pressão sonora. Também, objetivando reduzir as interferências de 

(1) 

(2) 
(4) 

(5) (3) 
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temperatura e de ruídos externos ao sistema HFRR, foram aplicadas placas de isopor com 

70 mm de espessura no interior da cabine de controle e por fora dela, uma espuma polimérica 

acústica de 5 cm. 

A lubricidade dos combustíveis foi avaliada através de ensaios, em triplicatas, na 

bancada HFRR, cuja configuração (Fig. 3.9a) é composta por: (1) unidade eletrônica; (2) 

cabine de controle de umidade e temperatura; (3) unidade mecânica; (4) computador com 

software HFRPC e; (5) microscópio óptico com magnitude de 100 vezes. Os componentes (2) 

e (3) foram conectados à unidade eletrônica, e os componentes (1) e (5) estão interligados ao 

computador pelas suas interfaces. 

O HFRR contém várias sondas que devem ser calibradas ou checadas, as quais sejam: 

LVDT (Transformador diferencial linear variável - Linear Variable Differential 

Transformer); Transdutor de força da unidade mecânica; ECR (Resistência elétrica do contato 

- Electrical Contact Resistance); Sondas para calibração de temperatura de 0 °C e 62 °C; 

Sensor RTD (Detector de temperatura relativa - Resistive Temperature Detector) e; Sensor de 

checagem de comprimento de deslizamento (Stroke Lenght Check) do LVDT. 

A esfera e o disco foram fixados nos respectivos suportes e conectados à unidade 

mecânica da bancada HFRR. A esfera foi fixada ao suporte utilizando-se um parafuso para 

impedir movimentos orbitais; o mesmo procedimento é realizado com o disco utilizando-se 

dois parafusos diametralmente opostos; em seguida o sensor de temperatura do sistema HFRR 

foi posicionado a 1,6 ± 0,1 mm do contato esfera-plano e, em seguida, a carga foi aplicada. 

Todos os ensaios executados tiveram a sua temperatura fixada e controlada em 60 °C. 

A distância total de deslizamento X percorrida pela esfera e o número de ciclos N 

foram calculados conforme a norma ASTM G133 (2010), através das equações 25 e 26, 

respectivamente: 

 

𝑋 = 0,002 × 𝑡 × 𝑓𝑛 × 𝐿     (25) 

 

𝑁 = 𝑡 × 𝐹𝑛      (26) 

 

em que: 

 t: Tempo de ensaio (4500 s, 7200s, 10800s); 

 Fn: frequência de oscilação (50 Hz, 10 Hz). 

 

A Tabela 3.5 mostra os parâmetros de entrada aplicados na realização dos ensaios. 
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Tabela 3.5 – Condições de ensaio de lubricidade HFRR 

Parâmetros N1 N2 N3 
N1* (ASTM 

D6079) 

N3* (ASTM 

D6079) 

Temperatura controlada do fluido (°C) 60 ± 2 60 ± 2 60 ± 2 60 ± 2 60 ± 2 

Volume do fluido (mL) 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2 

Comprimento do curso (mm) 1,00 ± 0,02 1,00 ± 0,02 1,00 ± 0,02 1,00 ± 0,02 1,00 ± 0,02 

Umidade relativa (%) > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 

Frequência de oscilação (Hz) 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 50 ± 1 50 ± 1 

Velocidade (m/s) 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1 

Carga aplicada (N) 10,00 ± 0,01 10,00 ± 0,01 10,00 ± 0,01 2,00 ± 0,01 2,00 ± 0,01 

Duração do ensaio (min.) 75 ± 0,1 120 ± 0,1 180 ± 0,1 75 ± 0,1 180 ± 0,1 

Número de megaciclos 0,045 0,072 0,108 0,225 0,54 

Distância de deslizamento (m) 90 144 216 450 1080 

 

Nota-se, na Tab. 3.5, que algumas condições permanecem iguais às sugeridas pela 

norma ASTM D6079-11. No entanto, para se perceber melhor o comportamento dos 

combustíveis sobre a esfera e o disco plano de aço AISI 52100, foi necessário efetuar ensaios 

usando valores de parâmetros iguais (75 minutos, 2 N e 50 Hz) e diferentes dos mencionados 

pela norma supracitada: duração do ensaio (75, 120 e 180 minutos), carga (2 N e10 N) e 

frequência de oscilação (10 Hz e 50 Hz). Um termo-higrômetro da AZ Instrument 

Corporation (modelo 1323, importado pela Homis) foi usado na medida de temperatura e 

umidade relativa do ar antes e após os ensaios HFRR. 

 

3.5.1 Parâmetros Convencionais de Avaliação de Lubricidade 

 

Através do software HFRPC é possível obter dados de coeficiente de atrito, percentual 

de filme lubrificante interfacial e temperatura próxima do contato (1,7 mm) esfera-disco 

plano, coletados a uma taxa de um ponto por segundo. 

O ensaio é finalizado quando, ao final do tempo de ensaio, o suporte com a esfera é 

sacado da unidade mecânica para medição da escara de desgaste. Assim, após remoção do 

excesso de fluido, as dimensões do diâmetro da escara de desgaste (de ou WSD) formada na 

superfície da esfera são avaliadas por MO (microscópio do sistema HFRR, modelo ML7000 

da Meiji Techno) e visualizadas no HFRPC. A média aritmética dos diâmetros da escara nos 

eixos X e Y, o WSD, associa-se ao grau de lubricidade do combustível. Sendo assim, valores 

WSD altos indicam um maior desgaste da esfera e, portanto, um fluido com menor 

lubricidade e vice-versa. Apesar de Knothe (2008) enfatizar a facilidade em medir a escara 

gerada no disco, a escara impressa na esfera possui dimensões mais similares entre os eixos X 

e Y (r
2
> 0,99) que as da escara do disco. 
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3.6 SISTEMA DE AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE VIBRAÇÃO E NPS 

 

O sistema de aquisição de dados exerce o papel de converter a informação de 

movimento em valores representativos que permitem a quantificação e análise do 

comportamento do equipamento em ensaio, abrangendo toda logística para medida, redução 

de dados, armazenamento, análise, apresentação e compartilhamento de resultados. 

No plano laboratorial, a lubricidade foi avaliada pela vida do contato lubrificado 

(fluidos diesel-biodiesel) sob deslizamento alternado de esfera-contra-disco (aço AISI 52100), 

verificando as características de desgaste na escara impressa para cinco diferentes ciclos de 

vida do sistema (tempo e frequência) e os seus sinais associados: coeficiente de atrito, 

percentual de filme, temperatura, nível de pressão sonora e aceleração de vibração do sistema. 

Para tanto, o equipamento HFRR foi instrumentado com sensores de vibração e de nível de 

pressão sonora (interligado ao sensor de tensão). Tais instrumentos e/ou sensores, 

incorporados à bancada HFRR, estão descritos a seguir: 

 Decibelímetro digital MSL-1352L da Minipa usado na faixa de amplitude de 30 - 

130 dB(C): medição do nível de pressão sonora (NPS) a ≈ 10 cm do contato 

esfera-plano lubrificado; 

 Sensor de vibração uniaxial tipo 4518-001 da Brüel & Kjaer com sensibilidade de 

9,931 mv/g: fixado no suporte da esfera para medir a aceleração da vibração na 

direção do deslizamento da esfera; 

 Chassi de aquisição de dados modelo NI cDAQ-9172 da National Instruments 

Corporation contendo os módulos condicionadores de sinais com conversor 

analógico-digital de 24 bits: usado para registrar e transferir os dados de NPS e 

aceleração da vibração para o computador; 

 Módulo de tensão modelo NI9205 da National Instruments: captura dos dados de 

nível de pressão sonora fornecidos pelo decibelímetro e conexão ao chassi NI 

cDAQ-9172; 

 Módulo de vibração modelo NI9233 da National Instruments: acoplamento do 

cabo ligado ao sensor de vibração e conexão ao chassi NI cDAQ-9172. 

 

Durante a execução do ensaio na bancada HFRR, os sinais de aceleração da vibração e 

NPS foram registrados a uma taxa de amostragem de dados de 1 kHz pelo chassi de aquisição 

e seus módulos (Fig. 3.11a). Em seguida, os dados foram transferidos e processados em 

computador pelo software LabVIEW
®

 SignalExpress 2011 (Fig. 3.11b) da National 
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Instruments. Após encerramento dos ensaios, os sinais foram convertidos em dados de texto 

(.txt) e importado na plataforma do programa Matlab® R2012b, da MathWorks, para 

processamento digital e análise dos sinais no domínio do tempo e da frequência (FFT). 

 

Figura 3.11 – Sistema de aquisição: (a) chassi de aquisição com os módulos de tensão e de vibração e 

(b) software LabView em processo de aquisição de dados 

  
 

A taxa de amostragem de 1 kHz satisfaz o teorema de Nyquist (NI, 2015), o qual 

informa que um sinal deve ser amostrado a uma taxa maior que duas vezes a componente de 

maior frequência (fs > 2) de interesse no sinal para que essa componente seja capturada. Caso 

isso não ocorra, o conteúdo de alta frequência será representado incorretamente, em uma 

frequência que está dentro do espectro de interesse (banda de passagem). 

Nesse caso, tomando como exemplo os sinais de vibração capturados durante os 

ensaios de lubricidade HFRR usando-se as frequências de deslizamento de 10 Hz e 50 Hz, 

pode-se reproduzir a forma de onda deste sinal com maior exatidão aumentando a taxa de 

amostragem a um valor muito acima de f: 100f e 20f, respectivamente. 

 

3.7 ANÁLISES DA ESFERA E DO DISCO PLANO APÓS ENSAIOS DE LUBRICIDADE 

3.7.1 Dureza por Microindentação da Escara dos Discos Planos 

 

A relação entre dureza por microindentação na região da escara dos discos e sua 

associação com a lubricidade dos combustíveis ainda não é um assunto abordado pela 

literatura, tão pouco sua relação com o número de ciclos de deslizamento. 

Devido ao tamanho e à profundidade do desgaste relativamente pequenos, foram 

realizados ensaios de dureza por microindentação Vickers, em cinco repetições, dentro da 

escara de desgaste de cada disco submetido aos ensaios de lubricidade HFRR 

(a) (b) 
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(microdurômetro Vickers da Pantec, modelo HVS-1000). As condições de ensaios foram de 

carga de 10 gf (ou HV0,01) por 15 s. A partir das diagonais produzidas, o equipamento 

calculou o valor de dureza por microindentação Vickers considerando os fluidos combustíveis 

utilizados (B100SB, B20SB, B10SB e B0S50) e os parâmetros da condição de frequência de 

10 Hz e carga de 10 N para tempos estabelecidos por N1, N2 e N3. 

 

3.7.2 Perfis Topográficos das Escaras dos Discos Planos 

 

As condições topográficas das superfícies das escaras nos discos planos de aço AISI 

52100 foram avaliadas através de rugosímetro portátil Surtronic 25 da Taylor Hobson® com 

interface gráfica pelo software Talyprofile Silver.  

A Figura 3.12 apresenta o esquema de obtenção dos perfis longitudinal e transversal 

da escara dos discos planos de aço AISI 52100 após ensaios de lubricidade. No registro dos 

perfis das zonas desgastadas, o apalpador foi posicionado de forma paralela e perpendicular à 

direção do movimento da esfera sobre o disco. Deste modo, foram registrados os perfis 

transversal e longitudinal da escara formada aplicando cut-off 0,8 mm, comprimento de 

varredura de 2,5 mm e faixa de amplitude de 10 µm (altura de pico a vale). 

 

Figura 3.12 – Esquema de obtenção dos perfis longitudinal e transversal da escara do disco plano 

HFRR 

 

 

3.7.3 Determinação da Pressão Máxima de Contato 

 

Para determinar a pressão máxima de contato (Pmáx.) superior foram utilizados esferas 

e discos de aço AISI 52100 em bancada HFFR, a seco, aplicando-se as cargas de 2 N e 10 N 

sobre a esfera durante 10 minutos, cujo tempo foi suficiente para formar uma deformação 

permanente sobre a esfera. Ao final deste intervalo, o footprint, isto é, a região deformada da 

esfera foi visualizada por MO. A semi largura da impressão na esfera após contato sob carga 
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foi usada no cálculo da pressão máxima de contato (Equação 7). A pressão de contato máxima 

inferior foi calculada pela metade das dimensões X e Y das escaras das esferas após os 

ensaios de lubricidade HFRR, para ambas as frequências de deslizamento (10 Hz e 50 Hz). 

 

3.7.4 Análises Morfológica e Química (EDS) das Escaras 

 

As escaras geradas nas esferas de aço AISI 52100 foram examinadas por MO com 

microscópio óptico do sistema HFRR (Meiji Techno, modelo ML7000). As superfícies das 

escaras dos discos planos foram analisadas por MEV (Hitachi, modelo TM300) e EDS 

(Hitachi, SwiftED 3000).  

Para analisar por MEV a influência do desgaste gerado sobre as fases presentes no 

material do disco plano, foi utilizada uma máquina de corte da Buehler (modelo Isomet Low 

Speed Saw, disponível no Labcim da UFRN). Os discos planos foram fixados na máquina e 

seccionados a 150 rpm na direção transversal ao deslizamento realizado pela esfera sobre o 

disco conforme esquematizado na Fig. 3.13. Assim, foi possível visualizar a profundidade da 

escara. Todo o processo de corte se deu sob lubrificação com óleo mineral. 

 

Figura 3.13 – Esquema de seccionamento para obtenção do perfil transversal da escara do disco plano 

 

 

 

Os procedimentos e considerações apresentados até aqui fornecem condições para 

obtenção dos resultados para alcançar os objetivos propostos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS COMBUSTÍVEIS 

 

Segundo Constantine, Wang e Terrell (2013), os combustíveis diesel/biodiesel atuam 

como lubrificantes no bico injetor, enquanto circulam no seu interior com deslocamentos 

entre 100 e 200 µm, de forma a prevenir danos por fretting. Para tanto, faz-se necessária a 

caracterização de algumas propriedades físico-químicas, as quais devem ser medidas para 

averiguar sua adequação e aplicação destes fluidos nos motores do ciclo diesel. Na Tabela 4.1 

são exibidas as principais características físico-químicas obtidas para os combustíveis B0S50, 

B100SB e blendas B20SB e B10SB. A molhabilidade destes combustíveis está indicada na 

Fig. 4.1 através de gráficos de (a) ângulos de contato dinâmicos e (b) tensão superficial. 

 

Tabela 4.1 – Características físico-químicas dos combustíveis 

Características Métodos  B100SB B20SB B10SB B0S50 

Teor de biodiesel (% massa) EN 14078 NM* 20,0 10,6 0,0 

Massa específica a 20 °C (kg/m³) ASTM D4052 881,0 838,0 840,3 835,4 

Viscosidade cinemática a 40 °C (mm
2
/s) ASTM D445 4,381 2,897 2,759 2,620 

Enxofre total (mg/kg) ASTM D5453 2,02 6,11 6,93 9,34 

Índice de cetano ASTM D4737 NM* 52,3 49,1 48,7 

Ponto de fulgor (°C) ASTM D93 169,0 70,0 69,0 68,0 

Corrosividade ao cobre, 3 h a 50 °C ASTM D130 1b 1b 1b 1a 

Estabilidade à oxidação a 110 °C (h) EN 14112 4,6 – – – 

Índice de acidez (mg KOH/g) ASTM D664 0,06 – – – 

Ponto de entupimento de filtro a frio (°C) ASTM D6371 -4 – – – 

Resíduo de carbono (% massa) ASTM D4530 0,04 – – – 

Índice de iodo (g/100 g) EN 14111 110 – – – 

*NM: não medido. 

 
Figura 4.1 – Molhabilidade dos combustíveis: (a) ângulo de contato dinâmico e (b) tensão superficial 

  

 

a) b) 
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De acordo com o RT N° 3/2014 da ANP (2014) e os resultados mostrados na Tab. 4.1, 

o biodiesel B100SB possui características dentro dos limites especificados pelas normas 

técnicas, com exceção da estabilidade a oxidação (mínima de 6 horas a 110 °C), cujo valor foi 

de apenas 4,6 horas. Todavia, o índice de acidez foi inferior ao máximo tolerado de 0,5 mg de 

KOH/g, sendo por isto, aceitável fisicoquimicamente. O ponto de fulgor superior a 130 °C 

indica que é dispensável a análise do teor de metanol do biodiesel B100SB. No que se refere 

ao B0S50 e às misturas B10SB e B10SB, nota-se que há uma relação de proporcionalidade 

obedecida pela adição de éster quando se analisa suas massas específicas, viscosidades 

cinemáticas e pontos de fulgor. Como esperado, os maiores valores foram encontrados para o 

B100SB, e os menores, para o B0S50; já as blendas apresentaram valores intermediários aos 

dos apresentados pelo B100SB e B0S50.  

A molhabilidade dos combustíveis (Fig. 4.1a), medida pelo ângulo de contato entre o 

combustível e a superfície plana polida do disco de aço, mostrou-se convergente para 

7,9°±0,25° com o biodiesel de soja (B100SB); a blenda B10SB apresentou o menor ângulo 

(4,1°± 0,71°); já o B0S50 e o B20SB apresentaram valores equivalentes (5,3°). Assim como 

ocorreu para o ângulo de contato, o valor mais elevado de tensão superficial (Fig. 4.1b) foi 

obtido para o B100SB (30,4°± 0,15 mN/m), enquanto o B0S50 e o B20SB apresentaram 

praticamente a mesma tensão superficial (26,0 mN/m e 26,4 mN/m, respectivamente). 

Os resultados da molhabilidade permitem verificar que a viscosidade cinemática 

influenciou principalmente no ângulo de contato, enquanto que a tensão superficial foi mais 

afetada pela massa específica. Isto explica o fato da tensão superficial do combustível B10SB 

ser ligeiramente maior que a dos combustíveis B20SB e B0S50, sendo que estes últimos 

apresentaram massas específicas menores (Tab. 4.1). Maru e colaboradores (2013) analisaram 

a molhabilidade do biodiesel de soja (massa específica de 881 Kg/m
3
) sobre a superfície do 

aço, onde o ângulo de contato médio foi de 10,1°, mais elevado que o apresentado pelo 

B100SB, pois a sua viscosidade cinemática foi maior (6,431 mm
2
/s) que o do B100SB 

(4,381 mm
2
/s). 

Ainda vale salientar que as propriedades físico-químicas do B100SB e blendas B20SB 

e B10SB apresentaram resultados satisfatórios graças ao processo de transesterificação, o qual 

permitiu a compatibilidade destes fluidos com o diesel puro. Este processo garante a sua 

miscibilidade com o diesel e melhoria a lubricidade (ver sessões seguintes) e, de acordo com 

Agarwal (2007), o uso de biodiesel melhora eficiência térmica do motor e redução na emissão 

de poluentes, dentre outras vantagens sobre o uso do diesel puro. 
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4.2 ANÁLISE CONVENCIONAL DE LUBRICIDADE 

4.2.1 Lubricidade WSD e Imagens das Escaras das Esferas 

 

A lubricidade dos combustíveis B100SB, B20SB, B10SB e B0S50 foi avaliada pelos 

valores médios WSD da escara de desgaste na esfera após ensaios em bancada HFRR (cinco 

repetições), conforme parâmetros estabelecidos na norma ASTM D6079 (2011) e demais 

parâmetros apresentados na Tab. 3.5. A condição não lubrificada, isto é, de contato a seco 

também foi avaliada. A Figura 4.2 mostra os gráficos dos valores WSD obtidos nas condições 

(a) N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10 N e (b) N1* (segue a ASTM D6079) e N3* a 50 Hz e 2 N. A 

medição do WSD foi realizada por MO (amplitude de 100 vezes), cujas imagens obtidas estão 

indicadas na Fig. 4.3 para os parâmetros N1, N2 e N3 a 10 Hz e carga de 10 N. 

 
Figura 4.2 – Lubricidade WSD evidenciando sua evolução em função dos combustíveis e das 

condições N1, N2 e N3 a (a) 10 Hz e 10 N e a (b) 50 Hz e 2 N 

(a)  

(b)  
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Figura 4.3 – Imagens das escaras de desgaste das esferas evidenciando sua evolução em função dos 

combustíveis e das condições N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10N 
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Segundo os padrões ISO 12156 e ASTM D975, os valores máximos aceitáveis de 

WSD da esfera são 460 μm e 520 μm, respectivamente. Assim, valores abaixo destes limites 

garantem uma lubricidade adequada do combustível, enquanto os valores acima destes 

patamares comprometem o desempenho das peças do sistema de injeção, como comprovado 

pela correlação entre os resultados do método HFRR e da durabilidade, cuja taxa de desgaste 

de 3,5 equivale ao máximo WSD de 460 μm (GOMES e OLIVEIRA FILHO, 2005). Baseado 

nos resultados da Fig. 4.2 e considerando as normas supracitadas, notou-se que todos os 

combustíveis avaliados apresentaram valores médios WSD inferiores a 520 μm e, portanto, 

tem lubricidade adequada, mesmo a condições mais severas de avaliação (> 75 min. e > 2 N). 

O comportamento da lubricidade WSD do B0S50, em ambos os gráficos (a) e (b) da 

Fig. 4.2, reforça a sua característica menos lubrificante em relação aos demais combustíveis 

avaliados, onde é possível perceber que os valores WSD do B0S50 [10 Hz (331 µm, 355 µm e 

414,5 µm); 50 Hz (415,3 µm e 499,2 µm)] são maiores que os apresentados para os demais 

fluidos. Deste modo, percebe-se que a adição de biodiesel foi positiva para melhoria da 

lubricidade do diesel; assim, a inclusão de 10% de biodiesel foi suficiente para elevar o poder 

de lubrificação, cujos valores de WSD foram de 31,94% (N1), 34,46% (N2), 40,05% (N3) 

menores em a e de 45,99% (N1*) e 24,14% (N3*) menores em b da Fig. 4.2, todos inferiores 

aos apresentados pelo B0S50. Essa diferença aumentou mais ainda em comparação ao 

B100SB e o B20SB, os quais apresentaram as lubricidades mais elevadas (Fig. 4.2 e 4.3). 

Hu et al. (2005) reforçaram a importância de considerar os fatores químicos dos 

combustíveis e sua relação com a lubricidade. Segundo seus resultados, os ésteres metílicos e, 

principalmente, os monoglicerídeos são os responsáveis por afetar a lubricidade do biodiesel. 

De acordo com Knothe (2005), o comportamento da lubricidade é atribuído às características 

das moléculas de ácidos graxos e da presença dos glicerídeos, ácidos graxos livres e glicerol. 

Todavia, Maru e colaboradores (2014) atentam para o fato do efeito da viscosidade tornar-se 

mais relevante no regime de lubrificação hidrodinâmico, cujas velocidades são maiores que 

1 m/s. Portanto, este regime não ocorre nos ensaios HFRR desenvolvidos neste trabalho, cujas 

velocidades atingem no máximo 0,1 m/s, conforme a norma ASTM D6079. 

Em diversos trabalhos sobre lubricidade de biodiesel, os combustíveis com 20% e 

100% de biodiesel forneceram valores próximos aos apresentados nos gráficos da Fig. 4.2b 

(N1*). Suarez et al. (2009) executaram ensaios de lubricidade pelo método HFRR, obtendo 

WSD de 180 μm para o B100 de soja etílico. No trabalho de Lin et al. (2008) as misturas de 

biodiesel de palma B100 e B20 apresentaram escaras de desgaste de 217 μm e 222 μm, 

respectivamente. Enquanto que o B100 de soja processado por rota metílica, no trabalho de 
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Joshi et al. (2010), revelou diâmetro de escara WSD de 198 μm. Wain et al. (2005) 

perceberam que pequenas adições de biodiesel melhoraram drasticamente a lubricidade do 

diesel de baixo teor de enxofre. 

Percebeu-se que, de uma forma geral, o número de ciclos (a duração do ensaio 

associado à frequência de deslizamento) exerceu uma influência significativa para a condição 

b (50 Hz e 2 N) da Fig. 4.2, exceto no caso do B100SB, onde houve menor aumento (em N3 o 

valor WSD foi apenas 5,2% maior que na N1). Já no caso dos combustíveis à base do 

biodiesel na condição a da Fig. 4.2 (10 Hz e 10 N), o número de ciclos influenciou menos no 

WSD, inclusive para N3 os WSD são menores do que para a condição b. Segundo 

Constantine, Wang e Terrell (2013), o aumento da frequência no deslizamento colabora para a 

elevação da taxa de desgaste e aumento da escara em tamanho e profundidade, uma vez que 

em baixas velocidades, as partículas de desgaste (debris) ficam aprisionadas na zona de 

contato. Portanto, considera-se que na condição de ensaio a frequência de 50 Hz foi mais 

severa para evolução do desgaste que a 10 Hz, cuja carga aplicada (10 N) foi de cinco vezes 

maior que na condição de 50 Hz (2 N).  

Os estudos de Godet (1990) tem mostrado que as partículas de desgaste podem, 

consequentemente, atenuar o desgaste em processo nas superfícies em contato, as quais 

ocorrem mais comumente a baixas frequências de deslizamento. Em contrapartida, a elevadas 

frequências, as partículas de desgaste (debris) são mais facilmente ejetados da interface de 

contato, resultando em danos mais significativos de desgaste. 

Quando esses debris permanecem na região de contato, eles podem reagir 

triboquimicamente para formar filmes nas superfícies em contato. Na Figura 4.3 as escaras 

geradas nas esferas apresentaram uma morfologia típica do mecanismo de desgaste por 

abrasão, principalmente o sulcamento, além de regiões escuras mais predominantes com o uso 

do B0S50. Segundo resultados observados por Maru et al. (2014), as superfícies escurecidas 

estão associadas ao fenômeno de desgaste tribooxidativo protetor, intensificado pela 

temperatura na região de contato. Haseeb et al. (2010) atribuíram o tom escuro das superfícies 

à geração de compostos inorgânicos de Fe3O4 (magnetita) e Fe2O3 (hematita). Sharma e 

colaboradores (2009) consideraram a estabilidade oxidativa do biodiesel contributiva do 

ponto de vista da lubricidade, uma vez que esta característica reflete sua capacidade de formar 

tribofilmes de proteção das superfícies metálicas. Apesar do B100SB favorecer o 

aparecimento de menor teor de óxidos na superfície da escara, é provável que os sulcos 

maiores e mais profundos tenham contribuído no processo de lubrificação limítrofe para 

conter mais fluido na região do contato, retardando o atrito e o desgaste. 
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As medidas da escara de desgaste obtidas na condição a seco serviram para efetuar 

comparações entre os combustíveis de baixa e elevada lubricidade. Assim, pode-se observar 

diferenças e/ou semelhanças entre o uso do uso do B0S50 e a condição não lubrificada. No 

trabalho de Farias et al. (2012) foram comparadas os valores de lubricidade WSD entre os 

combustíveis diesel S1800, S500 e S50, onde a redução no teor de enxofre contribuiu para a 

diminuição de sua lubricidade; mas que esta pode ser restaurada com a adição de biodiesel. 

Eles ainda acrescentaram o coeficiente de atrito como outra forma de se avaliar a lubricidade 

dos combustíveis, visto que a escara de desgaste assume diferentes morfologias (Fig. 4.3). 

 

4.2.2 Coeficiente de Atrito e Percentual de Filme 

 

O processo de geração de atrito está relacionado à morfologia da superfície, 

principalmente às irregularidades presentes na zona da escara de desgaste. Portanto, apenas o 

valor WSD não é suficiente para avaliar a lubricidade dos combustíveis, uma vez que a 

morfologia da superfície desgastada muda de acordo com o combustível usado (Fig. 4.3). O 

coeficiente de atrito e o percentual de filme representam mais uma forma de se avaliar o 

comportamento tribológico dos combustíveis estudados. As Figuras 4.4 e 4.5 mostram os 

respectivos gráficos de coeficiente de atrito e de percentual de filme gerados pelo contato 

esfera-disco plano lubrificado e a seco, em função de (a) N1, N2 e N3 e (b) N1* e N3*. 

 

Figura 4.4 – Coeficientes de atrito do contato esfera-disco plano lubrificado com combustíveis e a 

seco em função dos (a) N1, N2 e N3 (a 10 Hz e 10 N) e (b) N1 e N3 (a 50 Hz e 2 N) 

  
 

 

(a) (b) 
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Figura 4.5 – Percentuais de filme decorrentes do contato esfera-disco plano lubrificado com 

combustíveis e a seco em função dos (a) N1, N2 e N3 (a 10 Hz e 10 N) e (b) N1 e N3 (a 50 Hz e 2 N) 

  

 

Conforme observado na Fig. 4.4, os coeficientes de atrito obtidos pelo ensaio HFRR 

dos combustíveis tiveram uma característica distinta entre o B0S50 e os demais combustíveis 

a base de biodiesel. Os coeficientes de atrito gerados pelo contato lubrificado com os fluidos 

B100SB, B20SB e B10SB apresentaram comportamentos semelhantes e baixa dispersão no 

tempo, cujos desempenhos foram superiores aos apresentados pelo B0S50, mesmo em 

misturas de baixo teor de biodiesel, como é o caso do B10SB. Portanto, a ausência de 

biodiesel (como é o caso do B0S50) ajudou na intensificação do coeficiente de atrito, onde 

nos primeiros ciclos (N1 e N1*) houve maior instabilidade e aumento do atrito; após este 

período houve uma atenuação na instabilidade e redução dos seus valores (N2 e N3). 

Como constatado por Haseeb et al. (2010), o coeficiente de atrito, no regime 

permanente, eleva-se com o aumento da temperatura e redução do teor de biodiesel no diesel. 

Vale lembrar que o B100SB e suas blendas são mais viscosos que o B0S50 (Tab. 4.1), e, tal 

como também evidenciado por Maru et al. (2014), são mais lubrificantes que o diesel puro. 

Refaat (2009) considerou o fato do éster de soja apresentar maior teor de ácidos graxos com 

maiores comprimentos da cadeia (C18) e elevado grau de insaturação (C18:2 e C18:3). 

Segundo seus resultados, essas características melhoram o desempenho do atrito, porém 

contribuem menos que os mono e diglicerídeos na lubricidade. 

Na avaliação de lubricidade dos estudos de Sulek, Kulczycki e Malysa (2010), a 

adição de 5% de biodiesel promoveu a redução de 20% no coeficiente de atrito. Nos estudos 

de Maru et al. (2014), os combustíveis à base de biodiesel mostraram as melhores 

lubricidades devido a camada óxida gerada triboquimicamente para proteger a superfície. No 

(a) (b) 
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entanto, como a lubricidade é medida a partir de um ponto de vista energético (atrito), cada 

combustível à base de biodiesel (B100SB, B20SB e B10SB) tem a mesma lubricidade e são 

mais lubrificantes que o B0S50 (Fig. 4.4). 

Suarez et al. (2009) investigaram as propriedades de combustíveis obtidos de uma 

mistura de LSD com biodiesel produzido por transesterificação etílica do óleo de soja e 

blendas usando HSD. Os resultados de lubricidade também mostraram haver menor 

coeficiente de atrito usando a blenda de 20% com LSD. Sukjit e Dearn (2011) atribuíram essa 

habilidade ao maior conteúdo de compostos oxigenados e ácidos graxos presentes no 

biodiesel, o qual pode promover o surgimento acelerado, na região do contato, do filme de 

magnetita (Fe3O4), também considerado bom lubrificante. Já o baixo desempenho de 

lubricidade do B0S50 foi causado principalmente pelo processo de dessulfurização, o qual 

promoveu a eliminação dos compostos inerentes à autolubrificação do diesel, corroborando 

com os resultados de Wei e Spikes (1986) e Nikanjam e Henderson (1993). Entretanto, a 

condição de contato esfera-disco a seco (ausência de fluido) foi considerada a mais severa, 

uma vez que os valores de atrito e desgaste foram aproximadamente uma ordem de grandeza 

mais elevada que nas condições lubrificadas. 

Quanto às reduções ou elevações dos valores de coeficientes de atrito que ocorrem 

durante o deslizamento com esses combustíveis (Fig. 4.4), Maru et al. (2014) atribuíram tal 

comportamento à mudança dos mecanismos de atrito que se reflete no tamanho da escara de 

desgaste. Assim, uma correlação foi percebida entre o atrito e o desgaste, onde as superfícies 

homogêneas, com poucas irregularidades e baixa incidência de óxidos na escara, foram as que 

apresentaram os menores coeficientes de atrito, cuja blenda de menor teor de biodiesel 

mostrou valores mais elevados de atrito e maiores WSD que os obtidos para o B100SB e 

B20SB. Este resultado também tem relação direta com as propriedades físico-químicas do 

B100SB, as quais contribuíram no desempenho tribológico das superfícies lubrificadas com 

este fluido, principalmente a viscosidade e a massa específica, cujos valores foram mais 

elevados que os dos demais combustíveis estudados. 

Além das propriedades físico-químicas, os resultados observados nas Fig. 4.4 e 4.5 

demonstraram que a dinâmica do fluxo de combustível no contato esfera-disco plano também 

é influenciada pela frequência de deslizamento, carga aplicada e número de ciclos. Notou-se, 

desta forma, que o aumento da frequência de deslizamento no ensaio (de 10 Hz para 50 Hz) 

contribuiu no aumento da instabilidade no coeficiente de atrito, principalmente nos primeiros 

ciclos (N1 e N1*) e integralmente para os ensaios realizados a seco. Na Figura 4.4a, o atrito 

obtido na condição a seco aumentou proporcionalmente ao número de ciclos (≈ 0,6 de início 
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para 0,7 no final), no entanto seu valor foi menor e mais estável que os obtidos a 50 Hz, sendo 

que este último variou de 0,7 a 0,8 (Fig. 4.4b). 

Constantine, Wang e Terrell (2013) analisaram o coeficiente de atrito sob o aspecto da 

frequência de deslizamento alternado. Nos seus resultados, o aumento da frequência causou a 

redução no coeficiente de atrito, principalmente devido à transição do regime de lubrificação 

limítrofe para o hidrodinâmico, onde o filme de biodiesel de soja formado mais espesso atuou 

na separação entre as superfícies metálicas. Para Crockett et al. (2004), houve uma correlação 

entre o percentual de filme e o coeficiente de atrito com o desgaste WSD na avaliação de 

lubricidade do diesel. Segundo seus resultados, o percentual de filme foi reduzido com o 

aumento do WSD, enquanto que o coeficiente aumentou; porém, não encontraram uma 

correlação linear entre o percentual de filme e a espessura do filme gerado. 

Sendo assim, a geração de percentual de filme maior e mais estável (Fig. 4.5a) das 

blendas B20SB e B10SB em relação ao B100SB pode ter sido contribuída pela molhabilidade 

(Fig. 4.1). Esta propriedade tem relação direta com o favorecimento da adsorção física 

(interações fracas), responsável pela interação do grupo carbonila do biodiesel (C=O) na 

superfície, enquanto que no diesel a banda de absorção característica é formada por 

hidrocarbonetos (OLIVEIRA et al., 2014). Já o aquecimento na região do contato favoreceu a 

adsorção química pela ligação entre as moléculas do biodiesel e o ferro da superfície metálica 

para formação de óxidos. Mesmo exibindo uma molhabilidade próxima a das blendas B20SB 

e B10SB, o B0S50 obteve maior redução do percentual de filme e, consequentemente, o 

maior coeficiente de atrito, isto porque a sua massa específica e a viscosidade cinemática do 

diesel foram menores que as dos demais fluidos à base de biodiesel. 

Em relação ao ensaio a seco, a ausência de filme fluido na interface do contato 

promoveu o aumento do atrito (Fig. 4.4) e, consequentemente, maior aquecimento do contato 

através do impacto entre as asperezas, o que resultou na geração de filmes óxidos pela 

presença do oxigênio. Segundo os estudos de Chowdhury, Ali e Helali (2010), sob atrito a 

seco em contato com o ar, surge uma camada de óxido na superfície dos aços. 

Devido à boa resistência elétrica dos filmes óxidos formados, foi possível capturar os 

sinais de percentuais de filme na condição a seco (Fig. 4.5). Nesta condição, o aumento da 

carga (10 N) contribuiu para elevar a instabilidade do percentual de filme. Este fenômeno 

pode estar relacionado à formação e destruição da camada de filme óxido, que muda 

constantemente a morfologia da superfície em função da natureza frágil; isto favorece a 

dinâmica de aceleração do desgaste das superfícies em contato, como observado na Fig. 4.2a. 
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4.3 ANÁLISES COMPLEMENTARES DO CONTATO TRIBOLÓGICO 

4.3.1 Análise Morfológica do Desgaste nos Discos de Aço AISI 52100 

 

Maru e colaboradores (2014) reforçam a necessidade de se avaliar o desgaste do 

contracorpo (disco plano) usado no método HFRR, uma vez que a norma ASTM D6079 

considera apenas do valor WSD da esfera como parâmetro de avaliação da lubricidade. Deste 

modo, a determinação completa da lubricidade dos combustíveis também deve envolver a 

análise do desgaste do contracorpo (SUKJIT e DEARN, 2011; SULEK, KULCZYCKI e 

MALYSA, 2010; XU et al., 2010), principalmente porque os valores obtidos do coeficiente 

de atrito com uso dos combustíveis à base de biodiesel foram semelhantes (Fig. 4.4), 

enquanto que a morfologia das escaras das esferas foram bem distintas (Fig. 4.3). 

A Figura 4.6 mostra a superfície do disco desgastado na condição a seco (10 Hz, 10 N 

em N3) obtida por MEV em ampliações de 100 vezes (Fig. 4.6a) e 5000 vezes (Fig. 4.6b) 

após ataque químico e seccionamento do disco plano. Essa condição de ensaio é considerada a 

mais crítica do ponto de vista tribológico, pois na condição sem lubrificação houve mais atrito 

e desgaste gerados. 

 

Figura 4.6 – MEV (BSE) do disco desgastado após ensaio a seco (10 Hz, 10 N em N3): (a) perfil da 

escara  do disco para obtenção do perfil da escara (100 x) e à direita, detalhe da região (5000 x) 

  
(a) (b) 

 

A partir da análise da Figura 4.6b, pode-se verificar que não há alterações 

significativas da fase dispersa na região que limita a escara, ou seja, os grãos da cementita 

esferoidizada localizados próximos à escara de desgaste não sofreram deformações 

Perfil da escara 

Fronteira da região 

desgastada 
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significativas, o que poderia ocasionar na mudança de fase, etc. Além disto, por se tratar de 

um aço AISI 52100 não tratado termicamente, este material não apresenta austenita retida, 

impossibilitando a ocorrência de martensita induzida por deformação tanto nesta condição, 

quanto nas condições lubrificadas. 

As Figuras 4.7 a 4.14 apresentam imagens obtidas por MEV (BSE) das escaras de 

desgaste dos discos planos de aço AISI 52100, após ensaios de lubricidade no HFRR, 

referentes aos ensaios a 50 Hz e 2 N conforme norma ASTM D6079(N1*) e prolongamento 

do ensaio (N3*). As Figuras 4.7 e 4.8 exibem o aspecto geral das escaras nas condições 

lubrificadas com o B100SB e o B20SB e com B10SB e B100SB, numa ampliação de 

100 vezes. As regiões do centro, proa lateral e proa frontal das escaras foram ampliadas em 

3000 vezes, conforme exemplo da Fig. 4.7 (B20SB, N3*), para todas as escaras apresentadas 

nas Fig. 4.7 e 4.8. 

 

Figura 4.7 – MEV - BSE das superfícies dos discos em função dos combustíveis B100SB e B20SB e 

parâmetros N1* e N3*, a 50 Hz e 2 N com amplitude de 100 vezes 
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Figura 4.8 – MEV - BSE das superfícies dos discos em função dos combustíveis B10SB e B0S50 e 

parâmetros N1* e N3*, a 50 Hz e 2 N com amplitude de 100 vezes 
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Como pode ser observado na Figura 4.8, o aumento do teor de diesel contribuiu para 

uma tonalidade mais escura da escara (principalmente nas bordas na condição B0S50 e N1*), 

o que pode ter uma relação com os fenômenos triboquímicos ocorridos durante o contato 

lubrificado e geração de tribofilmes. Segundo Xu et al. (2010), os resíduos escuros da escara 

resultaram da adsorção dos hidrocarbonetos do diesel ULSD na superfície metálica do disco. 

A partir da análise das escaras das Figuras 4.7 e 4.8, percebe-se que a condição N1* 

proporcionou a geração de escaras menores que na condição N3* para um mesmo 

combustível. Além disto, as escaras aumentaram, principalmente na sua largura, também em 

função da redução do teor de biodiesel, corroborando com os resultados de WSD da Fig. 4.2b. 

As Figuras 4.9 a 4.14 apresentam as respectivas escaras obtidas com uso dos 

combustíveis B100SB, B20SB, B10SB e B0S50. As escaras foram agrupadas segundo a 

região da escara (centro, proa lateral e proa frontal) e tempo de ensaio (N1* e N3*). As proas 

lateral e frontal são formadas devido ao acúmulo de material nas bordas da escara sob 

deformação. Sendo assim, foi identificado o mecanismo de desgaste abrasivo por sulcamento 

deslizamento de 1 mm deslizamento de 1 mm 

deslizamento de 1 mm deslizamento de 1 mm 
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e formação de proas em todas as condições analisadas, o qual foi mais intenso que nas esferas 

(Fig. 4.3). 

Na Figura 4.9, nota-se que as proas formadas para a condição lubrificada com o 

B100SB no tempo N1* são quase imperceptíveis, principalmente na zona da proa frontal. 

Com o aumento do tempo de ensaio maior (N3*) essas proas se tornam mais salientes. 

 

Figura 4.9 – MEV (BSE) das regiões do centro, proa lateral e proa frontal das escaras lubrificadas 

com o B100SB (Fig. 4.7), ampliação: 3000 vezes 
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As proas formadas zona desgastada do disco lubrificado com o B20SB (Fig. 4.10) 

mostram semelhança quando comparadas nas condições N1* e N3*; contudo, as bordas são 

mais espessas na condição N3*. Comparando-se as condições lubrificadas com o B100SB e o 

B20SB, nota-se que o acúmulo de material nas bordas aumenta com o teor de diesel. 

 
Figura 4.10 – MEV (BSE) das regiões do centro, proa lateral e proa frontal das escaras lubrificadas 

com o B20SB (Fig. 4.7), ampliação: 3000 vezes 
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A Figura 4.11(a) apresenta a região da proa frontal da condição lubrificada com o 

B20SB e N3* (ampliação de 10000 X). Essas regiões foram identificadas pelas áreas P1 (fora 

da zona de desgaste) e P2 (na zona desgastada), as quais foram analisadas por EDS, gerando 

os espectrogramas (Fig. 4.11b) e percentuais mássicos dos elementos químicos (Tab. 4.2). 

 
Figura 4.11 – Região da proa frontal na condição de ensaio com o B20SB e N3*: (a) MEV da região 

com amplitude de 1000 vezes e (b) EDS das áreas P1 e P2 

 
(a) 

  
(b) 

 

Tabela 4.2 – Composição química dos pontos P1 e P2 identificados na Fig. 4.11 

 P1 P2 

Elemento Massa % Massa % 

Ferro 95, 738 91,301 

Oxigênio – 4,517 

Cromo  2,017 2,706 

Alumínio 1,006 1,176 

Manganês 0,706 – 

Silício 0,488 0,258 

Enxofre 0,045 0,042 

 

Com base na análise da Figura 4.11 e Tabela 4.2, verifica-se que o oxigênio não foi 

identificado fora da escara (P1) de desgaste do disco plano. Durante o deslizamento sobre 

carga, há a formação de filme na trilha de desgaste pela tribooxidação do aço do disco e esfera 

P2 

P1 

keV keV 

P1 P2 
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com o oxigênio. Conforme foi evidenciado por Sukjit e Dearn (2011), o oxigênio é oriundo 

dos vários ácidos graxos do biodiesel que influenciam na tribooxidação. 

As Figuras 4.12 e 4.13 mostram as zonas das escaras, obtidas por MEV (BSE, 3000 x) 

dos discos lubrificados, respectivamente, pelo B10SB e B0S50 nos ciclos N1* e N3. 

 
Figura 4.12 – MEV (BSE) das regiões do centro, proa lateral e proa frontal das escaras lubrificadas 

com o B10SB (Fig. 4.8), ampliação: 3000 vezes 
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Figura 4.13 – MEV (BSE) das regiões do centro, proa lateral e proa frontal das escaras lubrificadas 

com o B0S50 (Fig. 4.8), ampliação: 3000 vezes 
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A partir da análise das condições apresentadas nas Figuras 4.12 e 4.13, verifica-se que 

o uso dos combustíveis B10SB e diesel puro (B0S50) proporcionaram a geração de desgaste 

maior que os combustíveis B20SB e B100SB, principalmente ao se analisar os aspectos 

topográficos destas proas. No entanto, dentre todos combustíveis investigados, o B0S50 foi 

deslizamento deslizamento 
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responsável pelo maior acúmulo de material na proa, principalmente devido a menor 

lubricidade (Fig. 4.2 e 4.3). 

O processo de aumento da escara é uma função do deslocamento de material do centro 

para as fronteiras da zona de contato, formando a proa pelo acúmulo de material, Fig. 4.13 

(B0S50, N1*). Quando o material é deslocado para formar a proa, os grãos se tornam bastante 

deformados, de maneira que a camada formada se torna quebradiça e, depois de alguns ciclos, 

pode haver o desprendimento do material da proa, surgindo as partículas de desgaste. Por isto, 

o prolongamento do ensaio, isto é, o aumento dos ciclos de deslizamento contribuiu para 

aumento da escara de desgaste, acúmulo e desprendimento de material na região da proa. 

A Figura 4.14a mostra os centros das escaras após ensaios com o B100SB e o B0S50 

(ampliação de 10000 X). Nestas, áreas A1 e A2 foram identificadas por EDS (Fig. 4.14 b), 

cujos percentuais mássicos dos elementos químicos encontram-se disponíveis na Tabela 4.3. 

 

Figura 4.14 – MEV (BSE) e EDS do centro das escaras após ensaio de lubricidade com B100SB e 

B0S50 em função de N3*: (a) centro da escara e (b) espectrogramas das áreas A1 e A2 

B100SB B0S50 
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Tabela 4.3 – Composição química das áreas A1 e A2 identificadas na Fig. 4.14 

Áreas A1 A2 

Elemento Massa % Massa % 

Ferro 84,118 84,403 

Oxigênio 12,361 11,469 

Cromo 2,320 2,736 

Alumínio 0,837 0,893 

Silício 0,284 0,300 

Enxofre 0,080 0,199 

 

Os poros presentes nas superfícies dos discos analisados por MEV foram ignorados até 

agora, pois esta condição foi encontrada dentro e fora da escara de desgaste. Entretanto, 

observando-se as imagens da Fig. 4.14a, verifica-se que o contato lubrificado com 

combustível B0S50 (menor teor de biodiesel e maior teor de enxofre) contribuiu par ocorrer 

mais defeitos na superfície da escara (poros e partículas de resíduos de carbono). 

No Apêndice A encontram-se as imagens das escaras para os discos geradas após 

ensaios lubrificados, e a seco, nas condições N1, N2 e N3 com frequência de 10 Hz e carga de 

10 N. 

 

4.3.2 Dureza por Microindentação Vickers dos Discos de Aço AISI 52100 

 

A Figura 4.15 apresenta o gráfico dos valores de dureza obtidas pela microindentação 

Vickers (HV0,01) medidos nas superfícies das escaras de desgaste dos discos, considerando os 

parâmetros N1, N2 e N3 (a 10 Hz e 10 N) e os combustíveis analisados.  

 
Figura 4.15 – Valores de dureza por microindentação da região desgastada dos discos AISI 52100 
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Como pode ser verificado na Fig. 4.15, os valores médios de dureza por 

microindentação se concentram entre 345 HV0,01 (B0S50, N2) e 412 HV0,01 (B20SB, N1). Em 

geral, a dureza na superfície da escara foi de 21% a 34% maior que a dureza da superfície 

polida do disco fora da escara (HV 249,7 ± 22,04). Isto ocorreu pela ação das deformações 

causadas durante o deslizamento alternado sob carga e pela ação dos elementos constituintes 

dos combustíveis; dentre eles o carbono oriundo dos hidrocarbonetos do diesel e o oxigênio 

dos ácidos graxos dos combustíveis à base de biodiesel (Fig. 4.11 e 4.14). 

O comportamento apresentado na Figura 4.15 apresenta uma relação inversa ao WSD 

medido para as mesmas condições (Fig. 4.2a). A avaliação dos resultados da dureza aponta 

que houve uma tendência no aumento da dureza como resultado do aumento do teor de 

biodiesel. Assim, percebe-se que na condição lubrificada com o B0S50, as médias foram 

ligeiramente menores que nas demais condições. Portanto, o uso de biodiesel contribuiu na 

formação de uma superfície da escara mais resistente à evolução do desgaste que quando 

lubrificado pelo B0S50. Os parâmetros N1, N2 e N3 tiveram menor influência sobre a 

evolução da escara dos discos. 

Portanto, a lubricidade dos combustíveis (B100SB, B20SB e B10SB) está relacionada 

à possibilidade de formação de escaras, onde as superfícies apresentaram maior dureza e 

resistência ao desgaste que as superfícies das escaras formadas na condição lubrificada pelo 

diesel B0S50. 

 

4.3.3 Pressão Máxima de Contato de Hertz 

 

A pressão máxima de contato apresenta relação proporcional à carga aplicada e 

inversamente proporcional à área do contato. No início do ensaio, a Pmáx é considerada 

superior, pois, segundo Hutchings (1992), o contato é mínimo entre superfícies com 

geometria não conforme (contato esfera-disco plano). A Pmáx superior foi calculada pelo 

footprint na superfície da esfera em repouso quando submetidas, respectivamente, às cargas 

de 2 N e 10 N por 15 minutos, obtendo-se 978,41 MPa e 1505,01 MPa.  

A Figura 4.16 apresenta o gráfico com os valores da Pmáx inferior, calculados a partir 

das dimensões da escara de desgaste na esfera após ensaios de lubricidade HFRR dos 

combustíveis a (a) 10 Hz com carga de 10 N e a (b) 50 Hz com carga de 2 N. 
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Figura 4.16 – Pressão máxima de contato obtida pelos semi eixos das escaras das esferas nas 

condições (a) a 10 Hz e 10 N e (b) a 50 Hz e 2 N 

  

 

De acordo com os resultados apresentados na Fig. 4.16, a Pmáx inferior foi reduzida em 

função da evolução da escara no tempo (N1, N2 e N3) e também em função do aumento do 

teor de biodiesel. Uma comparação entre os gráficos (a) e (b) da Fig. 4.16 fornece um 

comportamento semelhante aos gráficos do WSD (Fig. 4.2). Assim, nota-se que as menores 

dimensões do desgaste nas esferas e maiores pressões máximas de contato foram obtidas na 

condição de lubrificação com os combustíveis biodiesel e frequência de deslizamento de 

10 Hz com carga de 10 N. 

Do ponto de vista da geração de filme, a redução da pressão de contato foi positiva, 

pois o aumento da área desgastada representou maior área de contato entre as superfícies, 

onde a carga aplicada tornou-se mais distribuída e o fluido combustível conseguiu atuar 

melhor na região do contato. Contudo, por se tratar do regime de lubrificação limítrofe 

(ASTM D6079, 2011), cujo filme é considerado muito fino, as imperfeições na região da 

escara evoluem com o aumento do desgaste. 

Segundo Váradi, Néder e Friedrich (1996), o aumento do deslocamento de um corpo 

rígido pode produzir mais e maiores áreas de contato. Sendo assim, as pressões de contato 

poderiam ser ainda maiores que as calculadas, com base em valores nominais de área de 

contato, pois a área de contato real é formada apenas pelo contato entre as asperezas presentes 

nas superfícies. Diante disto, foi percebido que valores elevados de dureza na superfície da 

escara (Fig. 4.15), associados a altas pressões de contato, resultaram em coeficientes de atrito 

mais estáveis (Fig. 4.4) e percentuais de filme mais elevados (Fig. 4.5). 

 

(a) (b) 
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4.3.4 Análise dos Perfis das Escaras dos Discos 

 

Os perfis longitudinais e transversais das escaras de desgaste dos discos são 

apresentados nas Fig. 4.17 e 4.18, respectivamente. 

 

Figura 4.17 – Perfis longitudinais das escaras de desgaste dos discos evidenciando sua evolução em 

função da lubrificação e das condições N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10 N 
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Figura 4.18 – Perfis transversais das escaras de desgaste dos discos evidenciando sua evolução em 

função da lubrificação e das condições N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10 N 
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Devido às condições do contato durante o deslizamento da esfera sobre o disco plano, 

o desgaste começa a evoluir, surgindo uma escara mais rugosa e mais profunda, em relação ao 

plano da superfície polida fora da zona de contato. Com base nas análises dos perfis das 

escaras nas Figuras 4.17 e 4.18, notou-se que a profundidade máxima e a área da escara 
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aumentaram em função da redução do teor de biodiesel e do prolongamento dos parâmetros 

estabelecidos por N1, N2 e N3. Portanto, a evolução do desgaste foi atribuída às maiores 

profundidade e área da escara, cujos menores valores foram medidos para a condição 

lubrificada com o B100SB. 

A redução do teor de biodiesel proporcionou o aumento da profundidade e da área da 

escara, como foi verificado para a condição lubrificada com o B0S50, chegando a valores 

extremos de profundidade e área da escara no caso da condição não lubrificada. Esta 

característica também foi percebida nos trabalhos realizados por Sulek, Kulczycky e Malysa 

(2010) e por Farias et al. (2012), onde o coeficiente de atrito, a rugosidade Ra e o perfil da 

escara diminuíram com o uso de blendas de teor mais elevado de biodiesel. 

 

4.4 ANÁLISE DOS SINAIS DE VIBRAÇÃO E DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

ORIUNDOS DO CONTATO ESFERA-DISCO PLANO LUBRIFICADO E A SECO 

 

A vibração e o nível de pressão sonora dos sistemas podem ser associados aos 

mecanismos de desgaste ou aos seus regimes de severidade. Adotando essa abordagem, foram 

analisados os gráficos de aceleração de vibração e de nível de pressão sonora no domínio do 

tempo e da frequência para efetuar possíveis comparações dos níveis e faixas destas grandezas 

com a lubricidade e a severidade do desgaste. 

Os tópicos a seguir referem-se às análises dos sinais tribológicos obtidos durante os 

ensaios lubrificados e a seco com o contato esfera em deslizamento de 10 Hz com 10 N sobre 

o disco plano em repouso. Os sinais obtidos no domínio do tempo foram processados no 

domínio da frequência usando a Transformada de Fourier. Os ensaios realizados na frequência 

de deslizamento de 50 Hz geraram sinais, os quais não satisfizeram uma correlação com os 

resultados de lubricidade anteriormente discutidos e, por isto, não serão analisados nesta tese. 

 

4.4.1 Vibração 

 

A Figura 4.19a representa o sinal de aceleração da vibração obtido experimentalmente. 

Verifica-se que se trata de um sinal que possui algumas irregularidades, as quais podem estar 

relacionadas às imperfeições da trilha de desgaste na zona de contato esfera-disco plano. A 

Figura 4.19b ilustra o esquema da formação do sinal de vibração, composto por picos e vales. 
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Figura 4.19 – Vibração no domínio do tempo: representação (a) real e (b) esquemática de suas 

amplitudes 

 

 

 

 
 

O esquema mostrado na Figura 4.19b representa o fenômeno do deslizamento da 

esfera de 1 mm (comprimento do golpe) sobre o disco. Verifica-se que a vibração segue uma 

taxa crescente até atingir um valor máximo, correspondendo à metade do percurso (0,5 mm) 

da ida; após este período, numa taxa decrescente, a vibração diminui até tender a zero no final 

do percurso (1 mm), isto é, a outra extremidade do disco. Este processo é responsável pela 

formação dos picos de vibração nos gráficos no domínio do tempo. Por se tratar de um 

movimento alternado, este fenômeno se repete para o percurso de retorno, formando os vales. 

Já a região intermediária dos picos e vales corresponde aos períodos de repouso (sem 

vibração), onde a esfera em repouso sobre a extremidade da trilha de desgaste do disco plano. 

As assinaturas dos sinais de vibração (m/s
2
), obtidas durante o contato esfera-disco 

plano, foram processados para a geração de gráficos no domínio do tempo (Fig. 4.20a) e da 

frequência (Fig. 4.20b). Avaliando-se os sinais de aceleração de vibração obtidos no domínio 

do tempo, foi verificado que eles não são exclusivamente periódicos. Isto possibilita a 

aplicação da Transformada de Fourier como método de análise da frequência no estudo da 

vibração oriunda do contato esfera-disco plano metálico do sistema HFRR lubrificado pelos 

combustíveis e a seco. 

Os sinais da aceleração de vibração apresentados no domínio do tempo (Fig. 4.20a) e 

da frequência (Fig. 4.20b) foram analisados usando uma janela de 10800 s, contudo não foi 

possível verificar diferenças entre cada condição lubrificada, principalmente entre os sinais 

oriundos do contato lubrificado com o B100SB e suas blendas B20SB e B10SB. Sendo assim, 

o sinal de vibração foi avaliado em janelas de dados de 0,25 s e de 2 s, a fim de se obter mais 

informações. 

 

(b) (a) 
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Figura 4.20 – Vibração do sistema: gráficos nos domínios (a) do tempo e da (b) frequência obtidos no 

deslizamento a 10 Hz sobre carga de 10 N durante 10800 s 

 
 

A Figura 4.21 mostra os sinais de vibração no domínio do tempo obtidos a partir de 

uma janela de dados de 0,25 s, objetivando detalhar melhor os eventos ocorridos em função 

das condições estabelecidas por N1, N2 e N3.  

Conforme é visto na Fig. 4.21, a análise temporal mostrou que o B100SB e as blendas 

B20SB e B10SB apresentam gráficos visualmente semelhantes entre eles, contudo, diferem 

um pouco do sinal (forma dos picos e vales) obtido pela condição lubrificada com B0S50. 

Esta conclusão corrobora com o comportamento do coeficiente de atrito (Fig. 4.4a). O fato da 

condição lubrificada com o B0S50 apresentar mais irregularidades no sinal de vibração pode 

estar relacionado a diferentes taxas de aceleração e desaceleração, as quais foram perturbadas 

pela presença de maior número de irregularidades superficiais, profundidade e comprimento 

da escara (Fig. 4.17 e 4.18) e presença dos filmes óxidos (Fig. 4.3). No caso do ensaio a seco, 

a forma dos picos e vales da vibração foi mais irregular, além de apresentar maiores 

amplitudes em decorrência, principalmente, do maior atrito para nesta condição de contato. 
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Figura 4.21 – Perfis de vibração no domínio do tempo nas condições N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10 N na 

janela de 0,25 s 
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Chowdhury, Helali e Hasan (2009) estudaram o comportamento do atrito do aço de 

médio teor de carbono sob vibração do sistema. Eles atribuíram o aumento do desgaste 

abrasivo à penetração das asperezas e ao sulcamento nas superfícies em contato, o que poderia 

ter algum efeito sobre o incremento no coeficiente de atrito. Seus resultados mostraram que o 

coeficiente de atrito e a vibração eram diretamente relacionados e aumentavam na direção 

horizontal. Entretanto, é importante verificar que a vibração (Fig. 4.21) também pode ser 

influenciada pelas irregularidades e profundidade da escara, pois o deslizamento real é afetado 

pela presença dos obstáculos e profundidade da trilha de desgaste formada na esfera (Fig. 4.3) 

e principalmente no disco (Fig. 4.17). 

A região denominada como período de repouso da esfera (Fig. 4.21), onde não há 

deslizamento, foi influenciada tanto pelo número de ciclos (N1, N2 e N3), quanto pelos 

combustíveis estudados. Foi verificada que esta região apresenta uma elevada instabilidade, a 

qual pode ser atribuída à dificuldade em manter a esfera no repouso na extremidade do disco; 

uma vez que o aumento do número de ciclos e a diminuição do teor de biodiesel promoveram 

maiores profundidades e asperezas da escara de desgaste (Fig. 4.3 e 4.17). Com relação à 

condição a seco, houve a maior instabilidade, uma vez que na condição não lubrificada o 

desgaste foi mais intenso e com formação de filme irregular na trilha de desgaste. 
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No entanto, as análises dos aspectos visuais da vibração no domínio do tempo não 

foram suficientes para avaliar as diferenças entre cada condição lubrificada. Assim, se faz 

necessário incluir alguns parâmetros estatísticos para adicionar informações sobre o 

comportamento dos sinais de vibração no domínio do tempo. A Figura 2.22 mostra os 

gráficos dos parâmetros da média, RMS, fator de crista e curtose que foram calculados dos 

dados de vibração numa janela de 0,25 s. Estas análises visam investigar outras 

características, as quais não foram observadas na Fig. 4.21. 

 

Figura 4.22 – Parâmetros estatísticos calculados a partir dos sinais de vibração da Fig. 4.21: (a) 

média, (b) RMS, (c) fator de crista e (d) curtose 

  
 (a)            (b)   

  
 (c)           (d)   

 

As avaliações dos gráficos do fator de crista e da curtose apresentados na Fig. 4.22 

revelaram que a condição de ensaio lubrificada com o B0S50 tende a oferecer maior variação 
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entre seus valores quando se compara as condições N1 e N2. As análises da média e RMS não 

forneceram diferenças relevantes entre as condições N1, N2 e N3 e os combustíveis usados. A 

partir da avaliação do fator de crista e da curtose foram estabelecidas diferenças nos seus 

resultados, os quais podem estar associados ao comportamento do atrito gerado por cada 

fluido (Fig. 4.4a).  

O fator de crista é o produto entre o valor de pico e o valor RMS. Este parâmetro está 

associado com a evolução do desgaste e do atrito. A curtose é o quarto momento estatístico 

que fornece uma medida dos picos de vibração. A evolução do desgaste e do atrito causa 

irregularidades nas superfícies da trilha de desgaste e isto promove irregularidades na 

assinatura do sinal de vibração. No caso da condição lubrificada com o B0S50, as mudanças 

nos níveis de desgaste e de atrito contribuíram para um maior aumento dos valores de curtose 

da condição N1 para as condições N2 e N3. 

Os parâmetros estatísticos discutidos fornecem informações complementares da 

análise da vibração no domínio do tempo, mas eles não foram conclusivos para explicar as 

variações tribológicas ocorridas em função de cada combustível estudado. Então, foram 

realizadas análises da vibração considerando o domínio da frequência. Os gráficos 

apresentados nas Figuras 4.23 e 4.24 foram obtidos pela aplicação da FFT, já os 

espectrogramas da Fig. 4.25 foram baseados na STFT (Transformada de Fourier de Curto 

Tempo).  

A Figura 4.23 apresenta os espectros de frequências do sinal de vibração para cada 

condição lubrificada e em função do número de ciclos N1, N2 e N3 usando uma janela de 

dados de 2 s. A partir da análise dos espectros apresentados na Fig. 4.23, nota-se que todas as 

condições avaliadas mostram uma faixa de frequência dominante ente 1 e 200 Hz, isto é, as 

componentes de frequência com maiores amplitudes estão localizadas na faixa supracitada. 

Para verificar as componentes de frequências numa faixa mais elevada, foram gerados 

gráficos, nos quais foram excluídas as faixas de frequências abaixo de 200 Hz, conforme 

mostrado na Fig. 4.24.  

Apesar da faixa compreendida entre 200 Hz e 1000 Hz ser mais detalhadamente 

visualizada na Fig. 4.24, verificou-se que as componentes de maior frequência encontram-se 

muito atenuadas (até 600 Hz, por exemplo). Esta banda de frequência tem picos, os quais 

podem estar relacionados ao atrito resultante das colisões entre as microasperezas das 

superfícies em contato (Fig. 4.3 e 4.17) e dependem das condições de lubrificação.  
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Figura 4.23 – Espectro de frequência dos sinais de vibração em função dos combustíveis e das 

condições N1, N2 e N3 usando uma janela de 2 s 
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Figura 4.24 – Espectro de frequência dos sinais de vibração da Fig. 4.23 com faixa reduzida de 

frequência de 200 Hz a 1000 Hz 
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A Figura 4.2 exibe os espectrogramas gerados pela aplicação da STFT dos sinais de 

vibração para uma janela de dados de 10800 s (duração de cada ensaio). 
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Figura 4.25 – Espectrogramas dos sinais de vibração usando uma janela de 10800 s para as condições 

lubrificadas com: (a) B100SB, (b) B20SB, (c) B10SB e (d) B0S50 

  

 (a)            (b)   

  

 (c)            (d)   

 

A partir da análise dos espectrogramas da Fig. 4.25, foi notado que não é possível 

afirmar a presença de bandas específicas para cada condição lubrificada. Entretanto, existem 

diferenças significativas entre os espectrogramas. Verifica-se que os espectrogramas das 

condições lubrificadas com B100SB e B10SB apresentam um comportamento semelhante, 

com coeficientes de frequência mais elevados localizados numa faixa de 50 - 150 Hz e 400 – 

600 Hz. Esta característica não foi identificada nos espectrogramas apresentados pelas 

condições lubrificadas com o B20SB e o B0S50, os quais apresentam também um 

comportamento dinâmico similar entre eles, mas as frequências de maior amplitude estão 

distribuías na faixa de 1 a 600 Hz. Estas variações podem estar relacionadas com as mudanças 

topográficas na superfície desgastada da trilha de desgaste. 
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4.4.2 Nível de Pressão Sonora – NPS 

 

O NPS tem a característica de identificar possíveis mecanismos de desgaste relativos à 

fadiga de contato que atuam na subsuperfície dos materiais, além de estar associado ao nível 

de severidade do processo de desgaste corrente. A Figura 4.26 apresenta os gráficos de NPS 

no domínio do tempo (a) e da frequência (b) em função dos combustíveis utilizados no 

contato esfera-disco plano sob deslizamento a 10 Hz e carga de 10 N durante 10800 s. 

 

Figura 4.26 – Nível de Pressão Sonora - NPS: curvas geradas no domínio do tempo e da frequência 

para os contatos lubrificados e a seco sob deslizamento a 10 Hz e 10 N por 10800 s 
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De acordo com análise dos resultados dos sinais de NPS no tempo (Fig. 4.26a), os 

níveis obtidos para todos os contatos lubrificados foram relativamente próximos entre eles, 

cujos valores ficaram compreendidos entre 38 dB e 41 dB. A condição a seco, como se previa, 

forneceu os NPS mais elevados que as condições lubrificadas, apresentando aumento 

progressivo de 38 dB, no início, até 58 dB, no final do ensaio. Assim, a atuação dos 

combustíveis na região de contato permitiu a redução do NPS em aproximadamente 17,5 dB 

ao final do ensaio. Isto explica a geração de menor desgaste e atrito quando comparados aos 

da condição de contato a seco. 

Na condição lubrificada com o B100SB foi verificado que a curva apresenta uma 

declividade do sinal, indicando que o NPS é atenuado com o aumento do número de ciclos. 

Este comportamento pode está associado muito mais ao coeficiente de atrito, obtido para esta 

condição, que foi menor e mais estável que para as demais condições estudadas (Fig. 4.4a). 

Jibiki et al. (2001) observaram que a flutuação do coeficiente de atrito estava relacionado ao 

desprendimento de debris e contatos de filmes superficiais de pontos de contato reais. Para 

Chen et al. (2002) a flutuação do atrito está relacionada à adesão, sulcamento e às 

deformações de asperezas, os quais são responsáveis pela geração e aumento do NPS. 

Portanto, é esperado que a declividade na curva de NPS na condição de lubrificação com o 

B100SB também esteja relacionada com o fato das escaras de desgaste serem 

volumetricamente menores (Fig. 4.17 e 4.18) que para as demais condições de lubrificação. 

No entanto, não é possível avaliar qual o melhor combustível a partir da análise das 

curvas apresentadas no domínio do tempo para as condições lubrificadas (Fig. 4.26a). A 

Fig. 4.26b apresenta os resultados obtidos pela aplicação da FFT aos sinais de NPS 

capturados ao durante 10800 s. De um modo geral, os NPS obtidos pelo contato com o 

B100SB e o B20SB exibiram um comportamento muito semelhante. Neles, as componentes 

tiveram picos bastante atenuados, cujas amplitudes foram menores que nas demais condições 

analisadas. Verifica-se que o uso da janela de dados de 10800 s não foi satisfatório, uma vez 

que os espectros apresentavam componentes mais intensas até uma faixa de frequência de 

25 Hz (localizada numa faixa de ruído do sinal). 

As Figuras 4.27 e 4.28 mostram os sinais de NPS, obtidos com uma janela de 2 s, no 

domínio do tempo e da frequência, respectivamente, para as condições de contato lubrificado 

e os ciclos de tempo N1, N2 e N3. Conforme avaliação dos gráficos na Fig. 4.27, pode-se 

verificar que o NPS se elevou para a condição lubrificada com o B0S50 e, nas condições 

lubrificadas com o B20SB e B100SB, o sinal foi constante em função de N1, N2 e N3. 
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Figura 4.27 – NPS no domínio do tempo nas condições N1, N2 e N3 a 10 Hz e 10 N na janela de 2 s 
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A partir análise temporal dos gráficos apresentados na Fig. 4.27, notou-se que o NPS 

foi influenciado pelo teor de biodiesel e o desgaste. Assim, fluidos com menor teor de 

biodiesel promoveram menores escaras de desgaste (Fig. 4.2), contribuindo para a redução do 

NPS. Na condição de contato a seco houve maiores nível de NPS que os apresentados nas 

condições lubrificadas, pois nesta condição de contato o desgaste foi maior com asperezas 

maiores e declividades mais intensas (Fig. 4.3 e Fig. 4.17). 

A partir da análise do NPS no domínio do tempo (Fig.4.27), verificou-se que estes 

resultados corroboram com os encontrado em várias literaturas sobre processos de desgaste e 

nível acústico oriundo dos sistemas tribológicos. Entretanto, apenas a análise temporal não foi 

suficiente para avaliar as principais diferenças entre cada condição lubrificada. Na Figura 4.28 

encontram-se os gráficos gerados pela aplicação da FFT aos sinais de NPS apresentados na 

Fig. 4.27. Na avaliação dos espectros da Fig. 4.28 verificou-se que todas as condições 

apresentam pelo menos uma componente de frequência de maior intensidade. As 

componentes principais foram geradas próximas a 800 Hz para a condição lubrificada com o 

B100SB. Nas condições lubrificadas com o B0S50 e as blendas B20SB e B10SB, as 

componentes principais situaram-se próximo a 400 Hz. Também foi percebida uma 

semelhança entre os espectros das condições lubrificadas com o B10SB e o B0S50. 
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Figura 4.28 – FFT dos sinais de NPS da Fig. 4.27, em função dos fluidos e condições N1, N2 e N3 
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Além das condições de ensaio N1, N2 e N3 influenciarem no nível de desgaste, no 

caso desta análise espectral (Fig. 4.28), houve uma tendência ao deslocamento das 

componentes de frequência de maiores amplitudes do NPS para a direita no eixo da 

frequência. Ou seja, o aumento do desgaste foi acompanhado pelo aumento da componente de 

frequência de maior intensidade, exceto para o B20SB, cujas componentes de maior 

amplitude praticamente não foram afetadas pelo número de ciclos. Segundo Dang et al. 

(2013), o NPS tem relação direta com o aumento da rugosidade superficial. Constata-se, 

portanto, uma relação inversa entre o NPS e a lubricidade, onde estes são influenciados pelos 

combustíveis, desgaste e morfologia da superfície do contato, pois processo de desgaste 

resulta no aumento do número de colisões entre essas asperezas. 

Para Qian, Chen e Zhou (2013), o NPS induzido por atrito é classificado em baixa 

frequência (10-500 Hz) e médias frequências (500-18000 Hz).  Diante destas observações, 

infere-se que o uso do B100SB promove a geração de componentes compreendidas numa 

faixa de média frequência, diferentemente do uso dos demais combustíveis, cujas 

componentes principais situaram-se na faixa de baixa frequência. Este comportamento pode 

ser influenciado pelas características físico-químicas distintas do B100SB em relação aos 

demais combustíveis analisados (Tab. 4.1 e Fig. 4.1).   
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos resultados experimentais, pode-se concluir que: 

(1) A metodologia utilizada na tese foi satisfatória quanto à aplicação das formas 

convencionais (de acordo a norma ASTM D6079) e não convencionais de avaliação da 

lubricidade HFRR onde foi possível verificar uma relação entre a lubricidade medida 

pelo WSD e com demais parâmetros avaliados, principalmente o atrito, a vibração e o 

NPS. Esta metodologia contribui para ampliar as formas não intrusivas de análise de 

lubricidade; 

(2) As propriedades físico-químicas dos fluidos B100SB, B20SB, B10SB e B0S50 

foram caracterizadas, os quais apresentaram valores dentro dos limites especificados 

pelas normas técnicas, visando garantir o uso de combustíveis adequado. Os 

combustíveis B100SB e B20SB com maiores massa específica, viscosidade e 

molhabilidade mostraram o melhor desempenho tribológico que os demais fluidos 

analisados; 

(3) Todos os combustíveis analisados apresentaram valores WSD dentro dos 

limites aceitáveis (ISO 12156 e ASTM D975). Na análise convencional de lubricidade, 

os combustíveis B100SB, B20SB e B10SB apresentaram menores WSD que os obtidos 

nos ensaios com o B0S50. Assim, foi notado que os valores de WSD aumentaram em 

função de N1, N2 e N3 e diminuíam em função do aumento do teor de biodiesel; 

(4) A análise do coeficiente de atrito e do percentual de filme se constituiu outra 

forma de avaliar o desempenho tribológico dos combustíveis. Nesta avaliação, o B0S50 

apresentou coeficientes de atrito maiores e percentuais de filme menores que nas 

condições lubrificadas com o B100SB e suas blendas B20SB e B10SB. Sendo assim, o 

WSD apresenta uma relação direta com o atrito e inversa com o percentual de filme e o 

teor de biodiesel; 

(5) A caracterização zonas desgastadas das esferas contribuiu na identificação da 

abrasão por sulcamento como o principal mecanismo de desgaste atuante. Maiores 

quantidades de filmes óxidos nas superfícies das escaras forneceram menores 

lubricidades (WSD), principalmente devido ao seu caráter frágil. As análises das 

imagens das escaras dos discos também apresentaram a abrasão por sulcamento como o 

principal mecanismo de desgaste. Foi verificado que as escaras aumentaram seu 

tamanho tanto em função da redução do teor de biodiesel como do aumento do número 

de ciclos, corroborando com o comportamento das escaras das esferas; 
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(6) As zonas desgastadas dos discos apresentaram dureza por microindentação 

proporcionais ao teor de biodiesel usado durante o contato esfera-disco plano. Sendo 

assim, as superfícies lubrificadas com o B100SB apresentaram menor evolução no 

desgaste que quando lubrificado com o B0S50. Já os perfis das escaras de desgaste nos 

discos aumentaram conforme redução do teor de biodiesel presente no fluido, 

comprovando o baixo desempenho do B0S50 (maiores perfis) em relação aos demais 

combustíveis; 

(7) As análises da vibração nos domínio do tempo e da frequência mostraram que 

existe um comportamento equivalente entre os combustíveis constituídos pelo biodiesel, 

cuja forma do sinal temporal de vibração, os parâmetros estatísticos e as amplitudes das 

componentes (1-200 Hz) foram quase iguais. Isto pode estar correlacionado com a 

lubricidade dos fluidos analisados. Entretanto, os espectrogramas das condições 

lubrificadas com o B20SB e B0S50 mostram uma alta semelhança entre eles, sugerindo 

que o B20SB pode ter um comportamento dinâmico um pouco próximo ao diesel puro; 

(8) A partir da avaliação do NPS, foi possível verificar que existe uma relação 

entre a lubricidade e o NPS. Na análise do sinal de NPS no domínio do tempo foi 

verificado que a condição de lubrificação com o B0S50 apresentou maior aumento do 

NPS em função das condições N1, N2 e N3. No domínio da frequência, verificou-se que 

os espectros apresentados pelas condições lubrificadas pelo B10SB e B0S50 foram 

quase idênticos, cujas componentes de frequências de maiores amplitudes situavam-se 

próximo a 400 Hz. Nos espectros da condição lubrificada com o B100SB foi verificado 

que as componentes de maior amplitude localizavam-se próximo a 800 Hz. Isto pode ter 

uma relação com os aspectos morfológicos na região do contato e com as características 

físico-químicas distinta do B100SB em relação aos demais combustíveis investigados. 
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APÊNDICE 

A.1 MEV DAS ESCARAS DE DESGASTE DOS DISCOS 

 

As imagens das escaras dos discos geradas após ensaios lubrificados, e a seco, na 

frequência de 10 Hz e 10 N aplicando as condições N1, N2 e N3 foram obtidas por MEV 

(BSE). Cada condição de lubrificação apresenta quatro grupos de figuras sequenciais: 

superfície da escara completa (ampliação de 50 vezes) e o detalhamento nas regiões do centro 

e bordas lateral e frontal da escara (3000 vezes), para cada condição N1, N2 e N3. 

As Figuras A.1 a A.4 apresentam as imagens das escaras dos discos geradas nas 

condições de ensaio lubrificado com o B100SB. As Figuras A.5 a A.8 referem-se às escaras 

obtidas na condição lubrificada com o B20SB. As imagens das Figuras A.9 a A.12 são as 

superfícies das escaras obtidas na condição lubrificada pelo B10SB. As superfícies das 

escaras geradas pela condição de lubrificação como diesel puro B0S50 são apresentadas nas 

Fig. A.13 a A.16. Por fim, são exibidas as imagens das superfícies das escaras obtidas em 

função da condição de contato a seco, Fig. A.17 a A.20. 

Apesar da superfície da escara da esfera apresentar sulcamento mais intenso na 

condição lubrificada com B100SB que nas demais blendas B20SB e B10SB (Fig. 4.3), a 

lubrificação do contato com este combustível proporcionou a geração de escaras menores e 

com proas menos salientes, conforme é observado nas Fig. A.3 e A4. Nestas, porcebe-se que 

as escaras são mais rasas e praticamente niveladas ao plano da superfície fora da escara que 

nas demais condições de lubrificação. 

A partir da análise das imagens de MEV das escaras geradas pelas condições de 

lubrificação com o B20SB, B10SB e B0S50, verificou-se que o sulcamento teve um leve 

aumento quando na redução do teor de biodiesel de 20% (Fig. A.6, A7 e A.8) para 10% 

(Fig. A.10, A.11, A.12). Quando o teor foi reduzido para 0% (B0S50), a escara sofreu um 

aumento mais relevante, principalmente pelo aumento da escara (A.13), intensificação no 

sulcamento (Fig. A.14), aumento das proas lateral (Fig. A.15) e frontal da escara (Fig. A.16). 

Esta avaliação corroborou com os resultados anteriormente discutidos, onde se conferiu o 

baixo desempenho tribológico do B0S50. 

Como já era previsto, a ausência de fluido, o aumento do número de ciclos e a 

presença do ar no contato permitiram o aumento da temperatura na zona de contato sob carga 

e consequente aumento das escaras (Fig. A.17), formando as proas lateral e frontal maiores 

(Fig. A.19 e A.20) que nas condições lubrificadas. 
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Figura A.1 – MEV - BSE na condição lubrificada com B100SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: escara completa. Ampliação 100 x 
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Figura A.2 – MEV - BSE na condição lubrificada com B100SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: centro da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.3 – MEV - BSE na condição lubrificada com B100SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda lateral da escara. Ampliação de 3000 x 

N
1

 

 

N
2

 

 

N
3

 

 

 

deslizamento 

deslizamento 

deslizamento 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

132 

Figura A.4 – MEV - BSE na condição lubrificada com B100SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda frontal da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.5 – MEV - BSE na condição lubrificada com B20SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: escara completa. Ampliação de 100 x 
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Figura A.6 – MEV - BSE na condição lubrificada com B20SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: centro da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.7 – MEV - BSE na condição lubrificada com B20SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda lateral da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.8 – MEV - BSE na condição lubrificada com B20SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda frontal da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.9 – MEV - BSE na condição lubrificada com B10SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: escara completa. Ampliação de 100 x 
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Figura A.10 – MEV - BSE na condição lubrificada com B10SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: centro da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.11 – MEV - BSE na condição lubrificada com B10SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda lateral da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.12 – MEV - BSE na condição lubrificada com B10SB e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda frontal da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.13 – MEV - BSE na condição lubrificada com B0S50 e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: escara completa. Ampliação de 100 x 
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Figura A.14 – MEV - BSE na condição lubrificada com B0S50 e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: centro da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.15 – MEV - BSE na condição lubrificada com B0S50 e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda lateral da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.16 – MEV - BSE na condição lubrificada com B0S50 e em função dos parâmetros N1, N2 e 

N3, a 10 Hz e 10 N: borda frontal da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.17 – MEV - BSE na condição a seco e em função dos parâmetros N1, N2 e N3, a 10 Hz e 

10 N: escara completa. Ampliação de 50 x 

N
1

 

 

N
2

 

 

N
3

 

 
 

deslizamento de 1 mm 

deslizamento de 1 mm 

deslizamento de 1 mm 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

146 

Figura A.18 – MEV - BSE na condição a seco e em função dos parâmetros N1, N2 e N3, a 10 Hz e 

10 N: centro da escara. Ampliação de 3000 x 
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Figura A.19 – MEV - BSE na condição a seco e em função dos parâmetros N1, N2 e N3, a 10 Hz e 

10 N: borda lateral da escara. Ampliação de 3000 x 

N
1

 

 

N
2

 

 

N
3

 

 

 

deslizamento 

deslizamento 

deslizamento 



 

 

Aline Cristina Mendes de Farias    PPGEM/UFRN 

148 

Figura A.20 – MEV - BSE na condição a seco e em função dos parâmetros N1, N2 e N3, a 10 Hz e 

10 N: borda frontal da escara. Ampliação de 3000 x 
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