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RESUMO 

 

O aumento da eficiência energética dos motores de combustão interna utilizados por 

automóveis leves é uma demanda crescente da sociedade, devido à representatividade do setor 

de transporte em relação às emissões dos gases do efeito estufa. Em um movimento liderado 

pelos países desenvolvidos da Europa, as agências reguladoras vêm impondo metas agressivas 

de redução de emissões para automóveis novos. 

A redução das perdas mecânicas geradas pelo atrito entre os componentes do motor através do 

desenvolvimento de novas tecnologias e materiais é mandatório entre a maior parte das 

indústrias envolvidas na fabricação de motores. Os anéis de pistão são responsáveis por grande 

parte dessas perdas, devido às suas condições de operação adversas dentro da câmara de 

combustão. A interação entre os anéis e o cilindro é decisiva para determinar além das perdas 

mecânicas por atrito, o desgaste do conjunto, consumo de óleo e potência. 

A modificação das propriedades mecânicas dos anéis de pistão através de tratamento térmico é 

uma alternativa importante para reduzir o atrito. Esse efeito é especialmente importante nos 

anéis de segunda canaleta, que apesar de serem considerados anéis raspadores, na prática tem 

como principal função estabilizar o conjunto e evitar a flutuação do anel de compressão e 

consequentemente a passagem de gases de combustão para o cárter.  

Os resultados sugerem que a microestrutura bainítica, obtida através da austêmpera dos anéis 

de pistão fabricados a partir de ferro fundido cinzento possibilita a redução da força tangencial, 

sendo que essa redução apresenta uma relação positiva com o tempo de exposição à temperatura 

de trabalho do motor conforme constatado em simulações realizadas à temperatura constante e 

escala logarítmica de tempo.  

Palavras-chave: anel de pistão; bainita; força tangencial; tratamento térmico; redução de 

emissões; ferro fundido cinzento 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Increasing the energy efficiency of internal combustion engines manufactured for light vehicles 

is a growing demand from society due to the importance of the transport sector in relation to 

emissions of greenhouse gases. In a move led by the developed countries of Europe, regulatory 

agencies have been imposing aggressive emission reduction targets for new cars. 

The reduction of the mechanical losses caused by friction between engine components through 

the development of new technologies and materials is mandatory for the most industries 

involved in the manufacture of engines. The piston rings are responsible for much of the losses 

due to their adverse operating conditions within the combustion chamber. The interaction 

between the rings and the cylinder is decisive in determining beyond the mechanical friction 

losses, wear of the assembly, oil consumption and power. 

The improvement of mechanical properties of piston rings by heat treatment is an important 

alternative to reduce friction. The reduction of tangential force is especially important in the 

rings of the second channel, although they are known as scraper rings, in practice its main 

function is to stabilize the piston and prevent compression ring floating and consequently the 

flow of combustion gases into the crankcase. 

Results suggest that bainitic microstructure, obtained by austempering of the piston rings made 

from gray cast iron enables the reduction of their tangential force. This reduction has a positive 

relationship with the engine operating temperature exposure time as found in simulations 

carried out at constant temperature and logarithmic timescale.  

Keywords: piston ring; bainite; tangential force; heat treatment; emissions reduction, grey cast 

iron 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A área de engenharia de materiais torna-se cada vez mais importante para o 

desenvolvimento de novas tecnologias na indústria automotiva. A exigência cada vez maior dos 

agentes reguladores e da sociedade em relação à redução de emissão de poluentes criou uma 

crescente demanda por componentes mais eficientes na mecânica dos automóveis.  

O motor, responsável pela geração de energia em um sistema, é o principal 

responsável pela emissão de poluentes como resultado da queima da mistura ar e combustível. 

Sendo assim, os maiores ganhos potenciais em redução de emissão de poluentes e aumento de 

desempenho também encontram-se no desenvolvimento de novas tecnologias para o motor e 

seus componentes.  

Os dois principais tipos de motor a combustão interna utilizados na indústria 

automotiva são de Ciclo Otto e Ciclo Diesel. Na Figura 1 é possível visualizar o funcionamento 

de um motor de combustão interna Ciclo Otto, em cada um de seus quatro tempos. 

 

 

Figura 1 – Ciclo Otto 

Fonte: Mahle Metal Leve S.A. (2012, p17) 

 

O atrito, presente em todos os sistemas do veículo, é um dos principais 

responsáveis pela perda da potência gerada pela queima de combustível no motor. 

Consequentemente, a redução ou até mesmo eliminação do mesmo é objeto de amplos estudos 

e pesquisas. O melhor aproveitamento da energia gerada no motor resulta em melhora de 

rendimento e desempenho, os principais objetivos hoje de qualquer profissional da indústria 
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que trabalhe com motores. O Gráfico 1 ilustra a perda de energia de motores à gasolina e diesel, 

sendo que nos motores à gasolina com grau de pureza 93%, essa perda corresponde a 40% do 

total de energia produzida sendo o atrito responsável por aproximadamente 3% do total. O 

percentual de energia que é transformado em potência no virabrequim (BHP1) é inferior a 40%. 

  

 

Gráfico 1 – Distribuição Percentual de Energia do Combustível entre BHP (Brake Horsepower) e 

Perda de Potência do Motor 

Fonte: Adaptado de Federal-Mogul Burscheid GmbH (2003, p42) 

 

Em motores de combustão interna, as perdas resultantes do atrito dos anéis de 

pistão representam 20% do total de perda por atrito no motor, sendo que o anel de óleo é 

responsável por 60% desse número (FEDERAL MOGUL, 2003). 

Os anéis de pistão, por serem componentes integrantes dos chamados órgãos 

móveis do motor, são extremamente importantes quando o assunto é redução de atrito. Eles 

estão sujeitos a vários tipos de condições insalubres: alta pressão; alta temperatura; corrosão e 

erosão causados pelos gases da combustão; desgaste mecânico; forças mecânicas como flexão 

momentânea, flexão alternada, flexão rotativa, flexão cíclica, flexão pulsada, compressão e 

tensão de flexão conforme afirmam Rafique, Shahid e Elahi (2011). 

                                                 
1 O termo BHP (Brake Horsepower) é um temo utilizado principalmente na Europa e refere-se à potência efetiva 
do motor, desconsidera a perda de potência em sistemas auxiliares como alternador, caixa de marchas e bomba de 
água. 
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Na Figura 2 pode-se observar os principais componentes móveis do motor, que 

estão sujeitos à perda de energia por atrito pela natureza de seu funcionamento. Os componentes 

estacionários são: cabeçote, bloco e cárter. 

Atualmente há uma série de novos materiais sendo desenvolvidos visando a 

modificação das propriedades mecânicas dos anéis de segmento. Tais materiais são obtidos 

através da modificação da microestrutura de todo o material; através de modificação apenas da 

superfície ou ainda pelo revestimento superficial. 

Áreas da engenharia relacionadas ao desenvolvimento de outros sistemas 

automotivos também focam seus esforços no mesmo sentido, já que as agências reguladoras 

fecham o cerco a cada ano na indústria do transporte, uma das líderes em emissão de CO2. 

 

 

Figura 2 – Principais Componentes Móveis do Motor 

Fonte: Mahle Metal Leve S.A. (2012, p21) 

 

De acordo com Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007), para que a taxa de 

mudança climática fosse mantida aos níveis atuais, seria necessária uma redução de mais de 

80% das emissões anuais globais, considerando o nível que se encontram. O setor de transporte 
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é responsável por 14% do total de emissões de gases do efeito estufa, composto por 56% de 

dióxido de carbono entre outros gases, e essa taxa segue em crescimento. Os gases do efeito 

estufa são o principal responsável pelo aquecimento global pois impedem a liberação dos raios 

infravermelhos gerados pela radiação solar, e consequentemente reduzem a capacidade de 

resfriamento da atmosfera terrestre. 

Na Alemanha, o setor de transporte é ainda mais representativo nesse quesito, 

ficando atrás apenas do setor de energia, com 21% e 46% respectivamente, conforme observa-

se no Gráfico 2. Nesse sentido, a Alemanha está ditando os padrões da União Europeia. Suas 

emissões no período de 1990 a 2004 recuaram para os níveis de 1990, denotando um grande 

esforço da indústria automotiva nesse sentido. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das emissões de CO2 por setor – Alemanha 

Fonte: Adaptado de Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007, p28) 

 

Mercados emergentes em todo o mundo têm observado uma demanda crescente 

por energia para manter o ritmo de crescimento de suas economias, com destaque para a China.  

O país teve sua demanda por petróleo aumentada em 75% entre os anos de 1980 e 2006. A 

projeção é que sua demanda por petróleo aumente mais de 50% até 2030, um crescimento que 

poderá ser amenizado apenas pelo aumento na eficiência da produção chinesa ou pela 

construção de mais plantas alimentadas pela energia proveniente da queima do carvão, uma 

energia certamente danosa ao meio ambiente (BOCKWINKEL; JOHANSSON; MACRAE, 

2007). 
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A crescente demanda por energia, reforçada pelo ciclo de desenvolvimento pelo 

qual passam várias nações atualmente, torna ainda mais relevante o desenvolvimento de novas 

tecnologias que tenham como objetivo otimizar o consumo de energia e consequentemente 

atenuar o agravamento das questões ambientais que se projeta para as próximas décadas. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral da presente dissertação é discutir por meio de ensaios, 

simulações e revisão da literatura relevante a modificação de propriedades mecânicas como 

dureza, folga entre pontas e força tangencial de anéis de pistão de segunda canaleta objetivando 

a redução do atrito entre os anéis e a parede do cilindro. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os principais objetivos específicos dessa dissertação são os seguintes: 

 

- Apresentação e discussão da literatura relevante aos temas principais dessa 

dissertação, tais como: detalhes técnicos do funcionamento do motor de combustão interna e 

seus componentes; redução de emissões e outras questões ambientais relacionadas; definição 

das microestruturas e aplicações dos materiais relacionados aos ensaios; definição de conceitos 

relacionados à atrito. 

- Realização de tratamento térmico de austêmpera nas amostras, buscando 

evidenciar a alteração nas propriedades mecânicas decorrente da alteração na microestrutura do 

material. 

- Realização de ensaio de aquecimento das amostras em condições térmicas 

semelhantes às encontradas no motor de combustão interna durante as 10.000 primeiras horas 

de operação. 

- Aferição do grupo de amostras em relação à força tangencial, folga entre pontas 

e dureza. 
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- Análise detalhada da microestrutura das amostras em microscópio ótico e 

microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os problemas ambientais decorrentes das emissões de dióxido de carbono por 

veículos automotores é o principal motivo para o desenvolvimento da presente linha de 

pesquisa. Por ser uma demanda relativamente nova da sociedade, os agentes relacionados ao 

problema ainda procuram endereçar esses problemas da melhor forma possível. Governos, 

agências e empresas buscam a viabilização econômica de ações coordenadas, pois a grande 

maioria dos países que mais contribuem para as emissões estão inseridos em um contexto 

capitalista. Nesse sentido, a não adesão total ou parcial de países como os Estados Unidos ao 

protocolo de Kyoto demonstra que ainda há muito terreno a ser percorrido até que medidas 

efetivas sejam adotadas em nível global. 

A indústria automotiva está na vanguarda do endereçamento das questões 

ambientais. O setor se apresentou como voluntário para redução de emissões em 1998 em um 

acordo proposto pela Associação dos Fabricantes de Automóveis Europeus (ACEA). O 

principal objetivo era reduzir o nível médio de emissões de dióxido de carbono de carros novos 

para 120g/km até 2005, sendo 2010 o prazo final. A indústria automotiva alemã, empreendeu 

esforços ainda maiores, propondo o aumento da eficiência relacionada ao consumo de 

combustível em 15% entre 1978 e 1985, e uma redução adicional de 25% de 1990 até 2005. 

Ambos os acordos, chamados de VDA, tiveram suas metas alcançadas (BOCKWINKEL; 

JOHANSSON; MACRAE, 2007). 

A evolução tecnológica, outra característica importante da indústria automotiva, 

também merece destaque no contexto dessa dissertação. Através da pesquisa de novos materiais 

e novos sistemas, cria-se utilidade para a sociedade não apenas através do benefício ecológico, 

mas também pelo benefício econômico e de cunho pessoal que novas tecnologias proporcionam 

aos indivíduos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA E O MEIO AMBIENTE 

 

 

A indústria automotiva está entre os maiores responsáveis pela emissão de gases 

do efeito estufa no meio ambiente, em seus processos de fabricação e principalmente pela 

matriz energética, predominantemente combustíveis fósseis, que seus produtos (automóveis de 

passeio, utilitários, caminhões, motos) utilizam. 

Segundo Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007) aproximadamente 19% das 

emissões de CO2 na Europa são atribuídos ao setor de transporte. Reduções significativas nesse 

número podem ser alcançadas em três categorias distintas: novas tecnologias aplicadas para 

motores, combustíveis alternativos e tecnologia embarcada. 

Ainda de acordo com os autores, embora o desenvolvimento de novos 

combustíveis esteja em pauta nos setores de pesquisa e desenvolvimento das montadoras de 

automóveis, os motores alimentados a combustíveis como diesel e gasolina ainda irão 

predominar sobre outras tecnologias nas próximas décadas. Dessa forma, ganhos de eficiência 

nesses motores têm sido alcançados através do aumento de sistemas de apoio alimentados por 

energia elétrica e introdução de combustíveis alternativos atuando em conjunto, formando 

motores conhecidos como híbridos.  

No Gráfico 3 observa-se uma projeção global dos tipos de motores em relação à 

sua alimentação até o ano de 2014, baseado nos dados existentes até 2006. A participação dos 

motores híbridos apesar de ser muito baixa em relação a seus pares, apresenta um crescimento 

considerável até o ano de 2012 seguido de uma estabilização. 

A busca pelo aumento na eficiência energética pela indústria automotiva 

convergiu também em conceitos conhecidos como downsizing e pacote low friction. Os mesmos 

podem ser considerados vertentes de um esforço coordenado que resultaram em outras 

tecnologias acessórias, mas não menos importantes no contexto do binômio redução de 

emissões/eficiência energética. 

O comportamento do consumidor é também um importante entrave para a 

implementação de novas tecnologias menos poluentes. Para que essas tecnologias alcancem 

escala suficiente e se tornem efetivas do ponto de vista financeiro para os fabricantes, será 

preciso uma mudança radical no perfil do consumidor 
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Gráfico 3 – Evolução da produção global de motores 

Fonte: Adaptado de Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007, p19) 

 

O aumento das catástrofes naturais e a proeminente escassez de alguns recursos 

naturais em nível global nas últimas décadas tem sido atribuído por um número cada vez maior 

de especialistas ao aumento vertiginoso das emissões de gases de efeito estufa decorrente do 

processo de desenvolvimento e urbanização que vêm sendo conduzido na grande maioria dos 

países atualmente. 

Embora seja um tema ainda bastante controverso, especialmente pela dificuldade 

em atribuir corretamente a relação de causalidade dos fatores e seu grau de importância, é 

incontestável o fato de que em algum grau o aumento de emissões colabora para a deterioração 

das condições climáticas. 

Por serem eventos e situações com inúmeras variáveis, fica impossível atribuir 

corretamente qual o peso de cada uma delas no resultado final. Dificulta ainda mais o fato de 
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se tratar de um problema para o qual a sociedade concentrou seus esforços há pouco tempo. Os 

estudos e pesquisas que vêm sendo conduzidos ainda são considerados inconclusivos, sem a 

robustez suficiente para suportar decisões assertivas de governantes e empresas. 

A mudança climática, especificamente o aquecimento global, é caracterizado por 

um aumento na temperatura média da superfície terrestre ao longo das últimas décadas. Entre 

1906 e 2005, os dados mostram que a temperatura média global do ar próximo à superfície 

aumentou em 0,74 ± 0,2 graus centigrados. Adicionalmente, 2005 foi o ano mais quente dos 

últimos 100 anos. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

(IPCC), 11 dos últimos 12 anos (1995 a 2006) estão entre os 12 anos mais quentes relativamente 

à temperatura global da superfície, com os registros datados desde 1850 (BOCKWINKEL; 

JOHANSSON; MACRAE, 2007). 

A Figura 3 descreve esquematicamente o processo de aquecimento do solo da 

superfície terrestre pelo GHG. 

 

 

Figura 3 – Modelo do Efeito Estufa 

Fonte: Adaptado de Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007, p21) 

 

O aumento monitorado da concentração antropogênica dos gases do efeito 

estufa, também conhecidos como greenhouse gases ou GHG é considerado o principal 

responsável pela mudança climática. Ele é composto de 56% de CO2, além de gases como o 

metano e CFC.   
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Embora não tenha sido assinado por muitos países relevantes, o Protocolo de 

Kyoto foi destacadamente o documento mais bem aceito mundialmente no que diz respeito as 

alterações ambientais causadas pela emissão de gases. 

O acordo, que ainda não havia recebido esse nome, foi resultado de uma série de 

eventos e conferências, culminando na ECO 92 organizada no Rio de Janeiro em 1992, onde 

foi aberto para assinatura dos governantes dos países comprometidos com as questões 

ambientais. Em seu início, não propunha metas claras, apenas o compromisso de um esforço 

coordenado para redução das emissões dos gases GHG para combater o aquecimento global. 

Teve início em 1994, e desde então os países membros reuniam-se anualmente para discutir os 

progressos alcançados (BOCKWINKEL; JOHANSSON; MACRAE, 2007).  

Na terceira reunião, ocorrida em Kyoto no Japão no ano de 1997, o compromisso 

recebeu o nome pelo qual é conhecido atualmente, e também metas mais claras para os países 

membros. O acordo entrou em vigência a partir de 2005, objetivando a redução dos níveis de 

emissão em uma média de 5% em relação ao nível de 1990 entre os anos de 2008 a 2012. 

Nações industrializadas, como os Estados Unidos, teriam de reduzir suas emissões em 7% em 

relação ao nível de 1990, entretanto ambas as administrações que governaram o país durante o 

período, Clinton e Bush, negaram-se a enviar o acordo para ratificação do Congresso 

Americano. Alguns países aceitaram o acordo com níveis diferentes de redução de emissões, 

como o Japão que aceitou uma redução de 6%. As metas da União Europeia foram divididas 

entre seus países membros de forma compartilhada, de forma que o aumento nas emissões de 

alguns países seria compensado pela redução dos demais, resultando em uma redução global 

como observa-se no Gráfico 4. 

O Protocolo de Kyoto permitia a redução parcial dos níveis de GHG dos países 

membros através de mecanismos de flexibilização, como a negociação dos créditos de carbono 

e implementação conjunta. Essas ferramentas possibilitavam às nações desenvolvidas financiar 

a redução de emissões em países subdesenvolvidos em detrimento da redução de suas próprias 

emissões, atenuando prováveis impactos econômicos que seriam gerados e ainda assim 

alcançando um resultado global satisfatório.  

   As empresas europeias estão em um contexto no qual os políticos têm planos 

agressivos de redução prematura de emissões, nem sempre condizentes com a realidade dessas 

empresas. A Alemanha com um partido político ecologicamente correto muito bem organizado, 

se comprometeu unilateralmente com reduções significativas em suas emissões e tem 

pressionado a sua associação local do setor (VDA) em um acordo “voluntário” para reduzir as 

emissões de CO2 dos novos carros em até 25% (LEVY; ROTHENBERG, 2002). 
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Gráfico 4 – Compartilhamento de metas da UE – Protocolo de Kyoto - 2008 a 2012 

Fonte: Adaptado de Bockwinkel, Johansson e MacRae (2007, p25) 

 

A independência política do continente europeu certamente foi uma das 

principais forças que tornou os principais países europeus, como Alemanha e França, nos 

percursores do tema.  

O Protocolo de Kyoto, entretanto, tinha algumas falhas, como sua vigência 

relativamente curta e a falta de mecanismos de coerção e punição para os países membros que 

não atingissem as metas propostas. Após seu término, em 2012 nenhum esforço coordenado do 

mesmo porte foi implementado, garantindo a continuidade do endereçamento do problema 

ambiental. Ao contrário, esse tema foi relegado a planos inferiores na agenda política da grande 

maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ainda assim, é inegável que o acordo 

deixa um legado por seu pioneirismo no endereçamento de problemas ambientais relacionados 

às emissões. 
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O Canada, um dos signatários do acordo e historicamente um país engajado com 

as causas politicamente corretas inclusive na esfera ambiental, optou por se retirar formalmente 

do Protocolo de Kyoto ao final do primeiro período proposto (2008 a 2012). 

Em 15 de dezembro de 2011, o Governo do Canada notificou oficialmente a 

Conferência da ONU para as Alterações Climáticas (UNFCCC) que iria retirar-se do acordo, 

devido principalmente ao impacto econômico negativo que seria gerado para que o país pudesse 

cumprir sua meta de redução de emissões. Seria requerido a compra de um volume significativo 

de créditos internacionais com recursos econômicos que poderiam ser investidos internamente, 

em assuntos domésticos prioritários, inclusive relacionados ao meio ambiente 

(ENVIRONMENT CANADA, 2012).    

Apesar de sua retirada formal do Protocolo de Kyoto, o governo canadense 

pretende buscar uma redução de 17% nas emissões até 2020, em relação ao nível de 2005, 

através de um plano detalhado para cada setor de sua economia. No setor de automóveis e 

caminhonetes leves, existe um plano detalhado que restringe compassadamente o padrão médio 

de emissões dos veículos fabricados ou importados entre os anos de 2011 a 2016. Além disso 

o governo oferece incentivos para que proprietários de veículos fabricados até o ano de 1995 

retirem os mesmos de circulação em um programa chamado “Aposente seu Veículo”. O 

programa oferece utilização gratuita do transporte público, participação gratuita em um 

programa de compartilhamento de veículos ou 300 dólares em dinheiro. Além disso, existem 

incentivos econômicos específicos para adoção de veículos com melhor eficiência energética e 

substituição de fontes de energia fósseis por energia renovável (ENVIRONMENT CANADA, 

2012). 

Se na esfera política o governo dos Estados Unidos não apresentou o 

comprometimento esperado em relação aos problemas ambientais decorrentes da ação humana, 

um dos grandes responsáveis foram as corporações americanas. As indústrias se organizaram 

com relativa antecedência e produziram estratégias políticas bem sucedidas contra o controle 

de emissões (LEVY; ROTHENBERG, 2002). 

Em um nível organizacional, as três grandes fabricantes de automóveis 

americanas (General Motors, Chrysler e Ford) assim como a Associação dos Fabricantes de 

Automóveis Americanos (AAMA) trabalharam em sinergia com a Coalizão para o Clima 

Global (GCC), que foi formada em 1990 e representava aproximadamente 40 empresas e 

associações industriais em setores relacionados à energia. Embora a GCC fosse inicialmente 

uma organização baseada nos Estados Unidos e destinada a exercer pressão política localmente, 
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logo viria a se tornar a voz mais proeminente da indústria mundial, através da adesão de várias 

subsidiarias americanas de multinacionais europeias (LEVY; ROTHENBERG, 2002). 

Ainda de acordo com Levy e Rothenberg (2002), a estratégia das empresas 

estabelecidas nos Estados Unidos à mesma época era direcionada para a obtenção de uma 

melhora da qualidade do ar através do desenvolvimento e melhoria dos catalisadores em 

detrimento do aumento da eficiência energética. 

O principal empecilho para as empresas se comprometerem com a questão 

ambiental de maneira mais responsável é o custo envolvido no desenvolvimento e aplicação de 

novas tecnologias. Sem regulamentação e punição adequados não há incentivos para que elas 

incorram nesses custos, que certamente irão impactar negativamente os seus resultados no curto 

prazo. Ainda assim, é possível perceber diferenças na abordagem de empresas americanas e 

europeias nesse sentido. Segundo Levy e Rothenberg (2002) a aceitação pelo consumidor dessa 

agenda ambiental em forma de novas tecnologias e o impacto no preço dos automóveis é a 

principal preocupação em ambos os continentes, embora as empresas americanas apresentem 

um foco maior nos padrões atuais de consumo e baixo comprometimento com mudanças 

significativas. Houveram experiências mal sucedidas em ambos os continentes com o 

lançamento de carros leves e energeticamente eficientes que encontraram demanda bastante 

restrita. 

 

 

2.2 INFLUÊNCIA DO ATRITO NAS PERDAS MECÂNICAS 

 

 

O atrito tem um papel fundamental em relação ao aproveitamento da energia 

gerada na queima do combustível em motores de combustão interna. Na câmara de combustão, 

o atrito está presente na interface entre os anéis de pistão e o cilindro ou camisa de pistão. A 

interação entre esses componentes é uma das mais importantes entre todos os componentes 

mecânicos do automóvel e sua redução proporciona ganhos expressivos no aproveitamento da 

força mecânica gerada pela queima dos gases. 

De acordo com Federal Mogul (2003), atrito pode ser definido como a resistência 

que atua contra o movimento relativo de superfícies em contato. A força de atrito é função das 

propriedades do material e de características físicas e químicas do sistema. Outros fatores que 

exercem influência são o contorno da face de trabalho do anel, a rugosidade, e o desvio em 

relação ao formato cilíndrico ideal.  



 
 
   

   26 

 

Os principais componentes do motor sujeitos ao atrito são: itens de montagem 

do pistão (anéis, pistão e cilindro), comando de válvulas e os rolamentos presentes em diferentes 

componentes do motor. 

O pistão e os anéis de pistão são responsáveis pela maior parte das perdas 

mecânicas por atrito do sistema. A exata proporção depende do tipo de motor e condições de 

funcionamento, mas em geral considera-se algo entre 40% e 60%, o que torna o conjunto de 

anéis de pistão muito importantes para a confiabilidade e eficiência do motor (TAYLOR, 1993). 

Geralmente, os principais fatores responsáveis pela fricção em um sistema 

pistão-cilindro são: Acabamento superficial da parede do cilindro, força tangencial do anel de 

óleo, espessura do anel, coeficiente de fricção dos materiais utilizados (TOMANIK; 

FERRARESE, 2006). 

De acordo com D’Agostino, Maresca e Senatore (2006) o primeiro anel de 

compressão é o principal responsável pelas perdas mecânicas relacionadas ao funcionamento 

do pistão. A Figura 4 ilustra a interação entre os anéis de pistão e o cilindro. 

 

 

Figura 4 – Interface entre os anéis de pistão e a parede do cilindro 

Fonte: Adaptado de Bedajangam e Jadhav (2013, p1) 

 

A interação entre os anéis e o cilindro é decisiva para determinar além das perdas 

mecânicas por atrito, o desgaste do conjunto, consumo de óleo e potência. Propriedades do 

material utilizado para fabricação de ambos os componentes e condições de lubrificação são 

fatores importantes para determinar as condições de operação do sistema. 
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Segundo Taylor (1993), a interface entre o anel de pistão e a parede do cilindro 

representa um claro exemplo de rolamento carregado dinamicamente. A carga varia 

rapidamente e substancialmente em cada ciclo, entre 30 e 50 vezes por segundo, assim como a 

velocidade que atinge valor zero em duas posições neutras, no topo e na base. Simultaneamente, 

a temperatura e a viscosidade do lubrificante alteram-se ao longo do curso do deslocamento. 

Além disso, se a deformação do anel e os efeitos das distorções térmica e elástica forem 

considerados, a forma efetiva do rolamento será alterada em cada ciclo. No longo prazo, a perda 

de material por desgaste de ambos irá influenciar na configuração do rolamento. 

Singh et al. (2014) destacam que é importante entender a relação do atrito com 

velocidade, carga, espessura do filme, viscosidade do óleo e pressão do cilindro. Assume-se 

que a interface anéis de pistão – parede do cilindro opera em regime de lubrificação 

hidrodinâmico quando em alta velocidade do motor. 

 Bedajangam e Jadhav (2013) afirmam que devido à variação no estoque de óleo 

para os anéis de pistão durante o ciclo do motor, cada anel encontra diferentes estágios de 

lubrificação enquanto deslocam-se ao longo da parede do cilindro. Quando existe quantidade 

suficiente de óleo na interface para suportar a carga estão satisfeitas as condições para que a 

lubrificação hidrodinâmica (hydrodynamic lubrication) esteja presente. Caso contrário, a carga 

do anel no cilindro é suportada pelo contato entre as asperezas das duas superfícies ocasionando 

a lubrificação limítrofe (boundary lubrication). As condições de lubrificação descritas têm um 

profundo efeito na magnitude da força de atrito (friction force) produzido pelo movimento dos 

anéis ao longo do cilindro. A Figura 5 demonstra as condições de lubrificação entre as 

superfícies dos anéis de pistão e a parede do cilindro.  

Em condições de lubrificação limítrofe ou mista, ocorrem mecanismos de 

desgaste das superfícies que são acompanhados por perda de energia. O calor gerado pelo atrito 

pode alcançar níveis bastante significativos que podem ocasionar danos ao material, que por 

sua vez podem ocasionar falha dos sistemas tribológicos (desgaste adesivo, rompimento) 

(FEDERAL MOGUL, 2003).  

É possível encontrar diferentes tipos de lubrificação ao longo de porções das 

superfícies de contato. Simplificadamente, esses tipos de lubrificação são classificados da 

seguinte forma (FEDERAL MOGUL, 2003): 

- Lubrificação hidrodinâmica (h >>R); 

- Lubrificação elastohidrodinâmica (h ≥ R); 

- Lubrificação mista (h ≈ R); 

- Lubrificação limítrofe (h ≈ 0) 
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Figura 5 – Condições de lubrificação entre o anel de pistão e a parede do cilindro  

Fonte: Adaptado de Bedajangam e Jadhav (2013, p2) 

 

Esses tipos de lubrificação são tipicamente caracterizados pelo espaço entre as 

linhas nominais que definem superfícies planas e lisas, representando a média da rugosidade R. 

Na Figura 5 observa-se que dependendo da distância entre as linhas nominais, h(x), um dos três 

tipos de lubrificação será predominante.  

Na lubrificação hidrodinâmica uma quantidade suficiente de óleo separa as duas 

superfícies de forma que não há contato de aspereza entre elas. A espessura do filme de óleo é 

maior que a rugosidade combinada das duas superfícies.  A transição para a lubrificação mista 

ocorre quando a seguinte equação é satisfeita. 

                                                                                                                                (1) 

Onde,  	 	 	   é a rugosidade combinada entre as 

superfícies do anel e do cilindro e h = espessura do óleo. (TIAN, 1997 apud BEDAJANGAM; 

JADHAV, 2013, p. 2)2
 

                                                 

2 TIAN, T. Modeling the Performance of the Piston Ring Pack in Internal Combustion Engines. PhD 
Thesis. Department of Mechanical Engineering – Massachusetts Institute of Technology. 1997 
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Na lubrificação mista, existe óleo entre as duas superfícies de contato mas há 

também partes da interface entre as quais o espaçamento é reduzido o suficiente para atender a 

Equação 1, consequentemente essas partes da interface estão também em regime de lubrificação 

limítrofe. A transição para a lubrificação limítrofe ocorre quando a película de óleo desaparece 

por completo indicando o atrito completo entre as asperezas das superfícies.  

A força de atrito Fƒ3 entre o anel e o cilindro é determinada de acordo com a 

Equação 2, onde τ = tensão de cisalhamento. 

                                                                                                                    (2) 

A tensão de cisalhamento τ é definida aplicando-se conservação de massa e 

momento para o elemento fluindo abaixo da superfície do anel. A força de atrito pode ser 

expressada como função da altura e largura do filme de óleo, onde μ = viscosidade do óleo 

lubrificante e U = velocidade do pistão. 

                                                                                                     (3) 

Portanto, ao obter-se a altura e largura do filme de óleo através da resolução da 

Equação 3, a força de atrito atuante na lubrificação hidrodinâmica pode ser determinada. 

 O atrito limítrofe ocorre quando não existe óleo entre o anel e a parede do 

cilindro, consequentemente a carga do anel na parede do cilindro é completamente suportada 

pelo contato entre as asperezas das duas superfícies. Nesse caso, a forca de atrito é determinada 

pela seguinte expressão. 

                                                                                                              (4) 

Onde ααsp é o coeficiente de atrito obtido a partir das propriedades da superfície, 

x1 e x2 definem os limites do intervalo da superfície da parede do cilindro que está em contato 

entre asperezas com o anel de pistão, e pс é a carga entre as duas superfícies. A carga pс é dada 

pela aplicação empírica da Teoria de Greenwood-Tripp conforme abaixo (GREENWOOD; 

TRIPP, s. apud BEDAJANGAM; JADHAV, 2013, p. 2)4. 

 

                                                                                                                                (5) 

                                                 
3 Fƒ = Frictional Force 
4 GREENWOOD, J.A.; TRIPP, J.H. The contact of two nominally flat rough surfaces. Proc. Inst. Mech. 
Engrs, Vol. 185, Pg 625-633. 1970. 
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Onde kc depende da rugosidade e propriedades do material e z = constante de 

correlação, descrita por Wang et al. (2001). 

O atrito misto, existente em condições de lubrificação mista, é a soma das 

contribuições do atrito em lubrificação hidrodinâmica e limítrofe. O cálculo do atrito misto 

apresenta-se de acordo com a Equação 6.  

                                                                                            (6) 

A equação de Reynolds pode ser usada nesse caso para relacionar altura, largura 

e forma do filme de óleo presente entre o anel e a parede do cilindro com a pressão gradiente 

gerada na interface, onde t = tempo na unidade em que a velocidade U foi calculada e p = carga. 

De um modo geral, a equação de Reynolds é utilizada para determinar as hipóteses 

fundamentais da lubrificação e o equacionamento para o cálculo do campo de pressões, aqui 

denominado carga, ao longo do filme lubrificante  

                                                                                               (7) 

O termo instável da Equação de Reynolds pode ser negligenciado em todo o 

ciclo do motor, exceto próximo aos pontos neutros superior e inferior (TDC e BDC5) onde a 

velocidade U do pistão é muito baixa. Com essa simplificação a equação pode ser reduzida 

conforme a Equação 8. 

                                                                                                           (8) 

O Gráfico 5 demonstra o coeficiente de atrito em função da velocidade, 

viscosidade do óleo e a carga específica das superfícies em movimento. 

A área de operação do anel de pistão na Curva de Stribeck é dependente do 

ângulo do virabrequim e mesmo a velocidades constantes move-se em ambas as direções dentro 

dos valores funcionais correspondentes à faixa de velocidade de zero à máxima, apresentando 

regime de lubrificação mista na região dos pontos neutros superior e inferior. Pode dessa forma, 

ocorrer retenção de parte do óleo nesses pontos em altas rotações. Adicionalmente, as forças de 

atrito nesse ponto são as maiores relativamente porém contribuem apenas de forma marginal 

para as perdas decorrentes do atrito já que nesse ponto a velocidade relativa se aproxima de 

zero. De forma geral, pode-se considerar que as perdas por atrito do conjunto de anéis de pistão 

                                                 
5 TDC = Top Dead Centre, BDC = Bottom Dead Centre 
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são proporcionais à velocidade do motor, e que sua correlação com a carga é pouco significante 

(FEDERAL MOGUL, 2003).  

 

 

Gráfico 5 – Curva de Stribeck  

Fonte: Adaptado de Vatavuk (1994, p30) 

 

A rugosidade das superfícies também é fator determinante para o coeficiente de 

atrito do conjunto. Através de simulações numéricas, D’Agostino, Maresca e Senatore (2006) 

concluíram que em regime de lubrificação mista não existe influência considerável no 

coeficiente de atrito quando o anel apresenta rugosidade entre 0,60 a 1,00 μm, enquanto que 

um ganho efetivo de eficiência mecânica é alcançado em anéis com rugosidade entre 0,20 a 

0,40 μm como demonstra o Gráfico 6. A espessura do filme e a carga exercida pelo óleo 

aumentam quando há o aumento da velocidade. Sendo assim, quando o motor trabalha em baixa 

velocidade, os altos coeficientes de atrito existentes próximos aos pontos neutros do ciclo que 

indicam contato direto entre os metais é estendido para uma porção maior ou até mesmo para 

todo o curso do pistão. O Gráfico 7 demonstra a diminuição da espessura do filme de óleo 

próximo aos pontos mortos superior e inferior. 
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Gráfico 6 – Força de atrito limítrofe decrescendo a 1.000 rpm e pressão do cilindro = 30 bar, valor 

padrão de rugosidade σs = 1.00 μm 

Fonte: Adaptado de D’Agostino, Maresca e Senatore (2006, p7) 

 

 

Gráfico 7: Espessura calculada da película de óleo nas paredes do cilindro para anéis de primeiro 

canalete em função do ângulo da árvore de manivelas a 5.500 rpm 

Fonte: Vatavuk (1994, p37) 

 

Segundo Vatavuk (1994), programas de simulação das condições de 

funcionamento demonstram que para motores de ciclo Otto, a espessura da película de óleo no 

Ponto Morto Superior dos anéis de primeiro canalete pode variar entre 0,1 e 0,3 μm, 
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dependendo de variáveis tais como solicitação, viscosidade do óleo lubrificante, rotação e curso 

do pistão. Em função da dificuldade em sofrer o squeeze film6, a menor espessura de óleo 

lubrificante deve ocorrer um pouco abaixo do Ponto Morto Superior, quando tem início a 

descida do pistão. 

A espessura da película de óleo também é função do acabamento dos anéis, e 

principalmente dos cilindros, que apresentam um acabamento superficial chamado de 

brunimento, cuja principal função é reter óleo lubrificante mesmo em regiões distantes do 

cárter. Durante o amaciamento, a área real de contato é pequena, ocorrendo uma forte interação 

entre as asperezas, sendo as mesmas removidas por desgaste adesivo, deformação plástica, até 

que a área real de contato se aproxime da área aparente, ocorrendo simultaneamente uma queda 

no coeficiente de atrito (VATAVUK, 1994). 

A pressão nos cilindros também tem influência sobre a espessura do filme de 

óleo, principalmente para os anéis de 1° canalete, forçando-o contra a camisa por equilíbrio das 

forças. Vale lembrar que o desgaste lubrificado tende a ser abrasivo, restando no entanto alguma 

influência da reatividade dos materiais com os quais são confeccionados os anéis com o meio 

em que estão contidos (desgaste corrosivo) (VATAVUK; CANOVA; GARCIA, 1991). Para os 

anéis de pistão de motores de combustão interna, as pressões durante a combustão podem 

atingir valores que vão de 120 a 160 bar para motores de alta potência específica (VATAVUK, 

1994). 

Em relação ao efeito da viscosidade do óleo, foi constatado que óleos com baixa 

viscosidade demonstram forca de atrito menor em alta velocidade e baixa carga radial, enquanto 

que óleos com alta viscosidade apresentam melhor resultado em relação à eficiência mecânica 

em condições opostas. Singh et al. (2014) acrescentam ainda que dada a relação acima, a 

influência da viscosidade do óleo nas perdas mecânicas do motor é muito maior em altas 

velocidades. 

As condições de lubrificação também estão sujeitas a alterações devido às 

deformações elásticas que ocorrem tanto nos anéis como na parede do cilindro. A rugosidade 

de ambos também influencia decisivamente. Andersson, Tamminen e Sandström (2002) 

afirmam que em condições de pressão elevada do filme de óleo, as rugosidades das superfícies 

deformam elasticamente, reduzindo a espessura do filme de óleo e ocasionando lubrificação 

hidrodinâmica elástica (elastohydrodynamic lubrication).  

                                                 
6 Squeeze film é o termo utilizado para descrever a expulsão da película de óleo quando não há movimento relativo 
tangencial entre as superfícies. 
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Simulações numéricas realizadas por Singh et al. (2014) constataram que os três 

principais parâmetros significativos (velocidade, carga e viscosidade do óleo) e suas interações 

(velocidade-carga, velocidade-viscosidade) afetam o atrito do motor com 95% de nível de 

confiança. 

De acordo com Federal Mogul (2003), as principais ações que podem ser 

tomadas em relação aos anéis de pistão para reduzir o atrito são: redução da força tangencial / 

carga da unidade; otimização da geometria da face de contato; redução do número de anéis em 

cada cilindro. 

Existem ainda outros fatores associados à perda de potência, aumento do 

consumo de óleo e consequente aumento nas emissões como o blow-by7 e a conformabilidade 

do anel de pistão. 

 

 

2.3 FERRO FUNDIDO – CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES 

 

 

O ferro fundido é um material amplamente utilizado na indústria automotiva em 

razão de suas propriedades mecânicas e térmicas. Nos motores, esse material tem diversas 

aplicações, como cabeçotes e anéis de pistão. 

Em geral, os ferros fundidos são ligas Fe-C-Si, contendo ainda Mn, S e P, 

podendo adicionalmente apresentar elementos de liga diversos. São ligas que apresentam na 

solidificação geralmente uma fase pró-eutética (austenita, grafita) e que se completa com uma 

solidificação eutética (austenita + grafita ou austenita + carbonetos) (GUESSER, 2009). 

De acordo com ASM (2005), os ferros fundidos se diferenciam dos aços 

principalmente por conter teores mais altos de carbono e silício, apresentando assim uma fase 

rica em carbono. Dependendo da composição, taxa de resfriamento e tratamento térmico, o 

ferro fundido pode solidificar de acordo com um sistema metaestável no qual a fase rica em 

carbono no eutético apresenta-se como carboneto de ferro (Fe3C) ou pode solidificar em um 

sistema estável que irá transformar a fase rica em carbono em grafita. No diagrama de equilíbrio 

binário ferro-carbono, os ferros fundidos podem ser definidos como uma liga ferro-carbono 

com mais de 2% de carbono.  

                                                 
7 Blow-by é a passagem dos gases da combustão da câmara de combustão para o cárter, resultando em perda de 
potência e aumento do consumo de óleo  
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Os ferros fundidos ricos em carboneto de ferro têm aplicação muito restrita e 

reduzida importância tecnológica em função de importantes limitações em suas propriedades 

mecânicas, como baixa ductilidade e baixa resistência mecânica, sendo que o ferro fundido 

branco é o único que apresenta apenas carboneto de ferro como resultado da fase rica em 

carbono. Outras considerações importantes sobre o diagrama de equilíbrio ferro-carbono 

demonstrado no Gráfico 8 são as seguintes (GUESSER, 2009). 

- Ao teor de carbono de 4,3%, temperatura de 1.148°C (ponto C), corresponde a 

liga de mais baixo ponto de solidificação ou fusão, essa liga é chamada eutética; 

- As ligas entre 2,0 e 4,3% de carbono são chamadas hipoeutéticas, aquelas de 

carbono acima de 4,3% são chamadas hipereutéticas. 

                       

 

Gráfico 8 – Diagrama de Equilíbrio Ferro-Carbono 

Fonte: Guesser (2009 p9) 

 



 
 
   

   36 

 

Para levar em conta o efeito dos elementos de liga sobre a posição das curvas no 

diagrama de equilíbrio, foi desenvolvido o conceito de Carbono Equivalente (CE) conforme a 

Equação 9.  

                                                             CE = C + (Si + P) / 3                                                   (9) 

 

Segundo Guesser (2009), a microestrutura dos ferros fundidos apresenta-se 

como uma matriz e partículas ou um esqueleto de grafita. A grafita, por possuir resistência 

mecânica muito baixa, pode ser entendida como uma descontinuidade da matriz, exercendo um 

efeito de concentração de tensões. Consequentemente, a forma da grafita tem profundo efeito 

sobre as propriedades mecânicas do material. 

Com o avanço das técnicas de observação, especialmente a metalografia, novas 

classificações baseadas em características da microestrutura tornaram-se possíveis. Em relação 

à forma da grafita, existem as seguintes categorias: veios de grafita, esferas/nódulos de grafita, 

grafita compacta/vermicular, e grafita temperada (resultante de reação em estado sólido, 

maleabilização). Em relação à matriz, dividem-se em: ferrita, perlita, austenita, martensita e 

bainita (austemperada) (ASM, 2005). 

As principais famílias de ferro fundido estão listadas na Tabela 1. Cada família 

apresenta diferentes combinações de propriedades, o que faz com que tenham aplicações 

específicas. Os ferros fundidos mais utilizados na indústria automotiva são os cinzentos e os 

nodulares, por esse motivo serão objeto de uma análise mais detalhada. O ferro fundido dúctil 

austemperado é uma classe relativamente nova de material, resultante do ferro fundido 

nodular/dúctil tratado termicamente para obtenção de matriz bainítica. 

Os elementos que mais influem na estrutura do ferro fundido são o carbono e o 

silício. O carbono determina a quantidade de grafita que pode se formar e o silício é 

essencialmente elemento grafitizante que favorece a decomposição do carboneto de ferro, além 

de melhorar a resistência à corrosão e à oxidação em temperaturas elevadas. O silício pode 

ainda, independente do teor de carbono, fazer um ferro fundido tender para o cinzento ou o 

branco. O manganês, sempre presente, tem efeito oposto ao do silício, estabilizando a cementita 

e contrabalanceando o efeito causado pelo silício. A rigor, o manganês é adicionado como 

dessulfurante, entretanto, como na prática há sempre um excesso de manganês, este atua como 

estabilizador da perlita sendo muito útil para produzir estrutura com matriz predominantemente 

perlítica (WALTON; OPAR, 1981). 
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Tabela 1: Classificação dos tipos de ferro fundido de acordo com a microestrutura 

Fonte: Adaptado de ASM (2005, p19) 

Denominação Comercial Fase rica em carbono Matriz8 Estrutura final resultante de: 

Ferro fundido cinzento Grafita em veios P Solidificação 

Ferro fundido nodular/dúctil Grafita nodular/esferoidal F, P, A 
Solidificação ou tratamento 
térmico 

Ferro fundido de grafita 
compactada 

Grafita vermicular 
compactada 

F, P Solidificação 

Ferro fundido branco Fe3C P, M 
Solidificação ou tratamento 
térmico9 

Ferro fundido mesclado Grafita em veios + Fe3C P Solidificação 

Ferro fundido maleável Grafita temperada F, P Tratamento térmico 

Ferro fundido dúctil 
austemperado 

Grafita nodular/esferoidal At Tratamento térmico 

 

Ainda segundo Walton e Opar (1981), outros elementos e impurezas como o 

fósforo e o enxofre não tem ação significativa como elementos grafitizantes; entretanto o 

fósforo é um estabilizador relativamente forte do carboneto de ferro, forma com o ferro e o 

carbono um composto de natureza eutética (carboneto de ferro e fosfeto de ferro) de aparência 

branca e perfurada chamada steadita. 

Na Tabela 2 estão as faixas de composição de elementos dos ferros fundidos não 

ligados mais comuns. 

 

Tabela 2: Faixas de composição de ferros fundidos não ligados 

Fonte: Adaptado de Walton, Opar (1981, p212) 

 

 

Na Tabela 3 observa-se um comparativo entre alguns tipos de ferros fundidos 

em relação às suas características, propriedades e aplicações. 

                                                 
8 F = Ferrita, P = Perlita, A = Austenita, M = Martensita, At = Austemperado (Bainita) 
9 Tratamento térmico não é utilizado comumente em ferros fundidos branco, exceto para alívio de tensões e para 
continuação da transformação da austenita 

C Si Mn S P
Branco 1,8 - 3,6 0,5 - 1,9 0,25 - 0,80 0,06 - 0,20 0,06 - 0,20

Maleável 2,2 - 2,9 0,9 - 1,9 0,15 - 1,20 0,02 - 0,20 0,02 - 0,20
Cinzento 2,5 - 4,0 1,0 - 3,0 0,20 - 1,00 0,02 - 0,25 0,02 - 1,00
Nodular 3,0 - 4,0 1,8 - 2,8 0,10 - 1,00 0,01 - 0,03 0,01 - 0,10

Grafita Compactada 2,5 - 4,0 1,0 - 3,0 0,20 - 1,00 0,01 - 0,03 0,01 - 0,10

Composição química, %
Tipo
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Tabela 3: Nomenclatura, Propriedades, Composição e Aplicações de alguns tipos de Ferros Fundidos 

Fonte: Adaptado de ASM (2005) 
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Elementos de liga podem ser adicionados em ferros fundidos para realçar uma 

ou mais propriedades mecânicas. Esses elementos influenciam tanto o potencial de grafitização 

quanto a estrutura e propriedades da matriz. Podem ser classificados em três grupos, conforme 

descrito abaixo (ASM, 2005). 

- Silício (Si) e Alumínio (Al): aumentam o potencial de grafitização para as 

transformações eutética e eutetóide, aumentam o número de partículas de grafita. Formam 

soluções sólidas na matriz. Por aumentarem a proporção de ferrita em relação à perlita, reduzem 

a resistência mecânica e a dureza. 

- Níquel (Ni), Cobre (Cu) e Estanho (Sn): aumentam o potencial de grafitização 

durante a transformação eutética, mas reduzem o mesmo durante a transformação eutetóide 

aumentando assim o percentual de perlita/ferrita. O efeito de redução é causado pelo retardo da 

difusão do carbono. Esses elementos formam solução sólida na matriz, e por aumentarem a 

quantidade de perlita, elevam a resistência mecânica e a dureza. 

- Cromo (Cr), Molibdênio (Mo), Tungstênio (W) e Vanádio (V): reduzem o 

potencial de grafitização em ambos os estágios, aumentando a quantidade de carbonetos e 

perlita. Concentram-se principalmente nos carbonetos, formando carbonetos tipo (FeX)nC , 

ligando-se também na solução sólida αFe. Contanto que não ocorra formação de carbonetos, 

esses elementos elevam a resistência mecânica e a dureza. Acima de um dado nível, qualquer 

um desses elementos irá determinar a solidificação de uma estrutura com grafita e carbonetos 

(estrutura mesclada) com resistência mecânica mais baixa, porém com dureza mais alta. 

 

 

2.3.1 Ferro fundido cinzento 

 

 

Dentre os ferros fundidos, o cinzento é o mais utilizado devido ao fato de 

combinar propriedades como fácil fusão e modelagem, boa resistência mecânica, excelente 

usinabilidade, boa resistência ao desgaste e boa capacidade de amortecimento 

O índice de scuffing10 dos ferros fundidos cinzentos é o menor dentre todos os 

metais, resultado da resistência intrínseca da estrutura perlítica muito comum a esses materiais.  

Além disso, uma maior condutividade térmica e lubrificação sólida advinda da grafita 

                                                 
10 Scuffing = Dano de superfície causado por adesão e deformação plástica, sem reconstituição do filme de óxido, 
com acentuado aumento no coeficiente de atrito. Decorre do desgaste adesivo em proporções exageradas. 
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justificam sua utilização em motores de combustão interna há mais de um século (VATAVUK, 

1994). 

Os veios de grafita dos ferros fundidos cinzento são classificados de acordo com 

a norma da American Society for Testing Materials (ASTM A 247) em cinco tipos conforme 

Figura 6. O tipo A é encontrado em ferros inoculados11 resfriados a taxas moderadas, em geral 

está associado com as melhores propriedades mecânicas, apresentam ainda solidificação em 

faixa de temperatura moderada. O tipo B é encontrado em ferros com composição muito 

próximas à composição eutética, solidificam em um número limitado de núcleos, grandes 

células eutéticas e solidificação em faixa de temperatura baixa são comuns nesse tipo de ferro 

fundido. O tipo C ocorre em ferros hipereutéticos como resultado de uma solidificação em 

temperatura mínima. O tipo D é encontrado em ferros hipoeutéticos ou eutéticos solidificados 

a temperaturas altas. O tipo E é característico de ferros altamente hipoeutéticos e associado com 

altas temperaturas de solidificação (ASM, 2005). 

 

 

Figura 6: Tipos de grafita em ferros fundido cinzentos 

Fonte: Guesser (2009, p77) 

 

A taxa de resfriamento, assim como a composição química, pode alterar 

consideravelmente a estrutura do material e consequentemente as propriedades mecânicas. A 

                                                 
11 Inoculação é o processo de adição de elementos de liga no ferro fundido cinzento com o objetivo de facilitar a 
formação da grafita, aumentar o número de células eutéticas, e reduzir a tendência ao coquilhamento. 
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taxa de resfriamento de uma peça fundida é primariamente uma função do tamanho da seção 

de seu material. O aumento da taxa de resfriamento causará o refino tanto do tamanho da grafita 

quanto da estrutura da matriz, resultando em resistência mecânica e dureza elevados. 

Aumentará também a tendência de aparecimento de seções coquilhadas no material, que pode 

resultar em aumento de dureza em detrimento à redução da resistência mecânica (ASM, 2005). 

Ainda segundo ASM (2005), o tratamento térmico pode afetar 

consideravelmente a estrutura da matriz, porém o formato e tamanho da grafita basicamente 

não se alteram. Os tratamentos térmicos mais comuns são alívio de tensões e recozimento para 

reduzir a dureza. 

O ferro fundido cinzento apresenta alta concentração de tensões (σmax / σmédio = 

5,4) decorrente da forma aguda das grafitas, conforme observa-se nas Figuras 7 e 8. Se por um 

lado as grafitas em veios diminuem a resistência mecânica, por outro afetam positivamente 

propriedades como condutividade térmica, amortecimento de vibrações e usinabilidade. 

Cobrem uma faixa de Limite de Resistência de 100 a 400 MPa (mais comumente de 150 a 300 

MPa), e o alongamento, por ser muito pequeno, não é especificado (GUESSER, 2009). 

 

 

Figura 7: Microestrutura de ferro fundido cinzento sem ataque a 200x - Classe FC 250 

Fonte: Guesser (2009, p4) 

 

 

Figura 8: Microestrutura de ferro fundido cinzento com ataque a 400x – Classe FC 250 

Fonte: Guesser (2009, p4) 
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Ainda de acordo com Guesser (2009), as propriedades do ferro fundido cinzento 

o tornam adequado para aplicações como tambores, discos de freio, cabeçotes de motor e anéis 

de pistão (condutividade térmica); bloco de motor, carcaças, bases de máquinas e discos de 

freio (amortecimento de vibrações). Além das aplicações citadas, são utilizados também em 

polias, cabeçotes de motores, volantes, tambores de freio e componentes hidráulicos. 

Na microestrutura, a presença de carbono livre ou grafita é o fator predominante, 

porque quanto maior sua quantidade, mais mole e menos resistente será o material conforme 

demonstrado no Gráfico 9. A matriz metálica dos ferros fundidos cinzentos contém ferrita e 

perlita, sendo que a perlita resulta no aumento de resistência mecânica, enquanto que a ferrita 

favorece a usinabilidade do material prejudicando a resistência mecânica e ao desgaste. A 

adição de elementos de liga pode ainda dar origem a perlita fina ou a uma matriz acicular, típica 

da martensita, afetando de modo positivo as propriedades mecânicas (WALTON; OPAR, 

1981).  

 

 

Gráfico 9: Relação típica entre carbono equivalente e a resistência à tração de barras de 30 mm de 

diâmetro de ferro fundido cinzento 

Fonte: Adaptado de Walton, Opar (1981, p213) 

 

Segundo Walton e Opar (1981) a adição de molibdênio no ferro fundido 

cinzento, em teores de 0,20% a 0,80%, refina a perlita e favorece a obtenção de bainita. Exerce 
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também influencia na grafita que tende a “nodulizar”. O cromo e o vanádio tornam a estrutura 

da matriz do ferro fundido cinzento mais perlítica e mais fina. 

Os demais efeitos produzidos na microestrutura pela adição dos mais comuns 

elementos de liga foram discutidos no início desse capítulo. 

Em relação às propriedades mecânicas, todos os elementos de liga tendem a 

aumentar a resistência à tração e a dureza, sendo os mais eficientes nesse sentido o vanádio, o 

molibdênio e o cromo. O molibdênio melhora as propriedades mecânicas a temperaturas 

elevadas. O cromo e o vanádio aumentem inicialmente a resistência à tração, sendo que entre 

0,5% e 1,0% de concentração ocorre uma queda dessa propriedade sendo que a dureza continua 

aumentando, devido ao excesso de carbonetos livres que tendem a aparecer. O cromo, o níquel, 

e o molibdênio aumentam a resistência à ruptura transversal, sendo que o níquel produz tal 

efeito preferencialmente em ferros fundidos cinzentos com teor de carbono inferior a 3,0%. O 

titânio residual, em teores entre 0,08% e 0,25% também aumenta a resistência à ruptura 

transversal sobretudo em ferros fundidos com teor de carbono superior a 3,4%. O vanádio 

também produz o mesmo efeito em teores entre 0,10% a 0,20%. O cobre, além de aumentar a 

resistência à tração em teores entre 0,5% a 2,0%, melhora também a usinabilidade do material 

e sua resistência à corrosão, principalmente em meios contendo enxofre. Finalmente, o estanho 

reduz a resistência ao choque em teores acima de 0,10% (WALTON; OPAR, 1981).  

A grafita presente nos ferros fundidos reduz o seu módulo de elasticidade para 

valores abaixo dos de aços com matrizes similares, devido à interrupção da matriz causada pela 

grafita lamelar. Além disso, a curva tensão-deformação em ferros fundidos cinzentos não 

apresenta um trecho linear como nos aços, ou seja, a relação entre tensão e deformação não é 

constante. Ao invés disso, é uma curva com inclinação continuamente decrescente. Este 

comportamento não linear e a histerese associada são causados, em parte, pela energia 

absorvida por fricção entre a partícula de grafita e a matriz, assim como pela microplasticidade 

nas redondezas das partículas de grafita. O módulo de elasticidade pode ser definido como o 

módulo tangente (para tensão igual a zero) ou como o módulo secante (entre dois pontos da 

curva tensão-deformação, normalmente correspondente a tensões zero e 25% do LR) conforme 

Gráfico 10. Em ferros fundidos cinzentos o módulo de elasticidade aumenta com a diminuição 

do tamanho das partículas de grafita, o que é conseguido com o aumento do número de células 

eutéticas conforme Gráfico 11. Aumenta também com a adição de elementos de liga; e decresce 

com o aumento da seção da peça. Módulo de elasticidade alto é desejável em aplicações onde 

rigidez é importante, e devem ser minimizadas deformações devido ao carregamento mecânico, 
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enquanto que um baixo módulo de elasticidade é desejável em aplicações onde amortecimento 

de vibrações e solicitações de choque severo são importantes (GUESSER, 2009).  

 

 

Gráfico 10: Módulos de elasticidade tangente e secante 

Fonte: Guesser (2009, p72) 

 

 

Gráfico 11: Efeito do número de células eutéticas sobre o módulo de elasticidade e sobre a relação 

Limite de Resistência/Dureza 

Fonte: Guesser (2009, p73) 
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2.3.2 Ferro fundido nodular ou dúctil 

 

 

O ferro fundido nodular, caracterizado pela presença de nódulos de grafita, 

conforme observado na Figura 9, tem a ductilidade como uma de suas propriedades mais 

importantes. A grafita em nódulos não interrompe a continuidade da matriz como a grafita em 

veios, sendo esse o principal motivo de sua ductilidade e tenacidade relativamente altas. 

 

 

Figura 9: Carbonetos em ferro fundido nodular – Aumento de 100x 

Fonte: Guesser (2009, p17) 

 

Segundo Walton e Opar (1981), a característica mais importante relacionada à 

resistência mecânica é o limite de escoamento, que é mais elevado no ferro fundido nodular do 

que nos ferros cinzento e maleável, e maior também em relação aos aços carbono comum, sem 

elementos de liga.  

Nodulares com matriz ferrítica possuem valores de Limite de Resistência de 380 

a 450 MPa, associados a valores de alongamento de 10 a 22%, enquanto que em matrizes 

perlíticas o LR pode atingir até 900 MPa com alongamento de 2% (GUESSER, 2009). A 

formação da grafita nodular ocorre principalmente através da introdução do magnésio, que 

favorece o crescimento da grafita no plano basal durante a solidificação. Em ligas Fe-C puras, 

a direção preferencial de crescimento é a do plano basal, devido à baixa energia interfacial com 

o líquido. Entretanto, elementos tensoativos como o enxofre e o oxigênio tendem a ser 

absorvidos no plano prismático, reduzindo sua energia interfacial a níveis mais baixos que os 
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apresentados pelo plano basal. Por serem elementos sempre presentes nos ferros fundidos, é 

necessário a adição do magnésio por ser um forte desoxidante e dessulfurante, para favorecer o 

crescimento da grafita no plano basal, como pode ser observado na Figura 10 (LABRECQUE; 

GAGNÉ, 1998). Outros elementos que favorecem a formação de nódulos são nodulizantes à 

base de níquel e nodulizantes à base de Mg-Fe-Si. Elementos perniciosos como antimônio, 

chumbo, titânio, telúrio, bismuto e zircônio interferem negativamente no processo de 

nodulização, e por isso devem ser eliminados ou mantidos em níveis tão baixo quanto possível 

(WALTON; OPAR, 1981).  

 

 

Figura 10: Esquema do crescimento da grafita em veios e em nódulos 

Fonte: Guesser (2009, p11) 

 

As propriedades mecânicas dos ferros fundidos nodulares com matriz de ferrita 

+ perlita são influenciadas principalmente pelas variáveis da Figura 11. Para os ferros fundidos 

nodulares, a forma da grafita é a primeira variável a ser considerada. Formas de grafita diferente 

da esfera conduzem à diminuição da resistência mecânica, e principalmente do alongamento. 

Devido à forma esferoidal da grafita, a quantidade de grafita tem pouco efeito sobre as 

propriedades mecânicas estáticas, ao contrário do que ocorre com os ferros fundidos cinzentos. 

Uma boa inoculação aumenta o número de nódulos de grafita, o que favorece a formação de 

nódulos esféricos, distribui a segregação de elementos de liga e impurezas, e promove a 

formação de ferrita (em detrimento à perlita), devido à diminuição da distância de difusão. O 

número de nódulos é afetado ainda pela velocidade de resfriamento na solidificação. Quando a 

forma da grafita é predominantemente nodular (>85%), a variável mais importante sobre as 
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propriedades mecânicas dos ferros fundidos nodulares é a relação entre perlita e ferrita. O efeito 

da espessura das peças sobre as propriedades mecânicas é muito pequeno para os ferros 

fundidos nodulares (GUESSER, 2009). 

 

 

Figura 11: Variáveis que influenciam as propriedades mecânicas de ferros fundidos nodulares com 

matriz de perlita e ferrita 

Fonte: Guesser (2009, p91) 

 

Na Figura 12 é possível observar a microestrutura de diferentes tipos de ferros 

fundidos nodulares, em estado bruto e após tratamento térmico.  

Em relação à composição, os ferros fundidos nodulares diferem dos ferros 

fundidos cinzentos e maleáveis, conforme Tabela 4. A matéria prima utilizada em ferros 

fundidos nodulares deve ter um grau de pureza mais alto. O ferro fundido nodular, enquanto 

líquido, tem alta fluência, excelente fundibilidade, entretanto apresenta alta tensão superficial. 

Os equipamentos utilizados para fundição devem apresentar moldes rígidos de alta densidade e 

boa transferência de calor. A formação da grafita durante a solidificação causa um aumento no 

volume, que compensa a perda de volume decorrente da mudança da fase líquida para a fase 

sólida no constituinte metálico (ASM, 2005). 

Segundo ASM (2005), o ferro fundido nodular pode ser ligado com quantidades 

pequenas de níquel, molibdênio ou cobre para melhorar sua resistência e dureza. A adição de 

molibdênio deve ser cuidadosa devido à tendência de segregação intercelular. Quantidades 

maiores de silício, cromo, níquel ou cobre podem ser adicionados para melhora da resistência 

à corrosão, oxidação, abrasão e para aplicações em alta temperatura. Os ferros fundidos 

nodulares, para um dado nível de dureza, são mais resistentes ao desgaste abrasivo que os 
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cinzentos, o que aparentemente está relacionado com a maior tenacidade dos primeiros 

(VATAVUK, 1994). 

 

 

Figura 12: Microestruturas de ferro fundido nodular, 100x, com ataque. a) Matriz ferrítica. b) Matriz 

perlítica. c) Ferrítico, recozido 3h a 700°C. d) Perlítico temperado e revenido 

Fonte: Adaptado de ASM (2005, p65) 

 

Tabela 4: Composição típica de alguns ferros fundidos 

Fonte: Adaptado de ASM (2005, p66) 
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A adição de carbonetos de nióbio aumenta a resistência ao desgaste do ferro 

fundido nodular, pela formação de carbonetos NbC bem distribuídos e com morfologia 

compacta (VATAVUK; VILLAR, 2010). Nas Figuras 13 e 14 observa-se a morfologia dos 

carbonetos de nióbio. 

 

 

Figura 13: Carboneto de nióbio em morfologia do tipo escrita chinesa 

Fonte: Vatavuk; Villar (2010, p76) 

 

 

Figura 14: Carboneto de nióbio em morfologia compacta 

Fonte: Vatavuk; Villar (2010, p76) 

 

Ainda segundo Vatavuk e Villar (2010), em ferros fundidos cinzentos 

convencionais sem adições especiais, a morfologia típica dos eutéticos de nióbio são do tipo 
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escrita chinesa. No caso dos nodulares sem qualquer adição, esses carbonetos assumem caráter 

compacto, sugerindo que o processo de nodulização da grafita influencia também os carbonetos 

de nióbio. A efetividade dos carbonetos em termos de resistência ao desgaste advém de sua alta 

dureza e ponto de fusão. O carboneto de nióbio tem dureza de 2.400 HV e ponto de fusão de 

3.420°C. 

As propriedades de tração têm boa correlação com a dureza Brinell, sendo que 

essa relação depende da microestrutura do material. O Gráfico 12 demonstra a relação geral 

entre a dureza e os característicos de resistência à tração, limite de escoamento, e alongamento 

de ferros nodulares nas condições fundida e recozida (ou normalizada) com uma microestrutura 

de ferrita e/ou perlita (WALTON; OPAR, 1981).  

 

 

Gráfico 12: Relação geral entre dureza e propriedades de tração de ferros fundidos nodulares 

Fonte: Adaptado de Walton, Opar (1981, p332) 

 

Os ferros fundidos nodulares apresentam uma relação tensão-deformação 

aproximadamente linear, de modo que aqui se pode falar de módulo de elasticidade em seu 

conceito usual, isto é, inclinação da reta na região elástica. São comuns valores entre 169 GPa 
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(classes ferríticas) e 176 GPa (classes perlíticas). O módulo de elasticidade está associado à 

matriz, quantidade de grafita e a perfeição dos nódulos de grafita. À medida que decresce a 

modularidade, aumentam os efeitos de microplasticidade mesmo com baixos níveis de tensão 

(GUESSER, 2009). 

Características relacionadas ao efeito de lubrificação sólida da grafita, baixo 

custo de fabricação decorrente da baixa temperatura de fusão do eutético ferro-carbono, além 

das propriedades mecânicas próximas às dos aços aumentam a preferência dos usuários e 

fabricantes no sentido da utilização de ferros fundidos nodulares, muito superiores em termos 

de propriedades mecânicas em relação aos cinzentos de grafita lamelar (VATAVUK; VILLAR, 

2010). 

Esse tipo de ferro fundido é utilizado em muitas aplicações estruturais, 

particularmente aquelas que requerem resistência e tenacidade combinadas com boa 

usinabilidade e baixo custo. As indústrias que mais utilizam o ferro fundido nodular são a 

automotiva e a agroindústria. Devido à vantagens econômicas e alta confiabilidade, o ferro 

fundido dúctil é usado em peças automotivas de extrema importância como virabrequins, 

suportes dianteiros do eixo de roda, formas complexas de juntas de direção, pinças de disco de 

freio, cubos de roda, eixos de caminhões, peças do sistema de suspensão, bobinas de 

transmissão de energia, carcaças de turbo e válvulas de alta segurança para diversas aplicações 

(ASM, 2005). 

 

 

2.3.3 Ferro fundido dúctil austemperado 

 

 

O ferro dúctil austemperado, também conhecido como ADI12 tem sido objeto de 

interesse em vários estudos recentes devido à melhora considerável das propriedades mecânicas 

dos ferros fundidos obtida através da austêmpera. 

O ADI apresenta em sua matriz uma combinação de ferrita bainítica e austenita 

estabilizada (ASM, 2005). Em muitos casos, pequenas quantidades de martensita e/ou 

carbonetos também podem estar presentes na microestrutura. A ferrita bainítica é alcançada 

durante a transformação isotérmica da austenita em temperaturas abaixo da temperatura Bs
13, 

                                                 
12 ADI = Austempered Ductile Iron 
13 Bs = Bainite-start 
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esse tratamento térmico é conhecido como austêmpera. Uma combinação ótima da austenita 

com alto teor de carbono e da ferrita bainítica conferem propriedades mecânicas excelentes para 

esses ferros fundidos (YESCAS, 2011). 

A parte mais importante e crítica da microestrutura do ferro dúctil austemperado 

é a austenita residual rica em carbono. Propriedades mecânicas e comportamento relativo ao 

desgaste são amplamente influenciados pela fração volumétrica, morfologia e teor de carbono 

da austenita residual. A morfologia e o modo pelo qual ocorre a difusão das lâminas de ferrita 

bainítica e a presença de fases como a martensita também influenciam tais propriedades 

(EBRAHIMPOUR et al., 2013). A quantidade de austenita, estabilizada por carbono, tem efeito 

acentuado principalmente nas propriedades de impacto e fadiga (GUESSER, 2009). 

Além da matriz de composição mista, o ADI apresenta nódulos em sua 

microestrutura, como o ferro nodular, porém em sua microestrutura esses nódulos são chamados 

de ferrita acicular. Na Figura 15 é possível observar detalhes da microestrutura de um ferro 

nodular austemperado com matriz de ausferrita. 

 

 

Figura 15: Microestrutura de ferro nodular austemperado. Seta horizontal = agulhas de bainita, seta 

vertical = austenita estabilizada. Aumento 1.000 x 

Fonte: Adaptado de Guesser (2009, p23).  

 

No processo de austêmpera, o aquecimento para a austenitização é feito entre 

850°C e 925°C, de modo que haja transferência suficiente de carbono à matriz austenítica. 

Como as zonas ferríticas do ferro nodular são isentas de carbono, para que o material se torne 

endurecível, é necessário, na austenitização, que haja suprimento de carbono à ferrita ou 
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austenita (acima da temperatura crítica), o que ocorre por solução e difusão a partir dos nódulos 

de grafita (WALTON; OPAR, 1981). Na sequência ocorre a transformação isotérmica, na faixa 

de temperatura de formação da bainita, normalmente entre 250°C e 450°C (BHADESHIA; 

YESCAS, 2002). A temperatura e tempo de austêmpera são críticos. Em geral, austêmpera na 

faixa entre 240°C e 270°C resulta em máxima resistência e ductilidade limitada enquanto que 

a faixa entre 360°C e 380°C resulta em máxima ductilidade e tenacidade combinadas com 

resistência relativamente alta (ASM, 2005). Temperaturas de austêmpera mais altas (acima de 

350°C) estão associadas com uma quantidade muito mais alta de austenita estabilizada na 

matriz da microestrutura, além de bainita superior (ZADRA et al., 2003). A Figura 16 ilustra 

esquematicamente a transformação da bainita superior e inferior. 

 

 

Figura 16: Transformação bainítica superior e inferior 

Fonte: Adaptado de Takahashi e Bhadeshia (1990) 

 

O crescimento da bainita ferrítica é ocasionado pela propagação de sub-unidades 

martensíticas, o agregado dessas sub-unidades constitui o clássico “pacote” da bainita superior. 

Esse “pacote” tem a morfologia similar à de uma placa e sua formação envolve a nucleação 

auto catalítica de sucessivas sub-unidades.  As mesmas possuem largura de aproximadamente 

0,5 μm e comprimento de aproximadamente 10 μm. A nucleação da placa ou agulha de ferrita 
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bainítica ocorre no contorno de grão de austenita ou adjacente à outra placa/agulha através de 

um mecanismo similar ao da transformação martensítica. Entretanto, é durante a nucleação e 

não durante o crescimento que o carbono intersticial é particionado. A bainita superior apresenta 

carboneto entre as agulhas, enquanto que na bainita inferior uma parte dos carbonetos se 

precipita dentro das agulhas favorecido por uma temperatura menor (OPDENACKER, 2001). 

Segundo Zadra et al. (2003), o tratamento de austêmpera dos ADI ocorre em 

dois estágios: no primeiro estágio, a austenita com baixo teor de carbono é transformada em 

ferrita e austenita estabilizada de alto carbono. No segundo estágio, a austenita estabilizada de 

alto carbono transforma-se em ferrita e carbonetos. A austenita de baixo carbono (que se 

transformará em martensita durante o resfriamento a temperatura ambiente) formada no 

primeiro estágio e os carbonetos formados no segundo estágio são componentes que devem ser 

evitados. A microestrutura desejada é composta por agulhas de ferrita bainítica e austenita 

estabilizada com elevado teor de carbono. Essa microestrutura é conhecida como ausferrita e é 

obtida através do confinamento do tratamento térmico entre o primeiro e segundo estágios 

(janela de processo).  

A grande concentração de silício tipicamente presente em ferros fundidos com 

alto teor de grafita tem um papel fundamental no desenvolvimento da microestrutura dos ferros 

fundidos austemperados. O silício dificulta a precipitação de carbonetos durante a 

transformação bainítica. O tempo de austêmpera deve ser suficiente para garantir que a 

formação da ferrita bainítica apropriadamente adicione carbono na austenita residual, 

possibilitando assim que a maior parte seja retida em temperatura ambiente. Por outro lado, um 

excessivo prolongamento do tempo de austêmpera resulta na decomposição da austenita 

residual em uma mistura de carbonetos e ferrita, prejudicando as propriedades mecânicas. A 

otimização da austêmpera é alcançada dentro da janela de processo conforme observado no 

Gráfico 13 (BHADESHIA; YESCAS; MACKAY, 2001). 

À decomposição da austenita em ferrita e carbonetos está associada uma 

expansão, que admite alguma variação com os elementos de liga presentes, por volta de 4% 

para 100% de transformação (VATAVUK; CANOVA; GARCIA, 1991). 

 Para evitar a formação de perlita durante o resfriamento entre a austenitização e 

a austêmpera, o ferro fundido deve possuir suficiente temperabilidade, o que é conseguido pela 

adição de elementos de liga como Cu, Ni e Mo. Um aspecto importante é que todos os elementos 

de liga deslocam a janela de processo para tempos mais longos. Associado à isso, é necessário 

considerar o efeito da segregação dos elementos de liga que ocorre na solidificação, em 

particular do Mn e do Mo, que devem ser limitados em 0,3% e 0,2% respectivamente. Os 
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problemas de segregação podem ser minimizados com uma boa inoculação, que aumenta o 

número de células eutéticas e distribui a segregação (GUESSER, 2009). Para minimizar os 

efeitos prejudiciais da segregação em seções médias e espessas da peça, o número de nódulos 

de grafita deve ser o mais alto possível, preferencialmente em um nível acima de 150 

nódulos/mm2 (ASM, 2005). 

 

 

Gráfico 13: Janela de processo em tratamento térmico de ferro fundido dúctil austemperado 

Fonte: Adaptado de Bhadeshia, Yescas, MacKay (2001, p163) 

 

O tipo de matriz encontrado nos ferros fundidos nodulares austemperados 

proporciona altos valores de resistência mecânica (LR de 850 a 1300 MPa), associados a bons 

valores de ductilidade (alongamento de 10 a 2%). Aplicações típicas são suportes de mola, 

engrenagens e braços de suspensão de veículos. No cubo de roda observado na Figura 17 

alcançou-se um projeto 2% mais leve que a mesma peça em alumínio (GUESSER, 2009). 

No Gráfico 14 observa-se a relação negativa entre limite de resistência e 

temperatura de austêmpera, e positiva entre alongamento e temperatura do tratamento térmico. 

A amostra utilizada para o ensaio foi uma liga de ferro fundido dúctil com 1,5Ni-0,3Mo 

austenitizada a 900°C. Por se tratar de um material ligado, há um aumento nos intervalos de 

resistência e alongamento em relação ao ADI não ligado. 
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Figura 17: Cubo de roda em ferro nodular austemperado (esquerda) e em alumínio (direita) 

Fonte: Guesser (2009, p7) 

 

 

Gráfico 14: Relação entre temperatura de austêmpera, resistência e ductilidade 

Fonte: Adaptado de ASM (2005, p78) 
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Algumas das aplicações para os ADI são: diferenciais, virabrequins, correia 

dentada, juntas universais, peças resistentes ao desgaste, aplicações resistentes ao impacto e à 

fadiga (ASM, 2005). 

De acordo com Guesser (2009), os ferros nodulares austemperados apresentam 

uma combinação de propriedades extremamente favorável para aplicações envolvendo 

desgaste. Para tais aplicações, são normalmente selecionadas as classes de maior dureza (e 

maior resistência), austemperadas em baixas temperaturas (< 300°C) e que apresentam uma 

mistura de ausferrita e martensita. Importante ressaltar também, que sob solicitação mecânica, 

os ADI apresentam transformação de austenita em martensita. 

Vatavuk (1994) ressalta que a maior tenacidade da estrutura bainítica em relação 

à martensítica é a causa de maior resistência ao desgaste da primeira em ensaios de desgaste 

acelerado. A austenita estabilizada presente na bainita dos ferros fundidos é também 

responsável pela melhora do comportamento em relação ao desgaste. 

 

 

2.3.4 Aplicações em altas temperaturas 

 

 

Devido à temperatura de operação dos motores à combustão, torna-se importante 

a seleção de materiais que atendam às exigências especificas dessa aplicação. Os anéis de pistão 

têm exigências específicas em relação ao seu dimensional, e distorções sob carga devem ser 

minimizadas. 

De acordo com Guesser (2009), a fluência14 é uma propriedade importante a ser 

observada em peças de motores de combustão interna. O material deve apresentar algumas 

características, tais como: estabilidade da microestrutura, baixa variação de propriedades 

mecânicas, resistência à oxidação, baixa tendência ao crescimento e alteração da 

microestrutura, resistência à fadiga térmica. 

O crescimento do ferro resulta da transformação da perlita em ferrita e grafita. 

Para prevenir o crescimento, elementos de liga como cobre, molibdênio, cromo, latão, vanádio 

e manganês devem ser adicionados, preferencialmente em temperaturas de trabalho abaixo de 

400°C, pois estabilizam a estrutura dos carbonetos. A adição de cromo isolado, ou ligado ao 

níquel e molibdênio é o método mais eficaz para retardar o crescimento (ASM, 2005).  

                                                 
14 Fluência = Alteração nas dimensões de um material sob carga a altas temperaturas. 
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Ainda de acordo com ASM (2005), adições de molibdênio melhoram as 

propriedades de fluência de ferros fundidos cinzentos, conforme observado na Tabela 5. Para 

peças que operam abaixo dos 480°C, existem ainda duas fontes de alterações dimensionais que 

devem ser consideradas: tensões residuais e condições de usinabilidade. As tensões residuais 

estão presentes em todos os materiais fundidos, e são causados por diferenças na taxa de 

resfriamento entre as seções em uma mesma peça fundida, resistência do molde à contração da 

peça durante o resfriamento, tensões de compressão induzidas por processos como jateamento. 

Dessa forma, tratamentos térmicos de alívio de tensões são altamente 

recomendados para aplicações em altas temperaturas. 

 

Tabela 5: Resultados de ensaios de fluência de ferro fundido cinzento a 370°C 

Fonte: Adaptado de ASM (2005, p56) 

 

 

A falha por fluência ocorre através de mecanismos como deslizamento e 

formação de trincas em contornos de grão. De acordo com Guesser (2009), uma curva típica de 

fluência apresenta três estágios. No primeiro, a velocidade da fluência decresce com o tempo, 

enquanto que no segundo estágio a velocidade da fluência é constante. No terceiro, a velocidade 

cresce rapidamente levando à fratura. Nos Gráficos 15 e 16, estão plotados resultados de 

fluência para ferros fundidos cinzentos e nodulares respectivamente. O ferro fundido cinzento 

apresenta limite de resistência LR = 256 MPa e dureza HB = 213 

Em peças fundidas, tensões residuais e tensões de compressão estão em 

equilíbrio, o que torna a peça estável do ponto de vista dimensional em temperatura ambiente. 

Entretanto, quando a superfície da peça é usinada, o equilíbrio das forças é alterado resultando 

em distorções. 
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Gráfico 15: Fluência de ferro fundido cinzento a 350°C (a) e a 400°C (b), ensaios até 5.000 h 

Fonte: Guesser (2009, p177) 

 

 

Gráfico 16: Fluência (tensão e tempo até a ruptura) de nodular ferrítico contendo 2,5% Si e 1,0% Ni 

Fonte: Guesser (2009, p177) 
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Um ponto importante que deve ser controlado é a oxidação. Os ferros fundidos 

apresentam comportamento bastante distinto em relação à oxidação, pois a estrutura da grafita 

representa um canal de acesso do oxigênio do ar para dentro da microestrutura. A oxidação 

resulta na formação de uma camada de óxidos que faz aumentar o peso e as dimensões da peça. 

O aumento das dimensões pode ser causado também pela decomposição da cementita em 

perlita. A oxidação dos ferros fundidos ocorre muito lentamente em baixas temperaturas e 

acentua-se a partir de 450°C (GUESSER, 2009). 

Guesser (2009) afirma ainda que em ferros fundidos cinzentos pode ocorrer 

oxidação interna. Ocorre migração de oxigênio e de gases oxidados através da interface 

grafita/matriz, acessando o interior da peça. Como nesse tipo de ferro fundido a estrutura da 

grafita é conectada dentro da célula eutética, o processo de oxidação é muito rápido. Ferros 

fundidos nodulares e vermiculares não apresentam problema de oxidação interna, sendo que o 

maior teor de silício desses tipos de ferro aumenta a sua resistência à oxidação, resultando uma 

camada oxidada aderente e densa.  O Gráfico 17 mostra o efeito do teor de carbono equivalente 

em ferro fundido cinzento sobre a oxidação e o crescimento. 

 

 

Gráfico 17: Crescimento e oxidação de peça de ferro fundido cinzento, nodular e vermicular a 600°C 

Fonte: Guesser (2009, p169) 

 

Outro fator a considerar é a austenitização. Se ocorrerem transformações de fase, 

sempre estão associadas variações volumétricas, o que contribui para o lascamento da camada 

de óxidos, diminuindo a proteção do material contra posterior oxidação. Ciclagem térmica 

prévia de austenitização e resfriamento (formando perlita ou ferrita), em ferro fundido cinzento, 

aumenta muito a velocidade de oxidação. Aparentemente altera-se o mecanismo de formação 

da camada de óxidos, acentuando a velocidade de oxidação (GUESSER, 2009). 

Tanto os ferros fundidos cinzentos como os nodulares são estruturalmente 

estáveis até temperatura de 350°C, não apresentando crescimento e apenas pequena formação 



 
 
   

   61 

 

de carepa superficial, o que é confirmado em ensaios com duração superior a 20 anos. Algum 

pequeno crescimento e oxidação ocorre entre 400°C e 450°C, e acima dessa temperatura ocorre 

crescimento e oxidação em menos de 1 ano para a maioria dos ferros fundidos. Nodulares 

ferríticos são mais resistentes que nodulares perlíticos, e ambos são mais resistentes que os 

cinzentos (GUESSER, 2009). 

 

 

2.4 ANÉIS DE PISTÃO 

 

 

A invenção do motor de combustão interna conhecido como ciclo Otto, ocorreu 

em 1866 pelo comerciante alemão Nikolas August Otto, e desde então, tornou-se o principal 

sistema de propulsão adotado em automóveis de passeio até os dias de hoje. 

O motor é uma máquina destinada a converter qualquer forma de energia 

(térmica, elétrica, hidráulica, etc.) em energia mecânica. No caso dos motores de combustão 

interna, há transformação de energia térmica (queima de combustível) em energia mecânica 

(MAHLE, 2012). 

Os componentes do motor podem ser divididos em estacionários e móveis. Os 

pistões e anéis de pistão são componentes móveis, enquanto que o cilindro ou as camisas de 

cilindro são componentes estacionários que situam-se no bloco do motor. 

Em Mahle (2012), o pistão é a parte móvel da câmara de combustão, responsável 

pela transmissão da força de expansão gerada pela queima dos gases à biela por intermédio do 

pino de pistão. O material mais utilizado para a fabricação dos pistões são ligas de alumínio. 

Os cilindros, ou em alguns casos as camisas de pistão, são os componentes 

dentro dos quais os pistões e anéis trabalham. Têm como principal função definir o curso de 

deslocamento do pistão e receber o calor proveniente do mesmo, influenciando diretamente na 

potência nominal do motor. 

Em um motor de combustão interna, a energia contida no combustível é 

rapidamente transformada em pressão e calor durante o ciclo de combustão. A função dos 

pistões é através de sua movimentação, converter essa energia em trabalho mecânico. São 

basicamente corpos cilíndricos divididos em três principais áreas: topo ou cabeça, onde 

localiza-se a zona dos anéis; cubo e saia. A força transmitida pelo pistão na direção da biela é 

representada pela indicação Fst e pode ser decomposta em duas componentes: Força Lateral 

(Fs) que é a força que a saia do pistão aplica sobre a superfície do cilindro do motor e a Força 
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Fk que é a força gerada pela pressão dos gases e também pelo movimento inercial do sistema 

pistão-biela (YAMAWAKI, 2013). Na Figura 18 observa-se um pistão típico de um motor de 

combustão interna ciclo Otto. 

 

 

Figura 18 – Nomenclatura das partes de um pistão 

Fonte: MS Motor Service (2012, p10) 

 

O pistão pode ter uma folga no interior do cilindro. Se fosse montado por 

interferência ou com folgas apertadas durante o funcionamento, com a expansão poderia 

engripar no cilindro causando danos ao motor. Por outro lado, se houver demasiada folga entre 

o pistão e a parede do cilindro, poderá haver perda de compressão e a partir da queima do 

combustível os gases podem passar pelo pistão em direção ao reservatório de óleo ou cárter do 

motor sendo o efeito da explosão muito menos eficaz no fornecimento de energia (NOCERA, 

2013). 

Os anéis de pistão, ou anéis de segmento como também são conhecidos, têm um 

papel fundamental no funcionamento dos motores a combustão interna.  
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Anel de pistão é um elemento circular elástico com elevada força de expansão. 

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

filme de óleo lubrificante na parede do cilindro e servir como elemento de transmissão de calor 

do pistão para o cilindro. A partir da primeira crise de energia em 1973, o acréscimo nos custos 

do combustível e lubrificante colocou os projetos de anéis de pistão diante de exigências extras 

como: melhor vedação, redução do consumo de óleo, maior resistência ao desgaste, redução do 

tempo de assentamento e redução do atrito (MAHLE, 2012). 

De acordo com Nocera (2013), projetos de anéis de compressão típicos 

apresentam uma seção transversal essencialmente retangular, ou uma seção transversal 

trapezoidal aplicada em motores Diesel. A face de contato é constituída por um perfil abaulado 

para os anéis de compressão superiores e um perfil angular reto ou com um nariz conhecido 

como Napier para os anéis raspadores ou anéis de compressão de segundo canalete. A Figura 

19 apresenta o formato dos principais tipos de anéis. 

 

 

Figura 19: Forma dos principais tipos de anéis 

Fonte: Adaptado de Kortendijk (2005, p8) 

 

Na Figura 20 observa-se os principais tipos de juntas utilizados em projetos de 

anéis de pistão. De acordo com Federal Mogul (2003), a junta de topo é o tipo mais comum. As 

juntas de ângulo e sobreposta não são utilizadas em motores de automóveis leves e caminhões, 
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e não apresentam vantagens em relação à vedação. São usadas em compressores e serviço 

hidráulico. As juntas tipo degrau apresentam melhora na vedação e são usadas em aplicações 

hidráulicas, e a junta gancho facilita a montagem porém não apresenta melhora na vedação. 

 

 

Figura 20: Tipos de juntas em anéis de pistão 

Fonte: Adaptado de Federal Mogul (2003, p28) 

 

Segundo Mahle (2012), os principais materiais utilizados na fabricação de anéis 

de pistão são: 

- Ferro fundido cinzento: Obtido através de fundição estática, possui elevada 

resistência ao desgaste, boa usinabilidade e baixo custo 

- Ferro fundido nodular: Obtido através de fundição centrífuga, possui maior 

módulo de elasticidade e dureza se comparado ao ferro fundido cinzento. Geralmente os anéis 

feitos com esse material requerem algum tipo de cobertura em sua face de trabalho, sendo o 

cromo e o molibdênio os mais usuais. 
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- Aço: Obtido através do processo de laminação, possui módulo de elasticidade 

maior que os ferros fundidos, sendo muito utilizado em anéis com altura reduzida. Os aços 

inoxidáveis recebem tratamento de nitretação e os aços carbonos recebem cobertura de cromo 

ou molibdênio em sua face de trabalho. 

O material básico para fabricação de anéis de pistão é o ferro fundido cinzento. 

As vantagens são o custo relativamente baixo e a compatibilidade com paredes de cilindro em 

ferro fundido sem necessidade de aplicação de camada superficial. As desvantagens são a 

fragilidade e consequente propensão à ruptura em caso de detonação pesada ou contínua do 

motor. Embora as propriedades do material ainda sejam adequadas para a maioria das 

aplicações em automóveis leves, a tendência na redução da espessura (até 1,0 mm em anéis de 

compressão automotivos) somado ao aumento na carga térmica (a temperatura no primeiro 

canal de pistões de motores a diesel pode chegar a 270°C) exigem um material mais resistente, 

como ferro fundido cinzento ligado, ferro nodular ou dúctil austemperado. Anéis de aço são 

ideais para aplicações que envolvem temperaturas de combustão mais altas e cargas de 

compressão maiores (KORTENDIJK, 2005). 

A configuração mais comum atualmente em motores ciclo Otto são três anéis de 

pistão por cilindro. Esses anéis possuem formas e características distintas, e são conhecidos 

como anel de compressão ou superior, anel raspador e anel de óleo. 

O anel superior ou de primeira canaleta é o principal responsável pelo 

desempenho do conjunto quanto à vedação dos gases da combustão para o cárter. Este 

componente deve suportar as pressões e temperaturas geradas pela combustão, auxiliando 

através da vedação adequada dos gases, a transformação desta energia em movimento do pistão. 

Na segunda canaleta ou intermediária do pistão, há também um anel de compressão, também 

chamado de anel raspador, que tem como principal função raspar o excesso de óleo deixado na 

parede do cilindro. O anel inferior, da terceira canaleta, é denominado de anel de óleo e tem 

como principal função o controle do filme de óleo na parede do cilindro deixado para os outros 

anéis. Nos anéis de óleo existe um elemento expansível responsável por promover a força de 

vedação do anel, que exceto no momento da combustão, é o que exerce a maior força de 

vedação, e por consequência, o maior atrito dentro do conjunto (VATAVUK, 1994). 

Devido à crescente demanda por redução de atrito, houve uma considerável 

tendência na redução da altura (largura axial) dos anéis de pistão, muitas vezes abaixo de 1,2 

mm para motores ciclo Otto, onde mesmo os ferros fundidos nodulares começaram a não 

atender a resistência mecânica requerida. Em razão disso houve uma migração destas aplicações 

para o uso de aço, principalmente aços inoxidáveis martensíticos, nos anéis de compressão da 
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primeira canaleta e também nos anéis de óleo. Estes anéis, feitos em aço inoxidável 

martensítico, têm suas propriedades tribológicas melhoradas pelo tratamento termoquímico de 

nitretação (NOCERA, 2013). 

Os processos que possibilitam a modificação da superfície de metais estão 

listados na Figura 21, essa área recebe o nome de Engenharia de Superfícies. 

 

 

Figura 21: Processos disponíveis para modificação da superfície de metais 

Fonte: Vatavuk (2012) 

 

O processo termoquímico de nitretação confere ao aço propriedades superficiais 

intermediárias entre os materiais metálicos e cerâmicos como baixo coeficiente de atrito, alta 

resistência ao desgaste, ausência de problemas de destacamento mecânico do revestimento 

observado em técnicas anteriores. Os anéis de aço nitretado também evitam a geração de 

poluentes industriais, pela substituição dos revestimentos clássicos de cromo eletrolítico e 
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molibdênio e também pela substituição do processo de fundição (TOMANIK, PICCILLI; 1996 

apud NOCERA, 2013 p26)15. 

A piora nas condições de lubrificação no ponto neutro superior somada ao 

aumento de temperatura ocasionado pela proximidade da câmara de combustão aumentam a 

exigência em relação aos anéis de compressão. Por essa razão é usual revestir o metal base com 

materiais como cromo eletrolítico e cerâmica aspergida (VATAVUK, 1994). 

Nas Figuras 22 e 23 observa-se o conjunto anéis de pistão, pistão e parede do 

cilindro e também detalhes das forças que atuam no anel de compressão. 

 

 

Figura 22: Representação esquemática do funcionamento de anéis, pistão e cilindro 

Fonte: Vatavuk (1994, p34) 

 

De acordo com Vatavuk (1994), os anéis de compressão têm como função 

principal impedir a passagem de gases da câmara de combustão para o cárter (blow-by), 

evitando a contaminação do óleo lubrificante. Nesses anéis, grande parte da pressão da 

combustão é transmitida às paredes do cilindro. 

 

                                                 
15 TOMANIK, E.; PICCILLI, M. P. Steel Piston Rings - A solution with lower environment impact. SAE Brasil, 
São Paulo, 1996. 



 
 
   

   68 

 

 
Figura 23: Forças que atuam no anel de pistão 

Fonte: Adaptado de Federal Mogul, (2003, p6)   

 

Devido à sua força relativamente alta, necessária para bom controle de óleo 

lubrificante, o anel de controle de óleo é o de maior contribuição com o atrito do pacote de 

anéis. Para anéis de 3-peças, os valores típicos de pressão são 0.6 a 1.2 MPa. Reduzir a força 

do anel de controle de óleo é um caminho óbvio para a redução de atrito. Mas um contra ponto 

importante é a sua consequente redução de conformabilidade Uma maneira de preservar a 

necessária conformabilidade do anel, enquanto se reduz a sua força, é o uso de seções 

transversais mais flexíveis (TOMANIK; FERRARESE, 2006).  

De acordo com Federal Mogul (2003), conformabilidade é definida como a 

habilidade de um anel de pistão em ajustar sua forma em uma camisa de cilindro deformada. A 

conformabilidade é favorecida pela pressão dos gases que atuam atrás dos anéis de pistão. Nos 

casos de anéis de pistão auto ajustáveis, a conformabilidade decresce progressivamente da 

região oposta à folga entre pontas em direção à folga entre pontas, conforme Gráfico 18. 

A deformação da parede do cilindro é causada pelas cargas térmica e mecânica, 

aperto dos parafusos da cabeça do cilindro, e abrasão. Em adição à deformação da parede do 

cilindro em condições estáticas, a seção transversal da parede do cilindro onde localizam-se os 

anéis muda de forma durante o movimento do pistão entre os locais correspondentes aos pontos 

neutros superior e inferior. O anel precisa ser flexível, possibilitando ajustes rápidos para 

adquirir a forma necessária. A conformabilidade pode ser melhorada aumentando-se a força 
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tangencial ou reduzindo-se o momento de inércia, embora efeitos indesejáveis como aumento 

de fricção ocasionado pelo aumento de força tangencial sejam inevitáveis. Um baixo momento 

de inércia ocorre através da redução da espessura da parede do anel, que por sua vez aumenta a 

possibilidade de danos ao mesmo (ANDERSSON; TAMMINEN; SANDSTRÖM, 2002). 

 

 

Gráfico 18: Conformabilidade de um anel de pistão 

Fonte: Adaptado de Federal Mogul (2003, p16) 

 

O método mais comum de medição de desgaste dos anéis é o aumento da folga 

entre pontas. Monta-se o anel num padrão com diâmetro de furo conhecido e mede-se a folga 

entre pontas do anel com uma lâmina cônica graduada, com resolução de 0,05 mm. 

Comparando com o valor inicial tem-se o aumento da folga entre pontas. Outro método bastante 

comum é a medição da variação da espessura radial. Em geral, o desgaste não é uniforme ao 

longo do anel, sendo maior nas pontas. Esse desgaste localizado causa consumo de óleo e blow-

by excessivos em momentos de pouca pressão dos gases. O desgaste radial também pode ser 

avaliado pela variação do perfil da face de contato (TOMANIK, 2000). 

De acordo com Vatavuk (1994), a pressão que os anéis exercem nas paredes dos 

cilindros com o motor desligado está relacionado com a força tangencial dos anéis conforme 

observado na Figura 24. 

O desgaste dos anéis de pistão na face de contato com a parede dos cilindros 

provoca um aumento da folga entre pontas que pode aumentar o consumo de óleo lubrificante 

e possibilitar a excessiva passagem de gases da câmara de combustão para o cárter. Sendo 

assim, a forma dos anéis é extremamente importante, devendo dentro do possível compensar o 

desgaste mais acentuado nas pontas. Vale lembrar que o revestimento pode desaparecer nessa 

região, expondo o material base que fatalmente sofrerá scuffing (VATAVUK, 1994). 
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Jan Vatavuk afirma (informação verbal)16 que os anéis de segundo canalete são 

submetidos a carregamento mecânico muito inferior em relação aos anéis de primeiro canalete, 

além de temperaturas inferiores. Deste modo esta classe de anéis apresenta desgaste menor do 

que os anéis de primeiro e terceiro canalete, não sendo portanto esta variável uma preocupação. 

 

 

Figura 24: Força tangencial em um anel de pistão 

Fonte: Vatavuk (1994, p48) 

 

O pico de temperatura dos gases queimados no cilindro de um motor de 

combustão interna é da ordem de 2500 K. A temperatura máxima dos metais dentro da câmara 

de combustão é limitada a valores muito abaixo, devido à uma série de fatores, tornando 

necessário o resfriamento do cilindro e do pistão. Isso leva à um fluxo de calor para as paredes 

da câmara de combustão que pode alcançar até 10 MW/m2 durante o período de combustão. A 

transferência de calor afeta o desempenho do motor, eficiência e emissões. Para uma dada 

massa de combustível dentro do cilindro, um fluxo mais alto de calor para as paredes da câmara 

de combustão irá reduzir a temperatura e pressão médias dos gases de combustão e reduzir o 

trabalho por ciclo realizado pelo pistão. Sendo assim, potência específica e eficiência são 

afetados pela magnitude da transferência de calor do motor (HEYWOOD, 1988). 

Na Figura 25 estão projetadas as temperaturas típicas observadas em cada parte 

de um pistão de um motor ciclo Diesel. Fatores como composição da liga tanto dos pistões 

como dos anéis, sobrealimentação por compressor ou turbocompressor e condição de 

carregamento irão exercer influência nas temperaturas do pistão.  

 

                                                 
16 Informação fornecida por Jan Vatavuk durante o ciclo de orientação dessa dissertação.  
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Figura 25: Distribuição de temperaturas (°C) projetadas em um pistão 

Fonte: Adaptado de Kajiwara et al. (2002, p75) 

 

Tomanik (2000) caracteriza o scuffing na área automotiva como um desgaste, 

em geral catastrófico, com transferência de material entre os pares atritantes e nítido aumento 

da rugosidade. O termo utilizado em português é “engripamento” pois em ocorrências no 

campo, o pistão não consegue mais se mover e trava o motor. Em testes de scuffing, forma-se 

uma camada dura e branca geralmente composta por uma mistura de austenita, martensita e 

carbonetos, ou mesmo ferro fundido branco. 

De acordo com Jan Vatavuk (informação verbal)17, o que se observou através de 

vários experimentos, é que a ausência do segundo anel produzia uma flutuação dos anéis de 

primeiro canalete, aumentando sobremaneira o blow by (passagem de gases da câmara de 

combustão para o cárter, e consequente deterioração do óleo lubrificante). Desta maneira pode-

se inferir que a principal função dos anéis de segundo canalete seja a de estabilizar a pressão 

intercanaletes, e consequentemente exercer um controle sobre o blow by. Deste modo a 

possibilidade de se reduzir o atrito oriundo dos anéis de segundo canalete se apresenta como 

uma oportunidade de redução da perda de potência dos motores causada pelo atrito. Assim 

sendo, a redução da força tangencial dos anéis de segundo canalete durante o funcionamento 

dos motores, pode ser vantajosa. Vale no entanto salientar que para o eficiente amaciamento do 

motor é interessante se ter nas horas iniciais de trabalho do sistema propulsor, uma força 

                                                 
17 Segundo Jan Vatavuk, as constatações expostas foram extraídas de relatórios internos da empresa Cofap 
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tangencial com valores típicos. Após o assentamento dos anéis a redução da força tangencial 

não deve prejudicar o bom funcionamento do conjunto pistão-anéis de pistão. 

Além do serviço em sistemas pistão-cilindro em motores de combustão interna, 

anéis de pistão também são utilizados como vedantes metálicos em eixos de rotação, e também 

como vedantes em aplicações onde contração e expansão sejam necessárias (FEDERAL 

MOGUL, 2008). 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

3.1 TRATAMENTO TÉRMICO APLICADO  

 

 

Para a realização dos ensaios, foram utilizados anéis de pistão de segunda 

canaleta disponíveis no mercado de reposição de autopeças, fabricados a partir de ferro fundido 

cinzento e com microestrutura composta por martensita revenida obtida através de tratamento 

térmico de têmpera seguido de revenimento. A composição química da liga estudada pode ser 

vista na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Composição química nominal da liga, em % 

Fonte: Mahle (2015, p2) 

 

 

Os corpos de prova foram divididos em três grupos de acordo com as 

características do tratamento térmico aplicado conforme a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Tratamento térmico dos corpos de prova 

Fonte: Autor 

 

 

Os grupos denominados Bainita 20 e Bainita 60 foram austenitizados em fornos 

com temperatura digitalmente controlada como pode ser observado na Figura 26. O processo 

de austêmpera foi realizado em banho de sais (nitratos de sódio e de potássio) imediatamente 

após o término do processo de austenitização, conforme demonstrado na Figura 27. 

 

C Si Mn P S Cr Mo Cu
3,60 - 3,90 2,20 - 3,10 0,40 - 0,80 0,30 - 0,80 0,12 máx 0,20 - 0,40 0,60 - 1,50 0,50 - 2,50

Grupo Microestrutura
Temperatura de 
Austenitização 
(graus Celsius)

Tempo de 
Austenitização 

(segundos)

Temperatura de 
Austêmpera 

(graus Celsius)

Tempo de 
Austêmpera 
(segundos)

Martensita Martensítica NA NA NA NA

Bainita 20 Bainítica 850 600 370 1.200

Bainita 60 Bainítica 850 600 370 3.600
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Figura 26: Forno utilizado em processo de austenitização  

Fonte: Autor 

 

 

Figura 27: Banho de sais utilizado no processo de austêmpera 

Fonte: Autor 

 

A temperatura de formação da bainita varia entre 235°C e 400°C, para nodular 

sem elemento de liga. Na faixa de 235 a 270°C obtém-se a bainita inferior ou acicular, de alta 
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dureza, alta resistência mecânica e ao desgaste, com moderadas tenacidade e resistência ao 

choque. As temperaturas mais altas de austêmpera (300°C a 400°C) produzem bainita mais 

dúctil e tenaz. Os ferros fundidos cinzentos também podem ser submetidos a tratamentos 

isotérmicos, como austêmpera e martêmpera. Na austêmpera, a estrutura final é a bainita, o 

resfriamento é levado a efeito em banho de sal, óleo ou chumbo, mantidos entre 230°C e 425°C 

(BURGESS, 1957). O Gráfico 19 demonstra um ciclo sugerido de austêmpera para ferros 

fundidos cinzentos.  

 

 

Gráfico 19: Representação esquemática de um ciclo de austêmpera de ferro fundido cinzento 

Fonte: Adaptado de Burgess. (1957, p146) 

 

À presença de silício nos ferros fundidos associa-se uma tendência à retenção de 

austenita durante o processo de austêmpera devido à baixa solubilidade desse elemento na 

cementita. A passagem de bainita inferior para superior nos ferros fundidos nodulares ocorre 

para temperaturas de austêmpera na faixa de 330/350°C, devendo ser similar para o caso dos 

ferros fundidos cinzentos (VATAVUK; CANOVA; GARCIA, 1991). 

Os corpos de prova do grupo denominado Martensita foram mantidos em sua 

condição original, com o intuito de estabelecer uma comparação apropriada das propriedades 

mecânicas e das características dos corpos de prova antes e após o processo de austenitização e 

austêmpera.  
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3.2 ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

 

Os três grupos de amostra foram analisados em microscópio ótico e microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) com o objetivo de examinar as características da microestrutura 

e determinar composição química semi-quantitativa de algumas fases presentes. 

Primeiramente, foram extraídas seções com comprimento variando entre 7 e 15 

milímetros de três corpos de prova, cada qual pertencente ao seu respectivo grupo conforme 

classificação atribuída na Tabela 7. O equipamento utilizado para o seccionamento foi o cut-off 

ou policorte, realizado com disco abrasivo refrigerado que previne alterações microestruturais 

causadas pelo trabalho mecânico a frio. O disco de corte utiliza carbeto de silício na área de 

contato com dureza de 55 HRC. 

Em seguida, as amostras foram embutidas com resina baquelite utilizando-se 

prensa metalográfica. Na Figura 28 é possível observar o corpo de prova obtido. 

 

 

Figura 28: Corpos de prova embutidos em resina baquelite 

Fonte: Autor 

 

O lixamento dos corpos de prova foi realizado em máquina de lixamento 

semiautomática de acordo com a seguinte sequência de granulometria das lixas: 240, 320, 400, 

600 e 1200. 

Finalmente, as amostras foram polidas com pasta de diamante em politriz 

automática até que houvesse ausência de riscos e marcas de lixamento. 
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As amostras foram atacadas quimicamente com Nital a 2% para melhor 

visibilidade das características da microestrutura do material, especialmente em ensaio 

realizado no Microscópio Eletrônico de Varredura. 

No ensaio realizado em microscópio ótico foram extraídas imagens com e sem 

ataque químico em aumentos de 50, 100, 200 e 1.000 vezes que possibilitaram análises de 

aspectos distintos dos corpos de prova. 

As amostras foram analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura de marca 

JEOL, modelo JSM-6510. As mesmas foram metalizadas, em processo denominado sputtering 

em que recebem uma fina camada de ouro (Au) para melhorar a condutividade dos elétrons. 

Foram registradas imagens com aumentos entre 200 e 5.000 vezes das amostras atacadas 

quimicamente, além da composição química em regiões especificas da microestrutura do 

material através do detector de energia dispersiva de raio x, conhecido como EDS. Os 

parâmetros utilizados na metalografia eletrônica foram os seguintes: 

- Tensão: 20 kV 

- Corrente: 50 nA 

- Distância de Trabalho: entre 10 e 20 mm 

- Tempo de exposição por área: 40 segundos 

 

 

3.3 ANÁLISE DIMENSIONAL, DETERMINAÇÃO DA FORÇA TANGENCIAL E 

TESTES DE DUREZA 

 

 

Os anéis de pistão utilizados como corpos de prova foram aferidos em seus 

principais parâmetros antes da realização do tratamento térmico que simula as condições de 

funcionamento dos anéis de segundo canalete no motor.  Na Figura 29 observam-se os 

principais itens relevantes em um relatório dimensional de anéis de pistão. Foram considerados 

os valores médios encontrados em cada grupo de amostras, sendo que a folga entre pontas foi 

objeto de análise mais aprofundada em conjunto com a força tangencial (Ft). 
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Figura 29: Principais parâmetros do anel de pistão 

Fonte: Autor 

 

O ensaio de força tangencial compreende três etapas sequenciais: aferição da 

força tangencial dos três grupos de anéis antes do ensaio de aquecimento, e após os dois 

intervalos determinados no ensaio de aquecimento, sob uma nova condição térmica similar à 

de um motor parcialmente “amaciado”. 

A força tangencial normalmente é medida com uma fita flexível na qual é 

possível aplicar tensão. Essa fita envolve o diâmetro externo do anel e o comprime até que o 

mesmo alcance seu diâmetro de trabalho, com a folga entre pontas equivalente. 

Consequentemente, a força tangencial Ft atua na região periférica do anel (FEDERAL MOGUL, 

2003). 

Para a realização do tratamento que simula as condições de funcionamento do 

motor em termos de temperatura, foi utilizado um dispositivo que possibilita replicar as 

condições de trabalho dos anéis de pistão dentro do cilindro, com a folga entre pontas fechada 

(closed gap) conforme Figura 30. 
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Figura 30: Dispositivo utilizado para ensaio que simula a temperatura dos anéis no motor 

Fonte: Autor 
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As amostras foram aquecidas em forno com temperatura digitalmente 

controlada, com o objetivo de replicar as condições térmicas de trabalho dentro da câmara de 

combustão. O intervalo de temperatura utilizado no ensaio foi de 165°C a 175°C. Nos motores 

de combustão interna atuais, os anéis de pistão de segunda canaleta trabalham em uma faixa de 

temperatura entre 150°C e 180°C. Dentro desse intervalo, fatores como o sistema de injeção de 

combustível e a sobre alimentação por turbo compressor irão influenciar diretamente a 

temperatura de trabalho. Na Figura 31 observa-se o anel de pistão confinado em dispositivo 

com diâmetro nominal similar ao do cilindro correspondente. 

 

 

Figura 31: Anel de pistão confinado em dispositivo 

Fonte: Autor 

 

Foi utilizada uma escala logarítmica de tempo para realização do ensaio de 

aquecimento, em duas etapas conforme descrito abaixo: 

 

- Tempo 1 – 103 segundos 

- Tempo 2 – 104 segundos 

 



 
 
   

   81 

 

Ao final de cada etapa, os corpos de prova foram aferidos em relação à força 

tangencial (Ft) e folga entre pontas. Ao final do ensaio, o tempo decorrido será equivalente ao 

tempo necessário para o “amaciamento” parcial de um motor novo. 

As amostras foram aferidas em relação à força tangencial (Ft) em dispositivo 

específico para essa finalidade conforme Figura 32.  

 

 

Figura 32: Dispositivo para medição de Força Tangencial 

Fonte: Autor 

 

Para a medição da folga entre pontas, foi utilizado calibre de folga cônico com 

resolução de 0,05 mm, considerado o instrumento de medição mais adequado para esse ensaio, 

e a abertura livre entre pontas dos anéis foi medida em microscópio ótico. 

A dureza das amostras foi aferida em durômetro da marca Wilson, modelo 

Reicherter UH-250. Foi realizado teste de dureza Vickers com carga de 10 Kgf e penetrador de 

diamante a 136°. Foram escolhidas três amostras aleatórias de cada grupo de amostras para 

medição em cinco pontos diferentes, totalizando um total de quinze medições por grupo. 

De acordo com Dieter (1981), em testes mecânicos de materiais, a dureza 

significa a resistência à penetração de um material duro em outro. 
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O método de dureza Vickers é aferido com um penetrador de diamante em 

formato piramidal. Esse método é utilizado para determinar a dureza de amostras com seção 

transversal de área pequena, ou de suas camadas externas em caso de metais temperados ou 

nitretados, que apresentam dureza muito elevada. O teste consiste em forçar um diamante em 

formato piramidal com a base quadrada (com um ângulo de 136° entre as faces opostas) na 

superfície polida do material a ser aferido. Esse ângulo foi escolhido porque se aproxima da 

relação mais desejável do diâmetro da penetração com o diâmetro da esfera no teste de dureza 

Brinell. O resultado da dureza é definido como a carga dividida pela área superficial da 

penetração, de acordo com a Equação 10 e é expresso em VHN18 (DIETER, 1981; LAKHTIN, 

1965). 

 

                    VHN = [2P sen (α/2)] / d2   =  1,854P / d2                                             (10)  

 

Onde P é a carga aplicada em kg, d é o comprimento médio das diagonais em 

mm, e α é o ângulo entre as faces opostas do diamante (136°). 

De acordo com Lakhtin (1965), as cargas típicas utilizadas no teste de dureza 

Vickers são 5, 10, 20, 30, 50, 100 ou 120 kg. 

O memorial de cálculo para estimativa de outros parâmetros, como pressão de 

trabalho e módulo de elasticidade, a partir dos ensaios acima descritos encontra-se no Apêndice 

B. 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 VHN = Vickers Hardness Number 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 MICROESTRUTURA 

 

 

Na Figura 33 é possível observar que o corpo de prova apresenta grafita em 

formas de veios, predominantemente agrupados de forma radial (rosetas) com orientação 

randômica. Esse padrão é condizente com ferros fundidos cinzentos que apresentam 

distribuição de grafitas de tipo B, conforme observado nos padrões de grafitização apresentados 

na Figura 6 da página 40 

 

 

Figura 33: Distribuição de grafitas na amostra - aumento de 100 X (a) e 500 X (b)  

Fonte: Autor 

 

Conforme mencionado anteriormente, os veios de grafita tipo B são 

característicos de ferros fundidos com composição muito próxima à composição eutética, 

solidificam em um número limitado de núcleos e apresentam grandes células eutéticas.  

De acordo com Guesser (2009) a inoculação, além de evitar a presença de 

carbonetos, aumenta o número de células eutéticas refinando assim as partículas de grafita e 

aumentando a quantidade de regiões intercelulares que devem ser rompidas pelo processo de 

fratura. 

Isolados os demais fatores, o número de células eutéticas tem uma relação 

positiva com o limite de resistência como observa-se no Gráfico 20.  

 



 
 
   

   84 

 

 

 

Gráfico 20: Relação entre limite de resistência e número de células eutéticas em ferros fundidos 

cinzentos com diferentes graus de saturação (Sc) – Barras de 30 mm de diâmetro 

Fonte: Guesser (2009, p79) 

 

A célula eutética do ferro fundido cinzento é formada por veios de grafita sobre 

uma matriz de austenita em contato com o líquido durante a solidificação, conforme observa-

se na Figura 34. Cabe ressaltar ainda, que a célula eutética do ferro fundido cinzento é resultado 

de uma transformação eutética estável, na qual o Líquido (L) transforma-se em uma fase sólida 

composta de austenita e grafita (GUESSER, 2009). 

 

 

Figura 34: Célula eutética de ferro fundido cinzento 

Fonte: Guesser (2009, p12) 
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A seção do corpo de prova submetida à metalografia ótica apresentou 

concentração de células eutéticas na ordem de aproximadamente 103 partículas / mm2 conforme 

observa-se na Figura 35. As regiões escuras correspondem às células eutéticas do material. 

 

 

Figura 35: Células eutéticas da amostra – Aumento de 50 X, com ataque 

Fonte: Autor 

 

O número de células eutéticas observadas na amostra, relativamente baixo, está 

condizente com o padrão esperado para um ferro fundido cinzento com distribuição de grafitas 

tipo B. Para efeito de comparação, os nódulos eutéticos de um ferro fundido nodular temperado 

e revenido é da ordem de 350 partículas / mm2 (GUESSER, 2009). 

Pode-se utilizar a equação obtida no Gráfico 20 para estabelecer um valor 

aproximado do limite de resistência do material da amostra.  

                                                          LR ~ 11,8 x 10.300 0,5                                                                            (11)                         

LR ~ 1.198 MPa 

Como existem outras variáveis que influenciam o limite de resistência, como 

adição de elementos de liga, grau de saturação e características da matriz da microestrutura; o 

método mais confiável para obtenção dessa medida seria o ensaio de tração.  

Devido ao fato das amostras terem sido temperadas e revenidas para obtenção 

de estrutura martensítica e por serem ligadas, naturalmente o limite de resistência obtido situa-
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se muito acima dos valores encontrados em ferros fundidos cinzentos que apresentam matriz 

perlítica ou ferrítica e de baixa liga. 

As figuras 36, 37 e 38 correspondem a microestrutura dos anéis austemperados 

por vinte e sessenta minutos, com observações realizadas através de microscopia eletrônica de 

varredura. O posicionamento da superfície da micrografia foi realizado no sentido horizontal, 

conforme padrão convencional. É possível observar nas imagens as “agulhas” de bainita, além 

da grafita lamelar (fase preta) característica dos ferros fundidos cinzentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Microestrutura do ferro cinzento após 20 minutos de austêmpera. Seta vertical aponta para 

austenita estabilizada, seta horizontal indica as agulhas ferríticas da estrutura bainítica. Aumento de 

5.000x 

Fonte: Autor 

 

A Figura 36 é a microestrutura resultante de um corpo de prova pertencente ao 

grupo Bainita 20, enquanto que as outras duas imagens referem-se ao grupo Bainita 60. 

Adicionalmente, na Figura 37, o aumento inferior de 2000x possibilitou se observar o detalhe 

da grafita agrupada em forma de roseta (radial). 
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Tanto o grupo Bainita 20 quanto o grupo Bainita 60 apresentam microestrutura 

característica da bainita superior devido à temperatura utilizada para realização da austêmpera 

370°C, superior a faixa de 330 a 350°C, onde a literatura indica que a transformação passa de 

bainita inferior para bainita superior. A principal diferença entre os dois grupos, apesar de não 

perceptível ao nível de inspeção utilizado, deve ser a maior quantidade de austenita estabilizada 

nas amostras do grupo Bainita 20 devido ao menor tempo de austêmpera. 

 

 

Figura 37: Microestrutura do ferro cinzento após 60 minutos de austêmpera, aumento de 2.000x 

Fonte: Autor 
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Figura 38: Microestrutura do ferro cinzento após 60 minutos de austêmpera. Seta vertical aponta para 

austenita estabilizada, seta horizontal indica as agulhas ferríticas da estrutura bainítica.  Aumento de 

5.000x 

Fonte: Autor 

 

Os melhores resultados no ensaio de microscopia eletrônica foram obtidos 

quando as amostras foram inclinadas em um ângulo de 30° em solução proposta por Jan 

Vatavuk. A alteração no ângulo favoreceu a topografia das amostras e possibilitou melhor 

definição das imagens. 

Nas Figuras 39 e 40, obtidas a partir do ângulo de observação mencionado, 

observa-se as microestruturas martensítica e bainítica respectivamente. O corpo de prova da 

Figura 39 pertence ao grupo Martensita e a amostra da Figura 40 pertence ao grupo Bainita 60. 

Na Figura 39 é possível caracterizar a martensita lenticular ou em placas, devido 

à aparência em forma de agulhas muito mais compactas que as agulhas de bainita. Esse tipo de 

martensita é encontrado em ligas ferro-carbono com teor de carbono superior a 0,6%, caso que 

se aplica a todos os tipos de ferro fundido. 
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Figura 39: Microestrutura do ferro cinzento em condição original (martensita revenida), aumento de 

5.000x e ângulo de observação de 30° em relação à horizontal  

Fonte: Autor 

 

 

Figura 40: Microestrutura do ferro cinzento após 60 minutos de austêmpera, aumento de 5.000x e 

ângulo de observação de 30° em relação a horizontal 

Fonte: Autor 
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 A Figura 40 mostra que a inclinação da micrografia resultou em sinal mais forte 

para a captação de elétrons secundários, evidenciando melhor tanto as agulhas ferríticas quanto 

a austenita estabilizada. 

A Tabela 8 apresenta o resultado da análise de composição média da liga obtida 

por sistema de dispersão de energia. O ângulo de ataque utilizado foi de 35°. 

 

Tabela 8: Composição da liga obtida por sistema de dispersão de energia 

Fonte: Autor 

Element 
  Line 

      Net 
   Counts 

Weight % 
 

Atom % 
 

  Si K      10341     1.07     2.06 
   P K      32436     3.15     5.51 
   V K        3530     0.44     0.46 
  Cr K      11609     1.36     1.42 
  Mn K      11468     2.01     1.98 
  Fe K    471377   89.55   87.03 
  Cu K        1526     0.51     0.44 
  Mo L      16967     1.92     1.08 
Total   100.00 100.00 

 

No Gráfico 21 observa-se o resultado da espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS), também conhecida como energy dispersive spectrometer 

 

 

Gráfico 21: Espectroscopia de energia dispersiva do corpo de prova 

Fonte: Autor 
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Tanto a matriz bainítica como a martensítica foram identificadas nos ensaios de 

microscopia ótica e eletrônica, assim como a grafita característica do ferro fundido cinzento. A 

análise dos resultados obtidos através do EDS indica que os corpos de prova são compostos de 

ferro fundido cinzento de alta liga. Os principais e mais importantes elementos de liga 

encontrados foram o silício, manganês, cromo, molibdênio e o vanádio. 

A adição dos elementos de liga, com particular atenção aos formadores de 

carbonetos como vanádio, molibdênio e o cromo, colaboram de forma direta com o aumento da 

dureza e resistência ao desgaste, propriedades necessárias para aplicação em anéis de pistão 

conforme descrito ao longo da dissertação. 

 

  

4.2 TESTES DE DUREZA, ANÁLISE DIMENSIONAL E EVOLUÇÃO DA FORÇA 

TANGENCIAL 

 

 

A Tabela 9 contém os valores obtidos no teste de dureza para as três condições 

de tratamento térmico, conforme abaixo. 

 

- Grupo Martensita = Temperado e revenido 

- Grupo Bainita 20 = Austemperado por vinte minutos 

- Grupo Bainita 60 = Austemperado por sessenta minutos 

 

Tabela 9: Resultado do teste de dureza Vickers, carga 10 Kgf 

Fonte: Autor 

 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 1 n = 4 n = 7 n = 1 n = 3 n = 4
1 380 359 350 276 267 255 285 275 282
2 382 355 353 275 269 259 286 276 285
3 380 352 348 275 272 262 279 275 289
4 378 352 348 280 271 258 286 275 285
5 378 355 355 281 272 257 286 280 287

Dureza média 
por amostra 

(HV)

380 355 351 277 270 258 284 276 286

Dureza média 
por grupo 

(HV)
362 269 282

Número de 
Medições

Grupo Martensita Grupo Bainita 20 Grupo Bainita 60
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 Os corpos de prova austemperados apresentaram dureza consistentemente 

menor que as amostras em estado original. Essa queda explica-se principalmente pela menor 

dureza da microestrutura resultante do tratamento térmico (ferrita bainítica e austenita 

estabilizada) comparada à microestrutura martensítica.  

Segundo Mahle (2015), a faixa de dureza da liga em estudo deve situar-se entre 

266 e 400 HV30, intervalo condizente com os valores encontrados no grupo Martensita. 

O grupo Martensita apresentou dureza média de 362 HV. Já o grupo Bainita 60 

apresentou dureza média de 282 HV, valor 4,83% maior que a dureza média do Grupo Bainita 

20 que foi de 269 HV em média. Essa variação pode ser explicada pela diferença do tempo de 

austêmpera entre os dois grupos. No grupo Bainita 60, a prolongação do tempo de austêmpera 

resultou em uma quantidade relativamente maior de ferrita e carbonetos que a quantidade 

presente no Grupo Bainita 20, resultado da transformação da austenita estabilizada de alto 

carbono. O grupo Bainita 20, por sua vez, apresenta em sua microestrutura um percentual maior 

de austenita estabilizada. A maior concentração de carbonetos é um dos principais fatores que 

conferem dureza elevada ao material. 

A Tabela 10 contém os resultados de folga entre pontas e força tangencial dos 

anéis antes e após a aplicação do ensaio que busca simular o carregamento térmico dos anéis 

de segundo canalete nos motores. 

 

Tabela 10: Resultado dos ensaios de força tangencial (Ft) e folga entre pontas 

Fonte: Autor 

 

Folga entre 
pontas (mm)

Força 
tangencial (N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força 
tangencial (N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força 
tangencial (N)

Média 0,81 18,61 0,82 18,61 0,82 17,99

Mediana 0,81 18,64 0,82 18,62 0,82 17,90

Desvio Padrão 0,01 0,44 0,01 0,43 0,02 0,48

Coeficiente de 
Variação

1,20% 2,34% 0,93% 2,33% 2,41% 2,66%

Média 0,42 16,09 0,42 15,87 0,43 14,72

Mediana 0,46 16,04 0,47 16,00 0,48 14,82

Desvio Padrão 0,06 0,72 0,06 0,50 0,07 0,63

Coeficiente de 
Variação

14,69% 4,50% 14,94% 3,17% 15,52% 4,27%

Média 0,47 17,00 0,50 16,52 0,50 15,29

Mediana 0,46 17,50 0,48 16,96 0,49 15,52

Desvio Padrão 0,04 0,89 0,04 0,96 0,04 0,90

Coeficiente de 
Variação

7,59% 5,21% 7,44% 5,80% 8,01% 5,89%

Grupo 
Bainita 60

Antes do Ensaio T1 = 1.000 segundos T2 = 10.000 segundos

Grupos

Grupo 
Martensita

Grupo 
Bainita 20
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Os valores apresentados na Tabela 10 indicam que houve variação insignificante 

da folga entre pontas após a realização dos tratamentos de 1.000 e 10.000 segundos, para os 

três grupos. Percebe-se que a única variação foi a redução da folga em relação à medida original 

(anéis no estado como fabricado com estrutura de martensita revenida), para os anéis 

austemperados. Percebe-se também uma folga entre pontas um pouco maior no grupo Bainita 

60, submetido ao tratamento de austêmpera mais prolongado.   

O Gráfico 22 é referente a variação da força tangencial, e foi construído a partir 

dos resultados contidos na Tabela 10. 

 

 

Gráfico 22: Resultado consolidado dos ensaios de força tangencial (Ft) 

Fonte: Autor 

 

O exame do gráfico anterior indica que os anéis austemperados apresentaram 

queda da força tangencial muito mais acentuada em relação aos anéis martensíticos. 

A microestrutura dos anéis austemperados apresentou estrutura constituída por 

bainita superior e níveis de dureza compatíveis, em transformações à temperaturas menores a 

ocorrência da bainita inferior resulta em níveis de dureza mais elevados, conforme abordado na 

revisão de literatura. A dureza se mostrou um pouco maior para o tratamento mais prolongado, 
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o que é consistente com uma redução do teor de austenita estabilizada (fase de baixa dureza), 

devido à transformação em maior volume. 

Alguns valores da análise dimensional, como por exemplo a folga livre entre 

pontas, indicaram variações entre o estado original e após a aplicação do tratamento de 

austêmpera. Dado que a aplicação de ciclos térmicos produz grandes gradientes térmicos 

associados à transformação de fases, e ainda que a decomposição da austenita em ferrita e 

carbonetos ocorre com apreciável expansão volumétrica (da ordem de 4 %), tal variação é 

esperada e consistente com o ciclo de tratamento térmico aplicado 

Como já mencionado anteriormente, os resultados apresentados na Tabela 10 

indicam que não houve variação da folga entre pontas em todos os casos, indicando que mesmo 

a estrutura bainítica não deve ter apresentado transformação de fase a um nível capaz de realizar 

uma mudança de volume mensurável por esta medida. 

 No que se refere a evolução da força tangencial, medida relacionada à principal 

hipótese deste estudo, a partir da análise do gráfico 22 constata-se que o grupo de anéis com 

estrutura bainítica apresentou o maior decréscimo, principalmente no caso da austêmpera de 60 

minutos de duração. Apesar dessa variação estar contida dentro do período de amaciamento dos 

motores, vale salientar que os 10.000 segundos correspondem a menos de três horas de 

funcionamento do motor, e que até muito recentemente se considerava 30 horas de 

funcionamento como um período de amaciamento aceitável. De qualquer maneira, o ciclo de 

vida útil de um motor pode facilmente ultrapassar as 1.000 horas de funcionamento. 

Considerando-se que as transformações de caráter metalúrgico dos anéis é função da 

temperatura e do tempo, pode-se inferir que a redução dos valores de força tangencial deve ser 

consideravelmente maior que a redução de aproximadamente 15 a 18% observada no presente 

estudo. Pode-se afirmar que os resultados obtidos neste estudo corroboram a hipótese inicial 

que se baseou na utilização de uma microestrutura mais instável termicamente para reduzir a 

força tangencial dos anéis de segundo canalete ao longo do ciclo de operação do motor. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O tratamento térmico de austêmpera produziu uma estrutura bainítica para as 

duas condições de tratamento térmico, vinte minutos e sessenta minutos de permanência nos 

banhos de sais. 

A dureza da estrutura original de martensita revenida é superior à dos anéis 

bainíticos obtidos através de austêmpera. 

O aumento do tempo de austêmpera de vinte para sessenta minutos resultou em 

um pequeno aumento nos valores de dureza e força tangencial. 

O tratamento de austêmpera resultou em uma baixa redução da folga livre entre 

pontas em relação ao anel original constituído por martensita revenida, o que indica uma 

variação volumétrica positiva ou crescimento, decorrente do tratamento térmico. 

A força tangencial dos anéis austemperados foi reduzida em até 10% após 10.000 

segundos de tratamento, uma redução mais acentuada que a observada nos anéis em condição 

original com estrutura martensítica, que foi de aproximadamente 3%. 

As principais sugestões para trabalhos futuros são: realizar os mesmos 

tratamentos isotérmicos por períodos mais prolongados para condição de austêmpera similar à 

do presente estudo, e também para austêmpera em temperaturas mais baixas onde se possa 

produzir a bainita inferior. Submeter os anéis de pistão à difração de raio X para determinar a 

quantidade de fases presentes nas diferentes condições de tratamento térmico. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS DO ENSAIO DE FORÇA TANGENCIAL 

 

Tabela 11: Resultados do ensaio de força tangencial Antes do Ensaio 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 23: Resultados do ensaio de força tangencial Antes do Ensaio 

Fonte: Autor 

 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,81 19,48 0,47 15,48 0,46 17,78

2 0,81 18,64 0,36 16,04 0,45 17,50

3 0,82 18,64 0,46 16,34 0,45 17,50

4 0,82 18,08 0,46 16,34 0,42 15,22

5 0,80 18,64 0,32 15,50 0,52 16,58

6 0,83 18,34 0,39 15,48 0,50 16,90

7 0,81 18,44 0,47 17,48 0,50 17,50

Média 0,81 18,61 0,42 16,09 0,47 17,00

Mediana 0,81 18,64 0,46 16,04 0,46 17,50

Desvio Padrão 0,01 0,44 0,06 0,72 0,04 0,89

Coeficiente de 
Variação

1,20% 2,34% 14,69% 4,50% 7,59% 5,21%

Grupo Martensita Grupo Bainita 20 Grupo Bainita 60
Corpo de Prova

Antes do Ensaio
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Tabela 12: Resultados do ensaio de força tangencial em T1 = 1.000 segundos 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 24: Resultados do ensaio de força tangencial em T1 = 1.000 segundos 

Fonte: Autor 

 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,82 19,48 0,47 15,44 0,47 17,24

2 0,81 18,64 0,36 16,00 0,46 16,96

3 0,82 18,64 0,47 16,14 0,47 17,22

4 0,82 18,10 0,47 16,08 0,48 14,64

5 0,81 18,62 0,32 15,46 0,56 16,26

6 0,83 18,34 0,40 15,26 0,50 16,08

7 0,81 18,42 0,47 16,68 0,53 17,24

Média 0,82 18,61 0,42 15,87 0,50 16,52

Mediana 0,82 18,62 0,47 16,00 0,48 16,96

Desvio Padrão 0,01 0,43 0,06 0,50 0,04 0,96

Coeficiente de 
Variação

0,93% 2,33% 14,94% 3,17% 7,44% 5,80%

Grupo Bainita 20 Grupo Bainita 60
Corpo de Prova

Grupo Martensita

T1 = 1.000 segundos
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Tabela 13: Resultados do ensaio de força tangencial em T2 = 10.000 segundos 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 25: Resultados do ensaio de força tangencial em T2 = 10.000 segundos 

Fonte: Autor 

 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,81 18,96 0,49 14,08 0,50 16,08

2 0,86 17,80 0,36 14,88 0,48 16,08

3 0,82 18,10 0,48 15,16 0,49 15,52

4 0,82 17,52 0,48 14,82 0,49 13,76

5 0,82 18,02 0,33 14,02 0,59 14,94

6 0,84 17,60 0,40 14,32 0,47 14,60

7 0,80 17,90 0,48 15,76 0,49 16,08

Média 0,82 17,99 0,43 14,72 0,50 15,29

Mediana 0,82 17,90 0,48 14,82 0,49 15,52

Desvio Padrão 0,02 0,48 0,07 0,63 0,04 0,90

Coeficiente de 
Variação

2,41% 2,66% 15,52% 4,27% 8,01% 5,89%

Grupo Bainita 20 Grupo Bainita 60
Corpo de Prova

Grupo Martensita

T2 = 10.000 segundos
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Tabela 14: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Martensita 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 26: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Martensita 

Fonte: Autor 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,81 19,48 0,82 19,48 0,81 18,96

2 0,81 18,64 0,81 18,64 0,86 17,80

3 0,82 18,64 0,82 18,64 0,82 18,10

4 0,82 18,08 0,82 18,10 0,82 17,52

5 0,80 18,64 0,81 18,62 0,82 18,02

6 0,83 18,34 0,83 18,34 0,84 17,60

7 0,81 18,44 0,81 18,42 0,80 17,90

Média 0,81 18,61 0,82 18,61 0,82 17,99

Mediana 0,81 18,64 0,82 18,62 0,82 17,90

Desvio Padrão 0,01 0,44 0,01 0,43 0,02 0,48

Coeficiente de 
Variação

1,20% 2,34% 0,93% 2,33% 2,41% 2,66%

T1 = 1.000 segundos T2 = 10.000 segundos

Grupo Martensita

Corpo de Prova
Antes do Ensaio
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Tabela 15: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Bainita 20 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 27: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Bainita 20 

Fonte: Autor 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,47 15,48 0,47 15,44 0,49 14,08

2 0,36 16,04 0,36 16,00 0,36 14,88

3 0,46 16,34 0,47 16,14 0,48 15,16

4 0,46 16,34 0,47 16,08 0,48 14,82

5 0,32 15,50 0,32 15,46 0,33 14,02

6 0,39 15,48 0,40 15,26 0,40 14,32

7 0,47 17,48 0,47 16,68 0,48 15,76

Média 0,42 16,09 0,42 15,87 0,43 14,72

Mediana 0,46 16,04 0,47 16,00 0,48 14,82

Desvio Padrão 0,06 0,72 0,06 0,50 0,07 0,63

Coeficiente de 
Variação

14,69% 4,50% 14,94% 3,17% 15,52% 4,27%

T1 = 1.000 segundos T2 = 10.000 segundos

Grupo Bainita 20

Corpo de Prova
Antes do Ensaio



 
 
   

   104 

 

Tabela 16: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Bainita 60 

Fonte: Autor 

 

 

 

Gráfico 28: Resultados do ensaio de força tangencial do Grupo Bainita 60 

Fonte: Autor 

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

Folga entre 
pontas (mm)

Força tangencial 
(N)

1 0,46 17,78 0,47 17,24 0,50 16,08

2 0,45 17,50 0,46 16,96 0,48 16,08

3 0,45 17,50 0,47 17,22 0,49 15,52

4 0,42 15,22 0,48 14,64 0,49 13,76

5 0,52 16,58 0,56 16,26 0,59 14,94

6 0,50 16,90 0,50 16,08 0,47 14,60

7 0,50 17,50 0,53 17,24 0,49 16,08

Média 0,47 17,00 0,50 16,52 0,50 15,29

Mediana 0,46 17,50 0,48 16,96 0,49 15,52

Desvio Padrão 0,04 0,89 0,04 0,96 0,04 0,90

Coeficiente de 
Variação

7,59% 5,21% 7,44% 5,80% 8,01% 5,89%

Corpo de Prova
Antes do Ensaio T1 = 1.000 segundos T2 = 10.000 segundos

Grupo Bainita 60
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APÊNDICE B – RELATÓRIO DIMENSIONAL 

 

 

Grupo Martensita 

 

- Diâmetro nominal (d) = 70,00 mm 

- Espessura Radial (a) = 3,00 mm 

- Largura axial ou altura (h) = 2,36 mm 

- Folga livre entre pontas (m) = 13,24 mm 

 

Grupo Bainita 20 

 

- Diâmetro nominal (d) = 70,00 mm 

- Espessura Radial (a) = 3,00 mm 

- Largura axial ou altura (h) = 2,36 mm 

- Folga livre entre pontas (m) = 12,09 mm 

 

Grupo Bainita 60 

 

- Diâmetro nominal (d) = 70,00 mm 

- Espessura Radial (a) = 3,00 mm 

- Largura axial ou altura (h) = 2,36 mm 

- Folga livre entre pontas (m) = 12,15 mm 

 

De acordo com Federal Mogul (2008), existem importantes relações teóricas que 

podem ser estabelecidas a partir do relatório dimensional elaborado, conforme abaixo.  

 

- Carga de contato (p) 

 

O anel é pressionado contra a parede do cilindro sob uma carga de contato p, que 

é determinada a partir das dimensões e folga livre entre pontas (m) do anel e pelo módulo de 

elasticidade do material utilizado na fabricação. A folga livre entre pontas é definida como a 

distância entre as extremidades do anel em estado de descompressão medida ao longo do eixo 



 
 
   

   106 

 

neutro. O anel pode ter uma carga de contato constante ou variável, sendo a variável uma função 

do ângulo φ conforme Figura 41 

 

 

Figura 41: Carga de contato constante e variável em um anel de pistão 

Fonte: Federal Mogul (2008, p15) 

 

A medição da carga de contato é extremamente difícil, portanto na prática a 

mesma é calculada a partir da força tangencial. Para o caso onde p é constante, como por 

exemplo quando o anel encontra-se confinado em uma fita de tensão flexível, a seguinte 

expressão pode ser derivada para o momento de compressão M, onde r = raio do anel em estado 

de compressão: 

 

                                                    dM = p h r2 sen (α – φ) dα                                           (12) 

M = p h r2 (1 + cos φ) 

 

O momento de compressão M pode ser expresso também em termos da força 

tangencial Ft, conforme demonstrado na Equação 13 e Figura 42. 

 

                                                            M = Ft r (1 + cos φ)                                               (13)  

 

A partir das Equações 12 e 13 obtém-se: 
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                                                                   p = 
Ft

r h
  [N/mm2]                                                (14) 

 

 

Figura 42: Relação entre carga constante e força tangencial 

Fonte: Federal Mogul (2008, p17)   

 

- Força tangencial (Ft) 

 

É a força que quando aplicada tangencialmente nas extremidades do anel, é 

suficiente para comprimir o anel até que o mesmo apresente a folga entre pontas especificada. 

Normalmente é aferida através de uma fita de tensão flexível que confina e comprime o anel. 

Sendo assim, a força tangencial age na periferia do anel. Substituindo o raio r pelo diâmetro d 

na Equação 14 a carga que o anel exerce radialmente contra a parede do cilindro é determinada 

pela Equação 15. 

 

                                                                   p = 
2 Ft

d h
  [N/mm2]                                              (15) 

 

A carga de contato dos anéis de compressão, levando-se em conta sua tensão 

inerente varia entre 0,12 e 0,25 N/mm2 para anéis em conformidade com a norma DIN/ISO. A 

carga real é muitas vezes maior devido à pressão dos gases que atuam atrás do anel. 
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- Força diametral (Fd) 

 

É a força que age diametralmente a 90°da abertura que é necessária para 

comprimir o anel em seu diâmetro nominal. As seguintes relações entre força diametral e 

tangencial foram estabelecidas para diferentes materiais utilizados em anéis baseado em valores 

empíricos. A Equação 16 é utilizada para ferros fundidos com e sem tratamento térmico. 

 

                                                             Fd = 2,05 Ft                                                            (16) 

 

A Equação 17 é utilizada para ferro fundido nodular. 

 

                                                              Fd = 2,15 Ft                                                           (17) 

 

- Tensão de confinamento (σb) 

 

A tensão de confinamento é a medida da tensão presente no anel quando o 

mesmo é instalado no cilindro. Para um anel de seção transversal retangular, σb é obtido em 

termos da folga livre entre pontas (m), ou em termos da força tangencial (Ft) conforme 

demonstrado nas Equações 18 e 19 respectivamente. 

 

                                               σb  = 0,424 m E 
a

(d-a2)
  [N/mm2]                                       (18) 

 

                                          σb  = 
a E

d a
 2 k  [N/mm2]                                       (19) 

 

- Parâmetro dos anéis de pistão (k) 

 

O parâmetro dos anéis de pistão é definido em termos da força tangencial para 

anéis de seção retangular conforme a Equação 20. 

 

                                                      k	=	3 
(d-a)2

h a3  
Ft

E
                                        (20) 
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- Tensão de abertura (σbü max T) 

 

A maior tensão do anel ocorre durante a montagem, quando o anel deve ser 

“esticado” em direção à abertura o suficiente para permitir que seu contorno interno adentre o 

diâmetro externo do pistão.  A fórmula padrão para a tensão de abertura encontrada na literatura 

assume que as tensões de abertura e confinamento são equivalentes. Isso só é verdade para um 

determinado valor de folga entre pontas livre m e uma determinada relação d/a. O uso dessa 

fórmula para outros valores de m podem levar a erros significativos.  

Sendo assim, a tensão de abertura pode ser calculada em termos da força 

tangencial conforme a Equação 21 que foi derivada da formulação original, já que a solução 

exata das relações matemáticas presentes nela seria muito complicada. As constantes presentes 

na equação foram determinadas por simulações computadorizadas e asseguram um alto grau de 

conformidade em relação à solução exata da formulação original.  

 

                  σbü max T	= 
a E

d	‐ a
 1,26 εT	-	1,84 k	+	0,025  [N/mm2]                              (21) 

 

                                            εT = 
d + a

d - a
	-1	                                                 (21 a) 

 

- Módulo de elasticidade (E) 

 

O módulo de elasticidade do material do anel é obtido através da Equação 22.  

 

                                             E	=	 0,375 π	(d	-	a)3

m I
 Ft	  [N/mm2]                                 (22) 

 

Dado que o momento de inércia I de um anel não revestido com seção transversal 

retangular é formulado conforme a Equação 22 a 

 

                               I	=	 h a3

12
  [mm4]                                                (22 a) 
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A relação pode ser demonstrada conforme a Equação 22 b. 

                                               E	= 14,14 
Ft ( 

d
a
	-	1)

3

m h
   [N/mm2]                                     (22 b) 

 

Os resultados dos cálculos realizados para os corpos de prova baseados nas 

relações teóricas descritas estão listados na Tabela 17. Folga livre entre pontas (m) e força 

tangencial (Ft) foram obtidos através da medição de todas as amostras, e para efeito de cálculo 

foi utilizada a média de cada grupo em cada tempo. 

 

Tabela 17: Principais propriedades mecânicas dos corpos de prova 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

Antes do Ensaio T1 = 1.000 segundos T2 = 10.000 segundos

Folga livre entre pontas (m) [mm] 13,24 12,61 11,84

Carga de contato (p) [N/mm2] 0,23 0,23 0,22

Força tangencial (Ft) [N] 18,61 18,61 17,99

Força diametral (Fd) [N] 38,15 38,14 36,87

Tensão de confinamento (σb) [N/mm2] 351,92 351,87 340,14

Parâmetro (k) 0,04 0,04 0,04

Tensão de abertura (σbü max T) 
[N/mm2] 

254,92 283,67 312,43

Módulo de elasticidade (E) [N/mm2] 93.804 98.455 101.366

Folga livre entre pontas (m) [mm] 12,09 11,69 10,77

Carga de contato (p) [N/mm2] 0,19 0,19 0,18

Força tangencial (Ft) [N] 16,09 15,87 14,72

Força diametral (Fd) [N] 32,99 32,52 30,18

Tensão de confinamento (σb) [N/mm2] 304,37 300,05 278,38

Parâmetro (k) 0,04 0,04 0,03

Tensão de abertura (σbü max T) 
[N/mm2] 

268,10 282,90 306,49

Módulo de elasticidade (E) [N/mm2] 88.847 90.600 91.190

Folga livre entre pontas (m) [mm] 12,15 11,89 10,73

Carga de contato (p) [N/mm2] 0,21 0,20 0,19

Força tangencial (Ft) [N] 17,00 16,52 15,29

Força diametral (Fd) [N] 34,84 33,87 31,35

Tensão de confinamento (σb) [N/mm2] 321,45 312,42 289,24

Parâmetro (k) 0,04 0,04 0,03

Tensão de abertura (σbü max T) 
[N/mm2] 

280,28 284,86 320,67

Módulo de elasticidade (E) [N/mm2] 93.368 92.764 95.108
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