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RESUMO 

 

Bico injetor é um importante componente do sistema de injeção de um motor diesel 

responsável pela atomização do combustível, por uma combustão eficaz e uma baixa emissão 

de poluentes, a qual afeta diretamente o meio ambiente e o sistema cardiovascular humano. 

Os padrões limítrofes de emissões veiculares definidos pela legislação ambiental são 

crescentemente rigorosos, como o PROCONVE P7, no Brasil e a Euro 6, na União Européia e 

restringem o tamanho do material particulado e NOx. O objetivo desta Tese foi investigar e 

compreender os mecanismos de desgaste de materiais frágeis e dúcteis que se submetem à 

ação de um atomizador do tipo Common Rail, erosão, cavitação, aderência, adesão e corrosão. 

Desenvolveu-se um método sistemático para avaliar biocombustíveis diesel, com aditivos ou 

obtido em postos, o seu processo de atomização e sua interação com dois materiais 

estruturais, um quimicamente ativo, cobre eletrolítico e um quimicamente inerte, vidro de 

óxido de silício. Um dispositivo equipado com uma câmara de atomização de alta pressão 

(HPSC), um dispositivo de ensaio de bico injetor e uma câmera CCD foram usados na 

avaliação do processo de atomização. Nesta, foram ensaiados quatro fluidos: Ultrasene (fluido 

padrão da máquina TM 507); B6 aditivado com tensoativos; B6 com tensoativos e água e B6 

com tensoativos, água e glicerina. Uma bancada dinamométrica foi utilizada nos ensaios dos 

motores estacionário diesel monocilíndrico, marca Branco BD 5.0, quatro tempos, de 5 cv 

funcionando com os combustíveis supracitados. Ao final de 150 horas de ensaio de cada 

combustível, o motor foi desmontado, inspecionado visualmente e feito um 

recondicionamento completo (incluindo bico injetor). O material particulado resultante da 

combustão foi coletado por uma cápsula de coleta de gases da combustão, desenvolvido pelo 

Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural (GET/UFRN). Técnicas de análises 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva (EDS) 

foram usadas para avaliar os danos resultantes nos materiais submetidos à atomização e aos 

materiais particulados resultantes da combustão do motor diesel BD 5.0 após 20 e 150 horas. 

Para cada fluido ensaiado foi utilizado um bico injetor novo e os jatos atomizados por cada 

bico (novo e após ensaios) foram filmados com câmera CCD (resolução de 10 kfps). 

Posteriormente esses bicos foram analisados por MEV e EDS. Observaram-se partículas 

metálicas com áreas entre 0,5 e 50,0 µm
2
. Evidências de desgaste por aderência, adesão, 

corrosão, erosão e cavitação foram observadas no bico injetor, devido ao processo de 

atomização dos fluidos. 

 

Palavras-chave: Motor Diesel. Biodiesel. Emissões. Desgaste. Atomização. Bico Injetor 

Common Rail.  



ABSTRACT 

 

A nozzle is a very important component of a diesel engine injection system. It is 

responsible for the atomization of the fuel for efficient combustion and low pollutant 

emissions levels, which directly affects the environment and the human cardiovascular 

system. The standards of vehicle emissions set by the environmental legislation are 

increasingly stringent, as PROCONVE P7 in Brazil and Euro 6, in the European Union. They 

restrict the size of the particulate material and NOx emissions levels. The main objective of 

this thesis is to investigate and understand the wear mechanisms of brittle and ductile 

materials which undergo the action of an atomizer type common rail, erosion, cavitation, 

adherence, adhesion, and corrosion. A systematic method was developed for evaluating diesel 

biofuels with additives or obtained in gas stations, its process of atomization and its 

interaction with two structural materials: a chemically active, electrolytic copper, and a 

chemically inert, silicon oxide glass. A test rig equipped with a high-pressure atomizing 

chamber (HPSC), a carrier device for ductile and brittle materials and a CCD camera were 

used to evaluate the atomization process. In this test rig there were tested three fluids: 

Ultrasene (standard fluid of the fluid nozzle testing machine TM 507), B6, B6 additivated 

with surfactants plus water and additivated B6 with surfactants, water and glycerin. A 

dynamometer test rig was used for testing a stationary diesel single cylinder engine, brand 

Branco, model BD5.0, four-stroke, 5 cv diesel, with the aforementioned fuels. In the end of 

150 hours of each test fuel, the engine was disassembled, visually inspected and its main parts 

were replaced - piston, piston rings, pin, connecting rod, bearings, valves, seals, gaskets and 

the nozzle repair were replaced. The particulate matter coming from the combustion process, 

was collected by a device developed in the Tribology Study Group and Structural Integrity 

(GET-UFRN). Scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy 

(EDS) techniques were used to assess the damage resulting from the materials submitted to 

atomization and the particulate matter from the exhaust of combustion after 20 and 150 hours. 

Each fluid was atomized by a new nozzle and the spray atomized by each nozzle (the new one 

and after testing) was recorded using a CCD camera in a 10 kfps resolution. Posteriorly, those 

nozzles were analyzed by SEM and EDS. It was observed metal particles ranging in size from 

0.5 to 50.0 μm
2
. Evidences of wear by adherence, adhesion, corrosion, erosion and cavitation 

were observed on inject nozzle because the fuel atomization processes. 

 

Keywords: Diesel Engine. Biodiesel. Vehicle Emissions. Wear. Atomization. Common Rail 

Injector Nozzle.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os MCIs (Motores de Combustão Interna) têm sido associados desde os anos 1970 à 

principal fonte de poluição ambiental nas principais metrópoles do mundo – esta é a 

mensagem repassada pela imagem da Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 – Visualização conceptual retratando o senso coletivo das populações dos grandes 

centros urbanos que atribuem as causas de diversas patologias pulmonares aos particulados 

sólidos PM emitidos por MCIs 

Fonte: OLIVEIRA FILHO et al. (vol. A, 2015) 
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O imaginário popular, os médicos pneumologistas e a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) arraigaram-se às versões primitivas dos motores diesel. Loic Chauveau, em artigo 

sobre partículas finas que poluem a França metropolitana publicado em 14 de março de 2014, 

no sítio eletrônico Ciências e Futuro – Natureza (Science et Avenir - Nature), apresenta um 

quadro das emissões atmosféricas na França, Quadro 1.1. 

 

Quadro 1.1 – Emissões atmosféricas na França metropolitana por setor para partículas PM10 

(10 µm) em milhares de toneladas em função de diferentes setores, baseado no Relatório do 

CITEPA 

 
Fonte: Adaptado de CHAUVEAU (2014) 

 

Partículas micrométricas poluentes que são danosas à saúde humana e ao ambiente 

possuem diferentes geometrias e origens distintas. 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para causar 

problemas à saúde, sendo que quanto menores os materiais particulados, maiores os 

danos à saúde. As partículas finas passam mais tempo em suspensão na atmosfera 

comparativamente com partículas maiores, estas, podem ser transportadas por 

grandes distâncias o que aumenta seu potencial de causar impactos nos indivíduos. 

Os materiais particulados finos se depositam nos brônquios terminais e alvéolos, 

agravando problemas respiratórios e podendo causar mortes. (IBALD-MULLI et al., 

2002). 

 

Algumas dessas partículas podem ser assimiladas a partir da visualização da 

Figura 1.2, de uma investigação europeia recente, obtidas em Chauveau (2014). 
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Figura 1.2 – Morfologias e origem de diversas partículas finas que poluem o ambiente 

  

(a) Cinzas de combustíveis pesados (por ex. de 

caldeiras industriais) 
(b) Cinzas da combustão incompleta do Carbono 

  

(c) Partículas emitidas por motor diesel (Fuligem) 
(d) Partículas emitidas por aviões (Motores 

acionados a querosene) 

  

(e) Fuligens de biocombustíveis (fortemente 

alergênicas) 
(f) Pólens de plantas oleaginosas 
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Figura 1.2 – (Continuação) 

  

(g) Partículas de aerossóis desérticos (areias 

transportadas pelos ventos do deserto do Saara 

até Roma e Paris, por exemplo) 

(h) Partículas de outros aerossóis desérticos 

  
(i) Partículas tipo bastonete de gipsita, gesso 

(sulfato de cálcio hidratado, vindo do mar) 

(j) Partículas micrométricas de halita (sal-gema, 

um tipo de sal marinho) 
Fonte: Adaptado de CHAUVEAU (2014b) 

 

Nanomateriais avançam dia a dia. Na Suíça, o professor Michael Riediker, do grupo 

de pesquisa Partículas e Saúde do Institute for Work and Health, em Lausanne, tem 

investigado os efeitos de nanomateriais sobre a saúde humana, temas que vêm sendo 

discutidos em fóruns como a 11
th

 International Particle Toxicology Conference, de 26 a 30 de 

setembro de 2016, em Singapura, do qual o professor é o chairman e onde o terceiro tema 

para discussão é relativo às partículas emitidas por motores a combustão. Os dois primeiros 

são particulados de incêndios florestais e nanopartículas engenheiradas. 

Os últimos anos da década de 1990 foram marcados por progressos tecnológicos e 

enrijecimento da legislação ambiental na Europa e no Brasil. Isso tem provocado uma redução 

significativa nos poluentes dos veículos novos. Duas décadas após, a melhoria dos filtros para 
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partículas, associadas às emissões de motores diesel, assegurou um nível comparável àquele 

dos veículos a gasolina, apesar desses avanços haverem sido anulados pelo crescimento das 

frotas veiculares. A Figura 1.2 mostra que a emissão de finas partículas no segmento agrícola 

passou de 11 % para 20 %, de 1990 a 2012, e o da indústria, de 24 % para 31 %. 

Segundo Challengers (2015), a norma Euro 6c, também denominada Euro 6.2, 

começará a vigorar em 2017 e isto tem instigado os fabricantes a inovar. A montadora 

coreana Hyundai já anunciou um novo motor que satisfaz à Euro 6c, um veículo de motor 

turbocomprimido a três cilindros. A empresa química alemã BASF anunciou um novo 

catalisador a quatro vias; a fabricante francesa de equipamentos automotivos e de controle de 

emissões Faurecia a qual (afirma ser líder mundial nesse segmento) anunciou um novo filtro 

para reter partículas emitidas por motores a gasolina e a montadora alemã Mercedes-Benz já 

introduziu em um dos seus modelos de série um novo filtro de partículas. 

De acordo com o estudo europeu da APHEKOM em Perez et al. (2013), os que 

habitam em um raio central de 150 metros do eixo de circulação de dez mil veículos ou mais 

por dia representam de 15 a 30 % dos novos casos de asma infantil e, em proporções 

similares, das patologias crônicas respiratórias e cardiovasculares nos adultos de 65 anos ou 

mais (Figura 1.3). Segundo este estudo, essas doenças representam um custo anual de ≈ 

300 milhões de euros. 

 

Figura 1.3 – As cores verde (doenças cardíacas), azul (asma) e vermelha (doenças 

pulmonares) representam os percentuais respectivos das populações que residem próximo aos 

grandes eixos rodoviários das grandes cidades europeias 

 
Fonte: PEREZ et al. (2013) 
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Segundo a Who (2016), a OMS, Organização Mundial da Saúde, tem normativa que 

estabelece o limite de poluição por partículas sólidas PM2,5 (2,5 µm) aos níveis máximos de 

25 µg/m
3
 (média de 24 horas) e de 10 µg/m

3
 (média anual), enquanto tais valores de poluição 

por partículas sólidas de PM10 (10 µm) são toleráveis níveis máximos de 50 µg/m
3
 (média de 

24 horas) e de 20 µg/m
3
 (média anual). Os habitantes de Pequim respiraram, em média, em 

2013, um ar composto por 90 µg/m
3
 e, durante vários dias em janeiro de 2014, esse valor 

majorou-se uma ordem de grandeza, atingindo picos de até 900 µg/m
3
. Na França são 

80 µg/m
3
. Tais dados constam do Relatório do CITEPA-França, disponibilizados no sítio 

eletrônico do Science et Avenir, (CHAUVEAU, 2016). 

Surpreendentemente, o desgaste abrasivo de rodas, pneus e pastilhas de freios foi 

responsável, de 2000 a 2012, em Paris, por 41 % das emissões de PM10 pelo setor de 

transporte rodoviário. O gráfico da Figura 1.4 foi elaborado pelo órgão ambiental AIRPARIF, 

em seu inventário regional divulgado em dezembro de 2014, Figura 1.5. 

 

Figura 1.4 – Contribuições da abrasão das rodas, pneus e freios e outros itens do Tráfego 

Rodoviário às emissões de PM10 na grande Paris, França. 

 
Fonte: Gráfico adaptado de AIRPARIF (2014) 

 

Figura 1.5 – Inventário regional das emissões na grande Paris, França 

 
Fonte: AIRPARIF (2014) 
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Segundo o jornal Le Monde (2015), de 25 de janeiro 2015, recente avaliação do 

Instituto de Engenharia do Ambiente da Universidade Técnica de Berlim, o desgaste das 

pastilhas de freio, provocado pela frenagem veicular, lança no meio-ambiente cerca de 20 % 

do conjunto de partículas emitidas pelo tráfego rodoviário. O INSA (2016) de Lyon estima 

que esse desgaste produzam na França, anualmente, 20 mil toneladas de pós. 

Soluções veiculares acionadas eletricamente ou através de células a combustível 

demandam freios, o que alivia a carga de vilão atribuída aos motores diesel.  

Esta Tese investiga os mecanismos de desgaste de bicos injetores (tipo Common Rail) 

após atomizações de diferentes fluidos realizadas em um dispositivo de ensaio de bico injetor 

(sob pressões entre 350 a 1400 bar) e em bancada dinamométrica (sob pressão de 200 bar). 

Também faz parte desta investigação, análises do material particulado sólido emitido pelo 

motor diesel BD 5.0 da bancada dinamométrica, o qual é equipado com bico injetor (tipo 

mecânico), e caracterizações dos combustíveis biodiesel aditivados. 

 

 

1.1 HIPÓTESES 

 

Para a formalização das hipóteses desta Tese, decidiu-se investigar 

experimentalmente: 

(a) Um motor diesel de 5 cv, os mecanismos de desgaste de seus principais 

componentes após 150 horas e suas emissões de particulados sólidos ao utilizar 

combustível biodiesel B6 e B6, com aditivos. 

(b) A lubricidade e a atomização desses combustíveis em bancada apropriada. 

(c) Os mecanismos de desgaste provocados em alvos frágeis e dúcteis pelos jatos 

incidentes utilizando biocombustíveis.  

(d) O desgaste dos bocais atomizadores, após dezenas de horas de atomização a 

800 bar por um bico injetor diesel Common Rail novo, ensaiado em bancada.  

 

Formularam-se cinco hipóteses: 

H1. Os tensoativos utilizados como aditivo ao B6 majoram o consumo, mas melhora 

a combustão. 

H2. Há produção e transporte de materiais particulados PM2,5, e PM10 e 

nanométricos pelos gases de escape para todos os combustíveis ensaiados. 

H3. A lubricidade do combustível melhora com o uso dos aditivos utilizados. 
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H4. A atomização em bicos Common Rail produz desgaste erosivo e cavitativo nos 

materiais frágeis e dúcteis no seu entorno associado à corrosão nos materiais 

metálicos. 

H5. O comprimento e a velocidade média dos jatos atomizados por cada um dos 

bocais de um bico variam e o seu desgaste é influenciado pelo combustível e seus 

aditivos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um método sistemático para avaliar biocombustíveis diesel, o seu 

processo de atomização e sua interação com materiais estruturais que exibem comportamento 

frágil ou dúctil, seus mecanismos de desgaste e a morfologia e dimensões de materiais 

particulados integrantes da combustão em motor do ciclo diesel. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar os combustíveis biodiesel empregados; 

b) Elaborar uma bancada para ensaio de atomização de bico Common Rail que 

possibilite analisar mecanismos de desgaste e registrar fotograficamente o perfil 

dos jatos atomizados; 

c) Realizar ensaios em motor monocilíndrico de 5 cv para inspecionar visualmente o 

desgaste das peças envolvidas no processo de combustão; 

d) Realizar ensaios de lubricidade em bancada de HFRR para avaliar os 

biocombustíveis empregados; 

e) Identificar os mecanismos de desgaste do bico injetor; 

f) Avaliar a morfologia da superfície e os mecanismos predominantes de desgaste de 

materiais frágeis e dúcteis submetidos aos jatos incidentes resultantes do processo 

de atomização a alta pressão. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

O capítulo de introdução expõe a problemática, contendo as hipóteses formuladas e os 

objetivos a serem alcançados. Os capítulos seguintes referem-se à revisão da literatura, a 

metodologia, aos resultados e discussão e às conclusões correspondentes às hipóteses e aos 

objetivos e recomendações para novos trabalhos. Os elementos pós-textuais seguintes são as 

referências e seis apêndices que tratam, respectivamente, de: (A) Desenvolvimento de um 

Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail e de um Método de Atomização dos 

Fluidos sobre os Alvos; (B) Evolução do Comprimento e Velocidade Média dos Jatos 

Atomizados por Injetores Common Rail; (C) Particulados Sólidos PM2,5 e PM10 Gerados na 

Combustão dos Combustíveis Biodiesel com e sem Aditivos; (D) Ensaios de Lubricidade dos 

Combustíveis com e sem Aditivos em bancada HFRR; (E) Caracterização do Material do 

Material do Bico Injetor Common Rail. Ainda, o Anexo A contém uma revisão da literatura 

sobre os MCIs de Ignição por Compressão. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo é dividido em quatro partes. Na primeira, discutem-se a Tribologia e a 

definição dos mecanismos de desgaste dos materiais; na segunda, os combustíveis e os 

biocombustíveis desenvolvidos; na terceira, o processo de atomização de um fluido e, na 

quarta, discute-se a geração de particulados sólidos PM2,5 e PM10 e outras partículas emitidas 

por um motor diesel convencional. No Anexo A tem-se uma revisão bibliográfica sobre MCI 

de Ignição por Compressão. 

 

 

2.1 A TRIBOLOGIA E MECANISMOS DE DESGASTE 

 

Desde a Antiguidade, o ser humano aprendeu a fazer fogo a partir da fricção entre dois 

pedaços de madeira. O atrito e o fogo constituíram pilares importantes ao desenvolvimento 

tecnológico da Humanidade. Hutchings, 2016, afirma que, no entorno de 1.500 dC, Leonardo 

da Vinci deixou escrita à associação da lubrificação com um baixo atrito e, do fogo, com um 

elevado atrito: 

The action of friction is divided into parts of which one is simple and all the others 

are compound. Simple is when the object is dragged along a plain smooth surface 

without anything intervening; this alone is the form that creates fire when it is 

powerful, that is it produces fire, as is seen with water-wheels when the water 

between the sharpened iron and this wheel is taken away. The others are compound 

and are divided into two parts; and the first is when any greasiness of any thin 

substance is interposed between the bodies which rub together; and the second is 
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when other friction is interposed between this as would be the friction of the axles of 

the wheels. (HUTCHINGS, 2016). 
 

Hutchings, 2016, afirma ainda que Leonardo da Vinci já ressaltava que o “atritar 

junto” conduzia ao desgaste das peças que interagiam mecanicamente entre si: 

(…) the noun he used for “friction” was “confregazione”, derived from the verb 

“confregare” meaning “to rub together”, and not the modern Italian term “attrito”. 

In most instances “confregazione” can be translated as “friction”, but in some 

cases Leonardo was clearly referring to the act of rubbing which then led to wear. 

(HUTCHINGS, 2016). 
 

Um exemplo útil do controle do fogo, na tecnologia dos últimos cem anos, é aquele 

dos motores a combustão interna. E, na análise desses motores, a Tribologia tem sido um 

importante vetor considerado desde que o objetivo seja o seu aprimoramento. 

A Figura 2.1 ilustra algumas aplicações atuais da Tribologia, todas associadas ao 

conceito da “confregazione” de que tratou Leonardo da Vinci. 

 

Figura 2.1 – Exemplos do escopo investigativo da Tribologia. (a) Medida de um risco 

esclerométrico – profundidade, largura e volume; (b) Perfilometria da superfície, textura e 

defeitos; (c) Medida de desvios de planicidade, curvatura ou raio de concordância; (d) Ensaios 

tribológicos em laboratório investigando atrito e desgaste; (e) Rugosímetro e a medida da 

rugosidade e ondulação; (f) Ensaios esclerométricos com energia de deformação variável; 

(g) Nano-indentação e (h) Medição da espessura de filme fino 

 
(a)                                 (b)                               (c)                                  (d) 

 
(e)                               (f)                           (g)                               (h) 

Fonte: RTEC INSTRUMENTS (2013) 

 

LIMA, 2010, afirma que: 

Em motores de combustão interna, o desgaste corrosivo deve-se a reações 

triboquímicas (devido a misturas ar/combustível) na face de contato anel/cilindro. A 

presença de enxofre no combustível aumenta o desgaste corrosivo. Este desgaste 

ocorre sempre que as superfícies em contato se encontram em um ambiente 
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corrosivo. O deslizamento entre as superfícies provoca a remoção do filme protetor 

formado, facilitando assim o ataque corrosivo destas superfícies pelo meio.  

A cavitação é um mecanismo de desgaste caracterizado por microcavidades 

decorrentes da formação e subseqüente colapso, dentro de um líquido e próximo à 

parede que o confina, de bolhas contendo vapor, gás ou ambos. A cavitação resulta 

de uma redução localizada da pressão hidrostática, produzida seja pela 

movimentação de líquido (escoamento) seja por uma superfície sólida (vibração). A 

cavitação é um mecanismo de desgaste por fadiga, ou seja, o material é sujeito a 

forças cíclicas desenvolvidas em decorrência de sucessivos  colapsos de bolhas 

gerando, nas paredes do material, micro-cavidades. 

Erosão por partículas sólidas é a perda de material resultante de repetidos 

impactos de partículas sólidas, contidos em gás ou líquidos a velocidades 

significativas. O mecanismo é regido pela formação de crateras oriundas da 

deformação plástica causadas pelo impacto que sólidas partículas promovem a 

superfície do metal, sendo que a princípio os metais são endurecidos na região de 

atuação da deformação plástica. (LIMA, 2010). 

 

A Figura 2.2 ilustra a erosão por partículas duras investigadas pela Tribologia e os 

mecanismos de dano provocados pela erosão por partículas sólidas ao atingirem um alvo. 

 

Figura 2.2 – Erosão promovida por partículas incidentes a (a) ângulos rasantes, equivalendo à 

abrasão; (b) ângulos próximos a 90
o
 e velocidade de incidência baixa promovem fadiga; (c) à 

velocidade média (esquerda), deformação plástica ou fratura frágil (à direita) com formação 

de debris; (d) ângulos próximos a 90
o
 e velocidade de incidência alta que promovem fusão do 

material do alvo; (e) impacto de grandes corpos promovem fusão localizada e nuvem de 

debris lançados ao meio-ambiente; (f) erosão em escala atômica 

 

Fonte: Adaptado de LIMA (2015, vol. A) 
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Os mecanismos de desgaste erosivo assemelham-se ao desgaste abrasivo 

(Figura 2.1(a)) unicamente no caso de colisão de partículas em baixo ângulo de incidência em 

relação ao alvo. Ângulo de 90
o
 ou flutuações de ±40

o
 neste valor de incidência da partícula no 

alvo depende da sua energia cinética, da velocidade de impacto da partícula, Vip, podendo 

promover: 

1. dano por fadiga (baixa Vip), Figura 2.1(b); 

2. deformação plástica, evidenciando dimples, Figura 2.1(c, à esquerda); ou 

3. formação de debris associados à fratura frágil, Figura 2.1(c, à direita) 

(ambas à média Vip); 

4. fusão, (alta Vip), Figura 2.1(d), em que a pequena massa da partícula 

incidente é incubada pelo material do alvo; 

5. fusão e um fluxo superplástico (alta Vip), Figura 2.1(e), em que a massa 

considerável da partícula incidente também gera debris rechaçados em 

uma nuvem ao meio-ambiente; e 

6. erosão em escala atômica. 

 

A Figura 2.3 ilustra os três mecanismos de desgaste abrasivo, por corte (“cutting”), por 

formação de proa (“prow formation”) e por sulcamento (“grouving, ploughing”). 

 

Figura 2.3 – Morfologia do desgaste abrasivo por (a) corte, (b) formação de proa e 

(c) sulcamento 

 
Fonte: LIMA (2015) 

 

Abramek, Stoeck e Osipowicz (2015) investigaram o desgaste corrosivo incidente 

sobre elementos de um sistema de injeção diesel Common Rail e a perda gradual ou total da 

sua funcionalidade, Figura 2.4. Em primeiro lugar, consideraram que os pares tribológicos e 

anisotropias localizadas no material original conduzem à corrosão nos subconjuntos do 

sistema de injeção que trabalham em contato direto com o combustível. Em segundo lugar, as 
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células galvânicas formadas e que produzem reações de redução e de oxidação em presença 

de eletrólitos. 

 

Figura 2.4 – Fotos ilustrativas de desgaste em bicos injetores Common Rail evidenciando o 

seu entorno com corrosão por pite: (a) bocal produzido pela Bosch; (b) agulha fabricada pela 

Denso; (c) agulha fabricada pela Delphi e (d) cabeça da agulha fabricada pela Delphi 

(a)   (b)  

(c)   (d)  
Fonte: ABRAMEK, STOECK e OSIPOWICZ (2015) 

 

Esses autores consideram também que ocorre o desgaste severo quando a taxa de 

formação de óxidos e hidróxidos devidos à corrosão é mais alta do que a taxa de desgaste 

associada aos demais mecanismos de desgaste da superfície. Relativamente aos combustíveis 

biodiesel, esses autores consideram que possuem um elevado grau de oxidação, tendência à 

polimerização, higroscopicidade, formação de depósitos e maior degradação microbiológica. 

A corrosão do cobre em ambiente contendo oxigênio e enxofre foi investigado 

recentemente por Ma et al., 2014. Nove distintas cores integram regiões bem definidas por 

produtos que podem ser formados em função de distintos pH e potenciais elétricos 

desenvolvidos no meio, mapeados no diagrama de Pourbaix da Figura 2.5. Tais produtos 

caracterizam-se, nos casos de nanopartículas de cobre interagentes com o enxofre e o 

oxigênio investigadas por Ma et al., 2014, por estruturas amorfas e cristalinas que se 

desenvolvem durante o processo de sulfetização associado a diferentes mecanismos, como 

dissolução e precipitação, Figura 2.6. 
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Figura 2.5 – Diagrama de Pourbaix do sistema Cu-O-S desenvolvido por MA et al. (2014) 

destacando-se as cores e os diferentes produtos CuxSy que podem ser formados sob diferentes 

condições de sulfetização, pH e potencial redox 

 
Fonte: MA et al. (2014) 

 

Figura 2.6 – Processo de sulfetização sólido-fluido acompanhado por formação em menor 

escala de dissolução-precipitação de pequenos clusters de CuxSy de nanopartículas de CuO 

 
Fonte: MA et al. (2014) 

 

Neste último caso, importa visualizarem-se formas e cores, como os diferentes matizes 

decorrentes da sulfetização de óxido de cobre por meio de diferentes relações molares 

enxofre/cobre, como discutido por Ma et al. (2014) de cujo artigo foi extraída a imagem da 

Figura 2.4. 
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Tons de violeta associam-se ao Cu2+(aq), marrom, Cu4SO4(OH)6(s), azul celeste, 

CuO(cr), verde, Cu2, roxo, CuS(s) e assim por diante, como expostos na legenda da 

Figura 2.5, que contém um diagrama de Pourbaix, em que se associa um potencial químico, 

medido em pH e um potencial elétrico, medido em Volts, de elementos químicos que 

interagem com um metal. Neste caso, os elementos químicos são o oxigênio e o enxofre e o 

elemento químico metálico, o cobre. 

Oliveira Filho (2011), em sua dissertação de mestrado, apresentou evidências do 

desgaste de um motor diesel BD 5.0 que utilizava diesel puro, blendas de biodiesel de soja e 

de girassol, contaminadas, ou não, por água destilada, submetido a ensaios dinamométricos. 

Na Figura 2.7 apresentam-se evidências de mecanismos de desgaste adesivo, 

oxidativo e abrasivo, associados, ou não, aos depósitos de colônias de carbonização, 

oriundos do combustível ou do óleo lubrificante, nas paredes das superfícies circunferenciais 

do pistão, (a), (b), (c), (d), dispostas a 90 graus, à altura da sua cabeça, em função de 

(1) tolerâncias dimensionais, desvios de forma e de posição do pistão acoplados às 

solicitações termomecânicas e (2) da sua rigidez diferencial relativamente à posição do pino 

do pistão, o qual, em serviço, é animado por um movimento alternado (“reciprocating”). 

A basculação microscópica de um pistão no interior do cilindro (Figura 2.7(e)) é uma 

função: 

(1) da textura superficial, tolerâncias, desvios de forma e posição, (que podem 

implicar em uma folga radial no par pistão - cilindro, designada por “slap”); 

(2) da cinemática e dinâmica do sistema tribológico pistão - cilindro – pino do pistão 

- biela; 

(3) das solicitações termomecânicas e hidrodinâmicas (associadas, por exemplo, a 

eventuais danos por clogging no bocal do bico injetor) envolvidas nesse sistema e os 

consequentes estados de tensões e deformações atuantes; 

(4) dos materiais, suas propriedades térmicas e mecânicas, de modo a compatibilizar 

– ou não - tais tensões e deformações;  

(5) número de ciclos;  

(6) dano acumulado ao longo da vida em serviço. 

 

Perfis da saia do pistão vêm sendo simulados para otimizar o atrito e o desgaste no par 

tribológico pistão - cilindro, como no estudo de Panayi, Diaz e Schock (2009), através de um 

método que compara a resposta da superfície externa do pistão aos resultados da simulação. 
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Figura 2.7 – Desgaste adesivo diferencial em quatro superfícies circunferenciais (a), (b), (c), 

(d), distantes 90 graus, uma da outra, na parede lateral do pistão do motor estacionário, em 

função do abaulamento da geratriz do pistão e da sua rigidez diferencial, relativamente à 

posição do pino do pistão; (e) basculamento do pistão no interior do cilindro, função da folga 

radial, “slap”, que pode provocar danos por desgaste abrasivo como na imagem (f) 

 
(a) 0 grau 

 
(b) 90 graus 

 
(c) 180 graus 

 
(d) 270 graus 

 
(e) Fonte: PANAYI, DIAZ e SCHOCK (2009) 

 

 
(f) Piston Slap. Fonte: FASTV6 (2007) 

Fonte: OLIVEIRA FILHO (2011) 
 

Alguns dos principais mecanismos de desgaste evidenciados por Oliveira Filho (2011) 

foram: 

http://www.1fastv6.com/Dieselectomy/Kirkenginepic8.jpg
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(1) adesivo, das colônias de carbonização superficiais resultantes da combustão 

aderidas à superfície da cabeça do pistão e à superfície da câmara de combustão;  

(2) oxidativo, relativo à triboquímica da combustão e sua interação com o material 

da cabeça do pistão e à superfície da câmara de combustão; 

(3) abrasivo, função das partículas duras dos óxidos Al2O3, Si2O2 e SiC  

desenvolvidas, desprendidas e que promoveram a abrasão na parede do pistão, 

comprovado nas Figura 2.7(a) e 2.7(c). 

 

Nas Figuras 2.8, 2.9 e 2.10 podem ser observadas texturas resultantes dos mecanismos 

de desgaste, aqui evidenciados por depósitos de filmes e/ou pela coloração. 

 

Figura 2.8 – Formação de colônias de carbonização superficiais resultantes da combustão 

aderidas à superfície da cabeça do pistão e câmara de combustão 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

Fonte: OLIVEIRA FILHO (2011) 

 

A morfologia de partes importantes do MCI (Motor de Combustão Interna), 

originalmente concebido para utilizar óleo diesel fóssil e que utilizou desde o óleo diesel até 
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diversas misturas de biodiesel, inclusive incorporando contaminação com água destilada e que 

são apresentadas nas Figuras 2.7 e 2.8. 

 

Figura 2.9 – (a) Distribuição circunferencial e radial do desgaste adesivo por colônias de 

carbonização e desgaste oxidativo resultantes da combustão e que constituem a textura da 

superfície da cabeça do pistão e da câmara de combustão; (b) cilindro do motor Branco BD 

5.0, com a sua parede interna apresentando os sulcos de usinagem por brunimento; 

(c) superfícies do cabeçote e válvulas de admissão e escape; (d) superfície do cabeçote, 

evidenciando o desgaste no entorno da sede do bico injetor e (e) e (f) superfícies do bico 

injetor evidenciando o desgaste adesivo 

  

  

  
Fonte: OLIVEIRA FILHO (2011) 

 

a b 

c 

d 

e f 
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Figura 2.10 – Detalhamento de evidências associadas aos mecanismos de desgaste (1) 

corrugação na borda da cabeça do pistão; (2) desgaste abrasivo dos sulcos de usinagem do 

pistão e (3) depósitos de carbonização na cabeça do pistão 
 

Fonte: OLIVEIRA FILHO (2011) 

 

As Figuras 2.9 e 2.10 demonstram evidências de regime de desgaste moderado do 

motor, ratificando a boa lubricidade do biodiesel, como relatado por Farias e colaboradores, 

2010, de acordo com Oliveira Filho (2011). 

Entretanto, o bico injetor apresentou evidências de clogging por desgaste adesivo 

severo, através da deposição de materiais no seu bocal, implicando na necessidade da sua 

limpeza após um intervalo, a ser investigado, de horas em serviço. Há registros, na literatura, 

de que há, adicionalmente, desgaste erosivo e por cavitação-corrosão, Kasetsart et al., 2010, 

de acordo com Oliveira Filho (2011). 

 

 

2.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE OS COMBUSTÍVEIS  

 

Neste item foi feita uma abordagem sobre o elemento principal para o funcionamento 

dos MCIs, que são os combustíveis. Foram também analisadas, as propriedades e as 

características físico-químicas do diesel e do biodiesel utilizados para o funcionamento dos 

motores de ignição por compressão (ICO). 

 

 

1 

2 

3 
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2.2.1 Combustíveis 

 

O combustível é a matéria prima utilizada para produzir calor, energia ou luz. A 

queima ou combustão é uma reação química na qual os elementos constituintes do 

combustível se combinam com o oxigênio do ar. Para que ocorra a queima de um combustível 

é necessário que este atinja uma temperatura definida, chamada de temperatura de ignição. Os 

combustíveis podem estar nos estados sólido, líquido ou gasoso nas condições ambientais. 

Os principais combustíveis sólidos naturais são a madeira e os produtos de sua 

decomposição natural, turfa e carvão. Para que um sólido possa ter valor como combustível é 

necessário que tenha um poder calorífico elevado e queime com facilidade, com ou sem 

chama. 

No Brasil, o carvão como fonte de energia não é muito utilizado, visto que a 

produção de energia é proveniente de fontes hidráulicas. No caso do carvão vegetal, 

existe um maior controle com relação a sua utilização, visto que seu consumo 

provoca um desmatamento considerável das florestas; mesmo assim, a lenha 

participa com 8,3 % da matriz energética nacional. (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2013). 

 

O combustível líquido tem certas vantagens em comparação com os sólidos. 

Geralmente possui maior poder calorífico, mais facilidade e economia de armazenagem e fácil 

controle de consumo. No Brasil os combustíveis líquidos são obtidos a partir do petróleo e da 

biomassa. Os mais usados são: gasolina, querosene, óleo diesel e álcool. Já com relação aos 

combustíveis gasosos pode-se citar o gás natural e o gás liquefeito de petróleo (GLP), como 

os principais componentes da matriz energética. 

Leontsinis (1988) diz que um bom combustível para motores diesel deverá apresentar 

características que permitam uma boa partida, aquecimento uniforme, aceleração suave e 

operação suave do motor. Não deve apresentar problemas de detonação e corrosão e deve 

minimizar o desgaste e a produção de fumaça.  

Além destes, o combustível também deve promover a limpeza dos injetores e da 

câmara de combustão e também permitir longa vida aos filtros. Deve proporcionar a máxima 

autonomia possível em termos de consumo e, por fim, evitar a excessiva diluição do óleo 

lubrificante. 

Assim, os combustíveis para motores diesel devem estar de acordo com especificações 

técnicas que venham a garantir um desempenho satisfatório dos motores, com o custo mais 

baixo possível de sua adequabilidade para os vários tipos de motores em suas diferentes 

condições de operação. 
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Dentre as especificações técnicas exigidas de um bom combustível destinado aos 

motores de ignição por compressão, a seguir são destacadas aquelas que estão mais 

diretamente relacionadas ao objetivo principal deste trabalho de pesquisa. 

Inversamente, espera-se que o espaço ocupado pelo etanol e biodiesel nessa matriz 

aumente significativamente, vez que um dos maiores desafios da sociedade contemporânea é 

o desenvolvimento de novos combustíveis e fontes de energia que possam substituir esses 

derivados, independentemente de sua oferta atual e futura.  

As principais forças mobilizadoras para esse desenvolvimento passam pela 

racionalização do uso dos recursos naturais disponíveis, seja no seu aspecto energético, 

econômico, social ou ambiental. Dentro desse contexto, este capítulo procura caracterizar os 

combustíveis ou biocombustíveis envolvidos nesse processo. 

 

 

2.2.2 Óleo Diesel 

 

Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos, o 

óleo diesel é um composto formados principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em 

baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com as 

características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. O 

combustível é um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de 

material em suspensão e com odor forte e característico. 

O óleo diesel é utilizado em motores de combustão interna e ignição por compressão 

(ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, 

furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande 

porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por 

exemplo). (PETROBRAS, 1012). 

 

O óleo diesel ocupa posição de destaque na matriz de combustíveis veiculares do país, 

mesmo com a proibição de uso em veículos leves. Há, porém, tendência futura de queda da 

participação do óleo combustível e do gás liquefeito de petróleo para o uso industrial. 

Este é constituído por uma mistura de hidrocarbonetos com ponto de ebulição entre 

200 e 360 °C, oriundo da destilação do petróleo, através de processos de síntese ou 

craqueamento catalítico a baixas temperaturas. Normalmente este combustível é 

obtido por destilação atmosférica e a vácuo. Tem poder calorífico médio (ou calor 

de combustão) de 10.688 kcal/kg. (CARDOSO et al., 2006). 

 

Poder calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor 

desprendida durante a sua combustão estequiométrica. Durante a combustão de certa massa de 

combustível, a água é produzida pela oxidação do hidrogênio e passa a fazer parte dos 
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produtos da combustão. Caso a água gerada como produto da combustão se encontre na fase 

vapor, a quantidade de calor liberada no processo é chamado Poder Calorífico Inferior (PCI). 

Se a água formada na combustão é totalmente condensada para a fase líquida, a 

energia liberada pelo combustível é o Poder Calorífico Superior (PCS). A diferença entre o 

PCS e o PCI é a entalpia de vaporização da água formada na combustão (GARCIA, 2002). 

Na medição do PCS e do PCI, faz-se necessário estabelecer condições padronizadas 

de pressão e temperatura, nas quais o ensaio é realizado ou o resultado é 

apresentado.  Geralmente, adota-se 1 atm. e 20°C como condições padrões para os 

reagentes e produtos após a combustão, e neste caso, denomina-se poder calorífico à 

pressão constante (HEYWOOD, 1988). 

 

A energia contida no diesel combustível não é controlada durante a sua obtenção. O 

valor do seu poder calorífico inferior será variável e dependerá da refinaria na qual é 

produzido, da época do ano e da fonte de petróleo utilizada como matéria-prima. Todas estas 

variáveis afetam a composição do combustível. Óleo diesel com altas porcentagens de 

aromáticos tende a ter altos conteúdos de energia por litro, ainda que os aromáticos tenham 

baixos poderes caloríficos por quilograma. Sua alta densidade compensa o seu baixo conteúdo 

energético quando se leva em consideração a massa do combustível. Isto tem importância 

especial quando se trata de motores diesel, porque o combustível é fornecido 

volumetricamente para o motor.  

Em condições ideais, todo o carbono combustível diesel queimaria transformando-se 

em dióxido de carbono e todo o hidrogênio queimaria transformando-se em vapor de água. 

Em muitos casos, virtualmente, todo o combustível segue este caminho. Contudo, se o 

combustível tiver enxofre, este será oxidado, transformando-se em dióxido e trióxido de 

enxofre. Estes óxidos de enxofre podem reagir com o vapor de água, formando ácido 

sulfúrico e outros componentes sulfatados. Estes sulfatos podem formar partículas na 

exaustão e elevar o nível de particulados nessa mesma exaustão.  

Em 1993, Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA) estabeleceu que o diesel 

americano pudesse conter no máximo 500 ppm de enxofre. Isto correspondeu a uma redução 

de dez vezes o teor da mencionada substância, contribuindo grandemente para a redução de 

partículas na exaustão. Em 2006, a EPA estabeleceu uma nova redução do enxofre para 

15 ppm. Isto eliminará o enxofre como componente fornecedor de particulados na exaustão e 

permitirá a introdução de tratamentos catalíticos de gases em motores diesel. Portanto, como 

visto acima, o enxofre é altamente nocivo para os catalisadores e limita as opções disponíveis 

para o controle das emissões dos motores no futuro. 
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No Brasil, os novos limites de emissão para veículos leves e pesados a serem 

cumpridos pelas montadoras e que entraram em vigência a partir de 2012, exigem adequação 

dos combustíveis e, por essa razão, se discute atualmente com a ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), os refinadores de petróleo e as montadoras de 

veículos, as especificações necessárias ao atendimento dos requisitos ambientais que incluam, 

no mínimo, a redução dos teores de enxofre na gasolina para 50 ppm, até o final de 2010, e 

para 10 ppm no óleo Diesel para 2013, segundo o IEA (2009) publicado pelo Departamento 

de Energia dos EUA. 

O regulamento técnico ANP Nº 5/2010, através da Resolução da ANP Nº 52 de 29 de 

dezembro de 2010 classifica o óleo diesel marítimo em dois tipos, de acordo com a 

viscosidade A (DMA) ou B (DMB). Para o DMA a viscosidade a 40 ºC fica na faixa de 1,5 a 

6 mm
2
/s e para o DMB, também a 40 ºC tem-se como valor máximo aceito 11 mm

2
/s. 

As determinações das características dos produtos serão feitas mediante o emprego de 

Normas Brasileiras (NBR), da Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT), ou de 

normas da Sociedade Americana para Ensaios e Materiais (ASTM – American Society for 

Testing and Materials). 

O Diesel S-10 é o diesel com teor de enxofre máximo de 10 mg/kg (ou ppm); o Diesel 

S-10 tem número de cetano de 48, contra 42 do Diesel S-500/1800 e 46 do Diesel S-50. O 

número de cetano mede a qualidade de ignição. Além disso, possui uma faixa estreita de 

variação da massa especifica (820 a 850 kg/m³), e uma curva de destilação com a temperatura 

dos 95 % evaporados de no máximo 370 ºC. De acordo com a Petrobras (2012), a presença do 

S10 será sempre crescente como demonstrado no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1 – Variação da qualidade do Diesel no Brasil 2009/2020 

 
Fonte: PETROBRAS (2012) 
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No entanto, outras fórmulas moleculares são também usadas. Por exemplo, de acordo 

com Ferguson e Kirkpatrick (2001), pode-se escrever para óleo diesel: C14,4H24,9. 

Produzido a partir da refinação do petróleo, o óleo diesel é formulado através da 

mistura de diversas correntes como querosene, gasóleos, nafta pesada, diesel leve e diesel 

pesado, provenientes das diversas etapas de processamento do óleo bruto. 

As proporções destes componentes no óleo diesel são aquelas que permitem enquadrar 

o produto final dentro das especificações previamente definidas e que são necessárias para 

permitir um bom desempenho do produto, além de minimizar o desgaste nos motores e 

componentes e manter a emissão de poluentes gerados na queima do produto, em níveis 

aceitáveis. 

Sua fórmula molecular varia de acordo com o tipo de diesel; no entanto, em se 

tratando da combustão do combustível líquido, é conveniente exprimir a composição em 

termos de um único hidrocarboneto, embora ele seja uma mistura de vários hidrocarbonetos. 

Segundo Van Wylen, Sonntag e Claus Borgnakke (1998), o óleo diesel é usualmente 

considerado como duodecano C12H26. 

O óleo diesel comum ou comercial, utilizado universalmente, embora atenda aos 

requisitos básicos em termos de características físicas e químicas, requer cuidados quanto ao 

manejo e utilização. A água, presente em maior ou menor concentração é o principal 

contaminante e deve sempre ser removida, por centrifugação ou filtragem especial com 

decantadores. 

Como os componentes das bombas e bicos injetores são construídos com folgas 

adequadas à lubrificação pelo próprio óleo diesel, a presença de água os danifica 

imediatamente. 

Além de água, todo óleo diesel tem certo teor de enxofre, que não pode ser removido, 

do qual resultam, após a combustão, compostos nocivos à saúde. Apresentam algumas 

propriedades do diesel e biodiesel (combustível produzido a partir de óleos de origem vegetal 

ou animal e álcool). 

Os hidrocarbonetos não queimados e os óxidos nítricos (reação do ar com o nitrogênio 

a pressões e temperaturas elevadas) podem causar problemas nas vias respiratórias superiores.  

Existe uma preocupação mundial com relação à emissão destes gases tóxicos liberados 

pelo escapamento dos motores, e vem sendo objeto de padronização e normatização para a 

proteção ambiental. 

 

 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Allan+T.+Kirkpatrick
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2.3 BIODIESEL 

 

O Biodiesel se constitui na mais promissora alternativa ao diesel fóssil, embora ele 

apresente desvantagens relativas às alterações nas emissões de NOx e às propriedades a 

baixas temperaturas (viscosidade, por exemplo), as quais requerem o uso de aditivos. 

Portanto, o biodiesel requer investigações aprofundadas sobre o seu uso em motores a diesel 

como sugerido por Li, Tian e Xu (2012). 

Há um esforço nacional para o desenvolvimento tecnológico na área de sistemas 

mecânicos que utilizam o biodiesel. Considerado obsoleto, vilão e poluidor das grandes 

cidades pelos órgãos ambientais, os motores Diesel têm integrado, nestas duas primeiras 

décadas do Século XXI, a maioria dos sistemas de mobilidade nos países industrializados do 

mundo. 

O desenvolvimento de tecnologias aplicadas nos MCIs propiciou resultados como 

aumento de potência específica, vida em serviço, redução de consumo específico de 

combustível, aplicação de novos materiais, diminuição das emissões de poluentes, melhoria 

de dirigibilidade e aumento da eficiência de conversão de combustível. 

A introdução de biocombustíveis no mercado traz consigo discussões quanto à sua 

viabilidade técnica e econômica, uma vez que a viabilidade ambiental se torna a sua principal 

característica. 

No contexto mundial, vários países, como Alemanha, Espanha e Turquia, entre outros 

vêm, nas últimas décadas, disseminando a cultura da utilização de biocombustíveis, de forma 

concomitante com os outros combustíveis utilizados pelo mercado, como por exemplo: diesel 

e gasolina. Pesquisas recente desenvolvidas na Índia comprovam a alta viabilidade do uso de 

biodiesel de origem vegetal, com características e potencial econômico dependente da planta 

original, como destaca o trabalho de Borugadda e Goud (2012). 

Combustíveis fósseis são energéticos exauríveis e o desenvolvimento dos 

combustíveis renováveis, desde o óleo de amendoim utilizado pioneiramente por Rudolf 

Diesel em seu motor original, tornam-se mais carentes de investigação científica. No Brasil, a 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2014) demonstra em seu relatório anual que, no ano 

de 2014, o segmento de transporte em valores absolutos, liderou o crescimento da demanda 

energética no ano de 2013, agregando 4,1 milhões de tonelada equivalente de petróleo, onde o 

consumo agregado do setor cresceu à expressiva taxa de 5,2 %. 

Segundo Menani (2005), nos anos de 2003 e 2004, percebeu-se um acirramento do 

efeito estufa, em virtude dos altos níveis de gás carbônico emitidos na queima dos 
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combustíveis fósseis, fato esse que tem provocado mudanças climáticas que afetam toda 

população. 

Tendo como principal objetivo o controle de emissões de gases do efeito estufa, 

especificamente o dióxido de carbono (CO2), é um compromisso de nações desenvolvidas à 

ameaça de mudanças climáticas globais, servindo como forte motivação para a conservação 

de energia em motores e, a pesquisa de novos combustíveis. Esse processo em evolução 

culmina atualmente com a procura de motores mais versáteis e eficientes, podendo utilizar 

diferentes energéticos como, biocombustíveis e gás natural. Alguns autores, como Taylor 

(1995) e relatórios americanos sobre o desenvolvimento de novos veículos, tais como o 

“Review of the Research Program of the Partnership for a New Generation of Vehicles: 

Seventh Report” da National Academies Press - NAP (2001) mencionam o binômio eficiência 

- emissões como norteador de estudos para a obtenção de máquinas otimizadas. 

Devido ao grande número de veículos automotivos nos grandes centros urbanos, o 

consumo de combustíveis fósseis e as contaminações atmosféricas associadas, têm atingidos 

níveis alarmantes. Para contornar os efeitos do grande volume de combustíveis fósseis 

utilizados, têm sido introduzidos na matriz energética os biocombustíveis, sendo os principais 

o etanol e o biodiesel. Estes combustíveis podem ser utilizados em misturas com a gasolina, 

como também com o diesel mineral. 

 

 

2.4 PROCESSO DE ATOMIZAÇÃO DE UM FLUIDO 

 

Os processos de injeção e atomização dos combustíveis fósseis convencionais situam-

se entre os conhecimentos cientificamente consolidados na área de transferência de massa e 

de combustão investigados desde o pós Guerra Mundial II e sintetizados por Spalding, 1974. 

Desde então, estuda-se a emissão de poluentes decorrentes do uso de motores diesel. Nestes, o 

papel do bico injetor e seus componentes, Figura 2.11(a), 2.11(b), tem merecido crescente 

atenção e desenvolvimento. 

A literatura tribológica tem sido farta em evidências do desgaste de bicos por erosão, 

cavitação, aderência, adesão e corrosão. A presente Tese se destina a contribuir no 

desenvolvimento desses e de conteúdos correlatos, considerando o uso de biodiesel e dos 

fluidos usados nas chamadas HPSC (câmara de atomização de alta pressão - high pressure 

spray chamber), Figura 2.11(c). Um perfil de jato atomizado é esboçado na Figura 2.12. 
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Figura 2.11 – (a) Bico injetor Bosch Common Rail, 8 furos cilíndricos para atomização do 

combustível diesel – esboço da geometria de um bico e dimensões. (b) Bico e agulha de um 

injetor de combustível diesel. (c) Câmara de atomização de combustível e sistema de 

aquisição 

 
(a) Fonte: QIU et al. (2016) 

 

   
               (b) Fonte: PARRISH JR (1976)                                               (c) Fonte: GHIJI et al. (2016) 

 

Figura 2.12 – Atomização (1.200 bar) de combustível diesel e respectiva variação icônica de 

velocidade de um jato de combustível diesel a jusante do bico 

 
Fonte: GHIJI et al. (2016) 
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São complexos os movimentos assumidos por um fluido combustível ejetado através 

de um bocal micrométrico pressurizado entre 800 e 2.000 bar, como acontece com um bico 

injetor diesel do tipo Common Rail. Tais movimentos dependem da pressão nominal de 

atomização e da pressão a jusante do bocal, denominada de contrapressão, a qual é promovida 

contra cada bocal de injeção que integra um sistema de atomização. 

Segundo Qiu et al., 2016, a pressão e a contrapressão associadas ao processo de 

atomização por um bico injetor induzem três períodos distintos nesse processo: (1°) período 

sem cavitação, em que há um declínio da contrapressão, o jato cresce sob um coeficiente de 

descarga constante – constatado numericamente; (2°) período com cavitação local, em que a 

contrapressão continua caindo, bolhas iniciais surgem na borda superior do furo de entrada do 

bocal, a vazão em massa aumenta continuamente e o coeficiente de descarga mantem-se 

constante; e (3°) período com supercavitação, quando a energia cinética da turbulência 

aumenta a velocidade do líquido, o fluxo interno no bocal assume uma onda de choque, a 

contrapressão exerce pouca influência sobre a vazão em massa no bocal, mas o coeficiente de 

descarga diminui, reduz-se a contrapressão, bolhas desenvolvem-se na entrada do furo do 

bocal, migram para a saída e constituem seções de interfaces de líquido e mistura líquido-

vapor, mantendo o fluxo de entrada estável. As vazões em massa mantem-se no mesmo valor 

após o choque, mesmo que a contrapressão continue a diminuir. 

Deshmukh e Ravikrishna, em artigo publicado em 2011, afirmam que o desempenho e 

as emissões de um motor diesel são uma função da atomização do combustível utilizado, a 

qual depende da viscosidade, massa específica e tensão superficial. Nos combustíveis 

renováveis biodiesel, complementam os autores, além de estas propriedades variarem com as 

diversas oleaginosas, a rota de processamento e as colheitas, eles apresentam maiores 

dificuldades para a atomização por majorarem as perdas friccionais e abaixarem as taxas de 

injeção relativamente ao diesel fóssil. 

Esses autores apresentam as três equações a seguir. A Equação (2.1) determina RT, a 

penetração da ponta do jato atomizado. 

 

        √  √   
  

 ⁄         ̅                (2.1) 

onde a e  são constantes adimensionais, Ro é um parâmetro da modelagem que depende do 

comprimento do jato até a atomização, função da massa específica do gás.  

A variável  ̅         é descrita como sendo um tempo escalonado, onde a velocidade 

de injeção é       √      e  e  são determinados pela Equação (2.2): 
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             (2.2) 

 

Na Equação (2.2),  o é a fração vazia em Ro= 0,311,   é a massa específica do líquido, 

 o é a massa específica do gás e   =   -  o. 

Ro é um parâmetro da modelagem que depende do comprimento do jato até a 

atomização (Equação (2.3)), função da massa específica do gás. 

 

 
  

       
     

 

  

                                  (2.3) 

 

onde Dbocal é o diâmetro do bocal atomizador. 

 

A Equação (2.1) tem sido usada teoricamente, com bom ajuste experimental, para 

determinar a penetração da ponta do jato atomizado para massa específica do gás entre 

1,1 kg/m
3
 e 60 kg/m

3
. 

A modelagem de um processo de atomização de um combustível tem avançado muito 

desde as modelagens iniciais consolidadas por Spalding (1974) e após a utilização do 

software CFD, que Spalding visualizou e ajudou a iniciar seu processo de concepção, 

juntamente com seu orientando Patankar, na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Apesar 

disto e para lastrear, ratificar e refinar as modelagens desenvolvidas, Deshmukh e Ravikrishna 

(2011) asseguram que a literatura tem demandado estudos experimentais sobre sprays de cada 

combustível biodiesel para melhorar a eficiência do motor e mitigar suas emissões. 

A cavitação, geralmente associada às desvantagens de gerar ruído, vibração e dano, 

pode desempenhar um papel benéfico em sistemas de injeção de combustível, ao melhorar a 

sua atomização ou reduzir o entupimento de bocais, destacam Mauger et al. (2014). 

Esses autores conceberam um sistema de microcanal (200 a 400 µm, pressurizado) 

bidimensional, transparente, fabricado com material polimérico para visualizar as mudanças 

de fase líquido-vapor e as variações de massa específica associada à turbulência, Figuras 2.13, 

2.14 e 2.15. Os mapas de massa específica fornecem informação significativa (mas, menos 

precisa) e podem ser interpretados como mapas de pressão. A partir dessas imagens, extraem 

informações sobre o comprimento do jato e sua velocidade média, a partir das informações 

contidas no trinômio imagem-espaço-tempo. 
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Figura 2.13 – Evolução de um jato atomizado a partir do seu confinamento em uma bolsa e 

um microcanal fabricados em material polimérico transparente, concebidos para pressurizar 

um biodiesel aditivado e investigar a evolução do processo de atomização do combustível, 

mudanças de fase em função das relações espaço-tempo, medição do comprimento e 

velocidade do jato. (a) Levantamento da agulha, aspiração de uma bolha de ar; (b) início da 

injeção de biodiesel; (c, d) bolsa de cavitação e formação do spray e (e) final da injeção 

 
(a)             (b)                      (c)                      (d)                    (e) 

Fonte: Adaptado de MAUGER et al. (2014) 

 

Figura 2.14 – Evolução de um jato pressurizando um biodiesel a diferentes pressões para 

investigar a evolução do processo de atomização do fluido. À esquerda, imagens 

interferométricas e, à direita, reconstrução de campos da densidade de massa específica num 

escoamento por um canal em 2D com redução crescente de pressão ΔP de cima para baixo, 

desprezando as variações de temperatura 

  
Fonte: Adaptado de MAUGER et al. (2010) 
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Figura 2.15 – Evolução de um jato de biodiesel pressurizado evidenciando-se o processo do 

mecanismo da cavitação: a) escoamento laminar; b) turbulência causando instabilidade no 

escoamento; c) início da cavitação no escoamento; d) colapso das bolhas criadas pelas ondas 

de pressão; f) formação do vapor de cavitação; g) ocorrência do descolamento da bolha 

 
Fonte: MAUGER et al. (2010) 

 

 

2.5 GERAÇÃO DE PARTICULADOS SÓLIDOS PM EMITIDOS POR UM MOTOR 

DIESEL 

 

REIF, 2009, investigou problemas associados com injetores Common Rail utilizados 

por motores diesel para uso náutico, na faixa de potência entre 500 e 1500 kW por cilindro, 

com vistas à redução de emissões com material particulado através da majoração da pressão 

de injeção do combustível a 3.000 bar. O autor destaca que dois tópicos são os mais 

relevantes, a fadiga dos materiais e problemas de vedação. 

Em relação à fadiga dos materiais, ela é influenciada principalmente pelo valor médio 

de estresse, o acabamento de superfície, as tensões residuais na superfície, o tamanho da peça, 

corrosão e a temperatura. Com o aumento da pressão de injeção de 3.000 bar, ocorre em 

seguida, um aumento de forças normais sobre as superfícies de vedação pistão-alojamento 

(corpo do porta injetor), levando-os a deformar-se e perder a capacidade de vedação. 

Na Introdução desta Tese é feita uma abordagem sistêmica que inclui dados sobre a 

poluição ambiental por Material Particulado (PM), antecipada àquele capítulo para 

demonstrar a necessidade contemporânea de mitigar este problema.   



56 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos experimentais de ensaio e de análise, os 

materiais, os dispositivos e equipamentos utilizados e/ou desenvolvidos. 

 

 

3.1 ENSAIOS EM BANCADA DIESEL INJECTOR TEST – TM 507 

 

Para correlacionar atomização e desgaste do injetor e dos alvos, uma bancada foi 

adquirida comercialmente denominada Diesel Injector Test – TM-507 (da Tecnomotor, São 

Carlos-SP, Brasil), Figura 3.1. Ela se dedica ao processo de limpeza e calibração de bicos 

injetores que são utilizados no sistema de injeção diesel do tipo Common Rail. 

Essa bancada promove, em laboratório, um processo de atomização de um fluido não 

inflamável, Ultrasene este substitui o combustível, mas executa o ensaio de modo similar ao 

que se processa durante a injeção em um motor diesel comandado por uma ECM (Engine 

Control Module) em um veículo. Durante o ensaio, um software de controle é utilizado e, 

através de uma interface, aciona o injetor com sinais elétricos, permitindo variações nas 

variáveis: pressão, tempo de injeção e temperatura. 

Um dispositivo porta-ponta do bico injetor foi desenvolvido e confeccionado como 

mostrado na Figura 3.2 e, obviamente montado no Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor 

Common Rail com o objetivo de sediar o bico injetor e seis alvos. A simetria, a equidistância 
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e a rigidez para fazerem face à elevada pressão do fluido atomizado foram necessárias e 

suficientes para assegurarem alvos geometricamente bem posicionados do início ao fim dos 

ensaios de atomização. Os detalhes do desenvolvimento destes dispositivos e suas 

configurações encontram-se especificados no Apêndice A desta Tese. 

 

Figura 3.1 – Bancada para ensaio Diesel Injector Test TM 507 Common Rail, na condição 

como adquirida comercialmente 

 
 

Figura 3.2 – (a) Vista, em perspectiva, do dispositivo montado com a ponta do injetor 

Common Rail posicionada na zona central, circundado por seis alvos alternados de vidro e de 

cobre; (b) ponta do bico injetor 

      
(a)                                      (b) 
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Uma contribuição desta Tese, que lhe assegura o requerido ineditismo e inovação, foi 

o desenvolvimento do “Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail” e do 

procedimento de ensaio, investigação do jato durante atomização do fluido produzido pelo 

bico sobre os alvos e, consequentemente, os mecanismos de desgaste dos bicos e dos alvos. 

Mecanismos estes que foram descritos por Hutchings, 1992. 

Como pode ser verificado na Figura 3.2(a), o dispositivo desenvolvido assegura 

equidistância entre os alvos (de vidro e de cobre) e os confina com a ponta do bico injetor. 

 

 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO DIESEL INJECTOR TEST – TM 507 

 

Para a realização de ensaios acelerados de desgaste do bico injetor, foram executadas 

atualizações e mudanças no software de controle original da máquina TM 507, alterando-se 

principalmente o tempo de ensaio, obtendo o máximo de tempo e minimizando-se as paradas, 

tornando-o controlado pelo operador, não mais pela máquina. 

Esta etapa e as subsequentes foram desenvolvidas em parceria com trabalhos em 

andamento do doutorando Jarbas dos Santos Medeiros, mestrando Fábio César Miranda de 

Oliveira e dos bacharéis em Ciência e Tecnologia da UFRN, Daniel Mousinho Lago, Antônio 

Adalberto Cavalcante Moreira Filho e Silvio Batista Soares Neto. 

Além de alterações virtuais, para aquisição de informações, foram feitas alterações 

físicas por meio da incorporação de instrumentos, utilizando sensores e módulos para captura 

de dados, como descritos no Quadro 3.1: 

 

Quadro 3.1 – Componentes da instrumentação da bancada 

Aparelho Marca Modelo 

Sensor de emissão acústica Physical Acoustics SH6 

Osciloscópio Instrustar®, ISDS205B 

Sensor de vibração Brüel & Kjær 4397 

Termopar do tipo K - - 

Decibelímetro Skill-Tec Skdec-02 

Módulos de aquisição de sinais  
National Instruments®  

LabView® 
NI 9205, NI 9211, NI 9234 

 

Adotou-se o método desenvolvido por Medeiros (2002) e, assim, foi acoplado à 

máquina um decibelímetro, o mais próximo do injetor a ser ensaiado, para coletar a assinatura 

do NPS (Nível de Pressão Sonora), em dB, referente à evolução do dano no injetor, nos alvos 

ou em ambos. 
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A experiência de cinco décadas do autor desta Tese na área de MCIs contribuiu para a 

montagem dessa bancada, cuja instrumentação integra outro trabalho. Tais equipamentos 

constituem a instrumentação da bancada e seus dados estão sendo coletados na Tese do Eng. 

Jarbas dos Santos Medeiros, daí seus resultados não constarem deste documento. 

Um sensor EA (emissão acústica) foi utilizado para monitorar possíveis sinais de 

frequência na faixa de 100 kHz a 900 kHz, decorrentes de possível colapso e danos no 

acionamento do injetor, como também da presença de turbulência do escoamento nessa faixa 

de frequência. Para nível pressão sonora (NPS), um decibelímetro foi instalado em paralelo à 

linha de retorno de combustível, obtendo sinais de frequências na ordem de até 8 kHz. 

Os cinco termopares foram instalados e posicionados nos pontos mais críticos do 

ponto de vista tribológico do circuito: Ponteira do bico, corpo do bico, retorno do bico, 

retorno para o sensor de EA e ambiente. Por último, o acelerômetro foi posicionado na 

direção de acionamento da agulha do bico injetor, objetivando monitorar e detectar possíveis 

alterações no movimento de abertura e fechamento. O posicionamento dos sensores é 

mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Montagem dos sensores no Dispositivo para Bico Injetor Common Rail 

 
 

Esses dispositivos foram conectados aos seus respectivos módulos, como se pode ver 

na Figura 3.4. Montagem para coleta de dados do Dispositivo para Bico Injetor Common Rail, 

de aquisição de sinais da National Instruments® associados ao software LabView®. 

 

AES 

 

TP

A 

DEC. 
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Figura 3.4 – Montagem para coleta de dados do Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor 

Common Rail 

 

 

Para medição de temperatura através dos termopares, utilizou-se o módulo de entrada 

NI 9211. No caso do acelerômetro, foi usada a entrada analógica 16-bit NI 9205 e para o 

decibelímetro, o de entrada analógica CA/CC NI 9234. 

O sensor de emissão acústica, por sua vez, por trabalhar com uma frequência de 

amostragem mais elevada, trabalhou conectado ao osciloscópio ISDS205B da Instrustar®, o 

qual foi programado em C++ para criar uma rotina de aquisição de dados. 

 

 

3.3 ENSAIOS NO DISPOSITIVO DE ENSAIO DE BICO INJETOR COMMON RAIL 

 

Para cada ensaio de atomização realizado, foi utilizado um injetor novo fabricado pela 

Bosch do Brasil, de referência DLLA 148 P1067 do tipo Common Rail. 

No primeiro ensaio foi usado o fluido Ultrasene 4113, que é recomendado pelo 

fabricante do equipamento para o processo de limpeza e calibração do bico injetor. Nos 

demais ensaios, utilizaram-se os combustíveis que estão em processo de desenvolvimento 

pelo grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto, do 

laboratório do NUPEG II/UFRN, o qual se dedica ao estudo do reaproveitamento da glicerina 

para aplicação nos motores do ciclo Diesel. 
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As atomizações produzidas pelo bico injetor Common Rail incidiram sobre dois tipos 

de materiais representativos dos diversos materiais estruturais que integram uma câmara de 

combustão em um motor ICO, sendo os alvos:  

a) um material dúctil e quimicamente reativo (cobre eletrolítico); 

b) um material frágil e quimicamente inerte (vidro de óxido de silício). 

 

Para estudar os mecanismos de desgaste nesses materiais associados à atomização dos 

fluidos relacionados abaixo, através do uso de um bico injetor do tipo “Common Rail” 

utilizou-se o Dispositivo de Ensaio de bico Injetor Common Rail e, os respectivos fluídos 

conforme mostrado abaixo:  

1) Ultrasene (dispositivo de ensaios); 

2) B6 + Tensoativos;  

3) B6+ Tensoativos + H2O; 

4) B6+ Tensoativos + H2O + Glicerina; 

5) B7. 

 

O primeiro ensaio foi realizado durante 150 h não sequencial, o fluido utilizado foi o 

Ultrasene 4113 não inflamável fabricado pela Ypiranga. Por ser inflamável, reduziu-se o 

tempo do segundo ensaio, o qual foi realizado durante 20 h descontínuas, em um ensaio 

exploratório, onde o combustível utilizado foi B6 + tensoativos, esse tempo foi mantido para 

o terceiro ensaio, 20 h descontínuas, em que o combustível utilizado foi B6 + tensoativos + 

H2O. Após cada ensaio realizado, o Dispositivo de Ensaio era submetido ao processo de 

lavagem para eliminar qualquer tipo de impurezas, o fluido utilizado era o B7. 

Assegurado o êxito do método e dos dispositivos desenvolvidos, programou-se para o 

quarto ensaio de 150 h, o mesmo tempo do primeiro ensaio. Neste caso, porém, utilizou-se o 

combustível B6 + tensoativos + H2O + glicerina. Entretanto, ao completar 62 h de 

funcionamento não sequencial, o bico injetor entrou em colapso e, consequentemente, o 

ensaio foi paralisado. Esses dados acham-se resumidos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Combustíveis ensaiados e parâmetros de ensaios 

Fluido 
Tempo de ensaio 

programado 

Pressão de 

injeção 

Tempo de 

injeção 

Frequência 

de injeção 

Ultrasene 150 h 

800 bar 700 µs 18 Hz 
B6 + tensoativos 

20 h 
B6 + tensoativos + água 

B6 + tensoativos + água + glicerina 150 h (*) 

(*) O bico injetor colapsou ao tempo de 62 h de funcionamento descontínuo 
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Para realização dos ensaios no Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail, 

foram uniformizados os procedimentos de preparação para o funcionamento com cada fluido, 

eliminando-se desta forma os possíveis riscos de contaminação (mistura) entre os fluidos e 

eliminação de possíveis partículas que pudessem a vir interferir nos resultados. O 

procedimento é descrito no fluxograma da Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Fluxograma contendo a sequência do procedimento para ensaio no Dispositivo 

de Ensaio de Bico Injetor Common Rail 

 
 

O procedimento adotado para utilização dos componentes (testemunhas – bico injetor e 

termopar – do processo de atomização e os alvos de vidro e de cobre) fixados no dispositivo 

obedeceu a uma sequência e a um critério de referência para quatro ensaios realizados no 

Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail. Tal procedimento pode ser visualizado 

no fluxograma da Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Fluxograma com a sequência dos procedimentos para utilização dos alvos no 

Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail 

 
 

 

3.4 OBTENÇÃO DE IMAGENS DOS JATOS ATOMIZADOS POR CÂMERA CCD 

 

Visando obter respostas dos perfis de atomização dos bicos injetores quando novos e 

depois de ensaiados (no Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail), foi montado 

um Dispositivo de Aquisição de Imagens dos Jatos Atomizados, Figura 3.7, composto por: 

Câmera de vídeo CCD i - Speed3; Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail; 

câmara de vidro e computador.  

O Dispositivo de Aquisição de Imagens dos Jatos Atomizados foi conectado ao 

Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail. Para isso, o bico injetor foi inserido na 

câmara de vidro, a qual objetivou conter a nuvem de atomização expelida pelo bico e facilitar 

a visualização dos jatos atomizados. Um tubo de aço, acoplado ao bico, foi usado para a 

passagem do fluido a ser atomizado. 
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Figura 3.7 – Aquisição de imagens do jato atomizado pelo bico com uma câmera CCD 

 
 

A aquisição das imagens do jato atomizado pelo bico foi feita com uma câmera CCD 

(a uma taxa de aquisição de 10 mil quadros (frames) por segundo (10
4
 fps), cujo objetivo foi 

filmar o processo de atomização dos bicos e, a seguir, discretizar as fotografias, obtendo-se o 

delineamento do jato atomizado em duas pressões: mínima de 350 bar e máxima de 1.400 bar 

específicas do equipamento. Esses resultados estão mapeados no Apêndice B. 

As filmagens foram feitas com o fluido de ensaio Ultrasene 4113 em todos os bicos 

para não haver variações na dinâmica do jato da injeção, devido à diferença das propriedades 

físico-químicas dos diferentes combustíveis ensaiados. 

 

 

3.5 ENSAIOS DOS COMBUSTÍVEIS EM MOTORES 

 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados dois motores do ciclo Diesel de 

marca Branco: (A) BD 5.0 (novo) e (B) BD 5.0 (novo), ensaiados com três formulações 

distintas de combustíveis. 

No primeiro ensaio, no motor BD 5.0 (A) utilizou-se o B6 como combustível durante 

as 150 h de funcionamento não sequencial. Após esta etapa, iniciaram-se os ensaios com o 

motor BD 5.0(B) usando a formulação B6 + tensoativos. Para finalizar o ciclo de ensaios, o 

motor BD 5.0 (A) completamente recondicionado e apto para o uso nas mesmas condições 
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iniciais, voltou a ser utilizando para a formulação B6 + tensoativos + H2O. Dando 

continuidade ao ciclo de ensaios. 

Os ensaios na bancada dinamométrica obedeceram às orientações da norma ABNT – 

NBR ISO 1585 (1996), que especifica um dos métodos aplicado nos ensaios de motores 

automotivos. 

A bancada dinamométrica é composta por: 

a) motor diesel Branco BD 5.0 cv; 

b) dinamômetro elétrico (gerador síncrono com  capacidade de 6 kW); 

c) sistema de dissipação de energia (banco de resistência com capacidade de 

7 kW); 

d) unidade de controle composta por: 1) unidade Multi-K, 2) seletor de 

variáveis, 3) célula de carga; 

e) tacômetro estroboscópio; 

f) termopares; 

g) cápsula  de coleta de gases da combustão. 

 

Isso pode ser visualizado no desenho esquemático da bancada dinamométrica para 

ensaio de cada um dos motores estacionários BD 5.0 inserido na Figura 3.8.  

 

Figura 3.8 – Desenho esquemático da bancada dinamométrica para ensaio de cada um dos 

motores estacionários BD 5.0 
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Os ensaios tiveram duração de 150 h para cada motor, obedecendo aos mesmos 

parâmetros das condições externas: a) temperatura ambiente; b) pressão atmosférica; c) 

umidade relativa.  

Inicialmente os motores foram ensaiados a uma rotação de 1200 rpm, sem carga 

aplicada no dinamômetro, durante 20 h, tempo recomendado pelo fabricante, denominado 

running-in do motor. 

Durante este período o motor funcionou com B6 inicialmente adquirido em um posto 

da rede Petrobras até o final de 2014, quando foi feita a mudança para B7. Mesmo com esta 

mudança, para manter a coerência dos ensaios o combustível continuou sendo o B6, porém, 

sintetizado no laboratório do NUPEG II. A rotação de trabalho do motor era controlada 

através de regulagem manual, a rotação era medida através do tacômetro estroboscópio ST -

 707 da Instrutemp. 

A simulação e incremento da carga foram realizados através da unidade de controle 

Multi-K, selecionando-se a variável elétrica e célula de carga, com isso, o dinamômetro 

elétrico converteria a rotação do eixo de entrada em energia elétrica, e o sistema de dissipação 

de energia (banco de resistência) encerrando o circuito. A Tabela 3.2 apresenta dados 

estabelecidos e mensurados utilizados na realização dos ensaios. 

 

Tabela 3.2 – Dados de caracterização dos ensaios 

Parâmetros avaliados B6  B6 + TA  

Origem dos combustíveis Posto BR Nupeg II 

Tempo total de ensaio 150 h 150 h 

Duração média de cada ensaio 5 h 5 h 

Rotação do motor 2500 rpm 2500 rpm 

Duração dos ensaios 12,2 Megaciclos 

Temperatura média 35.3 °C 36,7 °C 

Umidade relativa média 61,2% 56,7% 

Pressão atmosférica 1,013 bar 1,013 bar 

Carga do dinamômetro 333 W 333 W 

Temperatura média de entrada de ar no coletor de admissão 37,7 °C 38,8 °C 

Temperatura média de saída dos gases de escape 202,1 °C 168,8 °C 

Temperatura média do combustível 35,3 °C 35,2 °C 
 

 

Seguindo este procedimento, foram realizadas todas as medições necessárias para 

caracterização dos ensaios. Foi instalados em vários pontos considerados principais em termo 

de geração de calor do motor, termopares do tipo K, para monitorar o incremento das 

temperaturas, os sinais foram registrados em um microcomputador com software (Minipa 

820 W) para a aquisição dos dados. 
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Objetivou-se avaliar o desgaste ou falha dos órgãos que trabalham na região da câmara 

de combustão, em especial o bico injetor. Esta etapa foi feita em parceria com SILVA, 2015, 

Bacharel em C&T Daniel Mousinho Lago e o professor Eduardo Lins de Barros Neto, que 

desenvolve biocombustíveis no NUPEG II, no âmbito do PPGEQ da UFRN. 

 

 

3.6 EQUIPAMENTOS USADOS NO DISPOSITIVO E NA BANCADA DE ENSAIOS 

 

Os principais equipamentos utilizados durante o desenvolvimento desta tese estão 

apresentados no Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 – Equipamentos utilizados no desenvolvimento desta tese 

Equipamentos Modelo Marca 

Diesel Injector Test TM 507 Tecnomotor 

Motor diesel  BD 5.0 Branco Diesel 

Rugosímetro portátil  Surtronic 25 Taylor Hobson 

Osciloscópio digital dois canais ISDS205B Instrustar 

Módulo de entrada analógica 16-bit NI 9205 National Instruments 

Módulo de entrada de termopares NI 9211 National Instruments 

Módulo de entrada analógica CA/CC NI 9234 National Instruments 

Câmera de alta velocidade i-Speed 3 Olympus 

Sensor de emissão acústica SH6 Physical Acoustics 

Dinamômetro elétrico  112 MB Kohlbach 

Sistema de controle de carga e saída de dados de potência  Mult - K Transnor 

Dissipador de energia  - Transnor 

Medidor de corrosividade  K25319 Koehler 

Tacômetro estroboscópico ST - 707 Instrutemp 

Câmera termográfica TKTI 10 Minipa 

Cápsula de coleta de gases da combustão - Própria 

Decibelímetro Skdec-02 Skill-Tec 

 

 

3.7 COMBUSTÍVEIS E REAGENTES 

 

Os combustíveis e reagentes utilizados nesta tese não foram submetidos a processos de 

purificação, entretanto, foram tomadas precauções com objetivos de evitar possíveis 

processos de contaminação. Na Tabela 3.3, listam-se os combustíveis e reagentes utilizados, 

suas fontes e purezas. 
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Tabela 3.3 – Combustíveis e reagentes utilizados durante os ensaios 

Fluidos/Reagentes Fonte Pureza 

Ultrasene 4113 Ypiranga - 

Diesel B6 Posto BR - 

Diesel S10 Petrobras BR (Guamaré-RN) Sem aditivos 

Biodiesel de algodão Petrobras BR (Guamaré-RN) - 

Água Destilada Comercial - 

Tensoativo R4 Oxiteno S/A Indústria e Comércio  - 

Tensoativo R6 Oxiteno S/A Indústria e Comércio  - 

Glicerina Synth 99,5% 

 

 

3.7.1 Formulação dos Combustíveis Microemulsionados 

 

As microemulsões foram preparadas utilizando os seguintes reagentes: diesel mineral 

S10 (10 ppm de enxofre e 6 % de biodiesel), os tensoativos chamados de R4 e R6 e solução 

aquosa de glicerina. A formulação foi obtida da seguinte forma: foram adicionados 1,75 % 

(volume da blenda) de tensoativo R4 + 1,75 % (volume da blenda) de tensoativo R6 + 4,0 mL 

de água destilada para cada 100 mL do diesel puro. Os sistemas foram mantidos sob agitação 

mecânica sendo então adicionada a solução aquosa de glicerina até o ponto de turbidez.  

 

 

3.8 COMBUSTÍVEIS ANALISADOS 

 

3.8.1 Aquisição do Biodiesel e sua Aditivação 

 

Na execução dos ensaios em motor Branco BD 5.0, foram utilizados três tipos de 

combustíveis, sendo eles, o B6 adquirido através de compra no posto da rede Petrobras na 

cidade de Natal/RN, diesel S10 e biodiesel (algodão) doado pela RPCC da Petrobras. 

A tais combustíveis adicionaram-se: a) aditivos; b) água destilada; c) glicerina, 

fornecido pelo Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás II (NUPEG II da Engenharia Química 

UFRN). No equipamento, Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail utilizou-se o 

fluído padrão Ultrasene 4113 e, os três combustíveis que foram ensaiados no motor. 

As características físico-químicas dos aditivos estão disponíveis na ficha de 

informações e de segurança de produto químico (FISPQ) de cada, Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Principais propriedades físico-químicas dos aditivos utilizados 

Propriedade Aditivo R4 Aditivo R6 

Ponto de Fulgor 
Em copo aberto: 

aproximadamente 245ºC. 

Em copo aberto: 

aproximadamente 240ºC. 

Viscosidade A 25ºC: 200 a 250 mPa.s A 25ºC: 200 a 250 mPa.s 

Índice de acidez 1,0 máx. (mg KOH/g) 1,0 máx. (mg KOH/g) 

Índice de hidroxila 110 – 122 134 - 149 

 

Segundo informação do fabricante dos produtos ULTRANEX NP 40 e ULTRANEX 

NP 60 utilizados na composição dos três combustíveis, é uma mistura de natureza química de 

poliéteres alquil-fenil-glicólicos. Estes foram chamados de aditivo R4 e R6. 

 

 

3.8.2 Caracterizações dos Combustíveis  

 

A norma ASTM D975 (2016) especifica diversas métodos de ensaios para obtenção 

das propriedades do combustível diesel. A caracterização dos B6 e B6 aditivado foi realizada 

nos Laboratórios de Combustíveis e Lubrificantes (LCL) do departamento de Química e do 

Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás II (NUPEG II) através de métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da American Society for Testing and Materials - 

ASTM, conforme as especificações da Regulamento Técnico N° 2/2006 da Resolução ANP 

Nº 15 (2006), no Laboratório do Grupo de Estudo de Tribologia e Integridade Estrutural 

(GET), todos eles da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN. 

 

 

3.8.2.1 Índice de Cetano 

 

Para obtenção do índice de cetano foi realizado de acordo com a norma ASTM D613 

(2016), a partir da densidade e da temperatura de destilação de 10%, 50% e 90% do produto 

de um volume de amostra de 100 mL. 

 

 

3.8.2.2 Teor de Enxofre 

 

Para determinação do teor de enxofre foi adotada a norma ASTM D5453 (2016). Na 

realização das análises das amostras, foi utilizado o Espectrômetro por Fluorescência de 

Ultravioleta (FUV), modelo TS 3000 de marca Thermo Scientific. 



69 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

Para cada análise o equipamento necessita de um volume de 20 µL da amostra. Essa 

amostra é inserida em um tubo de combustão a alta temperatura, onde o enxofre é oxidado em 

dióxido de enxofre (SO2) numa atmosfera rica em oxigénio.  

A água produzida durante processo da combustão das amostras foi removida e os 

gases resultantes da combustão foram expostos à radiação ultravioleta. O SO2 absorveu 

energia da radiação, foi convertido em dióxido de enxofre excitado (SO2
*
). A radiação emitida 

pelo SO2
*
, ao retornar ao estado fundamental, foi detectada por um fotomultiplicador e o sinal 

resultante medido como a concentração de enxofre. O tempo total da análise foi de 6 minutos 

por amostra. 

 

 

3.8.2.3 Massa Específica a 20 °C 

 

Para realização desse ensaio, foi utilizado o densímetro digital de bancada Anton Paar 

D4500M, considerando a aplicação da norma ASTM D4052 (2015). O método avalia através 

de uma amostra de 2 mL de biodiesel, a alteração que ocorre com a frequência de oscilação 

provocada pela variação da massa do tubo, esta é comparada com os dados originais de 

calibração, para determinar a massa específica do biodiesel. Decorrido o tempo de equilíbrio, 

o equipamento forneceu o resultado a 20 ºC. 

 

 

3.8.2.4 Ponto de Fulgor 

 

A determinação do ponto de fulgor foi realizada através da aplicação da norma ASTM 

D93 (2016), onde se utiliza o equipamento automático de vaso fechado Pensky-Martens, 

marca TANAKA, modelo APM-7, no qual consiste em aquecer uma cuba fechada, feita de 

latão, localizada dentro do equipamento, com aproximadamente 75 mL da amostra, esta é 

agitada a 100 rpm. O calor foi direcionado para a cuba de teste em intervalos regulares (a cada 

1 ºC), com a interrupção simultânea da agitação, até ser detectado o início da combustão. O 

resultado foi corrigido para a pressão de 101,3 kPa. 

 

 

3.8.2.5 Viscosidade Cinemática a 40 °C 

 

A Viscosidade Cinemática expressa à resistência oferecida pelo biodiesel ao 

escoamento. Seu controle visa garantir um funcionamento adequado do sistema de injeção e 

permitir uma perfeita atomização do biodiesel e, além de preservar as características de 

lubricidade do biodiesel. A viscosidade do combustível nos motores de ciclo diesel exerce 
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elevada influência sobre a forma do jato vaporizado. Todos os componentes do sistema de 

injeção estão intrinsicamente ligados a essa propriedade, pois o próprio óleo é quem faz a 

lubrificação dos componentes, garantindo a durabilidade da vida em serviço do sistema. 

A determinação experimental da viscosidade cinemática é efetuada pela medição do 

tempo de escoamento de um volume de biodiesel, fluindo sob gravidade, através de um 

viscosímetro capilar de vidro calibrado, obedecendo aos parâmetros da norma ASTM D445 

(2015), a temperatura aplicada é de 40 ºC. De acordo com Capana (2008), a faixa de 

viscosidade do óleo para operação em motores, varia entre 2,0 e 5,0 cSt em temperaturas de 

trabalho de 80 °C a 95 °C. 

 

 

3.8.2.6 Método de Ensaio de Corrosividade do Cobre 

 

A norma ASTM D130 (2012) define o método do ensaio de corrosividade ao cobre 

como a interação entre uma barra de cobre e os produtos de petróleo com que interage 

fisicoquimicamente, resultando em compostos de cobre de diversas cores, as quais são 

comparadas com um padrão constante dessa norma e associado à intensidade das reações 

produzidas, como mostra a Figura 3.9. A Norma ASTM D130 (2012) estabelece um método 

de ensaio padronizado para investigar a corrosividade do cobre por produtos do petróleo.  

 

Figura 3.9 – Índices de corrosividade e suas respectivas cores segundo a ASTM D130 

 
 

O ensaio de corrosividade ao cobre foi realizado no laboratório NUPEG II da UFRN, 

seguindo as recomendações da norma ASTM D130 (2012). No equipamento Koehler modelo 

K25319, as lâminas de cobre, específicas para o teste foram previamente lixadas com lixas 

d’água de varias granulometrias e polidas com carbeto de silício, sendo então imersas em 

amostras das formulações de combustíveis e mantidas na temperatura de 50 ºC por um 

período de 3 horas. Decorrido o tempo do ensaio, as lâminas eram retiradas, lavadas e 

comparavam-se suas colorações com o padrão de cores da referida norma.   
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3.8.2.7 Ensaios de Lubricidade 

 

A lubricidade dos fluidos foi avaliada através de ensaios, em duplicatas, na bancada 

HFRR (da PCS Instruments), Figura 3.10, disponível no Laboratório de Tribologia e 

Integridade Estrutural da UFRN. O ensaio HFRR é um ensaio tribológico lubrificado, no qual 

se executa movimento alternado sob alta frequência de uma esfera sobre um plano (ambos de 

aço AISI 52100), segundo as condições estabelecidas pela norma ASTM D6079 (2016), as 

quais estão descritas na Tabela 3.5. 

 

Figura 3.10 – Bancada HFRR para avaliação de lubricidade dos fluidos  

 
Fonte: FARIAS (2015) 

 

Tabela 3.5 – Condições de ensaio em bancada HFRR 

Parâmetro Condição 

Materiais Aço 52100 (esfera e disco) 

Carga 2 N 

Temperatura 60 °C 

Duração 75 minutos 

Frequência 50 Hz 

 

A sua configuração, mostrada na Figura 3.10, é composta por: (1) unidade eletrônica; 

(2) cabine de controle de temperatura e umidade; (3) unidade mecânica; (4) computador com 

software HFRPC; e (5) microscópio óptico para 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.   

(1) 

(2) 
(4) 

(5) (3) 
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3.9 ENSAIOS NA BANCADA DINAMOMÉTRICA USANDO MOTOR BD 5.0 

 

A Bancada Dinamométrica, Figura 3.11, foi utilizada na execução dos ensaios para 

avaliar o desempenho dos combustíveis B6 e B6 + Tensoativos. 

 

Figura 3.11 – Aparato da bancada dinamométrica montado para ensaio 

 
 

Esses ensaios foram divididos em duas fases: 

a) ensaio obedecendo às recomendações do fabricante do motor. O running-in teve 

duração de 20 h. Durante este período a rotação aplicada foi de 1200 rpm, sem 

carga aplicada; 

b) para as 130 h finais, o motor foi regulado para trabalhar com a rotação de 

2.500 rpm. Nesta, é obtido o torque máximo do motor segundo o seu manual. 

Durante esta fase do ensaio, o dinamômetro de excitação elétrica funcionou com 

uma carga resistiva de 333 W. 

 

Decorrido o período de running-in de 20 h e das 130 h, o motor foi desconectado da 

bancada dinamométrica e encaminhado ao Laboratório de Motores Automotivos do IFRN 

para efetuar a sua desmontagem, a qual foi realizada após drenagem do óleo do motor. 

Também foi realizada a inspeção dos componentes envolvidos no processo da injeção e 

combustão (bico injetor, câmara de combustão, cabeçote e pistão) em função de cada tipo de 

combustível usado.   
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados relacionados às texturas das superfícies 

desgastadas dos alvos submetidos ao processo de atomização e a identificação dos 

mecanismos de desgaste. Para alcançar este objetivo foi necessária a concepção e a 

construção do Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail. Análises por MEV dos 

bicos injetores Common Rail também foram realizadas antes e após os ensaios nesse 

dispositivo. 

Após ensaios na bancada dinamométrica com um motor diesel BD 5.0, os 

componentes desse motor que trabalham na região da câmara de combustão, em especial o 

bico injetor, foram submetidos a inspeções visuais para identificação dos principais 

mecanismos de desgaste. Além disto, os materiais particulados emitidos durante a combustão 

foram coletados para definição de sua morfologia e dimensões. 

 

 

4.1 DESGASTE E IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS MECANISMOS NOS ALVOS DE 

VIDRO E COBRE SUBMETIDOS À ATOMIZAÇÃO POR INJETORES COMMON RAIL 

 

Vidros possuem texturas de superfície que podem ser tão lisas quanto se queiram. O 

processo de atomização de um fluido monofásico, ao colidir com uma superfície 

quimicamente inerte, como um tubo cilíndrico de vidro de óxido de silício, é intrinsecamente 

complexo e nada trivial. Se esse fluido for multifásico, como aquele que compõe um 
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combustível biodiesel aditivado e se for atomizado para colidir com uma superfície 

quimicamente ativa, como uma parede cilíndrica maciça de cobre, essa complexidade se 

intensifica. 

Os alvos frágeis de vidro e os dúcteis de cobre, instalados no Dispositivo de Ensaio de 

Bico Injetor Common Rail, foram submetidos a jatos atomizados dos fluidos: Ultrasene 4113, 

B6 + Tensoativos, B6 + Tensoativos + Água e B6 + Tensoativos + Água + Glicerina. 

Nos tópicos seguintes são apresentadas imagens (obtidas através de MEV – SE – e de 

fotografias) das texturas das superfícies dos alvos vidro e de cobre evidenciando-se a 

intensidade e os principais mecanismos de desgaste provocados pela interação com os fluidos 

supracitados. 

 

 

4.1.1 Imagens das Texturas das Superfícies dos Alvos de Vidro e Cobre Submetidos ao 

Fluido Ultrasene 4113 

 

A Figura 4.1 apresenta as imagens, obtidas por MEV (SE), das superfícies dos alvos 

de vidro, onde se verificam as diferenças entre as superfícies do alvo (a) nova e (b) desgastada 

após 150 h de atomização do fluido Ultrasene 4113 pelo injetor Common Rail. 

 

Figura 4.1 – Imagens, MEV (SE), da textura da superfície do alvo de vidro nova (a) e após 

150 h de atomização do fluido Ultrasene 4113 (b) 

   
               (a) superfície nova – 2000 x     (b) superfície atomizada – 400 x 
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Na Figura 4.2 são exibidas imagens, MEV (SE), da superfície desgastada do alvo de 

vidro após 150 h de jateamento com fluido Ultrasene 4113, onde são verificadas ocorrências 

de micropites (cavitação) dentro da escara de desgaste erosivo, estão indicados pelas setas de 

cor vermelha. 

 

Figura 4.2 – Imagens, MEV (SE), da superfície desgastada do alvo de vidro após 150 h de 

atomização do fluido Ultrasene 4113 

   
     (a) 100 x                                                     (b) 1000 x 

 

Enquanto o vidro é inerte quimicamente ao contato com subprodutos do petróleo, o 

cobre reage fisicoquimicamente quando submetido a jatos atomizados destes fluidos. A 

Figura 4.3 apresenta imagens, obtidas por MEV (SE), dos alvos de cobre após 150 h de 

jateamento com fluido Ultrasene 4113 pelo injetor Common Rail. 

As setas de cor vermelha apontam para evidências de micropites (Figura 4.3b-d), cujos 

diâmetros medem entre 2 e 4 µm (régua de 20 µm, Figura 4.3c). Já a seta de cor amarela 

indica deformação plástica e fratura frágil na superfície erodida e cavitada do alvo de cobre 

(Figura 4.3b).  

Pode-se verificar na superfície do alvo de cobre (Figura 4.3(d)), a presença de 

micropites (sinalizadas por setas vermelhas) dentro das escaras de desgaste erosivo, como 

também a presença de desgaste corrosivo, cuja textura desta superfície difere das demais 

(Figura 4.3(a-c)). 
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Figura 4.3 – Imagens, MEV (SE), das escaras impressas nos alvos de cobre após 150 h de 

atomização do fluido Ultrasene 4113 

   
         (a) 130 x                                                              (b) 700 x 

   
(c) 2000 x                                          (d) 6000 x 

 

A partir da análise das superfícies da Figura 4.3, pode-se constatar a reatividade entre 

o cobre e o fluido Ultrasene 4113. Tal reatividade contribuiu, principalmente, na 

intensificação do desgaste com formação de escaras e micropites, pelos respectivos 

mecanismos de desgaste erosivo e cavitativo, além do desgaste corrosivo (Figura 4.3(d)). 
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4.1.2 Imagens das Texturas das Superfícies dos Alvos de Vidro e Cobre Submetido ao 

Combustível B6 + Tensoativos 

 

Ao analisar a superfície do alvo de vidro submetida à atomização do combustível B6 + 

Tensoativos, identifica-se a predominância do desgaste adesivo, cujas camadas de material 

depositado estão indicadas nas imagens, obtidas por MEV (SE), da Figura 4.4. A Tabela 4.1 

mostra os percentuais, em peso, dos pontos P1, P2 e P3 (indicados na Figura 4.4(c)) e P4, P5 

e P6 (vistos na Figura 4.4(d)) que foram obtidos por microanálise química EDS. 

 

Figura 4.4 – Imagens, MEV (SE), da textura da superfície do alvo de vidro pelo jato 

atomizado combustível do B6 + Tensoativos 

 
(a) 200 x 

 
(b) 800 x 

 
(c) 1000 x 

 
(d) 1000 x 

 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 
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Tabela 4.1 – Percentual (em peso) dos elementos químicos do material aderido à superfície do 

alvo de vidro e identificado pelos pontos nas Figuras 4.4c e 4.4d 

Peso (%) Elementos químicos Peso (%) Elementos químicos 

Pontos C O Al Si Cl Pontos C O Al Si S Cl 
P1 9,89 50,78 1,56 37,50 0,26 P4 ND* 62,43 1,29 35,59 ND* 0,69 

P2 61,09 36,11 0,85 0,33 1,63 P5 71,69 25,28 ND* 0,56 0,65 1,80 

P3 14,75 48,97 1,17 34,77 0,34 P6 19,49 49,20 0,97 30,15 ND* 0,19 

*ND = Não detectado 
 

A Figura 4.5 apresenta a superfície desgastada do alvo de cobre após 20 h de 

atomização do combustível B6 + tensoativos. 

 

Figura 4.5 – Imagens, MEV (SE), da escara impressa no alvo cobre pelo jato atomizado do 

combustível B6 + Tensoativos 

   
         (a) 2000 x                                                                    (b) 130 x 

   
        (c) 1000 x                                                                    (d) 4000 x 
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Observa-se na textura das imagens apresentadas na Figura 4.5 que a reatividade do 

cobre com este combustível, por apenas 20 h, foi maior que com o fluido Ultrasene (tempo de 

atomização foi de 150 h). Sendo assim, o combustível B6 + Tensoativos gerou, 

consequentemente, um desgaste mais severo (com diâmetro e profundidade maiores de 

escara) na região atomizada, conforme pode ser visto na Figura 4.5(b). Além disto, 

sobressaíram os micropites (apontados por setas vermelhas) e as escaras de desgaste erosivo 

(setas amarelas), Figura 4.5(a-c), e deformações plásticas identificadas na Figura 4.5(d), as 

quais estão sinalizadas por elipses em vermelho. 

 

 

4.1.3 Imagens das Texturas das Superfícies dos Alvos de Vidro e Cobre Submetidos ao 

Combustível B6 + Tensoativos + Água 

 

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram fotos das superfícies cilíndricas do alvo de vidro 

detalhando suas geratrizes (G1, G2, G3 e G4) após ser submetido ao processo de atomização 

(a 800 bar) do combustível B6 + tensoativos + água, por um bico injetor Common Rail 

durante 20 h cumulativas e descontínuas. 

 

Figura 4.6 – Fotos das geratrizes do alvo de vidro após atomização do combustível B6 + 

Tensoativos + Água 
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Figura 4.7 – À esquerda, identificação das zonas da geratriz (G1) do alvo de vidro (visto na 

Figura 4.6) e, à direita, foto do dispositivo porta-bico injetor 

                           
 

A partir da inspeção da superfície do alvo na geratriz 1 (Figura 4.6 - 1G1), depreende-

se que há distintas zonas, indicadas na Figura 4.7, as quais são: (a) um “olho de peixe”, 

produzido pelo fluxo fluídico com presença de vórtices e do sinergismo erosão-cavitação 

devido ao processo de atomização do B6 + tensoativos + água por 20 h; (b) linhas de fluxo do 

fluido que são o footprint dos vórtices; (c) evidências do desgaste adesivo remanescente de 

parte do fluido que polimerizou e aderiu à superfície polida do vidro; (d) vestígio de produtos 

cuprosos. Tais produtos difundidos na superfície do vidro (Figura 4.7, à esquerda) foram 

ativados pela pressão, temperatura e concentração do fluido e pela proximidade com os alvos 

de cobre (Figura 4.7, à direita). 

Na Figura 4.8, obtidas por MEV (SE), é possível observar a escara impressa na 

superfície do alvo de vidro após 20 h de jateamento do combustível B6 + Tensoativos + 

Água. As setas em vermelho indicam micropites (cavitação). 

As texturas das superfícies cilíndricas do alvo de cobre e o detalhamento das suas 

geratrizes (G1, G2, G3 e G4) estão presentes nas fotografias das Figuras 4.9 a 4.12. Nestas 

geratrizes é possível analisar a influência do processo de atomização (a 800 bar) do 

combustível B6 + tensoativos + água, por um bico injetor Common Rail, durante 20 h 

cumulativas e descontínuas sobre a superfície do alvo de cobre.  

 

a 

c 

b 

d 
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Figura 4.8 – Imagens, MEV (SE), da escara impressa no alvo de vidro após atomização do 

combustível B6 + Tensoativos + Água 

    
          (a) 200 x                                                                  (b) 800 x 

   
         (c) 1800 x                                                               (d) 4000 x 

 

Na Figura 4.10 é visualizado, à esquerda, o desgaste corrosivo através de evidências 

da formação de produtos cuprosos (CuxSy), os quais foram desenvolvidos no meio em função 

de diferentes condições de sulfetização, pH e potencial redox. À direta é apresentado o 

diagrama do sistema Cu-O-S (diagrama de Pourbaix) que foi usado para correlacionar estes 

produtos formados a partir das reações químicas produzidas nas superfícies do alvo de cobre, 

conforme seu padrão de cor característica e indicação pelas setas. Tais produtos caracterizam-
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se, nos casos de nanopartículas de cobre interagentes com o enxofre e o oxigênio, por 

estruturas amorfas e cristalinas que se desenvolvem durante o processo de sulfetização 

associado a diferentes mecanismos, como dissolução e precipitação, conforme Figura 2.6. 

 

Figura 4.9 – Fotos das superfícies das geratrizes (G1, G2, G3 e G4) do alvo de cobre 

submetido à atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – À esquerda, geratriz 1 do alvo de cobre (Figura 4.6 – G1) evidenciando o 

desgaste corrosivo, e, à direita, diagrama de Pourbaix com indicação de CuxSy 
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A Figura 4.11 apresenta o detalhamento da superfície do alvo de cobre, através de 

fotos com ampliações em quatro regiões distintas, obtidas a partir da Figura 4.10 (à esquerda). 

Ao se observar a região supracitada, percebem-se as linhas de fluxo, a escara do desgaste 

erosivo por jato atomizado de fluido incidente, os vórtices e evidências do desgaste adesivo, 

onde todos eles localizam-se na geratriz 1 (à jusante ao fluido incidente). 

 

Figura 4.11 – Detalhes da geratriz 1 na superfície do alvo de cobre (Figura 4.10) objetivando 

visualizar as linhas de fluxo, o desgaste adesivo e a escara de desgaste erosivo 

     Desgaste erosivo                      Desgaste    adesivo 

       
 

As fotos exibidas na Figura 4.12 tratam-se das superfícies, (a) à montante e (b) à 

jusante, de um segundo alvo de cobre, submetido aos mesmos parâmetros de ensaios 

experimentados pelo alvo da Figura 4.9. Nestas superfícies denota-se a presença dos mesmos 

fenômenos ocorridos na superfície do primeiro alvo; todavia, o segundo alvo apresentou, 

também, o desgaste corrosivo (superfície do alvo à montante), este corroborado por diversas 

cores das superfícies dos compostos do sistema Cu-O-S no diagrama de Pourbaix 

(Figura  2.5). Portanto, pode-se constatar a reatividade entre o cobre e os integrantes do B6, 

isto é, o oxigênio e o enxofre, e entre o cobre e o fluido Ultrasene 4113, cuja reação destes 

últimos também resultou no mecanismo de desgaste corrosivo. Portanto, o desgaste corrosivo 

é inerentemente comprovado pelas cores impressas nas superfícies à montante e à jusante do 
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jato incidente atomizado, associadas aos produtos químicos gerados pelo sistema cobre, 

oxigênio e enxofre. 

 

Figura 4.12 – Fotos das superfícies (à montante e à jusante) do alvo de cobre após atomização 

do combustível B6 + Tensoativos + Água (800 bar) com evidências de linhas de fluxo do 

fluido, escara do desgaste erosivo, vórtices e de desgaste adesivo e corrosivo 

    Desgaste erosivo    Desgaste adesivo e corrosivo 

 
(a) 

 
(b) 

 

As imagens, obtidas por MEV (SE), da textura da superfície do alvo de cobre, após 

20 h de jateamento do combustível B6 + Tensoativos + Água, são mostradas na Figura 4.13. 

As setas de cor vermelha apontam para os micropites formados pelo mecanismo de desgaste 

cavitativo. Analisando-se as imagens da Figura 4.13(a), compreende-se que a “borra” 

resultante do desgaste adesivo, sinalizada por setas de cor preta, circundante à escara de 

desgaste erosivo, tem sua morfologia associada à hidrodinâmica do fluido colidindo com as 

paredes que o confinam, sendo fruto dos fenômenos de transporte e respectivos 

desdobramentos cumulativos desenvolvidos a partir do jato incidente de combustível. 
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Figura 4.13 – Imagens, MEV (SE), da escara impressa no alvo de cobre pelo jato atomizado 

do combustível B6 + Tensoativos + Água 

   
         (a) 40 x                                                             (b) 200 x 

   
          (c) 800 x                                       (d) 2000 x 

 

 

4.1.4 Imagens das Texturas das Superfícies dos Alvos de Vidro e Cobre Submetidos ao 

Combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina 

 

As Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 referem-se, respectivamente, às imagens das superfícies 

cilíndricas dos alvos de vidro e cobre após atomização do combustível B6 + tensoativos + 
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água + glicerina utilizando bico injetor Common Rail e pressão do jato incidente a 800 bar 

durante 62 horas cumulativas e descontínuas. 

 

Figura 4.14 – Fotos da superfície cilíndrica de um alvo de vidro (a) à montante e (b) à jusante 

após atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina 

 
(a) 

 
(b) 

 

Nas fotos exibidas na Figura 4.14 observa-se um alvo de vidro, (a) à montante e (b) à 

jusante, após atomização do combustível B6 + tensoativos + água + glicerina. Verifica-se, 

mais uma vez, a presença do “olho de peixe” que circunda a escara decorrente do processo 

erosivo-cavitativo (apontada pela seta preta), linhas de fluxo (seta amarela) impressas pelos 

vórtices e, a presença do desgaste adesivo resultante da polimerização do material aderido ao 

alvo de vidro. 

Ao analisar as imagens obtidas por MEV (SE) da superfície do alvo de vidro, percebe-

se que o vidro mostrou-se quimicamente inerte e não reagiu com os fluidos estudados, os 

quais foram submetidos ao processo de atomização. Contudo, conforme é observado na 

Figura 4.15, a superfície polida de vidro apresenta escara de desgaste erosivo e micropites 

gerados pelo mecanismo de degaste cavitativo. Assemelham-se pelo menos dois impactos por 

gotícula pulverizada na parede do vidro, aumentando assim a erosão. 
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Figura 4.15 – Imagem, MEV (SE), da textura da superfície do alvo de vidro após 62 h de 

jateamento com combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina: (a) e (b) escara de erosão 

com detalhes em (c) da severidade do desgaste e em (d) dos micropites (setas vermelhas) 

   
            (a) 20 x                                                           (b) 100 x 

   
           (c) 600 x                                                        (d) 600 x 

 

Na Figura 4.16 são exibidas as imagens, MEV (SE), da superfície à montante do alvo 

de cobre após atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina. Com base na 

análise das superfícies dos alvos de cobre e comparando as escaras das Figuras 4.3(a), 4.5(b) e 

4.13(a) sob influência da atomização dos respectivos fluidos Ultrasene 4113, B6 + 

Tensoativos, B6 + Tensoativos + Água e B6 + Tensoativos + Água + Glicerina, pode-se 

verificar que o combustível aditivado promove uma maior erosão, a qual pode estar 
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relacionada com as nanopartículas do combustível aditivado, principalmente, nos casos dos 

combustíveis B6 + tensoativos + água e B6 + tensoativos + água + glicerina. 

 

Figura 4.16 – Imagens, MEV (SE), da escara impressa no alvo de cobre pelo jato atomizado 

do combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina 

(a) 20 x 
 

(b) 100 x 

  
(c) 2000 x 

 
(d) 6000 x 

 

Resumidamente, os mecanismos de desgaste adesivo, cavitativo, erosivo e corrosivo 

foram confirmados, de uma forma geral, por: cores e formas das superfícies dos alvos de 

cobre submetidas ao processo de atomização dos fluidos; depósitos de carbonização ou borra; 



89 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

escaras resultantes do processo triboquímico desenvolvido pelos jatos incidentes dos fluidos 

sobre as superfícies metálicas do alvo de cobre. Estes mecanismos de desgaste estão 

associados ao sistema metal-oxigênio-enxofre, aos fenômenos de transporte e respectivos 

desdobramentos cumulativos. 

 

 

4.2 CORROSIVIDADE AO COBRE 

 

Os resultados de corrosividade ao cobre dos fluidos utilizados são mostrados a seguir, 

e são comparados aos alvos utilizados na bancada dinamométrica e no Dispositivo de Ensaio 

de Bico Injetor Common Rail. A Figura 4.17 apresenta uma lâmina de cobre que foi 

submetida ao ensaio de corrosividade ao cobre, imersa no combustível B6 + tensoativos. A 

baixa corrosividade ao cobre deste fluido (1a) corrobora com o aspecto da superfície do alvo 

de cobre após 20 h de atomização do fluido B6 + Tensoativos, Figura 4.17(b). 

 

Figura 4.17 – Lâmina de cobre após ensaio corrosividade com fluido B6 + Tensoativos 

   
(a)            (b) 

 

Como pode ser visto nas Figuras 4.18(a) e 4.18(b), o resultado do ensaio de 

corrosividade apresentou uma baixíssima corrosividade após o período de três horas. 

Contudo, ao observar o cilindro de cobre submetido ao mesmo fluido em um ensaio de 20 h 

não contínuas, fica evidente a formação de vários óxidos de cobre, caracterizados pelo valor 

de corrosividade igual a 1b (Figura 4.18(a)) e pelas diferentes cores presentes 

(Figura 4.18(b)). 



90 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

Na Figura 4.19 observa-se uma lâmina de cobre (a) após ensaio de corrosividade por 

3 h no combustível B6 + tensoativos +água + glicerina e um alvo de cobre (b) após ter sido 

submetido a jatos deste combustível durante 20 h não contínuas. Mais uma vez, observou-se 

uma divergência entre os resultados de corrosividade ao cobre e o estado dos alvos de cobre 

cilíndricos após os ensaios. 

 

Figura 4.18 – (a) Lâmina de cobre após ensaio de corrosividade ao cobre e (b) superfície da 

geratriz G4 do alvo de cobre após atomização do fluido B6 + Tensoativos + Água 

   
(a)       (b) 

 

Figura 4.19 – (a) Lâmina de cobre após ensaio de corrosividade ao cobre e (b) superfície da 

geratriz (G2) do alvo de cobre após atomização do fluido B6 + Tensoativos + Água + 

Glicerina 

    
    (a)                      (b) 

 

Comparando os resultados obtidos dos ensaios realizados com as lâminas de cobre, 

observa-se nitidamente o baixo nível de corrosividade. Entretanto, quando esse fluido foi 

atomizado sobre a superfície do alvo de cobre, notou-se a formação de vários óxidos de cobre 



91 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

como observado na Figura 4.19(b). Em função da discrepância entre os resultados obtidos 

pelo valor obtido no ensaio de corrosividade ao cobre (1b) e o aspecto da superfície alvo de 

cobre, gera a incerteza quanto à utilização da norma ASTM D130 (2012) para os ensaios em 

novos combustíveis. 

 

 

4.3 MEV DOS BOCAIS DOS BICOS INJETORES COMMON RAIL ANTES E APÓS OS 

PROCESSOS DE ATOMIZAÇÃO DOS FLUIDOS 

 

As imagens seguintes, obtidas através de MEV (SE), referem-se às superfícies dos 

bocais dos bicos injetores Common Rail, contendo seis bocais (orifícios) atomizadores 

equidistantes, na condição nova e após processo de atomização dos fluidos estudados 

aplicados no dispositivo de ensaio de bicos injetores Common Rail e na bancada 

dinamométrica com motor BD 5.0. 

Os seis orifícios atomizadores de cada bico injetor são referenciados, pelo sistema do 

ponteiro indicador das horas em um relógio, nas posições 1 h, 3 h, 5 h, 7 h, 9 h e 11 h. 

 

 

4.3.1 Comparação das Superfícies dos Paraboloides dos Bicos Injetores Novo e Após 150 

h de Atomização do Fluido Ultrasene 4113 

 

A partir das imagens das Figuras 4.20 e 4.21 podem ser analisadas as morfologias e 

texturas das superfícies externas e internas das calotas parabólicas dos respectivos bicos 

injetores Common Rail novo e após 150 h acumuladas e descontínuas de ensaios de 

atomização a 800 bar, do fluido Ultrasene 4113. 

A textura do bico novo, Figura 20 (a), apresenta superfície retificada com um rebolo 

de forma. Há evidência de trepidação ou chatter, indicada pela seta preta, durante a fabricação 

do bico injetor. Chatter é fenômeno vibracional que ocorre em usinagens e depende dos 

parâmetros da usinagem, da afiação da ferramenta de corte, da rigidez da máquina e do 

material que está sendo usinado. Percebe-se, ainda, nesta superfície, a formação de colônias 

de óxido metálico na direção 3 h do bocal, sinalizadas pela seta laranja. A origem desta 

colônia de óxidos pode estar relacionada ao condicionamento desse componente em relação 

ao seu tempo de prateleira. 

Analisando-se a Figura 4.21(a) referente à superfície do paraboloide externo do bico 

após 150 h de atomização, conclui-se que a sua morfologia e textura aparentemente se 
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preservaram, contudo houve evidências de desgaste adesivo e corrosivo, respectivamente 

assinalados pelas setas de cores amarela e vermelha. 

 

Figura 4.20 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna do paraboloide do 

bico injetor Common Rail novo. A estrela de seis pontas a 60 graus evidencia a equidistância 

dos bocais 

   
(a) Superfície externa convexa do bico: 88 x           (b) Superfície interna côncava do bico: 180 x 

 

Figura 4.21 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna do paraboloide do 

bico injetor Common Rail após 150 h de ensaio de atomização do fluido Ultrasene 4113 

   
  (a) Superfície externa convexa do bico: 80 x          (b) Superfície interna côncava do bico: 300 x 
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4.3.2 Principais Tipos de Falhas em Sistemas Common Rail 

 

O bico injetor é um componente do sistema de injeção de combustível que está sujeito 

a diversas falhas. A Figura 4.22 apresenta os principais mecanismos de dano que atuam em 

sistemas de injeção Common Rail. São eles: o desgaste na guia da agulha, a erosão no bocal 

do afogador, erosão no bocal atomizador, cavitação e fadiga de contato. 

 

Figura 4.22 – Efeitos tribológicos sobre um sistema Common Rail 

 
Fonte: Adaptado de GUTIERREZ (2012) 

 

 

4.3.3 Superfícies dos Bocais dos Bicos Injetores Após Ensaio de Atomização no 

Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail 

 

As imagens de MEV, e microanálise química EDS, que se seguem dizem respeito ao 

desgaste nos bocais dos injetores após atomização de diversos fluidos, inflamáveis, ou não, 

como o que diz respeito à erosão no bocal, o qual está indicado pela seta na Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 – Partes seccionadas dos bocais de quatro bicos injetores Common Rail 

posicionados na câmara de análise do MEV 
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4.3.3.1 Desgaste de Bicos Após 150 h de Atomização do Fluido Ultrasene 4113  

 

Iniciam-se as imagens das Figuras 4.24 a 4.30, com a resposta dos bocais à ação da 

atomização do fluido Ultrasene 4113 no dispositivo de ensaio de bico injetor Common Rail.  

 

Figura 4.24 – Imagens, MEV (SE), das superfícies externa e interna indicando os seis bocais 

de um bico injetor após 150 h de atomização do fluido Ultrasene 4113 

   
 (a) Superfície externa convexa do bico: 80 x       (b) Superfície interna côncava do bico: 300 x 

 

Figura 4.25 – Imagens de MEV das superfícies externa do bico, entre 5 h e 7 h, com desgaste 

corrosivo após 150 h de atomização do fluido Ultrasene 4113 

   
(a) SE: 200 x             (b) BSE: 200 x 
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A Figura 4.24 apresenta imagens das superfícies externa e interna, obtidas por MEV 

(SE), nas quais são identificados: (a) o desgaste corrosivo e (b) pites micrométricos e 

partículas de inclusões na parede da bolsa existente no bico após 150 h de atomização. 

 

Figura 4.26 – Imagens de MEV da textura da parede interna do bocal na posição 1 h. Em (a) e 

(b) há evidências de inclusão de partícula na borda superior do bocal, indicadas por seta azul, 

e pites e micropites sinalizados por seta vermelha. (c) Parte inferior do bocal, onde se 

observam dimples, micro-spalling (setas vermelhas), pite (seta amarela) ampliados em (d) 

   
(a) SE: 1000 x             (b) BSE: 1000 x 

   
(c) 2000 x             (d) 10000 x 

 

Nas Figuras 4.25 a 4.29 são apresentadas imagens, MEV (SE e BSE), dos bocais de 

um bico injetor conforme posicionamento em estrela, indicado na Figura 4.24(b). O desgaste 
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corrosivo, na zona entre 5 h e 7 h nas imagens de MEV (SE e BSE) da Figura 4.25, foi gerado 

pela reação do fluido atomizado com o material do bico. 

Através da análise da superfície interna do bico injetor Common Rail pode verificar os 

principais mecanismos de desgaste atuantes e sua intensificação, os quais são influenciados 

pelo meio (tipo de fluido atomizado, pressão de injeção, temperatura, etc.). 

A Figura 4.26 exibe as imagens de MEV (SE e BSE) da superfície da parede interna 

do bocal na posição 1 h, onde são identificados: (a) inclusão de partícula na borda superior do 

bocal, (b) pites e micropites, (c) textura característica de erosão com evidência de pites e 

dimples e desgaste por micro-spalling (ou microlascamento) e (d) ampliação da região dos 

pites e micro-spalling vistos na Figura 4.26(c). 

 

Figura 4.27 – (a) Imagem, MEV (BSE), de um bocal de bico injetor Common Rail após 150 h 

de ensaio com fluido Ultrasene 4113, revelando-se os elementos químicos nos espectrogramas 

dos pontos (b) P1, (c) P2 e (d) P3 através de microanálise EDS 

   
       (a)        (b) Espectrograma do P1 

   
           (c) Espectrograma do P2                (d) Espectrograma do P3 

 

A textura característica de erosão torna-se mais evidente na imagem ampliada da 

Figura 4.26(d). A linha amarela evidencia um pite resultante do sinergismo entre os 

mecanismos de desgaste por fadiga de contato, erosão, corrosão e cavitação. 

P1 

P3 
P2 
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O desgaste por micro-spalling, observado na Figura 4.26(c-d), é um mecanismo de 

desgaste resultante da combinação entre fadiga de contato, devido à elevada pressão de 

contato exercida pelo fluido que escoa pressurizado na região à montante do bocal de 

atomização, conforme constatado por Medeiros (2002). 

 

Figura 4.28 – Imagens, MEV (SE), da textura da parede interna do bocal na posição 3 h 

evidenciando (a) o desgaste erosivo (seta vermelha) e (b) um risco esclerométrico (seta azul) 

   
(a) 1000 x             (b) 10000 x 

 

Figura 4.29 – Imagem, MEV (SE), da superfície da parede interna do bocal na posição 5 h 

evidenciando a textura gerada pelo desgaste erosivo, seta vermelha. Um risco esclerométrico, 

indicado por seta em azul, denota o desgaste abrasivo devido à pressão na bolsa do bico 
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Figura 4.30 – Imagem de MEV da (a) superfície da parede interna do bocal na posição 11 h. 

Nas superfícies, obtidas pelos detectores SE (c) e BSE (d), há vestígios de micropites e 

ausência de inclusões. A composição química de P1 (b) é vista através do espectrograma (e) 

   
(a) 1000 x             (b) 6000 x 

   
(c) SE: 3000 x             (d) BSE: 3000 x 

 
(e) Espectrograma do P1 

 

P1 
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A Figura 4.27(a) apresenta a superfície do bocal na posição 1 h com indicação dos 

respectivos pontos P1 (C, O, Fe, Si e Ge), P2 (C, O, Ca, Si e Na) e P3 (C, O, Fe e Co), cujos 

espectrogramas de (b), (c) e (d) foram obtidos através de microanálise química EDS. 

As imagens da Figura 4.28(a) e 4.29 referem-se às superfícies internas dos bocais nas 

respectivas posições 3 h e 5 h, onde são observadas texturas típicas provocadas pelo desgaste 

erosivo, indicado pela seta em vermelho. Verifica-se uma zona elíptica enegrecida e uma 

segunda elipse cinza, circunscrita, de 20 - 30 µm, sugerindo um revestimento interno no 

paraboloide que forma a ponta do bico. 

O risco esclerométrico, ampliado na Figura 4.28(b), pode ter sido provocado pelo 

deslizamento de uma partícula de inclusão dura que se deslocou aproximadamente 20 µm, 

com cerca de 3 µm de largura. Já o risco esclerométrico na Figura 4.29 pode ter sido gerado 

por desgaste abrasivo através da pressão de atomização atuante na bolsa existente no bico. 

A Figura 4.30 apresenta imagens obtidas por MEV (a) da superfície da parede interna 

do bocal na posição 11 h. As imagens em (c) e (d) referem-se à textura do interior do bocal, 

cujas marcas foram formadas pelo processo de fabricação do bico. Nota-se nestas superfícies 

que há vestígio de micropites; além disto, a análise da coloração da superfície (d), obtida por 

MEV (BSE), permite denotar ausência de inclusões. A região P1 (b) foi analisada através do 

espectrograma em (e), cujos elementos químicos encontrados são: C, O, Cr, e Fe. 

De um modo geral, a obtenção de imagens com o detector BSE proporcionou uma 

análise da superfície do bico com maior nitidez, identificação e caracterização dos 

mecanismos e de partículas de inclusões, pites e micropites. 

 

 

4.3.3.2 Desgaste de Bicos Após 20 h de Atomização do Combustível B6 + Tensoativos 

 

As Figuras 4.31 a 4.37 dizem respeito às imagens, obtidas por MEV (SE), das 

superfícies dos bocais de um injetor Common Rail após 20 h, acumuladas e descontínuas, de 

atomização do combustível B6 + Tensoativos. 

Na Figura 4.31, pode-se visualizar as texturas externa e interna contendo os seis 

bocais, os quais não estão igualmente espaçados. Ainda são verificadas marcas de pites 

micrométricos na superfície interna do bico injetor, Figura 4.31(b). 
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Figura 4.31 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna com visualização 

dos seis bocais de um bico injetor 20 h de atomização do combustível B6 + Tensoativos 

   
(a) Superfície externa convexa do bico: 80 x      (b) Superfície interna côncava do bico: 300 x 

 

Figura 4.32 – Imagens de MEV do bocal localizado a 1 h. (a) Há vestígios de desgaste na 

borda inferior gerando (b) o sulcamento e (c) espectrograma do ponto P1 

   
(a) SE: 1000 x             (b) BSE: 6000 x 

 
(c) Espectrograma do P1 

 

P1 
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Figura 4.33 – Imagem, MEV (SE), da superfície do bocal na posição 3 h, cuja espessura da 

parede interna tem de 20 a 30 µm. Os micropites tem diâmetro de ≈ 2 µm 

 
 

Figura 4.34 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 5 h, cuja textura dá 

indícios dos mecanismos de desgaste erosivo, corrosivo e cavitativo 

 
 

As imagens da Figura 4.32 correspondem à superfície interna do bocal localizado na 

posição 1 h. Verificam-se, na Figura 4.32(a), evidências do desgaste abrasivo na borda 

inferior do bocal com presença de riscos ou sulcamento. Os sulcos formados nesta região 

surgem, provavelmente, devido ao deslocamento de uma partícula dura no substrato da parede 

do bico. Tal fenômeno também foi visto na Figura 4.37 (bocal na posição 11 h). 
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A Figura 4.32(b) é uma ampliação da área do sulcamento, cujo ponto P1 é identificado 

por EDS. No espectrograma da Figura 4.32(c) são determinados os seguintes elementos 

químicos de P1: C, O, Fe, Cr, Si, Cu e S. 

 

Figura 4.35 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 7 h com evidências 

de micropites, riscos abrasivos e erosão na parede interna da bolsa 

 
 

Figura 4.36 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 9 h indicando o 

abaulamento na zona circunferencial de entrada do bocal 
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Figura 4.37 – Imagem, MEV (SE), superfície interna do bocal na posição 11 h evidenciando 

micropites e sulcos abrasivos 

 
 

Na maioria das superfícies desses bocais pode-se constatar a formação de micropites, 

principalmente os das posições 3 h, 5 h, 7 h e 11 h, à jusante da borda de entrada do bocal. Os 

micropites são resultantes do sinergismo entre a erosão e a cavitação. Eles possuem diâmetro 

aproximado de 2 µm, como assinalado por setas vermelhas na Figura 4.33. 

Além dos mecanismos de desgaste supracitados, a atomização do combustível B6 + 

Tensoativos também proporcionou o desenvolvimento do desgaste corrosivo (Figura 4.34) e 

do desgaste erosivo, presentes nas superfícies das Figuras 4.34 e 4.35, sendo este último 

denotado com maior evidência por textura característica da parede interna da bolsa do bico. 

Analisando-se a camada correspondente à borda ou parede interna do bocal (superfície 

da Figura 4.33, por exemplo), é possível notar que se trata de um revestimento cuja espessura 

situa-se entre 20 µm e 30 µm. Contudo, ainda se permite verificar um leve abaulamento desta 

camada na zona circunferencial de entrada do bocal na posição 9 h, conforme Figura 4.36. 

 

 

4.3.3.3 Desgaste de Bicos Após 20 h de Atomização do Combustível B6 + Tensoativos + 

Água 

 

Nas Figuras 4.38 e 4.39 encontram-se as superfícies obtidas por MEV (SE e BSE) da 

extremidade de um bico injetor Common Rail após 20 h de atomização do combustível B6 + 

Tensoativos + Água com pressão de 800 bar. 
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A Figura 4.38 apresenta as texturas das superfícies (a) externa e (b) interna da 

extremidade de bico injetor, onde se verificam (a) camadas de colônias de óxidos formados na 

parede externa e (b) a não equidistância entre os seis bocais. 

 

Figura 4.38 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna com vista dos seis 

bocais de um bico injetor após 20 h de atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água 

   
(a) Superfície externa convexa do bico: 80 x       (b) Superfície interna côncava do bico: 300 x 

 

Figura 4.39 – Imagens de MEV da superfície interna do bocal na posição 3 h evidenciando (a) 

partícula na borda superior do bocal, micro-spalling (setas vermelhas) juntamente com o 

desgaste erosivo na textura da parede à esquerda e (b) micropites, indicados por setas em azul 

   
(a) SE: 1000 x             (b) BSE: 2000 x 
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A Figura 4.39 apresenta imagens das superfícies interna do bocal na posição 3 h, 

ampliadas e obtidas por MEV (SE e BSE), nas quais são observados (a) micro-spallings, 

desgaste erosivo, mais evidente pela textura da parede à esquerda do bocal, e (b) micropites 

na periferia do bocal, resultantes do sinergismo entre os mecanismos de desgaste por 

cavitação e erosão. 

O micro-spalling é gerado pelas partículas que fraturam, principalmente, a superfície 

da camada de revestimento da parede interna. Tanto os micro-spallings, quanto os micropites 

surgem devido à ação dos mesmos mecanismos de dano ou desgaste. 

 

 

4.3.3.4 Desgaste de Bicos Após 62 h de Atomização do Combustível B6 + Tensoativos + 

Água + Glicerina 

 

As imagens das superfícies (a) externa e (b) interna de um bico injetor Common Rail 

foram obtidas por MEV (SE), as quais são apresentadas nas Figuras 4.40 e 4.41. As texturas 

geradas nestas superfícies sofreram influência da atomização do combustível B6 + 

Tensoativos + Água + Glicerina por 62 h acumuladas e descontínuas. 

 

Figura 4.40 – Imagens, MEV (SE), das superfícies (a) externa e (b) interna de um bico injetor 

após 62 h de atomização do combustível B6 + Tensoativos + Água + Glicerina 

   
(a) Superfície externa convexa do bico: 80 x       (b) Superfície interna côncava do bico: 300 x 

 

11 h 

1 h 

3 h 

9 h 

7 h 

5 h 
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Figura 4.41 – Imagens de MEV da superfície interna superior do bico (a) visualizando-se a 

obstrução do bocal a 11 h. Em (b) mostra a fratura frágil na camada óxida, cuja ampliação em 

(d) permite observar microtrincas. (c) A ampliação do bocal na posição 9 h revela desgastes 

erosivo e oxidativo. (e) e (f) são espectrogramas dos respectivos pontos P1 e P2 

   
    (a) Foco   da região do bico à 12 h (SE): 300 x       (b) Ampliação da região à 12 h: (BSE)585 x 

   
   (c) Bocal na posição 9 h (SE): 600 x        (d) BSE: 4000 x 

   
  (e) Espectrograma do P1   (f) Espectrograma do P2 

 

P2 

P1 
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Comparando-se os aspectos da intensidade dos danos presentes nas superfícies dos 

bicos submetidos à atomização dos quatro fluidos estudados, nota-se que o combustível que 

contem a glicerina contribuiu para um desgaste mais severo e, consequentemente, pior 

condição de trabalho do bico injetor. Isto também foi verificado quando os alvos de vidro e 

cobre foram analisados. 

Dentre os mecanismos de desgaste atuantes e identificados, principalmente na 

superfície interna do bico injetor mostrada na Figura 4.40(b), destacam-se o desgaste erosivo 

e o desgaste corrosivo severo com formação de densas camadas de óxidos (indicada pela seta 

vermelha), as quais foram mais intensas na bolsa do bico, cujo bocal na posição 11 h 

encontra-se obstruído. 

A partir das análises das imagens exibidas na Figura 4.41, verificam-se em (a) 

evidências dos mecanismos de desgastes erosivo e oxidativo severos detalhados em (b) e (c), 

os quais colaboram substancialmente para a degradação das paredes internas do bico. Em (b) 

é mostrada a região superior da superfície na posição 12 h, a qual revela, a partir da ampliação 

em (b), a fratura frágil de uma cama óxida e (d) com presença de microtrincas noutras 

camadas óxidas que estão em processo expansivo, na iminência de se desprender. 

Os pontos P1 (C, O, Fe, Cr, e P) e P2 (C, O, Fe, Cr) indicados nas camadas óxidas da 

Figura 4.41 foram identificados por EDS nos espectrogramas mostrados nas Figuras 4.41(e) e 

4.41(f), respectivamente. De acordo com Tabela E.1 do Apêndice E, a presença dos 

elementos químicos C, Fe, Cr, Si, são de origem do bico injetor. O Cu é oriundo do alvo de 

cobre, enquanto o S faz parte da composição do combustível. 

Assim, pode classificar o fluido B6 + Tensoativos + Água + Glicerina como não 

adequado para seu uso nos motores diesel como combustível, muito embora a sua lubricidade 

tenha sido superior a dos demais fluidos, conforme resultados estabelecidos no Apêndice D. 

 

 

4.3.4 Análise do Desgaste de Superfícies dos Bocais do Bico Injetor Após 150 h de Ensaio 

em Bancada Dinamométrica no Motor BD 5.0 com Combustíveis B6 e B6 + Tensoativos 

 

As Figuras 4.42 a 4.44 referem-se às imagens obtidas por MEV (SE e BSE) das 

superfícies internas de dois bicos injetores mecânicos utilizados na bancada dinamométrica 

equipada com um motor diesel Branco BD 5.0 após 150 h descontínuas e acumuladas de 

ensaios a pressão de 200 bar. Para cada bico injetor foi utilizado apenas um tipo de 

combustível, sendo eles o B6 (comercialmente adquirido) e o B6 + Tensoativos. 
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Figura 4.42 – Imagem, MEV (SE), da superfície interna do bico injetor mecânico após 150 h 

de ensaio no motor BD 5.0 usando o combustível B6 

 

 

Figura 4.43 – Imagem, MEV (SE), da superfície interna do bico injetor mecânico após 150 h 

de ensaio no motor BD 5.0 usando o combustível B6 + Tensoativos 

 
 

Comparando-se as imagens das Figuras 4.42 e 4.43, correspondentes às superfícies 

submetidas à injeção dos respectivos combustíveis B6 e o B6 + Tensoativos, verifica-se que a 

superfície interna do bico, submetida à injeção do combustível B6 mostrada na Figura 4.42, 

não há uma distinção entre a região da bolsa do bico e a trilha de perfil cônico usinada. 

 

12 h 

3 h 

6 h 

9 h 
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Figura 4.44 – Imagens da (a) superfície do bocal próximo à posição 3 h (MEV - SE) com 

ampliação da (b) sua borda esquerda (MEV - BSE), denotando-se o sinergismo erosivo-

cavitativo-corrosivo e zonas com inclusões indicadas pelos pontos (c) P1, (d) P2 e (e) P3 

   

(a) Espectrograma do P1        (b) Espectrograma do P1  

   
                      (c) Espectrograma do P1                                        (d) Espectrograma do P2 

 
(e) Espectrograma do P3 

 

Em contrapartida, conforme análise da Figura 4.43, a presença de tensoativos resultou 

num menor desgaste, proporcionando maior integridade da superfície interna do bico injetor 

com destaque da bolsa e dos bocais. 

De acordo com observação da superfície ampliada na posição 3 h vista na Figura 4.44, 

(a) há indícios de desgaste erosivo-cavitativo-corrosivo e (b) inclusões, as quais foram 

P1 

P2 

P3 



110 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

investigadas através de microanálise química EDS, revelando-se a composição dos pontos (c) 

P1 (Fe, C, O, Cr), (d) P2 e (d) P3 (Fe e O) nos espectrogramas. 

 

 

4.4 INSPEÇÃO VISUAL DOS COMPONENTES DO MOTOR BD 5.0 APÓS 150 H DE 

ENSAIO EM BANCADA DINAMOMÉTRICA 

 

A bancada dinamométrica foi utilizado no processo combustão para avaliar a 

influência dos combustíveis B6 e B6 + Tensoativos. Os ensaios tiveram duração de 150 h 

descontínuas e acumuladas e contaram com dois motores BD 5.0, um para cada tipo de 

combustível, cujo objetivo foi visualizar os danos provocados pelo uso do combustível nos 

elementos mecânicos envolvidos na combustão. 

Conforme é mostrada na Figura 4.45, a vista explodida do motor BD 5.0 através de 

sua desmontagem permitiu analisar a superfície dos elementos dos motores. A inspeção visual 

incluiu os seguintes elementos mecânicos envolvidos na injeção e combustão: (1) câmara de 

combustão e pistão; (2) cabeçote; (3) bico injetor; e (4) válvulas. 

 

Figura 4.45 – Vista explodida do motor BD 5.0 

 
 

Os danos e/ou desgastes atuantes na superfície dos componentes do motor BD 5.0, em 

função de cada combustível, são verificados nas fotos presentes nas Figuras 4.46 a 4.50. 

As Figuras 4.46 e 4.47 referem-se às geratrizes dos pistões influenciados pela queima 

dos respectivos combustíveis B6 e B6 + Tensoativos. Verificam-se em ambos os pistões 

1 

2 

3 

4 
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evidências de mecanismos de desgaste adesivo e abrasivo. O desgaste adesivo é resultante da 

combustão que promoveu a formação de colônias de carbonização superficiais na cabeça do 

pistão, cuja maior intensidade encontra-se nas suas superfícies circunferenciais. Enquanto que 

o desgaste abrasivo está localizado na saia dos pistões das Figuras 4.46 (geratriz 3 h) e 4.47 

(3 h e 9 h). Comparativamente, percebe-se que os mecanismos de desgaste atuantes nestes 

pistões apresentam maior intensidade quando do uso do B6 + Tensoativos. 

 

Figura 4.46 – Fotos do pistão motor BD 5.0 após 150 h de ensaio com combustível B6: 

geratrizes nas posições horárias 12 h, 3 h, 6 h e 9 h 

  

  
 

A ocorrência do desgaste abrasivo gerado na saia do pistão pode ter duas origens: (1) o 

deslizamento alternado do pistão contendo partículas óxidas duras (Al2O3, Si2O2 e SiC) 

desprendidas da colônia de carbonização (formada pela queima de cada combustível) e/ou do 

óleo lubrificante; e (2) a basculação microscópica (função da folga radial do pistão) desse 

pistão no interior do cilindro, como foi explanado na Figura 2.7. 

 

9 h 

12 h 
3 h 

6 h 
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Figura 4.47 – Fotos do pistão motor BD 5.0 após 150 h de ensaio com combustível B6 + 

Tensoativos: geratrizes nas posições horárias 12 h, 3 h, 6 h e 9 h 

  

  
 

As fotos observadas nas Figuras 4.48 e 4.49 indicam as texturas das superfícies (a) dos 

cabeçotes e (b) das câmaras de combustão após ensaios dinamométricos usando os 

combustíveis B6 e B6 + Tensoativos, respectivamente. Os principais mecanismos de desgaste 

evidenciados nestes componentes foram o desgaste adesivo e o oxidativo, pela presença de 

depósitos de filmes aderidos à superfície da cabeça do pistão e à câmara de combustão (com 

maior densidade na periferia do cabeçote e do orifício de fixação do bico injetor) e/ou pela 

coloração das superfícies. O desgaste oxidativo é relativo à triboquímica da combustão e sua 

interação com o material da cabeça do pistão. 

Fotos das superfícies das pontas dos bicos injetores mecânicos após ensaios 

dinamométricos de 150 h com combustíveis (a) B6 e (b) B6 + Tensoativos denotando o 

desgaste adesivo de maior para menor intensidade, respectivamente 
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Figura 4.48 – Fotos do (a) cabeçote e (b) cabeça do pistão motor BD 5.0 após 150 h de ensaio 

com combustível B6 

   
                      (a) cabeçote      (b) superfície da câmara de combustão 

 

Figura 4.49 – Fotos do (a) cabeçote com válvulas e bico e (b) cabeça do pistão motor BD 5.0 

após 150 h de ensaio com combustível B6 + Tensoativos 

   
  (a) cabeçote com válvulas e bico injetor       (b) superfície da câmara de combustão 

 

As Fotos da Figura 4.50 demonstram evidências do desgaste adesivo nas em ambas 

superfícies dos bicos injetores do tipo mecânico, os quais foram submetidos a ensaios de 

bancada dinamométrica usando os combustíveis (a) B6 e (b) B6 + Tensoativos.  
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Figura 4.50 – Fotos das superfícies das pontas dos bicos injetores mecânicos após ensaios 

dinamométricos de 150 h com combustíveis (a) B6 e (b) B6 + Tensoativos, ressaltando-se o 

desgaste adesivo 

   

                       (a)           (b) 

 

Verifica-se que, na Figura 4.50 (a), o uso do combustível B6 permitiu o surgimento de 

volume maior da camada de deposição de materiais sua superfície do bico. Enquanto que o 

bico em contato com o combustível B6 + Tensoativos apresentou uma superfície com menor 

formação de carbonização; significando que este fluido promoveu uma combustão mais 

completa em relação ao B6. Portanto, o uso dos tensoativos pode reduzir o tempo de 

manutenção e/ou limpeza do bico injetor quando este é adicionado ao combustível B6. 

 

 

4.5 GERAÇÃO DE PARTICULADOS SÓLIDOS NA QUEIMA NO MOTOR BD 5.0 

 

O método desenvolvido para coleta do material particulado nesta tese consiste na 

utilização de papel com gramatura de 180 g/m
2
, previamente umedecido e encapsulado em 

um dispositivo acoplado ao duto de exaustão do motor BD 5.0, o mais próximo possível da 

saída dos gases da câmara de combustão. Tal método mostrou eficácia na coleta de óxidos 

metálicos na ordem de 0 a 10 µm e 10 a 100 µm, como alumínio e não-metálicos, silício, 

todos advindos dos componentes do MCI, que devido ao desgaste provocado também pela 

combustão, se desprendem e são emitidos junto aos gases de exaustão. 

A eficácia do método é comprovada nos resultados mostrados no artigo intitulado "A 

New Approach to Grip and Analyze Diesel Particulate Matter", contido no Apêndice C, o 

qual foi publicado e apresentado no Congresso Internacional SAE Brasil 2014. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

PARA NOVOS TRABALHOS 

 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

 

A realização desta tese consiste em apresentar uma avaliação e comparação entre 

mecanismos de desgaste, geradores de materiais particulados PM integrantes das emissões 

referentes às consequências dos jatos da atomização de combustíveis aditivados biodiesel em 

materiais quimicamente ativo e quimicamente inerte, quando são submetidos a idênticas 

solicitações de trabalho, sob condições críticas, em uma máquina de ensaios de injetores do 

sistema Common Rail. 

Dentro deste contexto, buscaram-se identificar materiais particulados PM associados 

ao desgaste que ocorre em um MCI de ignição por compressão, quando são utilizados 

combustíveis biodiesel aditivados.  

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

A partir dos ensaios com motores diesel monocilíndricos de 5 cv, pode-se avaliar 

alguns parâmetros que englobaram a influência dos combustíveis atuando sobre os 

componentes de uma câmara da sua combustão. 
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5.1.1 Sobre os Ensaios em Bancada Dinamométrica Usando o Motor BD 5.0 

 

a) A adição dos tensoativos na composição do combustível provocou mudanças na 

viscosidade, na densidade e, em outras propriedades físico-químicas, resultando na melhor 

eficiência da combustão. 

b) A maior parte do material particulado PM, coletado do sistema de exaustão do motor 

através do dispositivo desenvolvido nesta Tese, analisado por MEV, apresentou-se disperso 

e com dimensões entre 0,5 e 50 µm. Entretanto, constatou-se certa polimerização ou 

adensamento de colônias com o uso do B6 aditivado. 

c) Os ensaios de caracterização das propriedades físico-químicas dos combustíveis foram 

realizados e os resultados apresentados se comportaram de acordo com os padrões 

estabelecidos pela ANP. Todavia, o biodiesel B6 apresentou resultados mais ajustados 

segundo os limites das normas em relação ao biodiesel B6 aditivado, em especial, o teor de 

enxofre, o índice de acidez e o poder calorífico. 

d) Quando o B6 aditivado foi utilizado, a temperatura e o consumo específico foram 

maiores em relação ao B6 para todas as cargas aplicadas durante a realização dos ensaios. 

Essa diferença está relacionada diretamente aos poderes caloríficos dissimilares dos 

combustíveis, como destacado por Silva (2015). 

e) As análises feitas através de inspeção visual mostraram-se eficazes para se avaliar a 

formação de clogging na superfície da cabeça do pistão. Observou-se que, ao utilizar o B6 

aditivado, ocorreu uma maior formação de material particulado nesta região.  

f) A formulação que apresentou melhor estabilidade no funcionamento na bancada 

dinamométrica, foi a que utilizou B6 + tensoativos, no entanto, houve uma maior taxa de 

consumo específico. 

 

 

5.1.2 Sobre os Ensaios em Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail 

 

a) A concepção, a modelagem, a construção e o ensaio incluindo o aparato “Porta-Alvo” 

trouxeram inovação e ineditismo para ser utilizado como ferramenta no desenvolvimento de 

novos trabalhos. 

b) Os mecanismos de desgaste cavitativo, erosivo, adesivo, corrosivo, por fadiga de 

contato ficaram evidentes. A particularidade está relacionada com a evidência da presença 
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do desgaste cavitativo, no material quimicamente inerte (vidro). Isto pôde ser observado por 

desprendimentos de material na forma de ‘pites’ na superfície do vidro. 

c) O método para avaliar os mecanismos de desgaste através de análise por MEV e EDS 

demonstrou que os micropites identificados nos materiais alvos da atomização, 

quimicamente ativos e inertes, assemelharam-se em forma e dimensões, demonstrando 

assim que o mecanismo da cavitação-erosão superou o da cavitação-erosão-corrosão. 

d) As microanálises através de microanálise de EDS foram úteis na caracterização da 

composição dos elementos químicos presentes na superfície interna dos bocais dos bicos 

injetores, detectando-se, quando da adição do biodiesel aditivado, a presença de elementos 

químicos adicionais à condição dos bocais “novos”.  

e) Os ensaios no Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail, mostraram-se 

satisfatórios do ponto de vista de funcionamento dos combustíveis ensaiados. No entanto, 

quando utilizado o B6 + tensoativos + H2O + glicerina, o processo foi interrompido em 

função do colapso ocorrido no injetor. Colapso este atribuído ao potencial poder de oxidação 

da composição do combustível, tornando o injetor inutilizado pelo desgaste severo e a 

formação de óxidos em seu bocal. 

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

 

No que diz respeito à continuidade desta investigação, na bancada dinamométrica e no 

dispositivo de ensaio de bico injetor Common Rail, tem-se as seguintes proposições: 

(a) Variação segundo uma curva espiral da distância do bocal do atomizador a cada um 

dos alvos, de modo a identificar, para cada nível de pressão de injeção, o limite inferior de 

sensibilidade do alvo “sem evidência de desgaste erosivo”. 

(b) Realizar autocorreção e correlação cruzada entre a evolução do dano nos materiais e 

os sinais de NPS (dB), temperatura (K), velocidade de vibração global e emissão acústica.  

(c) Classificar os materiais particulados PM coletados na exaustão dos gases do motor 

de acordo com a sua morfologia e dimensões, associando-os aos biocombustíveis aditivados 

e ao seu potencial de poluição ambiental e à saúde humana. 

(d) Identificar, através das assinaturas dos sinais, na bancada e no dispositivo, os 

estágios de transição do running-in e steady-state relativamente a cada um dos processos. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – DESENVOVIMENTO DE UM DISPOSITIVO DE ENSAIO DE BICO 

INJETOR COMMON RAIL E DE UM MÉTODO DE ATOMIZAÇÃO DOS FLUIDOS 

SOBRE OS ALVOS 

 

A atomização é um dos principais processos dos mecanismos de desgaste provocado 

pelos combustíveis diesel ou biodiesel, é o cerne do processo de combustão eficaz de um 

motor que opera em um ciclo diesel, em que a pressão de injeção é uma variável fundamental. 

Visualizar essa atomização e seus danos locais aos materiais circunvizinhos é essencial à 

compreensão da gênese do material particulado o PM2,5 e demais particulados emitidos. 

A associação intrínseca poluição-emissão de um motor diesel levou ao 

desenvolvimento de bicos injetores que pressionassem o combustível desde a faixa vigente, de 

200 bar, elevando-a uma ordem de grandeza, até 2000 bar ou mais, nos bicos injetores do tipo 

Common Rail.  

Para ensaiar um bico injetor do tipo Common Rail em uma bancada comercial, 

necessitou conceber-se um dispositivo porta-bico e porta-alvo que satisfizesse às questões: 

(1) Como um fluido atomizado à pressão de injeção na máquina TM 507 pode desgastar 

um alvo, ou seja, um material estrutural sujeito à sua ação?  

(2) E se houver alvos quimicamente (a) inertes e de comportamento mecânico frágil 

(vidro) e (b) ativos e de comportamento mecânico dúctil (cobre)?  

 

A.1 GEOMETRIZANDO A SOLUÇÃO E CONCEBENDO UM DISPOSITIVO PORTA-

BICO INJETOR E PORTA-ALVO 

 

Leonardo da Vinci legou à Humanidade uma síntese do conhecimento mecânico, 

arquitetônico e biológico associado à matemática, à geometria e à imagem. A geometrização 
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de um problema leva à sua compreensão e, assim, a mais simples solução mecânica pode ser 

considerada a principal contribuição desse legado davinciano. 

Nesse cenário, para responder às questões formuladas acima, desenvolveram-se (a) um 

porta-ponta do bico injetor, (b) um porta-alvo e (c) um método que assegurasse a avaliação 

quantitativa desses dois grupos distintos de materiais estruturais. 

Integrando as questões e respectivas soluções, iniciou-se por conceber sua resposta 

geométrica a este problema, este porisma: um dispositivo baseado em um círculo de Steiner 

clássico, Figura A.1. 

 

Figura A.1 – Regiões planas isométricas que compõem um círculo de Steiner 

   
Fonte: STOTHER´S PORISM (1999). Wilson Stothers' Inversive Geometry and CabriJava Pages (1999). 

Disponível em: <http://www.maths.gla.ac.uk/wws/cabripages/inversive/steiner.html>. Acesso em: 16 ago 2014. 

 

Tal conjunto de círculos compõe a solução desenvolvida em 1827 pelo suíço Jacob 

Steiner (1796-1863) ao porisma de Poncelet, formulado em 1814. A solução matemática, 

proposta por Steiner, aplicava-se a um quadrilátero inscrito em C(R) e circunscrito em torno 

de C(r), conforme a Equação A.1: 

1/(R-d)²+1/(R+d)²=1/r²                                     (A.1) 

 

O porisma de Poncelet, Figura A.2, formulado em 1814, é mais complexo que o de 

Steiner. Ele foi formulado quando ocupava o seu tempo na prisão, após esse militar das tropas 

de Napoleão ser capturado na derrota dos franceses durante a invasão da Rússia no inverno, 

na batalha de Krasnoi. A agrura e a estrela de Davi martelavam seu cérebro... 

Nessa adversidade, Poncelet legou o seu porisma: “Sejam duas cônicas C e D no plano 

complexo projetivo tal que lá coexistam uma inscrita em D, com n-geratrizes, e uma 

circunscrita em torno de C. Então há infinitas de n-geratrizes.” 

A partir da compreensão desses porismas e do que representam, concebeu-se o modelo 

geométrico esboçado na Figura A.3. Na zona central, deve-se inserir um atomizador. 
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Figura A.2 – Modelo icônico do Teorema de Poncelet 

 
Fonte: VALLÈS, J. (2012). Poncelet curves and surfaces. UPPA, Jaca 18/09/2012, 15 p.. Disponível em: < 

http://jvalles.perso.univ-pau.fr/>. Acesso em: 12 jan 2013. 

 

Figura A.3 – Desenvolvimento conceptual do dispositivo porta-ponta do bico injetor Common 

Rail (zona central) e, porta-seis-alvos circunferencialmente equidistantes de cada um dos seis 

bocais atomizadores integrantes do bico injetor 

 
Fonte: O Autor 

 

A seguir, definiu-se a distância com que se pretendia avaliar a ação do processo de 

atomização incidindo sobre um alvo. Essa definição não foi trivial. Ela foi tomada após 

considerar-se: 

(1) a realização de ensaios seguros em laboratório; 

(2) a elevada pressão de atomização; 

(3) os limites geométricos inferior e superior que circunscrevessem: 

(3.a) o diâmetro da ponta do bico injetor, 

(3.b) uma distância segura bocal atomizador-alvo,  
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(3.c) seis alvos circunferencialmente equidistantes e  

(3.d) a parede externa do dispositivo. 

 

Uma contribuição desta Tese às gerações seguintes são os desafios propostos. 

Por que seis alvos, ou seja, seis corpos de prova? O bico injetor Common Rail que se 

pretendia ensaiar e disponível no mercado possuíam seis bocais de atomização. 

Por que três alvos de vidro e três alvos de cobre? Esses dois materiais foram cotados 

por representarem, dentre os materiais de baixo custo, comportamentos mecânicos limítrofes. 

No interior de uma câmara de combustão interna de um motor diesel é muito importante 

considerar os limites superior e inferior da plasticidade e da tenacidade à fratura dos materiais 

metálicos que integram (1) a cabeça do pistão, (2) as cabeças das válvulas, (3) as paredes do 

cilindro, (4) a ponta do bico injetor e (5) o revestimento dos anéis de segmento. 

Após a concepção, a construção e montagem do dispositivo. Como ilustra a 

Figura A.4, consiste em um tambor cilíndrico com seis cavidades cilíndricas cegas. São ditas 

cegas porque não são vazadas totalmente, foi usinado com fresa de topo para assegurar uma 

referência no fundo da cavidade, um limitador de curso na parte inferior. 

 

Figura A.4 – (a) Vista de topo do dispositivo de ensaio para o bico e seis alvos, 

alternadamente dispostos, dúctil-frágil ou quimicamente ativos-inertes ou cobre-vidro; (b), 

(c) vista de frente e em perspectiva, respectivamente, do dispositivo montado com a ponta do 

injetor Common Rail posicionada na zona central; (d) ponta do bico injetor 

 
      (a)                                           (b)                                       (c)                          (d) 

Fonte: O Autor 

 

As cavidades porta-alvo são circunferencialmente equidistantes e circunscritas em 

torno de uma cavidade central, analogamente ao círculo de Steiner. Nessa zona central, 

insere-se um injetor Common Rail com seis bocais de atomização do fluido que equidistam 

6,35 mm (1/4") de cada um dos seis elementos-alvos, os seis alvos de cada ensaio. 
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Em cada orifício cilíndrico cego porta-alvo, foi colocado, alternadamente, um 

elemento de cobre e um de vidro, todos equidistantes, um do outro, a 60 graus. 

O conjunto dos seis alvos foi circunferencialmente confinado por dois anéis elásticos 

no centro, ficando a ponta do bico injetor centralizado e circundado pelos seis alvos. 

Fotos de cada um desses alvos, de cobre e de vidro, estão inseridas na Figura A.5. Três 

alvos frágeis e quimicamente inertes e três alvos dúcteis e quimicamente reativos, ensaiados 

por vez, exibiriam uma tendência central e uma dispersão no desgaste. 

 

Figura A.5 – Alvos do jato atomizado, os alvos (a) de cobre eletrolítico; (b) de vidro de óxido 

de silício, utilizados no dispositivo. (Régua em mm) 

   
              (a)                  (b) 

Fonte: O Autor 

 

O esboço, esquematizado na Figura A.6, explicita geometricamente a janela-alvo de 

cada alvo submetido diretamente ao processo de atomização, cuja cadeia dimensional ficou 

plenamente assegurada pelo dispositivo porta-alvo desenvolvido, como é possível inferir a 

partir da visualização das Figuras A.2, A.3, A.4. 

 

Figura A.6 – Janela-alvo testemunha, concebida para avaliar a resposta do processo de 

atomização do combustível através da interação jato incidente-mecanismos de dano 

produzidos à distância de 6,35 mm (1/4”), em ensaio na bancada de bico Common Rail 

 
 

Fonte: O Autor 

 

Assim, cada alvo de vidro ou de cobre possuía uma janela, Figura A.6, uma região 

constituída por um setor circular de 54 graus e integrante da superfície do cilindro, a qual se 
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expunha diretamente a cada jato atomizado. A fresta entre o alvo e a sua sede sediaria um 

filme fluídico de espessura compatível com o ajuste adotado. 

Ante os seis desvios de forma definidos para um sólido, Figura A.7, e o ajuste adotado 

para o alvo-sede, o fluido atomizado colidiria com o alvo em um ângulo a, b, c, como definido 

no esboço dessa figura e tenderia a penetrar na fresta com maior ou menor intensidade. 

 

Figura A.7 – Desvios de forma de uma superfície, Norma DIN 4760 

 
Fonte: Adaptado de MEDEIROS (2002) 

 

Com base na concepção de um sistema lubrificado por um filme fino e estratificado na 

Curva de Stribeck, Figura A.8, para um regime de lubrificação com coeficiente de atrito 

elevado, para o cobre, e baixo, para o vidro, adotaram-se duas folgas diametrais. 

As folgas eram conceitualmente complementares porque se consideravam a tenacidade 

à fratura dos materiais dos alvos ou corpos de prova: 
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1. Folga de 5 ± 0 µm para cada alvo de cobre e sua sede, constituindo um ajuste 

deslizante no início, tendendo a interferente, ao final do ensaio, em função de 

possibilitar a ocorrência de desgaste adesivo, adicionalmente a outros mecanismos 

de desgaste, na superfície do cobre; 

2. Folga de 20 ± 5 µm para cada alvo de vidro, constituindo um ajuste com folga, em 

que um colchão de fluido amorteceria o impacto do jato na zona circunferencial 

de cada alvo desse material frágil, assegurando-se, ao final do ensaio, a 

possibilidade de ocorrência do desgaste adesivo. 

 

Figura A.8 – Curva de STRIBECK 

 
Fonte: Adaptado de HUTCHINGS (1992) 

 

Isto implicou que, em cada um dos seis alvos, uma região circunferencial de 306
o
 

(360
o
-54

o
) não ficava exposta à incidência direta do combustível, mas às forças de campo 

gravitacional, hidrodinâmico e eletroquímicos presentes naquelas frestas. 

A alternância entre alvos quimicamente inertes e ativos, ou frágeis e dúcteis foi 

concebida para delimitar volumes de controle termodinamicamente bem definidos. A janela 

de incidência de cada jato era considerada a que continha a geratriz 0
o 

do alvo cilíndrico. 

Logo, a 180
o
 dessa geratriz, os fluxos de massa e energia pelas superfícies de controle seriam 

mínimos, por estar diametralmente oposta àquela janela.   
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APÊNDICE B – EVOLUÇÃO DO COMPRIMENTO E VELOCIDADE MÉDIA DOS 

JATOS ATOMIZADOS POR INJETORES COMMON RAIL 

 

São seis bocais que atomizam cada um dos fluidos ensaiados em cada bico do tipo 

Common Rail nas condições “novo, como adquirido comercialmente”, e “após 150 horas de 

ensaio, para fluido Ultrasene 4113 recomendado para limpeza e calibração de bico”, e “20 h, 

para os combustíveis B6 + tensoativos e B6 + tensoativos + água”. 

Por medidas de segurança, houve a necessidade de reduzir o tempo de duração dos 

ensaios usando o Dispositivo de Ensaio de Bico Injetor Common Rail para efetuar a 

atomização dos fluidos supracitados, os quais são considerados inflamáveis. 

As imagens que integram as Figuras B.1 até B.78, obtidas pela câmara CCD 

(resolução máxima de 150.000 fps) com captação de imagens a 10.000 fps no Dispositivo de 

Aquisição de Imagens dos Jatos Atomizados dos fluidos supracitados, apresentam a evolução 

do comprimento e velocidade média dos jatos. 

Há uma escala de tempo de atomização, em microssegundos, a partir de uma 

referência inicial, selecionada manualmente, ou seja, há uma flutuação em alguns 

microssegundos no estabelecimento do tempo zero (0 s). A partir dessa referência, todas as 

imagens posteriores a uma mesma atomização de um fluido (e pressão) advêm da sequência 

de frames. Assim, entre a imagem da Figura B.1 à imagem da Figura B.2, decorreu um tempo 

de 100 µs. À direita, em cada Figura, os respectivos gráficos usam coordenadas polares para 

esboçar a expansão do comprimento dos jatos atomizados a 60
o
, 120

o
, 180

o
, 240

o
, 300

o
 e 360

o
. 

A evolução do comprimento dos jatos dos fluidos pressurizados e atomizados pode 

ser analisada pela observância das imagens e gráficos inseridos nas Figuras B.1 até B.30 

(pressão de 350 bar) e nas Figuras B.55 até B.72 (pressão de 1400 bar). 

A Figura B.1 esboça a imagem considerada como a do comprimento inicial do jato de 

Ultrasene 4113 atomizado por um bico injetor novo. A Figura B.6 é a imagem análoga, para 

um bico injetor após 150 h de ensaio acumuladas e descontínuas. 

As velocidades médias dos jatos atomizados em cada bocal foram calculadas a partir 

dos dados de comprimento e tempo coletados das imagens das Figuras B.1 a B.30 (350 bar) e 

das Figuras B.55 a B.72 (1400 bar). As velocidades médias dos jatos foram calculadas como: 

a) Ultrasene 4113: limite inferior de 80 m/s e superior de 200 m/s. 

b) B6 + tensoativos: limite inferior de 80 m/s e superior de 200 m/s. 

c) B6 + tensoativos + água: limite inferior de 80 m/s e superior de 200 m/s.  

 

Os gráficos de velocidade média e suas respectivas imagens das atomizações estão 

apresentados nas Figuras B.31 a B.54 (a 350 bar) e nas Figuras B.73 a B.78 (a 1400 bar). 
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B.1. FLUIDOS ATOMIZADOS A 350 BAR 

B.1.1 Comprimento dos Jatos Atomizados 

B.1.1.1 Com Fluido Ultrasene 4113 – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.1 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.2 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.3 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 200 µs 

   
 

–– 200 s 

–– 100 s 

–– 0 s 
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Figura B.4 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 300 µs 

   
 

Figura B.5 – Evolução do comprimento do jato na atomização. Ultrasene 4113, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

B.1.1.2 Com Fluido Ultrasene 4113 – Após 150 h de Ensaio 

 

Figura B.6 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

–– 300 s 

–– 0 s 
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Figura B.7 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.8 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 200 µs 

   

 

Figura B.9 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 300 µs 

   

 

 

–– 300 s 

–– 100 s 

–– 200 s 
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Figura B.10 – Evolução do comprimento do jato na atomização. Ultrasene 4113, operando a 

350 bar, após 150 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

B.1.1.3 Com Fluido B6 + Tensoativos – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.11 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   

 

Figura B.12 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 100 µs 

   

 

–– 100 s 

–– 0 s 
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Figura B.13 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 200 µs 

   
 

Figura B.14 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 300 µs 

   
 

Figura B.15. Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

–– 200 s 

–– 300 s 
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B.1.1.4 Com Fluido B6 + Tensoativos – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.16 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.17 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.18 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 200 µs 

   
 

–– 100 s 

–– 200 s 

–– 0 s 
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Figura B.19 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 300 µs 

   
 

Figura B.20 – Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 

 

 

 

B.1.1.5 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.21 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

–– 300 s 

–– 0 s 
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Figura B.22 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 100 µs 

   
 

 

Figura B.23 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 200 µs 

   
 

 

Figura B.24 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 300 µs 

   
 

 

–– 100 s 

–– 200 s 

–– 300 s 
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Figura B.25 – Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos + água, 

operando a 350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

B.1.1.6 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.26 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.27 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

–– 0 s 

–– 100 s 
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Figura B.28 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 200 µs 

   
 

Figura B.29 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 300 µs 

   
 

Figura B.30 – Evolução do comprimento do jato na atomização. (B6) + tensoativos + água, 

operando a 350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

–– 200 s 

–– 300 s 
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B.1.2 Velocidade Média dos Jatos Atomizados 

B.1.2.1 Com Fluido Ultrasene 4113 – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.31 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

Figura B.32 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 100-200 µs 

 

 

  

 

–– 0 - 100 s 

–– 100 - 200 s 
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Figura B.33 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.34 – Evolução da velocidade do jato na atomização. Ultrasene 4113, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 

 

 

 

–– 200 - 300s 
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B.1.2.2 Com Fluido Ultrasene 4113 – Após 150 h de Ensaio 

 

Figura B.35 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

Figura B.36 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 100-200 µs 

 

 

 

 

–– 100 - 200 s 

–– 0 - 100 s 
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Figura B.37 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.38 – Evolução da velocidade do jato na atomização. Ultrasene, operando a 350 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 

 

 

 

 

–– 200 - 300 s 
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B.1.2.3 Com Fluido B6 + Tensoativos – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.39 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

Figura B.40 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 100-200 µs 

 

 

 

 

–– 100 - 200 s 

–– 0 - 100 s 
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Figura B.41 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

na condição de novo, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.42 – Evolução da velocidade do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 
 

 

 

–– 200 - 300 s 
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B.1.2.4 Com Fluido B6 + Tensoativos – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.43 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

após 20 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

Figura B.44 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

após 20 h de ensaio, tempo de 100-200 µs 

 

 

 

 

–– 100 - 200 s 

–– 0 - 100 s 
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Figura B.45 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 350 bar, 

após 20 h de ensaio, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.46 – Evolução da velocidade do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 

 

 

 

 

–– 200 - 300 s 
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B.1.2.5 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.47 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

Figura B.48 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 100-200 µs 

 

 

 

 

–– 100 - 200 s 

–– 0 - 100 s 
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Figura B.49 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, na condição de novo, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.50 – Evolução da velocidade do jato na atomização. B6 + tensoativos + água, 

operando a 350 bar, na condição de novo, tempo de 0-300 µs 

 

 

 

 

–– 200 - 300 s 
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B.1.2.6 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.51 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 
 

 

 

 

Figura B.52. Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 100-200 µs 

 

 

 

 

–– 0 - 100 s 

–– 100 - 200 s 
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Figura B.53 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 200-300 µs 

 

 

 

 

 

Figura B.54 – Evolução da velocidade do jato na atomização. B6 + tensoativos + água, 

operando a 350 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-300 µs 
 

 

 

 

–– 200 - 300 s 
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B.2. FLUIDOS ATOMIZADOS A 1400 BAR 

B.2.1 Comprimento dos Jatos Atomizados 

B.2.1.1 Com Fluido Ultrasene 4113 – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.55 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.56 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.57 – Evolução do comprimento do jato na atomização. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.1.2 Com Fluido Ultrasene 4113 – Após 150 h de Ensaio 

 

Figura B.58 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, após 150 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.59 – Comprimento do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, após 150 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

 

Figura B.60 – Evolução do comprimento do jato na atomização. Ultrasene 4113, operando a 

1400 bar, após 150-- h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 
 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.1.3 Com Fluido B6 + Tensoativos – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.61 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.62 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.63 – Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 
 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.1.4 Com Fluido B6 + Tensoativos – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.64 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.65 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.66 – Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 
 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.1.5 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.67 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.68 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.69. Evolução do comprimento do jato na atomização. B6 + tensoativos + água, 

operando a 1400 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 
 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.1.6 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.70 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0 µs (referência) 

   
 

Figura B.71 – Comprimento do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 100 µs 

   
 

Figura B.72 – Evolução do comprimento do jato na atomização. (B6) + tensoativos + água, 

operando a 1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 

 

–– 100 s 

–– 0 s 
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B.2.2 Velocidade Média dos Jatos Atomizados 

B.2.2.1 Com Fluido Ultrasene 4113 – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.73 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 1400 bar, 

na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

 

B.2.2.2 Com Fluido Ultrasene 4113 – Após 150 h de Ensaio 

 

Figura B.74 – Velocidade do jato do fluido atomizado. Ultrasene 4113, operando a 1400 bar, 

após 150 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

–– 0 - 100 s 

–– 0 - 100 s 
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B.2.2.3 Com Fluido B6 + Tensoativos – Bico Injetor Novo 

 
Figura B.75 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 
 

B.2.2.4 Com Fluido B6 + Tensoativos – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.76 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

 

–– 0 - 100 s 

–– 0 - 100 s 
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B.2.2.5 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Bico Injetor Novo 

 

Figura B.77 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, na condição de novo, tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

 

B.2.2.6 Com Fluido B6 + Tensoativos + Água – Após 20 h de Ensaio 

 

Figura B.78 – Velocidade do jato do fluido atomizado. B6 + tensoativos + água, operando a 

1400 bar, após 20 h de ensaio tempo de 0-100 µs 

 

 

 

 

  

–– 0 - 100 s 

–– 0 - 100 s 
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APÊNDICE C – PARTICULADOS SÓLIDOS PM2,5 E PM10 GERADOS NA 

COMBUSTÃO DOS COMBUSTÍVEIS BIODIESEL COM E SEM ADITIVOS 

 

O método desenvolvido para coleta do material particulado desenvolvido nesta tese 

consiste na utilização de papel com gramatura de 180 g/m
2
, previamente umedecido e 

encapsulado em um dispositivo acoplado ao duto de exaustão do motor, o mais próximo 

possível da saída dos gases da câmara de combustão. O método mostrou eficácia na coleta de 

óxidos metálicos tais como  alumínio e elementos não metálicos, como silício, na ordem de 0-

 10 µm e 10-100 µm, ambos oriundos de componentes do MCI (Motor de Combustão 

Interna), que devido ao desgaste, provocado também pela combustão, se desprendem e são 

emitidos junto aos gases de exaustão. 

 

 

C.1 RESULTADOS DO ARTIGO “A NEW APPROACH TO GRIP AND ANALYZE 

DIESEL PARTICULATE MATTER” 

 

A eficácia do método é comprovada nos resultados mostrados no artigo, a seguir, 

intitulado "A New Approach to Grip and Analyze Diesel Particulate Matter", publicado e 

apresentado no Congresso Internacional SAE Brasil 2014. 
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Abstract 

The internal combustion engines emit combustion gases which contain nano and 

micrometric particles that are harmful to human health, causing deleterious damages to the 

human’s respiratory system. In Brazil, heavy vehicles, such as buses and trucks, have diesel 
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engines that work under high loads and run through metropolitan areas or in intense traffic 

flow roads. They are considered, nowadays, the main solid particles emitter in several 

World’s areas. There are already standard systems to analyze these particles quantitative and 

qualitatively at high prices collected from vehicle gases emissions in places such as bus stops. 

This paper presents a new method which retains solid micrometric particulate matter emitted 

by diesel engine. It is simple and has a relatively low cost. A sheet of textile element was 

encapsulated in a system for gripping micrometric particles emitted by diesel single-cylinder 

engine operating in a bench and coupled with a electrical generator. A blend of S10 diesel oil 

and 5% biodiesel acquired in a Brazilian gas station was used in all the tests, in a total of 20 

discontinuous hours around 333 Watts, 2,700 cpm. Emission gases had been collected in a 

new textile collector each time at a rate of one sample by hour. After the tests were performed 

analysis with SEM (Scanning Electron Microscope) and microanalysis by EDS (Energy 

Dispersive X-Rays Spectroscopy) in order to visualize and characterize the particles. The 

efficiency of this method was showed by the spectrograms analysis obtained, the SEM’s 

pictures and the mass variation of the textile elements used. The results were treated under the 

light of recent papers published in Engineering, Environmental Sciences and Pneumology. 

Keywords: Environmental health. Diesel exhaust. Particulate matter. 

 

 

INTRODUCTION 
 
The analyze of engine emissions is an 

ever-increasing challenge. The professor 
Maximilian Ringelmann, for example, 
created the Ringelmann Smoke Chart around 
1890 with the purpose of analysing a boilers' 
efficiency by the observation of their smoke 
tonality. Ringelmann Smoke Chart has been 
used by the Brazilian Traffic Regulatory 
Department to control diesel vehicles 
emissions since 1967. 

With the growth of the global 
population and automobile industry there is a 
need for controlling, monitoring or 
measuring the harm that internal combustion 
engines emissions cause on the environment 
and   its implication on the human health. 
Besides some toxic chemical particles 
exhausted from fuel combustion, the engine 
itself also releases micrometric particulate 
matter (PM), sized in an average between 2.5 
and 10 micrometers, such as metallic oxides, 
which are harmful to human health and 
people can suddenly breath when in places of 
vehicle flow. 

Diesel exhaust particles can access 
pulmonary alveolus and enter the circulatory 
system, modifying the behavior of lunger and 
heart. This mechanism can cause serious 
inflammation and injuries to the circulatory 
system [1]. Problems such as 
vasoconstriction, arrhythmias and even 
problems including the autonomic nervous 
system are already verified causes of the 
interaction between PM and blood cells. 

Over the years many analysis 
equipments and methods have been 
developed to check and control engine 
emissions. However, most of the emissions 
measurement systems, such as engine 
diagnostic scanners, demands complex 
building skills and materials, what turns them 
out to be expensive. Most national air 
emission inventories today are means of 
computerized emission models [2]. 

Some countries use fixed monitoring 
stations (FMS) located on bus stops. 
Although, this method is considered 
imprecise, despite the fact of, being a 
stationary method, it doesn't represent a real 
collection of the PM that a person is exposed 
when in the same place of the equipment [3]. 

Agarwal et al. (2012) [4] studied the 
PM emitted by a four stroke diesel engine 
using an approach for analyze particulate 
emissions, toxicity potential of the particulate 
emitted and engine loads to identify relations 
between these parameters and engine 
efficiency. 

In this paper, it is discussed a new 
approach to grip and analyze the particulate 
matter emitted by an engine. It is easy to use 
and breaks the cost paradigm of the PM 
collection. The method developed in this 
paper uses a textile encapsulated in a device 
that is put into the exhaustion pipe of the 
diesel engine in a way that only grip the solid 
PM emitted by the engine and doesn't block 
the combustion gases. 
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METHODOLOGY 

 

The tests consist in collecting the PM 

using a textile element - each sample 

corresponds to one element - encapsulated 

into a device built to this purpose which is 

attached to the engine's exhaustion pipe. The 

device is placed as close as possible of the 

cylinder's discharge, assuring that no PM will 

be lost by the sample. The samples were 

analyzed by SEM images and x-ray 

diffraction to check de efficiency of the 

method. 

The tests were performed in the 

Tribology and Structural Integrity Studies 

Group of Federal University of Rio Grande 

do Norte, in partnership with the Research 

and Teaching Nucleus of Oil and Gas 

(NUPEG-UFRN). 
 

Sampling information 

 

The PM collections were performed 

at each hour of test, totalizing 15 samples. 

They were collected at different Life Cycles 

of a Diesel single-cylinder Engine. A 

running-in (R) period of 20 hours was 

adopted for operating the engine without load 

at 1500 cpm. The tests at steady state were 

designed as "after running-in" (AR) during a 

time of 100 hours.  
 

Table 1. Samples characteristics 
SAMPLE ENGINE 

LIFE-CYCLE 

TEXTILE 

INFORMATION 

C114 Running in 180g/m² 

C314 

C614 180g/m² (wet 

textile) 

C117 120 g/m
2 

C317 

C417 

C130 4h AR 

C230 5h AR 

C330 6h AR 

C131 7h AR 

C231 8h AR 

C331 9h AR 

A10905 98h AR 

A20905 99h AR 

A30905 100h AR 

 

 

Engine information 
 

The tests were performed on a single-

cylinder, four stroke, air-cooled, direct 

injection stationary diesel engine Branco 

model BD-5.0, 5HP represented on the 

picture below. 
 

 
Figure 1. Stationary diesel engine 

dynamometric Test Rig used in this 
investigation 

 

 
Figure 2. Scheme of the bench used for the 

tests performed on this wok 
 

The engine specifications are shown 

on the table below. 
 

Table 2. Engine technical specifications 
Type Horizontal, single-

cylinder, air cooled 

Combustion system Direct injection 

Diameter x stroke 70 mm x 55 mm 

Cylinder capacity 211 cm³ 

Compression ratio 20:1 

Maximum power 5.0 cv at 3600 cpm 

Continuous power 4.2 cv at 3600 cpm 

Maximum torque 1.25 Kgfm at 2500 cpm 

Lubrication system Forced through oil pump 

Oil capacity 0.75 L 
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Except for the running-in period, a 

constant load of 333W was applied to the 

engine through a single-phase synchronous 

generator Kohlbach and a rotation of 2600 ± 

100 cpm was maintained in all tests. The 

rotation was measured through a digital 

stroboscopic tachometer Instrutherm model 

ST-707. 

 

 

RESULTS 
 

The efficiency of the method used to 

grip the PM is clearly shown in the SEM 

images where is possible to check the 

gripped platelet and spherical particles which 

are identified by EDS (Energy-Dispersive X-

Rays Spectroscopy). 

 

 

Particle analysis 

 

Figure 3. Sample C130 platelet particles 
gripped on the textile sheet 

 
Figure 4. 3000x SEM image of sample C417, 
platelet particles gripped on the textile sheet 

 

Table 3. Sample C130 EDS description 
Element Weight 

% 

Weight 

% σ 

Atomic 

% 

Carbon 0.000 0.000 0.000 

Oxygen 0.000 0.000 0.000 

Aluminum 0.550 0.863 0.814 

Silicon 0.626 0.823 0.890 

Calcium 98.288 2.026 97.913 

Iron 0.536 1.666 0.383 

 

Table 4. Sample C114 EDS description 
Element Weight 

% 

Weight 

% σ 

Atomic 

% 

Aluminum 36.067 3.028 38.953 

Silicon 55.446 4.170 57.529 

Sulfur 0.477 1.808 0.433 

Manganese 0.305 1.992 0.162 

Iron 1.903 2.364 0.993 

Strontium 5.803 5.265 1.930 

 

 
Figure 5. Sample C114 showing the low 
gripping rate of the textile sheet with the 

grammage of 180g/m² 
 

 
Figure 6. Sample C614 presenting an 

improvement of gripping when the textile 
with grammage of 180g/m² it's wet 

 
Table 5. Sample C614 EDS description 

Element Weigh

t % 

Weight 

% σ 

Atomic 

% 

Sodium 14.157 1.840 19.890 

Aluminum 21.295 2.101 25.492 

Silicon 28.097 2.542 32.313 

Phosphorus 2.694 1.897 2.809 

Sulfur 0.896 1.172 0.902 

Iron 30.897 3.150 17.870 

Strontium 1.963 4.767 0.724 
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Figure 7. Sample C230, spherical particle 

gripped  on the textile sheet 

 

 

Figure 8. Sample C130, 20μm platelet 

particle gripped on the textile sheet 

 

 

Figure 9. Sample C130, spherical particles 

gripped  on the textile sheet 

 

 

 

Table 7. Sample C130 EDS description 
Element Weight 

% 

Weight 

% σ 

Atomic 

% 

Carbon 0.000 0.000 0.000 

Oxygen 89.903 1.128 95.742 

Sodium 0.000 0.000 0.000 

Chlorine 0.087 0.250 0.042 

Potassium 0.433 0.281 0.188 

Calcium 9.200 0.827 3.911 

Manganese 0.377 0.760 0.117 

 

Table8. Figure 8 EDS description 
Element Weight 

% 

Weight 

% σ 

Atomic 

% 

Carbon 0.000 0.000 0.000 

Oxygen 85.924 2.537 93.725 

Sodium 0.000 0.000 0.000 

Aluminum 0.385 0.189 0.249 

Silicon 0.403 0.172 0.250 

Phosphorus 0.182 0.171 0.102 

Sulfur 0.040 0.905 0.022 

Chlorine 0.223 0.224 0.110 

Calcium 12.534 1.238 5.458 

Vanadium 0.014 0.235 0.005 

Manganese 0.137 0.322 0.044 

Iron 0.027 0.327 0.009 

Cobalt 0.032 0.420 0.009 

Molybdenum 0.099 2.220 0.018 

 

 

CONCLUSIONS 
 

According to Agarwal et al. (2012), 

the significant number of PM emitted by a 

conventional engines that work with 

compression ignition, is caused due to 

heterogeneous combustion conditions. The 

emissions investigated in this work contained 

particulate matter (PM) from engine wear. 

These PM had platelet morphology and 

dimensions smaller than 20μm, heading to 

conclude that in the process of particles 

emissions is also necessary to consider the 

particles originated due to engine's 

components wear. 

Analyzing the SEM images and the 

EDS is possible to conclude that this new 

approach to grip the PM emitted by a diesel 

engine using textile sheets is efficient. The 

textile with a grammage of 180g/m² in wet 

condition showed to be the best to collect the 

maximum PM. The grammage of 120g/m² 

also showed a good efficiency for particle 

gripping. It is possible to identify valves and 



167 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

piston rings elements gripped to the textiles, 

such as chromium, iron, manganese. 
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Definitions/Abbreviations 

SEM Scanning Electrons Microscope 

EDS Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

PM Particulate matter 

AR After running-in 
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APÊNDICE D – ENSAIOS DE LUBRICIDADE DOS COMBUSTÍVEIS COM E SEM 

ADITIVOS EM BANCADA HFRR 

 

D.1 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO DE LUBRICIDADE DE COMBUSTÍVEIS 

 

Os combustíveis fósseis e renováveis são avaliados por sua lubricidade. Essa 

característica de um lubrificante concerne à sua aptidão de minimizar o atrito e o desgaste 

entre as superfícies que se contactam sob carga, com movimento relativo entre elas e, 

geralmente, em um regime de lubrificação limítrofe ou elastohidrodinâmico, EHD. 

Os principais métodos utilizados para avaliar a lubricidade constam da Tabela D.1. 

 

Tabela D.1. Métodos padronizados de avaliação da Lubricidade em bancada 

 Método de Avaliação da Lubricidade 

  
ASTM D6078  

SLBOCLE 

ASTM D6079  

HFRR 

ISO 12156-1  

HFRR 

Parâmetros 

Mínima carga onde o 

coeficiente de atrito é 

≥ 0,175 

Escara de desgaste em ensaio de vai-e-vem 

de uma esfera friccionando um disco 

estático 

Escara de desgaste em ensaio de 

vai-e-vem de uma esfera 

friccionando um disco estático 

Temperatura do 

fluido 
25°C 

25 ou 60°C – usar esta, a menos que haja 

volatilidade ou degradação do combustível 
60°C 

Fluid Volume 50 ml 2 ml 2 ml 

Temp./Umid.Ar 25°C, 50%  > 30% Ver norma 

Carga 500 g - 5000 g 200 g 200 g 

Duração 
1 minuto  para cada 

incremento  carga 
75 min 75 min 

Esfera Estacionária Vai-e-vem, 50 Hz /curso de 1 mm Vai-e-vem, 50 Hz /curso de 1 mm 

- diâmetro 12,7 mm 6,0 mm 6,0 mm 

- material Aço AISI E-52100 Aço AISI E-52100 Aço AISI E-52100 

- acabamento 5-10 EP Ra < 0,05 µm Ra < 0,05 µm 

- Dureza HRC 64-66 HRC 58-66 HRC 58-66 

Anel/Disco Anel Disco Disco 

- Velocidade 525 rpm Estacionário Estacionário 

- Tamanho 49,2 mm 10,0 mm 10,0 mm 

- Material SAE 8720 
Aço AISI E-52100 não tratado, torneado, 

lapidado e polido. 

Aço AISI E-52100 não tratado, 

torneado, lapidado e polido. 

- Acabamento 0.04-0.15 µm Ra < 0.02 µm Ra < 0.02 µm 

- Dureza HRC 58-62 Vickers HV30 190-210 Vickers HV30 190-210 

- Velocidade 1,3 m/s constante 0,1 m/s média, vai-e-vem 0,1 m/s média, vai-e-vem 

Fluido fluido é aerado 
  

Contato 
Superfície de contato 

não submersa 

Superfície de contato submersa no fluido 

ensaiado 

Superfície de contato submersa 

no fluido ensaiado 

Precisão dos dados 1100-6200 g 143-772 µm a 25°C; 175-1.000 µm a 60°C 360 - 600 µm a@ 60°C 

Repetibilidade dos 

ensaios 
900 g 62 µm @ 25°C, 80 µm @ 60°C 63 µm @ 60°C 

Reprodutibilidade 

entre laboratórios 
1500 g 127 µm @ 25°C,136 µm @ 60°C 102 µm @ 60°C 

Fonte: DIESELNET.COM (2016). Disponível em: <https://www.dieselnet.com/tech/fuel_diesel_lubricity.php> 
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Essa característica de um lubrificante concerne à sua aptidão de minimizar o atrito e o 

desgaste entre as superfícies que se contatam sob carga, com movimento relativo entre elas e, 

geralmente, em um regime de lubrificação limítrofe ou elastohidrodinâmico, EHD. 

 

 

D.2. RESULTADOS DOS ENSAIOS DE LUBRICIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 

AVALIADOS 

 

Os combustíveis biodiesel B6 e B7 comercializados na cidade do Natal/RN e os 

combustíveis biodiesel aditivados em laboratório da UFRN foram avaliados quanto à sua 

lubricidade. 

As Figuras D.1, D.2, D.3, D.4 e D.5 apresentam uma síntese dos resultados obtidos 

nos ensaios desses combustíveis em laboratório. 

A Tabela D.2 sintetiza os valores das dimensões da abscissa e ordenada do retângulo 

circunscrito em cada uma das escaras que ficaram impressas nos respectivos corpos de prova 

de aço AISI 52100 utilizados em cada ensaio HFRR. 

 

Tabela D.2 – Combustíveis ensaiados em bancada HFRR e resultados da escara 

Combustível ensaiado Área da escara Variação da escara em relação ao B7, 2016 

B6, 2015 228x153 µm
2
 25,6% maior que B7 

B7, 2016 197x141 µm
2
 - 

B6 + tensoativos + água 333x264 µm
2
 216,5% maior que B7 

B6+tensoativos + água 

(repetição) 
337x280 µm

2
 

239,7% maior que B7 

Pior lubricidade 

B6 + tensoativos + água+ 

+glicerina 
200x133 µm

2
 

95,8% do valor de B7 

Melhor lubricidade 

 

Os valores das escaras após os ensaios HFRR, Tabela D.2, são autoexplicativos e 

sugerem uma boa repetibilidade de resultados, haja vista a repetição do ensaio para o 

combustível biodiesel B6 + tensoativos + água, considerado o de pior lubricidade quando 

avaliado pelo método HFRR, quando comparado com o biodiesel B7 comercializado nos 

postos de combustível da cidade do Natal-RN em maio de 2016. 

Por outro lado, o combustível biodiesel B6 + tensoativos + água + glicerina foi o que 

demonstrou a melhor lubricidade quando avaliado pelo método HFRR, quando comparado 

com o biodiesel B7 (S10) comercializado nos postos de combustível da cidade do Natal-RN 

em maio de 2016. 
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Figura D.1 – Resultados do ensaio HFRR para o B6 adquirido em posto de combustível na 

cidade do Natal-RN em maio de 2015. Escara com dimensões 228x153 µm
2
 

 
 

Figura D.2 – Resultados do ensaio HFRR para o B7 adquirido em posto de combustível na 

cidade do Natal-RN em maio de 2016. Escara com dimensões 197x141 µm
2
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Figura D.3 – Resultados do ensaio HFRR para o biodiesel B6 + tensoativos + água. Escara 

com dimensões 333x264µm
2
 

 
 

Figura D.4 – Resultados do ensaio HFRR para o biodiesel B6 + tensoativos + água 

(repetição). Escara com dimensões 337x280µm
2
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Figura D.5 – Resultados do ensaio HFRR para o B6 + tensoativos + água + glicerina. Escara 

com dimensões 200x133µm
2
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APÊNDICE E – CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DO BICO INJETOR 

COMMON RAIL 

 

Observando a relevância do estudo em questão, os materiais utilizados na fabricação 

dos bicos injetores, projetados para suportar pressões elevadas, é objeto para um estudo 

investigativo minucioso, onde é necessário ter o conhecimento da microestrutura do material 

observando as fases formadas, composição química e evidências de possíveis tratamentos 

térmicos resultantes do processamento do produto final. 

Algumas técnicas de caracterização foram utilizadas para investigar a história do 

componente. Inicialmente parte do bico injetor fora seccionado através do processo de 

eletroerosão, com objetivo de promover o mínimo de mudanças possíveis em sua 

microestrutura. Em um segundo momento essa peça foi embutida em baquelite e feita uma 

preparação metalográfica onde utilizou-se lixas com granulometrias de #400, #600, #1200 

seguido de um polimento com uma suspensão de alumina de 1 µm (Figura E.1). Para revelar a 

microestrutura foi utilizada uma solução de Nital com concentração de 2% (álcool etílico 98% 

e ácido nítrico 2%). 

 

Figura E.1 – Meia canaleta do bico injetor embutida em baquelite 

 
 

Para um melhor entendimento da metodologia, foi designado lado A (esquerdo) e lado 

B (direito). Foram registradas micrografias das: 1 - bordas externas, 2 - do centro, 3 - bordas 

internas do bico e 4 - base da amostra retirada do bico, como é demonstrado de forma 

esquemática na Figura E.2. As imagens foram observadas com o auxílio de uma microssonda 

Shimadzu 1720, as quais podem ser observadas nas Figuras E.3 e E.4. 
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Figura E.2 – Esquema das localizações (respectivos lados A e B) onde registrou-se as imagens 

 
                                                 (A)      (B) 

 

Figura E.3 – Microestruturas do material do bico injetor (lado A); atacado com nital a 2% 

 
 



175 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

Figura E.4 – Microestruturas do material do bico injetor (lado B); atacado com nital a 2% 

 
 

As imagens das Figuras E.3 e E.4 evidenciam uma microestrutura fora do equilíbrio 

que possivelmente é resultado de um processo de tratamento térmico onde a taxa de 

resfriamento mostrou-se diferentes ao longo do perfil de análise. Nas bordas internas (1) e 

externas (2) do bico, foram observadas precipitações de carbonetos em uma distribuição 

uniforme. Nas regiões 2 e 4 não foi evidenciado a precipitação dos carbonetos. 

A análise química foi realizada pelo Espectrômetro de Fluorescência de Raios X 

Shimadzu 1800 com a metodologia por comprimento de onda, onde foram observados os 

seguintes componentes e suas respectivas concentrações (Tabela E.1). 

 

Tabela E.1 – Composição química mássica (%) do material do bico 

C Si Mn Cr Ni Mo Fe 

1,0 0,28 0,45 2,1 1,68 ≤0,006 Bal. 

 

Por ser um elemento leve o equipamento não tem resolução para detectar nem 

quantificar o carbono, mas, observando os outros elementos encontrados e as microestruturas, 

chegou-se a conclusão que se trata de uma liga metálica Fe-Cr-Ni-Mo. Essa liga apresenta 

teores de carbono na faixa de 1%. 
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Na Figura E.5 é possível observar um mapeamento via EDS com o auxílio da 

microanálise química visando a distribuição dos elementos.  

 

Figura E.5 – Mapeamento via EDS do lado A 

 
 

Dando sequência à caracterização, medidas de microdureza foram realizadas através 

de um microdurômetro Vickers, marca Pantec, modelo MV 2000A. Antes da realização das 

medidas foi feito o ajuste de nível para garantir que as indentações fossem realizadas 

perpendicularmente ao corpo de prova. Para a realização das medidas foi obedecida uma 

metodologia onde as indentações eram realizadas sempre da borda externa para a borda 

interna com um espaçamento de pelo menos 35 µm tanto da borda como de uma indentação 

para a outra em ambas as direções como está esquematicamente representado pelas linhas 

vermelhas na Figura E.2. Foram realizadas 49 medidas em cada lado com carga de 25 gf 

(HV0,25), dispostas em sete linhas com sete indentações de cada lado, totalizando 98 

indentações. Na Figura E.6 estão dispostos os resultados da microdureza. 

De acordo com as medidas de microdureza apresentadas é possível ver que existe uma 

tendência na região central (região 2) em ter valores de menores do que das bordas, o que 

comparando com as análises micrográficas é possível fazer uma correlação com a 

microestrutura formada. A não precipitação de carbonetos, dureza com valores na faixa de 

microconstituintes metaestáveis que são oriundos do tratamento térmico e de uma menor taxa 

de resfriamento em relação às bordas. Nas bordas externas e internas (regiões 1 e 3 

respectivamente) foram observados valores maiores, assim como a presença de precipitações 

de carbonetos o que pode ser justificado por uma maior taxa de resfriamento. 
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Figura E.6. Resultados das medidas de microdureza do lado A e lado B 

  
 

Concluindo a etapa de caracterização a técnica de Difratometria de Raios X foi usada 

para identificar as fases cristalinas presentes na superfície externa do bico. O difratômetro foi 

um Shimadzu 7000 com alvo de CuKα (1,54Å), com ângulos de varredura de 10° à 120°, 

passo de 0,02° a 1° por minuto. O difratograma da Figura E.7 evidencia a presença dos picos 

característicos da fase Ferrita (carta JCPDS 6-696 e do Cromo, carta JCPDS 88 – 2323). 

 

Figura E.7 – Difratograma de Raios X do bico injetor 

 
 

É observado que no gráfico da Figura E.7 a varredura encontra-se de 30° a 120°, os 

valores de 2 teta entre 10° e 30° foram sucumbidos para facilitar a visualização do primeiro 

pico do Cromo que se encontra em 43°, aproximadamente.   
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ANEXO 

 

ANEXO A – MCI DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO 

 

A.1 GENERALIDADES 

 

Os MCIs (Motores de Combustão Interna) podem trabalhar com combustíveis líquidos 

(óleos pesados, diesel, querosene, gasolina, álcool, benzol, etc.), ou gases (butano, propano, 

etc.), conforme Taylor (1995). As propriedades físico-químicas do combustível são de 

fundamental importância para o funcionamento do motor porque tem influência direta na 

potência, consumo, eficiência, nas emissões de gases poluentes e na vida em serviço do 

motor. 

Os motores de combustão externa são divididos em duas categorias:  

a) motores de ignição por compressão, ICO; 

b) motores de ignição por centelha, ICE.  

 

Nos motores de ignição por compressão, o ar é comprimido em pressões e 

temperaturas nas quais um combustível, que facilmente entra em ignição, explode 

espontaneamente quando injetado e queima progressivamente depois da ignição (MORAN e 

SHAPIRO, 2007). 

Os motores com ignição por compressão são normalmente preferidos para aplicações 

em que se necessita de baixo consumo específico de combustível, quando comparado aos 

motores de ignição por centelha e potência relativamente alta (veículos pesados e unidades 

auxiliares de potência). 

No motor Diesel, o ar atmosférico é comprimido e sua temperatura eleva-se 

significativamente (OBERT, 1971). Quando um ou mais jatos de combustível são 

introduzidos na câmara de combustão, eles se desintegram em um núcleo de combustível 
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cercado por um envelope vaporizado de ar e combustível. Este envelope é criado tanto pela 

pulverização do combustível como pela turbulência do ar que passa através do jato e desnuda 

as partículas de combustível do seu núcleo.  

A queima dos combustíveis fósseis permanence ainda hoje como alvo primordial de 

preocupações posto que, enseja danos ao meio ambiente e a saúde do ser humano (LUCON, 

PACCA e ROMEIRO, 2013). Os combustíveis de origem fóssil são os maiores poluidores, 

isto porque, liberam para a atmosfera grandes quantidades de poluentes quando são utilizados 

para gerar energia, especificamente pela queima nos MCIs. O óleo diesel, que é um 

combustível de origem fóssil, é utilizado nos motores de ignição por compressão e, sendo um 

dos principais poluidores do meio ambiente, isto devido à emissão de gases e material 

particulado lançados na atmosfera resultante da combustão. 

A criação do primeiro modelo do motor a diesel que funcionou de forma eficiente em 

10 de agosto de 1893 em Augsburg na Alemanha, este motor foi projetado por Rudolf Diesel, 

e, obviamente recebeu o nome do seu construtor, sendo chamado de motor Diesel. Alguns 

anos depois, o motor foi apresentado oficialmente na Feira Mundial de Paris, França, em 

1898. O combustível então utilizado era o óleo de amendoim, um tipo de combustível obtido 

pelo processo de transesterificação. 

Rudolf Diesel fez a seguinte afirmação: “O motor a diesel pode ser alimentado por 

óleos vegetais, e ajudará no desenvolvimento agrário dos países que vierem a utiliza-lo”. O 

uso de óleos vegetais como combustível pode parecer insignificante hoje em dia. Mas com o 

tempo irão se tornar tão importante quanto o petróleo e o carvão são atualmente. A Figura A.1 

mostra o primeiro motor fabricado por Rudolf Diesel. 

 

Figura A.1 – Primeiro motor de ignição por compressão, desenvolvido por Rudolf Diesel  

 
Fonte: AUTODESK NETFAB (2013) 
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Os MCIs quando do seu funcionamento transforma a energia calorífica em energia 

mecânica, proveniente da reação de combustão onde ocorre o aporte de calor ao sistema, a 

expansão dos gases no cilindro e finalmente a movimentação do pistão para a realização de 

trabalho mecânico, segundo ensina Taylor (1995). 

O motor de ciclo diesel caracteriza-se por ser um motor no qual o ar é admitido no 

cilindro e comprimido até atingir altas temperaturas. A injeção, teoricamente, só tem início ao 

final do tempo de compressão e, é feita a uma taxa que possibilita a queima à pressão 

constante (VAN WYLEN, SONNTAG e BORGNAKKE, 1998). 

Guibert e Faure-Birchem (1999) explica que no motor Diesel, o combustível é dosado 

pela bomba e injetado a alta pressão na câmara de combustão e, sob a forma de um jato 

pulverizado, que vaporiza e se mistura com o ar. A combustão por autoignição ocorre em um 

ou em diversos pontos da câmara onde as condições de temperatura, pressão e dosagem de 

mistura são suficientes para iniciar uma reação química. A pressão aumenta rapidamente e 

resulta no ruído característico da combustão dos motores Diesel, cujo funcionamento do 

motor passa a ser controlado somente pela variação da quantidade de combustível que está 

sendo injetado. 

No motor do ciclo Diesel o combustível não queima imediatamente após ser injetado 

no cilindro, e, sim depois de um brevíssimo intervalo de tempo (GIACOSA, 1964). Durante 

este período, cada gota de combustível sofre transformações que tornam possível o início da 

combustão propriamente dita, sem que a pressão no cilindro aumente mais do que aumentaria 

sem combustão. Durante o tempo de retardo da combustão, pode-se distinguir uma fase na 

qual o combustível entra no cilindro, vaporiza e se mistura com o ar aquecido e uma segunda 

fase, muito mais extensa que a primeira, quando se desenvolvem ações intermoleculares que 

preparam a mistura para a ignição. 

O retardo de combustão é muito importante em motores de ignição por compressão. 

Ele influi sobre o modo que se realizar· a combustão, a partida do motor e a produção dos 

gases de escape. Dentre as variáveis que influem sobre o retardo da combustão e sobre o 

trabalho que ser· produzido pelo motor, além do número de cetano (NC) do combustível, 

devem ser citados o efeito da pulverização, o alcance do jato combustível, a turbulência do ar, 

a taxa de compressão e as temperaturas do ar e do fluido de arrefecimento. 

Motor diesel tem a desvantagem de produzir fuligem, partículas e óxidos de 

nitrogênio, que atualmente são severamente regulamentados por leis. Por isto, sistemas 

catalíticos, projeto e modificação nos motores e novos combustíveis estão sendo 

extensivamente investigados para remover particulados, mas há ainda problemas na operação 
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destes. A introdução de compostos oxigenados tal como o álcool no diesel ainda hoje é a 

melhor forma de ter resultados em matéria de poluição. A seguir citam-se algumas técnicas 

em uso/estudo para redução da emissão de poluentes. Outras técnicas podem ser encontradas 

em Selim (2003), Sheti e Salariay (2004) e Braun, Appel e Schmal, (2003). 

Estudos mostram que a adição de água no diesel, na forma de microemulsão e 

emulsão, reduz emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos não queimados, fuligem, devido a melhor eficiência da queima do 

combustível microemulsionado, e, também devido à redução na temperatura dos gases de 

exaustão, que é um fator importante na redução de poluentes, principalmente o monóxido de 

nitrogênio (NO) térmico, que tem uma maior produção em altas temperaturas (PECKHAM, 

2001; ABU-ZAID, 2004; CARVALHO JUNIOR e LACAVA, 2003; PINHEIRO e VALLE, 

1995; GALLEGO, MARTINS e GALLO et al., 2000). 

 

 

A.2 PARÂMETROS DE DESEMPENHO DOS MCI 

 

Os parâmetros que mostram como o MCI está produzindo o trabalho eficientemente 

são: torque; consumo específico de combustível; potência indicada; potência efetiva; potência 

de atrito; rendimento volumétrico e o rendimento total. 

 

 

A.2.1 Potência Indicada 

 

A potência indicada é estimada a partir da pressão na expansão, características 

dimensionais e rotação da árvore de manivelas do motor. Após a combustão ocorre aumento 

da temperatura e pressão. A pressão desloca o pistão do PMS para o PMI havendo realização 

de trabalho mecânico. A potência indicada depende do ciclo do motor, isto é, se o motor é 

dois tempos (2T) ou quatro tempos (4T). 

 

 

A.2.2 Torque  

 

É a capacidade de transportar uma carga. Normalmente, utiliza-se um banco 

dinamômetro para mensurar o torque do motor. Este relaciona uma força aplicada a um 
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determinado ponto do eixo através de um braço de alavanca, onde o torque é diretamente 

proporcional ao comprimento deste braço. A definição do torque é dada pela Equação A.1:  

 

m dT F d   (A.1) 

 

onde: 

Tm = torque (N.m); 

F = força (N); 

dd = distância do ponto de aplicação da força (m). 

 

 

A.2.3 Potência Efetiva 

 

A potência efetiva é estimada em função do torque e da rotação no volante do motor. 

Esses parâmetros são obtidos, segundo normas da ABNT, em equipamentos denominados 

dinamômetros. A estimativa da potência efetiva parte do princípio da energia mecânica 

resultante de uma força tangencial a circunferência de raio R (Figura A.2). O ponto P1 gira 

em torno de P0 com velocidade angular constante Ω (2.π.R.N), em que N é a rotação na 

árvore de manivelas (rotação do motor). 

 

Figura A.2 – Diagramada força tangencial FBy aplicada a uma distância R do ponto P0 

(centro do eixo da manivela) 

 
Fonte: Adaptado de SCHMIDT et al. (2003, p.562) 
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A força atuante na haste da biela é        . Considerando-se que no início da fase de 

expansão o pistão está em    do PMS, então o ângulo β é igual a    , consequentemente 

   . 

A potência efetiva PE pode ser estimada em função da força tangencial FBy e da 

velocidade angular Ω do ponto P1 (Equação A.2). 

 

                            (A.2) 

 

 

A.2.4 Consumo Específico de Combustível 

 

O consumo específico representa o consumo mássico de combustível por unidade de 

trabalho de saída. É um indicador utilizado na observação do comportamento de MCI em 

diferentes regimes de funcionamento (rotação e carga) e na comparação de diferentes 

combustíveis. De acordo com Heywood (1988), essa medida representa o quanto de eficiência 

apresenta um motor levando-se em consideração o combustível utilizado. O consumo 

específico de combustível é dado pela Equação A.3: 

 

h
e

e

C
q

N
   (A.3) 

 

onde: 

qe = representa o consumo específico de combustível (g/cv.h);  

Ch = consumo horário de combustível (g/h);  

Ne = potência efetiva (cv). 

 

 

A.2.5 Rendimento Volumétrico 

 

É definido de forma geral como a medida efetiva do processo de admissão e exaustão 

dos gases aspirados e expulsos pelo motor no decorrer do ciclo. Este rendimento é 

arbitrariamente definido, para motores que possuem como fluido operante a mistura de ar e 

combustível, como a razão entre a massa de ar aspirada por cilindro por ciclo (Mar) e a massa 



184 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

de ar que ocuparia o cilindro a pressão e temperatura ambiente (Mnormal) (STONE, 1999), 

como indicado pela Equação A.4. 

 

ar

normal

M

M
   (A.4) 

 

Considerando que o ar obedece à lei dos gases a Equação D.4 pode ser reescrita, na 

Equação A.5, em função do volume de ar aspirado com densidade ambiental pelo cilindro por 

ciclo (Var) e do volume do cilindro (Vc). 

 

ar
c

c

V

V
 

 (A.5) 

 

 

A.2.6 Rendimento Total 

 

O rendimento total de um MCI é definido como o produto dos rendimentos térmicos, 

volumétrico e mecânico. Este parâmetro é calculado através da Equação A.6, como: 

 

v t m       (A.6) 

 

Para a obtenção do rendimento global de um MCI, se faz necessário o conhecimento 

do consumo específico como também o poder calorífico inferior do combustível, a Equação 

A.7 utilizada é: 

 
56,32 10

eq PCI






 (A.7) 

 

onde: 

qe = representa o consumo específico de combustível (g/cv.h); 

PCI = poder calorífico inferior (kcal/kg). 
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De acordo com Granet (1995), o motor do ciclo Diesel é também conhecido como 

motor de ignição por compressão. No ciclo Diesel o ar é previamente comprimido até que 

atinja temperatura e pressão suficientes para que o combustível, que é injetado ao final do 

tempo de compressão, se inflame por autoignição. Este não necessita de nenhum dos 

dispositivos elétricos presentes nos motores ciclo Otto, tais como velas de ignição, 

distribuidores e cabos das velas de ignição. 

O princípio de funcionamento do ciclo Diesel é composto de quatro tempos distintos 

que são mostrados nas etapas correspondentes ao diagrama na Figura A.3. 

 

Figura A.3 – Ciclo padrão diesel 

   
Fonte: VAN WYLEN, SONNTAG e BORGNAKKE (1998) 

 

De acordo com a Figura A.3, de 0  1 ocorrem à abertura da válvula de admissão, 

inicia-se então o processo de admissão do ar com o movimento descendente do pistão até o 

Ponto Morto Inferior, onde o ar se encontra bem próximo à pressão atmosférica. A válvula de 

admissão fecha-se.  

De 1  2 o pistão inicia o movimento ascendente ao Ponto Morto Superior, o ar 

aspirado anteriormente é comprimido e atinge uma temperatura suficiente para provocar a 

inflamação do combustível pulverizado, isto ocorre um pouco antes do pistão atingir o PMS. 

Esta fase é adiabática.  

De 2  3 o processo da combustão é iniciado quando da ocorrência de adiantamento 

da injeção do combustível para que, o pico máximo de pressão ocorra quando o pistão estiver 

alcançando o PMS. Esta fase é isobárica.  

Na fase de 3  4, ocorre uma expansão adiabática onde não a troca de calor com as 

paredes do cilindro.  



186 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Manoel Fernandes de Oliveira Filho                 Doutorado em Engenharia Mecânica       PPGEM/UFRN 

De 4  1 com a combustão os gases são expandidos impulsionando o pistão em 

direção ao PMI. A válvula de escape abre-se um instante antes do pistão atingir o PMI, ocorre 

uma queda acelerada da pressão em consequência do processo de exaustão. 

O rendimento térmico teórico do ciclo Diesel fechado equivalente é dado pela 

Equação A.8: 

 

23 41 4 141

23 23 23 3 2

( )
1 1

( )

v
tt

v

q q c T Tqw

q q q c T T


 
     


    (A.8) 

 

em que: 

ηtt = rendimento térmico teórico do ciclo Diesel; 

w = trabalho útil; 

q41 = calor cedido a volume constante (kJ/kg); 

q41 = calor fornecido a pressão constante (kJ/kg); 

cv = calor específico a volume constante da mistura (kJ/kg.K); 

cp = calor específico a pressão constante da mistura (kJ/kg.K); 

Tn = temperatura no estado termodinâmico indicado (K). 

 

Nos motores de ignição por compressão após o ar ser admitido e comprimido, o 

combustível deve ser injetado diretamente no cilindro no instante mais apropriado para início 

da combustão de forma a se alcançar o máximo rendimento possível. Ainda, no motor diesel o 

combustível é injetado diretamente na câmara de combustão, onde o ar previamente admitido 

encontra-se aquecido devido à alta taxa de compressão. Ocorre a autoignição de porções da 

mistura resultante da injeção do combustível no ar quente e a combustão se propaga 

rapidamente na câmara de combustão (HEYWOOD, 1988). 

Segundo Bosch (2005), no motor diesel a entrada de ar e combustível para o interior 

do cilindro ocorre de forma separada, primeiro entra o ar e depois o combustível no interior 

do cilindro e cuja combustão se dá por autoignição. Durante o curso de compressão o ar que 

foi admitido alcança valores de pressão característicos, entre 30 e 55 bar para motores 

aspirados, e entre 80 e 110 bar em motores sobrealimentados. Sob tais condições de pressão a 

temperatura aumenta rapidamente para valores entre 700 e 900 °C, valores suficientes para 

induzir à autoignição o combustível que é atomizado no cilindro instante antes do final do 

tempo de compressão. 
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Van Gerpen (2006) explica que se deve ter um controle preciso da duração do tempo 

de combustão para reduzir os níveis de emissões de gases tóxicos e aumentar a eficiência do 

motor. A soma do tempo de injeção com o curto período entre início da injeção e a 

autoignição, chamado de retardo de ignição, é denominado tempo de combustão.  

Obert (1971) diz que o método mais utilizado para a injeção em motores diesel 

consiste em comprimir o combustível para pulverizá-lo no interior da câmara de combustão. 

Para realizar a injeção são exigidos elevados níveis de pressão, superiores à àqueles 

encontrados na câmara de combustão. Os motores atuais utilizam valores entre 120 e 2000 bar 

e existe um sistema injetor responsável pelo provimento da pressão de injeção e pela 

distribuição do combustível entre os cilindros, na ordem exata e na dosagem requerida para 

atender os diversos regimes de rotação e carga do motor diesel. 

 

 

A.3 COMBUSTÃO NO MOTOR DIESEL 

 

Segundo Heywood (1988) a combustão nos motores de ignição por compressão é um 

processo extremamente complexo que depende das características do combustível, do projeto 

da câmara de combustão do motor, do sistema injetor e das condições de operação do motor. 

É um processo de combustão com formação de mistura em tempos distintos no interior do 

cilindro, tridimensional e instável. 

Leontsinis (1988) diz que no motor diesel os processos físicos da combustão incluem 

o transporte de combustível e de ar para a câmara de combustão, a mistura do combustível 

com o ar e a criação de condições favoráveis para o início de uma reação química. Os 

processos químicos são relativos à autoignição do combustível e às extensas reações químicas 

que liberam o seu conteúdo de energia.  

Heywood (1988) explica que a taxa de compressão utilizada em motores de ignição 

por compressão é maior que os valores típicos dos motores de ignição por faísca e situando-se 

entre 12:1 e 24:1 em função do tipo de motor, se é aspirado ou turbo comprimido. 

Conforme ressaltado por Boulanger (1978), o papel de uma câmara de combustão para 

um motor ICO é, essencialmente, promover a interação do ar com o combustível para garantir 

a formação de uma mistura ativa e vários procedimentos podem ser realizados para esta ação. 

O óleo diesel pode ser pulverizado em uma massa de ar sensivelmente estagnante na câmara, 

no caso de uma injeção direta e sem assistência de turbulência ou pode também ser 

pulverizado em uma câmara dividida. Uma câmara de pré-combustão deve ser percorrida pelo 
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combustível antes de chegar à câmara de combustão propriamente dita e uma câmara de 

turbulência reserva uma grande parte do ar comburente, com intensa movimentação e que vai 

ao encontro do combustível. Tais tipos de câmara caracterizam o sistema de injeção indireta. 

Conforme relatado em Obert (1971), Diesel idealizou um motor capaz de queimar 

carvão pulverizado em 1892. Com uma sequência de eventos semelhantes aos do ciclo de 

Otto, porém usando elevadas taxas de compressão e com um processo de admissão particular 

onde somente o ar entra no cilindro, sem misturar-se com o combustível. Uma rápida 

compressão eleva a temperatura do ar e possibilita a autoignição do combustível que é 

injetado na câmara de combustão. 

O ar comprimido no ciclo de compressão permite aos motores do ciclo Diesel uma 

relação de compressão muito maior, que aquela verificada nos motores de ciclo Otto que, por 

suas vezes, comprimem a mistura ar/ combustível. A taxa de compressão é definida pela razão 

entre o volume interno do cilindro com o pistão no ponto morto inferior (PMI) e o volume 

interno do cilindro com o pistão no ponto morto superior (PMS). 
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