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1. INTRODUÇÃO 

Na grande maioria das interfaces de relevância tecnológica, ocorre o contato 

entre as asperidades das superfícies. Conseqüentemente, a importância da 

investigação de um contato de uma simples asperidade nos estudos das 

propriedades mecânicas e dos fundamentos tribológicos de superfícies tem sido 

amplamente reconhecidos. (BHUSHAN, 1999) 

 

Por mais de meio século muito tem se discutido, avaliado, definido e 

contemplado sobre a noção de tecnologia da superfície e tem se concluído que 

ninguém tem todos os dados para definir precisamente a “funcionabilidade” de 

uma superfície de uma peça para predizer como ela irá se comportar e por quanto 

tempo. (CLARK e GRANT, 1992) 

 

Superfícies típicas que requerem aspectos funcionais estão em sistemas que 

incluem rolamento, vedação, deslizamento, mancal, reflexão de luz, contato 

elétrico, estampagem, dentre outras. 

 

Cada fabricante procura um método, tempo e custo de fabricação da superfície 

de um componente, mas poucos examinam todas as variáveis que quando 

controladas, podem maximizar a efetividade do tratamento de uma superfície. É 

totalmente compreensível o processo para identificar todos os controles 

necessários, entretanto, aplicá-los de uma maneira efetiva é complicado e mesmo 

possivelmente incompreensível para o raciocínio de um fabricante. (CLARK e 

GRANT, 1992) 

 

Dentro da área de tribologia, especificamente na sub-área de mancais, a 

preocupação dos tribologistas é com o que acontece quando duas superfícies 
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sólidas deslizam uma sobre a outra, com e sem lubrificação. Eles freqüentemente 

medem e comparam a textura e os parâmetros de rugosidade da superfície antes 

e após um processo de desgaste, como também em estágios intermediários.  

 

Entendendo a relação entre as propriedades do desgaste e a textura da 

superfície, torna-se possível chegar à otimização da especificação da sua textura 

e do processo de manufatura para várias necessidades funcionais da superfície a 

ser gerada. (AMERICAN SOCIETY FOR METALS, 1992; MURALIKRISHNAM, 

2003) 

 

O estudo da textura de superfícies é uma área ativa da pesquisa acadêmica 

bem como da prática industrial, e é comumente referida como metrologia de 

superfícies. Conforme estudo feito por Thomas (1999), o número de publicações 

sobre rugosidade de superfícies tem crescido muito nos últimos anos conforme 

mostra a Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a proliferação dos parâmetros de acabamentos de superfícies nas últimas 

décadas é surpreendente ver contínuos esforços sendo colocados no 

desenvolvimento de mais métodos para avaliação de superfícies. 
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Figura 1.1 – Número de publicações sobre rugosidade de superfícies 
Fonte – THOMAS, R. T. (1999) 
 



 

 

3

Importantes informações sobre propriedades funcionais das superfícies podem 

ser extraídas da curva básica desenvolvida por Abbott e Firestone (1933) na 

década de 30. 

 

O processo da técnica de medição de superfície por apalpador (stylus) para 

avaliação de superfícies tem sido usado pela indústria por mais de 50 anos. 

Basicamente, este método determina parâmetros que dão uma rápida e clara 

caracterização da superfície. 

 

Nos anos recentes, quando microprocessadores foram introduzidos na 

metrologia de superfícies, e perfis completos puderam ser armazenados, novas 

formas foram encontradas para avaliar o perfil pela curva Abbott-Firestone. 

 

  Com o desenvolvimento de perfilômetros tridimensionais, um novo grupo de 

parâmetros em três dimensões foram desenvolvidos, de modo que engenheiros e 

processistas de manufatura não são somente capazes de caracterizar as 

superfícies com muito mais detalhes, mas também são capazes de desenvolver e 

testar superfícies visando a sua funcionabilidade. Ou seja, serem produzidas, 

controladas e testadas de acordo com a função que irão desempenhar na 

aplicação. 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e avaliar os parâmetros de 

rugosidade existentes em duas e três dimensões (2D e 3D) para a caracterização 

funcional de superfícies e para o controle do processo de fabricação. Foram 

realizados experimentos utilizando estes mesmos parâmetros para avaliar as 

superfícies de uma série de pares de mancais e eixos de compressores 

recíprocos para refrigeração doméstica antes, durante e após testes de vida 

acelerados. 
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2. FUNÇÕES DE UMA SUPERFÍCIE DE UM MANCAL HIDRODINÂMICO 

 

Este trabalho trata especificamente da análise dos parâmetros de rugosidade 

funcionais voltados para a caracterização tribológica de uma superfície de 

deslizamento de um mancal hidrodinâmico. Para isso torna-se necessário uma 

introdução ao estudo da tribologia e aos regimes de lubrificação de mancais 

hidrodinâmicos. 

 

 

2.1. Tribologia e Regimes de Lubrificação 

   

A palavra Tribologia apareceu pela primeira vez em março de 1966 com a 

publicação de um relatório do Departamento de Educação e Ciência da Inglaterra, 

sob o titulo Lubrication (Tribology) Education and Research.  

 
O que é Tribologia? A definição simples é a seguinte... “A ciência e tecnologia 

das superfícies que se interagem em movimento relativo e das práticas a elas 

relacionadas”. Conforme Purquerio (1983) a palavra inclui os tópicos relativos ao 

atrito, lubrificação e desgaste.  

Isto é: 

 
a) A física, química, mecânica e metalurgia das superfícies interagindo em 

movimento relativo incluindo os fenômenos de atrito e desgaste; 

b) A lubrificação com filme de fluido, como por exemplo, a hidrostática, 

hidrodinâmica, aerostática e aerodinâmica; 

c) A lubrificação além da com filme de fluido, como por exemplo, a lubrificação 

limite e a lubrificação sólida; 
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d) A lubrificação em condições especiais como a que ocorre durante a 

deformação dos metais e os processos de corte; 

e) As propriedades e comportamento operacional dos materiais para mancais; 

f) A mecânica dos mancais e das superfícies dos mancais, como por exemplo, os 

mancais hidrodinâmicos e os mancais de rolamento, anéis de pistão, guias de 

máquinas, dentes de engrenagens, etc., inclusive o seu projeto, fabricação e 

operação; 

g) A mecânica do ambiente dos mancais; 

h) As propriedades e comportamento operacional dos lubrificantes fluidos, 

semifluidos, gasosos e sólidos, bem como os materiais a eles relacionados; 

i) O controle de qualidade e inspeção de lubrificantes; 

j) O manuseio, distribuição e aplicação de lubrificantes; 

k) A administração e organização da lubrificação. 

 

Entende-se por lubrificação, a redução da resistência ao atrito e desgaste ou 

outras formas de deterioração superficial entre duas superfícies pela aplicação de 

um lubrificante. 

 

Todo objeto que desliza ou rola sobre um outro gera atrito. A menos que um 

lubrificante sólido, líquido ou gasoso seja colocado entre as superfícies para 

mantê-las separadas e permiti-las deslizar ou rolar com um mínimo esforço, o 

atrito causará, no final, a destruição dos objetos. 

 
É sobejamente conhecido o fato de que a aplicação de um lubrificante entre 

duas superfícies em contato e em movimento relativo pode ter um efeito notável 

sobre a resistência ao movimento, eliminando ou reduzindo chiados, 

irregularidades do movimento, atrito excessivo e desgaste.  

 

Um mancal hidrodinâmico de qualquer equipamento mecânico pode operar em 

um ou mais dos regimes de lubrificação abaixo relacionados e ilustrados na Figura 

2.1. 
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a) Lubrificação hidrodinâmica; 

b) Lubrificação limite; 

c) Lubrificação mista; 

d) Lubrificação elastohidrodinâmica. 
 
 

Figura 2.1 – Gráfico do coeficiente de atrito, µ, versus (Viscosidade.Velocidade)/Carga, 
(η0N)/P, para mostrar a faixa dos quatro regimes de lubrificação 
Fonte – STRIBECK, R. (1902) 

  Mista Limite Hidrodinâmica 

Coef.  de atrito µ 

(Viscosidade.Velocidade)/Carga 

Elastohidrodinâmica 
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2.1.1. Lubrificação hidrodinâmica 

 A melhor maneira de minimizar o desgaste e danos superficiais de peças 

rígidas em contato e com velocidade relativa não nula, é separá-las por um filme 

de fluido lubrificante. O lubrificante pode ser liquido ou gasoso e a força de 

sustentação pode ser gerada pela velocidade relativa não nula das peças    

(mancais hidrodinâmicos), ou através de uma pressurização externa. 

 

A principal característica desse modo de lubrificação é que as superfícies 

rígidas estão separadas por um filme de fluido consideravelmente mais espesso 

que as dimensões das irregularidades das superfícies. Nesse caso, a espessura 

do filme de fluido é da ordem de milhares de vezes maior que o tamanho das 

moléculas e pode-se assim analisá-lo através da mecânica dos fluidos. A 

resistência devido ao atrito pode ser calculada através da tensão de cisalhamento 

viscoso do fluido. Nesse caso a viscosidade do fluido lubrificante é a propriedade 

física mais importante. A densidade é importante somente para mancais com 

fluido lubrificante gasoso e pressurizado. 

 

Nesse modo de lubrificação, assume-se que o fluido lubrificante “molha” 

adequadamente as superfícies de deslizamento. Para que haja uma lubrificação 

hidrodinâmica é necessária a ausência de qualquer interação das asperidades das 

superfícies e para tanto, a espessura do filme tem que ser pelo menos de 2 à 5 

vezes maior que a rugosidade das superfícies (Figura 2.2).  

 

Torna-se difícil estabelecer um limite superior para a espessura de filme em 

relação à rugosidade, uma vez que não existe um contorno físico embutido nas 

definições dos valores de rugosidades.  Porém, é importante notar que 

espessuras de filme muito elevadas normalmente não geram muita capacidade de 

carga e, em aplicações práticas, essas espessuras raramente ultrapassam cem 

vezes o valor da rugosidade das superfícies. A Lubrificação hidrodinâmica 

acontece sempre que o fator λ ≥ 5 (λ = espessura do filme/rugosidade), e assim 

sendo tem-se para lubrificação hidrodinâmica: 
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 5 ≤≤≤≤ λλλλ ≤≤≤≤ 100 

 

 

 

2.1.2. Lubrificação limite 

Na lubrificação limite, as características de atrito e desgaste das superfícies 

lubrificadas em contato são determinadas pelas propriedades das camadas da 

superfície, às vezes de proporções moleculares, e das regiões sólidas abaixo 

delas. A viscosidade do fluido lubrificante tem pouca influência no desempenho 

das superfícies em contato com lubrificação limite, e o comportamento delas 

segue mais ou menos as bem conhecidas leis de atrito seco ou atrito de Coulomb. 

Esse modo de lubrificação é encontrado normalmente em dobradiças de porta e 

muitos elementos de deslizamento em tornos mecânicos e outros equipamentos 

do gênero. 

 

A espessura da camada protetiva formada por reações físicas e químicas entre 

o sólido e o filme lubrificante, aditivos ou atmosfera é geralmente pequena em 

comparação com a rugosidade das superfícies (Figura 2.3). O comprimento das 

moléculas dos ácidos graxos, os quais são freqüentemente usados como 

lubrificantes marginais, e a espessura dos filmes de óxidos protetores usados é 

freqüentemente da ordem de 2nm (10-7 in). Dessa maneira, tem-se que, para 

lubrificantes marginais, o fator λ é: 

 

λλλλ ≤≤≤≤ 1 

Figura 2.2 – Lubrificação hidrodinâmica 
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2.1.3. Lubrificação mista. 

É comum classificar os modos de lubrificação como limite ou hidrodinâmico. 

Porém, é sabido que uma considerável proporção de mancais pode trabalhar com 

mistura de ambos mecanismos ao mesmo tempo. Um mancal hidrodinâmico pode 

ter algumas regiões de suas superfícies de deslizamento muito próximas, onde 

interações superficiais e lubrificação limite contribuem para o atrito total do mancal 

e as suas características de desgaste são superpostas às das regiões de 

lubrificação hidrodinâmica. Alem disso é sabido que efeitos hidrodinâmicos locais 

entre irregularidades superficiais podem contribuir para a capacidade de carga 

total. 

Em regimes de lubrificação mista é necessário considerar tanto as 

propriedades físicas do fluido lubrificante como as interações químicas entre o 

fluido lubrificante, aditivos e as superfícies de deslizamento. 

 

Esse modo de lubrificação pode ser encontrado em engrenagens, mancais de 

elementos rolantes (rolamento), retentores e até mesmo em mancais de 

deslizamento convencionais. É hoje reconhecida a dificuldade em eliminar os 

efeitos da lubrificação hidrodinâmica em experimentos com lubrificação limite. 

Efeitos limítrofes ocorrem em experimentos de lubrificação hidrodinâmica mais 

freqüentemente do que é geralmente reconhecido. Isso indica a importância 

crescente do reconhecimento e estudo do regime de lubrificação mista (Figura 

2.4). 

 

 

Figura 2.3 – Lubrificação Limite 
 
 

Quebra do filme 
lubrificante  
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Segundo a ASM (1992) a rugosidade da superfície e a orientação das 

irregularidades (Lay orientation) de superfícies em movimento podem influenciar 

significativamente o desempenho da lubrificação no regime de lubrificação mista, 

onde a carga é dividida entre a pressão do lubrificante e as asperidades.  

 

Para que não haja lubrificação mista deve-se evitar interação das asperidades 

das superfícies de deslizamento e para tanto é necessário que a espessura de 

filme seja bem maior que a rugosidade média (Ra) das superfícies de 

deslizamento. Em geral, esse valor deve ser de duas a cinco vezes maior que a 

rugosidade das superfícies, dependendo do processo de manufatura. Existe a 

possibilidade de lubrificação mista sempre que: 

λλλλ <<<< 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Lubrificação elastohidrodinâmica 

 Os filmes hidrodinâmicos efetivos permanecem freqüentemente na região 

originalmente descrita como lubrificação limite. Esse efeito ocorre como resultado 

da deformação elástica local dos materiais do mancal e é produzido mais 

rapidamente em pontos ou linhas de contato com tensão elevada, como ocorre em 

engrenagens, mancais de rolamento e cames. Nessas condições, a viscosidade 

do lubrificante aumenta consideravelmente devido às elevadas pressões de 

contato e esse fato auxilia a formação de filme de fluidos efetivos. A viscosidade 

em um contato típico em engrenagens ou mancais de rolamentos pode aumentar 

vários milhares de vezes a viscosidade na condição atmosférica do lubrificante. 

 

De certa forma, o recente desenvolvimento e compreensão da lubrificação 

elastohidrodinâmica (Figura 2.5) melhorou muito a visão dos regimes de 

Figura 2.4 – Lubrificação Mista 
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lubrificação. Foi possível estabelecer uma definição mais precisa da lubrificação 

limite, porém sem ainda eliminar a necessidade de definir um regime de 

lubrificação mista. Torna-se claro agora que a lubrificação elastohidrodinâmica 

desempenha um papel importante no comportamento dos mancais ordinários 

convencionais que operam com cargas elevadas. Juntamente com a lubrificação 

micro-elastohidrodinâmica, que está relacionada com a lubrificação com filme de 

fluido na vizinhança das asperidades deformadas elasticamente, muito ajudam a 

explicar a aparente demora para o aparecimento do regime de lubrificação limite 

sob certas condições de operação severas. É muito importante lembrar que a 

lubrificação elastohidrodinâmica é uma forma de lubrificação com filme de fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Superfícies de Engenharia 

 Os parágrafos anteriores mostraram um pouco do campo da tribologia e os 

tipos de lubrificação mais comuns entre superfícies que têm movimento relativo 

entre si. Dentro deste contexto é incontestável a importância que a superfície tem 

dentro de um sistema tribologico, pois mesmo numa situação de regime 

hidrodinâmico o contato das asperidades das superfícies deslizantes é inevitável o 

que faz com que a vida de um equipamento fique comprometida se as 

propriedades funcionais das peças não forem atendidas. 

 

Uma superfície sólida, ou mais exatamente uma interface sólida-gasosa ou 

sólida-liquida tem uma estrutura complexa e propriedades complexas 

dependentes da natureza dos sólidos, do método de preparação da superfície e 

da interação entre a superfície e o ambiente em que ela se encontra. 

Figura 2.5 – Lubrificação Elastohidrodinâmica  
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 Propriedades das superfícies sólidas são cruciais para a interação superficial 

porque as propriedades da superfície afetam a área real de contato, o atrito, o 

desgaste, e a lubrificação. Nessas interações entre as superfícies estão 

envolvidos as próprias superfícies que se interagem e o elemento lubrificante que 

as separa. 

 

O elemento superfície é caracterizado pelas suas propriedades físicas e 

geométricas. Dentro das propriedades mecânicas tem-se a dureza e a resistência 

à fadiga e dentro das propriedades tribológicas tem-se o coeficiente de atrito e a 

resistência ao desgaste. Dentro das propriedades geométricas tem-se a forma e o 

acabamento superficial (topografia) que podem influenciar as suas propriedades 

físicas. A forma e o acabamento de uma superfície são de fundamental 

importância nas aplicações tribologicas, e o seu controle entra no campo da 

metrologia. A rugosidade superficial é largamente usada para descrever a 

qualidade da superfície. Segundo Rodriguez (1995) a rugosidade superficial está 

ligada à função da superfície, e através do conhecimento destas funções e 

solicitações, podem ser definidas determinadas propriedades de interesse. 

Conforme Clark e Grant (1992) as superfícies são normalmente fabricadas para 

aplicações especificas com características de desempenho apropriadas como 

segue. 

 

a) Ela deve reter óleo lubrificante? 

b) O atrito é uma consideração importante? Se assim for, qual é a causa ou 

requisito? 

c) O desgaste é um problema potencial? 

d) A tensão de compressão é uma preocupação relevante? 

e) O ambiente de trabalho produzirá a remoção de material da superfície como 

nas aplicações de ferramentas de corte ou estampagem? 

f) Existe a necessidade de um recobrimento ser resistente ao desgaste, e que 

possa ser efetivamente aplicado? 

g) O acabamento da superfície afeta a tolerância e o ajuste das peças? 
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Portanto mais importante do que caracterizar uma superfície é saber qual a 

função que se exigirá para que ela tenha um bom desempenho. 

Segundo Mesquita (1992) somente uma completa descrição das superfícies 

técnicas permitirá prever se as exigências feitas estão preenchidas, de modo que 

elas venham a exercer bem sua função e possam desempenhar melhor sua 

finalidade. Portanto a partir do conhecimento da função da superfície torna-se 

necessário conhecer quais parâmetros de rugosidade são mais adequados para a 

sua especificação e controle. 

 

2.2.1. Funções de uma Superfície de Mancal de um Compressor Hermético 

Para o estudo proposto neste trabalho será considerada a superfície do 

mancal hidrodinâmico de um compressor hermético alternativo para refrigeração 

doméstica que é um elemento fundamental da industria de refrigeração. O 

compressor hermético em questão é fabricado com capacidade de refrigeração 

que varia desde uma fração até centenas de watts. É o componente mais 

importante do sistema de compressão a vapor. Esse compressor alternativo 

(Figura 2.6) consiste de um pistão que se move alternadamente no interior de um 

cilindro, com as válvulas de sucção e de descarga dispostas convenientemente 

para permitir a compressão. (STOECKER e JONES, 1985) 

 

Figura 2.6 – Compressor alternativo para refrigeração doméstica. 
Fonte - Tecumseh do Brasil Ltda 

Mancal 
Principal 

Cilindro 

Eixo 

Estator 

Rotor 

Pistão 

Biela 
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Como o compressor hermético usa um sistema de movimentação mecânica para 

desempenhar a função de compressão, suas partes móveis estão sujeitas ao 

atrito e conseqüentemente ao desgaste se não forem tribologicamente bem 

dimensionadas. 

 

Os eixos dos mancais possuem superfícies altamente solicitadas por atrito e 

cargas variáveis, podendo sofrer danos, e se a solicitação especifica for alta 

demais pode conduzir a falha da peça. 

 

O contato metal-metal dos mancais neste tipo de equipamento é inevitável 

durante as partidas e paradas, o que exige que as superfícies sejam produzidas 

de forma adequada tal que a solicitação especifica se torne a menor possível. As 

propriedades exigidas neste tipo de mancal estão diretamente relacionadas com a 

especificação do material, propriedades térmicas e químicas, resistência 

estrutural, processo de fabricação e rugosidade superficial. 

 

Como o presente trabalho é dirigido ao estudo das propriedades tribológicas 

sob o ponto de vista da topografia da superfície, as seguintes propriedades são 

esperadas para o bom desempenho da superfície na aplicação. 

 

a) Capacidade de suportar cargas; 

b) Resistência ao desgaste; 

c) Retenção de lubrificante; 

d) Baixo atrito; 

e) Redução de tempo na fase de amaciamento. 

 

2.2.1.1.Capacidade de Suportar Cargas 

Quando duas superfícies estão em contato, o contato ocorre em pontos 

discretos determinados pela rugosidade (Figura 2.7). 
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A soma das áreas de todos os pontos de contato constitui a área real de 

contato (Ar), e para a maioria dos materiais com carga aplicada, esta área real de 

contato é uma pequena fração da área nominal (An). A área real de contato é uma 

função da textura da superfície, das propriedades do material e das condições de 

carregamento interfacial. (BHUSHAN, 1999) 

 

 Durante o contato de duas superfícies, o contato inicialmente irá ocorrer 

somente em pequena quantidade de pontos capazes de suportar o carregamento. 

Conforme a carga aumenta, as superfícies se juntam, um numero maior de 

asperidades das duas superfícies entram em contato sendo que os já existentes 

aumentam de tamanho para suportar o aumento da carga aplicada. (BHUSHAN, 

1999; BOWDEN e TABOR, 1950) 

 

Quanto maior for a área de contato de uma superfície maior será sua 

capacidade de suportar cargas sem ocorrer grandes deformações, pois as forças 

são distribuídas mais uniformemente através da superfície. Esta propriedade é 

muito importante para o mancal com carregamento dinâmico. Uma superfície com 

esta característica e com estrias (vales), capaz de reter o óleo lubrificante, é 

comumente conhecida como platafórmica. 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática de uma interface, mostrando as 
áreas real (Ar) e nominal (An) de contato 
Fonte – BHUSHAN, B. (1999) 

 

An 

 Ar1 

Pontos de contato 

 Ar3  Ar2  Ar4 
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2.2.1.2. Resistência ao Desgaste 

Em mancais hidrodinâmicos de compressores herméticos para refrigeração, o 

desgaste pode ocorrer devido ao deslizamento relativo das superfícies que 

suportam as cargas variáveis que lhe são impostas.   

 

Os mecanismos de desgaste ocorrem em função do efeito das variáveis 

operacionais sobre os elementos do sistema tribológico. Assumem a forma de 

energia mecânica e interações de materiais entre as superfícies envolvidas no 

processo de deslizamento, as quais estão sujeitas às influências do meio 

interfacial e do meio ambiente circundante. 

 

Diferentes parâmetros de um sistema tribológico estão envolvidos no atrito e 

no desgaste de um par deslizante. A Figura 2.8 resume as propriedades 

importantes de um sistema tribológico aplicável ao estudo em questão. 

 

 

Atrito e desgaste de 
um par deslizante 

Propriedades do 
ambiente de trabalho 

Propriedades macro-
geométricas e de 
carregamento 

Propriedades micro-
geométricas dos materiais 

Propriedades metalúrgicas 
dos materiais 

Propriedades triboquimicas 
do par 

Figura 2.8 – Propriedades de duas superfícies que influenciam o atrito e o desgaste 
durante o deslizamento 
Fonte – GAHR, K. H. Z. (1987) 
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 A rugosidade e a textura da superfície, as quais dependem do processo de 

fabricação, pertencem as propriedades micro-geométricas, enquanto a carga, a 

velocidade de deslizamento, a vibração, a forma e as dimensões dos sólidos 

pertencem às propriedades macro-geométricas e de carregamento. Por outro 

lado, as propriedades triboquimicas das superfícies do par, tais como átomos 

adsorvidos, quantidade e tipos dos filmes superficiais (ex. óxidos ou fosfatos), 

reatividade química e condutividade elétrica e térmica dependem das 

propriedades do ambiente de trabalho tais como lubrificantes, umidade, 

temperatura, composição e pressão parcial da atmosfera gasosa. Em adição a 

essas propriedades, o desgaste por deslizamento é significantemente influenciado 

pelas propriedades metalúrgicas das superfícies em contato. 

 

Com base nos conhecimentos existentes no contato por deslizamento, devem 

ser destacados quatro tipos principais de mecanismos de desgaste: adesão, 

abrasão, fadiga reação triboquímica.  

 

As formas principais da aparência de desgaste em superfícies sob tensão são 

apresentadas na Tabela 2.1. 

 

 

 

Mecanismo de desgaste Forma de aparência de desgaste 

Adesão Raspagens, furos, bossas, flocos, transferência de material 

Abrasão Riscos, estrias, sulcos 

Fadiga de superfície Trincas, crateras 

Reações triboquimicas Produtos de reação (camadas, partículas) 

       Fonte – NORMA DIN 50320 

 

2.2.1.2.1. Adesão 

 Adesão é o fenômeno no qual ocorrem forças atrativas entre duas superfícies 

de contato. A adesão ocorre no contato entre as asperidades na interface de duas 

superfícies em movimento relativo. Estes contatos são cisalhados pelo 

deslizamento, resultando no desplacamento de um fragmento de uma superfície e 

Tabela 2.1 – Formas típicas de aparência de desgaste para os principais 
mecanismos de desgaste 
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a sua respectiva adesão na outra superfície. (AMERICAN SOCIETY FOR 

METALS, 1992; BHUSHAN, 1999; GAHR, 1987) 

 

A maioria das falhas de lubrificação nos contatos deslizantes entre metais 

resulta no desgaste adesivo visto que isto está relacionado à quebra da função 

básica do lubrificante que é o de proporcionar a separação entre as superfícies.  

 

A adesão provoca um alto coeficiente de atrito entre as superfícies em contato. 

Nos casos extremos, quando um desgaste adesivo é totalmente estabelecido, o 

atrito e a taxa de desgaste podem ser tão altas que se torna impossível a 

continuidade do deslizamento das superfícies. O desgaste adesivo é a causa 

fundamental de falhas da maioria dos contatos deslizantes metálicos e, portanto a 

sua prevenção efetiva é essencial ao próprio funcionamento das máquinas em 

geral.  

 

A formação de óxidos na superfície, a aplicação de lubrificantes especialmente 

formulados, bem como uma seleção criteriosa dos materiais dos pares deslizantes 

pode reduzir ou mesmo eliminar a adesão entre os sólidos.  

 

2.2.1.2.2. Fadiga da superfície deslizante 

Conforme descrito por Gahr (1987), a fadiga da superfície deslizante pode ser 

caracterizada pela formação de fissuras e remoção de material causados pelo 

carregamento alternativo repetitivo nessa superfície. O contato de rolamento e/ou 

deslizamento dos sólidos ou o impacto dos sólidos e/ou líquidos pode resultar 

numa tensão superficial cíclica. A fatiga localizada pode ocorrer em uma escala 

microscópica devido ao contato deslizante repetido das asperidades na superfície 

dos sólidos com movimento relativo.  

 

Nos contatos entre duas superfícies deslizantes, o atrito é geralmente alto 

quando comparado ao contato por rolamento; a máxima tensão de cisalhamento 

ocorre subsuperficialmente levando à fadiga da superfície. Isto pode ser a 

situação de um sistema com lubrificação limite, onde uma ou mais monocamadas 
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de lubrificante ou camadas absorvidas na interface separam as asperidades, que 

ainda experimentam as tensões por contato. (BHUSHAN, 1999) 

 

Uma diferença entre os desgastes adesivo e abrasivo e o desgaste por fadiga 

é que este ultimo não requer contato físico direto entre duas superfícies. 

Superfícies podem ter alta tensão transmitida através do filme lubrificante durante 

o rolamento tais como em elementos rolantes de mancais bem projetados. 

 

2.2.1.2.3. Reação triboquímica 

 A formação dos produtos de uma reação triboquímica é um fenômeno bem 

conhecido no contato por deslizamento de superfícies metálicas. Archard e Hirst1 

(apud Gahr) caracterizaram o processo de desgaste como suave ou severo. 

Desgaste severo é devido ao contato metal-metal ou contato entre pares de 

materiais cujo resultado são a adesão, deformação plástica, formação de junções, 

transferência de materiais. O desgaste severo resulta num aumento da rugosidade 

da superfície do par deslizante e num coeficiente de desgaste pelo menos de um 

a três ordens de magnitude maior do que no desgaste suave. O desgaste severo 

também ocorre durante o contato por deslizamento de superfícies cobertas por 

uma camada de oxido ou camadas superficiais produzidas por certas reações 

triboquímicas. 

 

O desgaste por reação triboquímica produz a remoção do metal e produtos da 

reação química das superfícies de contato com o ambiente corrosivo que pode ser 

gasoso ou liquido. Conforme ilustrado pela Figura 2.9, o mecanismo do desgaste 

por reação triboquimica pode ser dividido em quatro etapas: 

 

a) Contato metálico entre as asperidades da superfície que leva a remoção do 

metal devido à adesão onde os pequenos resíduos metálicos produzidos pelo 

desgaste podem se oxidar; 

                                                 
1 Archard, J. F. and Hirst, W., The wear of metals under unlubricated conditions, Proc. R. Soc., London, 
A236 (1956) 397-405. 
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b) A reação química dos metais com o ambiente resulta numa camada superficial 

protetiva que reduz o contato metálico; 

c) A quebra da camada superficial protetora devido à alta pressão local ou pela 

microfadiga resulta na formação de resíduos de desgaste não metálico; 

d) Os resíduos metálicos e não metálicos podem agir como abrasivos e danificar 

a superfície, gerando formação de camadas superficiais protetivas que podem 

levar a redução do contato metálico novamente. 

 

O dano das superfícies e a perda de massa são causados pelas ocorrências 

repetitivas desses diferentes processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Mecanismos envolvidos numa reação triboquímica 
Fonte – GAHR, K. H. Z. 1987 
 

Contato adesivo Camada protetora 

Camada protetora 

Partículas do 
desgaste 
 

Ambiente Contato adesivo 

Camada protetora 

Partículas do 
desgaste 

Contato adesivo 
Contato adesivo 
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2.2.1.2.4. Abrasão 

O desgaste abrasivo é entendido como o deslocamento de material causado 

pela presença de partículas duras entre ou incrustadas em uma ou ambas 

superfícies com movimento relativo, ou pela presença de protuberâncias duras de 

uma ou ambas superfícies em movimento. Uma partícula dura pode ser o produto 

de um processamento; por exemplo, um mineral como sílica, alumina ou outros 

minerais, ou o fragmento endurecido resultante do desgaste, ou ainda pelo 

surgimento de partículas duras fora do tribosistema. Protuberâncias tais como 

asperidades de superfícies usinadas podem agir como partículas duras se a 

superfície for mais dura do que a contra-peça.  

 

A Figura 2.10 mostra um tribosistema no qual a abrasão é o mecanismo de 

desgaste predominante. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Sistemas tribologicos danificados pelo desgaste abrasivo 
Fonte – GAHR, K. H. Z. (1987) 

Abrasão 
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O desgaste abrasivo pode ser classificado como abrasão de dois corpos ou de 

três corpos conforme ilustrado pela Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na abrasão de dois corpos, a partícula abrasiva se move livremente sobre a 

face do material como o escoamento de areia numa calha inclinada. Na abrasão 

de três corpos, a partícula abrasiva age como um elemento interfacial entre a peça 

e a contra peça. O desgaste de injetoras de plásticos com fibras abrasivas é um 

exemplo de desgaste devido à abrasão de três corpos. O desgaste é de uma a 

duas ordens de magnitude menor na abrasão de três-corpos do que na abrasão 

de dois corpos. Na abrasão de três corpos somente uma pequena proporção das 

partículas abrasivas causa desgaste devido à variação do ângulo de ataque. 

Partículas livres, deslizantes ou rolantes, causam desgaste menor. 

 

2.2.1.3. Retenção de Lubrificante 

Como descrito por Clark e Grant (1992) uma superfície lubrificada tem muitos 

requisitos não considerados em outras aplicações. Um lubrificante é sempre 

usado para separar as superfícies de forma que não ocorra desgaste.  

 

Figura 2.11 – Abrasão de dois corpos e de três corpos  
Fonte – GAHR, K. H. Z. (1987) 
 

Abrasão de dois corpos Abrasão de três corpos 
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Um evento constante, mas não freqüentemente considerado, é que as 

asperidades ou imperfeições das superfícies podem romper o filme lubrificante 

permitindo o contato entre as partes levando ao desgaste. 

 

 Se o lubrificante for usado como lubrificante retido, uma grande área de 

superfície de apoio tem de ser implementada com nenhuma asperidade 

estendendo-se significativamente acima da área de apoio da carga. Tal superfície 

é referida como platafórmica e tem uma alta densidade de topos planos de apoio 

de carga com vales entre eles. Estes vales ou depressões são considerados 

efetivos se eles apresentarem nas superfícies pequenas estrias de 

aproximadamente 0,025 a 0,25 µm de profundidade para aumentar a retenção de 

lubrificante ou capacidade de molhabilidade da superfície.  Com a combinação de 

superfícies estriadas e planas (platafórmica), a peça pode receber mais carga em 

função do lubrificante sem necessidade de reprojeto dimensional ou mudança de 

material porque as forças serão distribuídas mais uniformemente sobre a peça. 

Folgas podem ser minimizadas assim como espessuras de filme reduzidas. 

 

2.2.1.4. Baixo Atrito 

Conforme constatado por Bowden e Tabor (1950) o deslizamento entre duas 

superfícies metálicas em contato relativo não se trata de um processo contínuo, 

mas sim de uma série intermitente de solavancos (jerks). O atrito tem um aumento 

máximo durante a aderência (stick) e cai rapidamente durante o deslizamento 

(slip) existindo assim correspondentes mudanças na área de contato e na 

temperatura da superfície. Esses autores concluíram através de um extensivo 

estudo do atrito dos metais que a magnitude da força de atrito, a extensão e o tipo 

de dano da superfície causada pelo deslizamento são determinadas 

primariamente pelas propriedades físicas das duas superfícies metálicas 

deslizantes. 

 

Portanto o atrito é causado pelas forças entre os dois corpos em contato 

relativo, agindo na superfície. Essas forças são determinadas por mais dois 

fatores além da carga: as propriedades do material e a área de contato. A área 
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real de contato por sua vez, é usualmente muito menor do que a área aparente 

dos corpos em contato, pois a superfície real não é tão lisa numa escala atômica. 

(ASM, 1992; BOWDEN e TABOR, 1950; GAHR, 1987; WILLIANS, 2000) 

 

2.2.1.5. Redução de Tempo na Fase de Amaciamento 

A acomodação de duas superfícies deslizantes durante um período de tempo é 

conhecida como amaciamento (running-in).  O período de amaciamento inicial é 

um importante fator no desempenho dos mancais, e as rugosidade das superfícies 

tem um grande significado no período inicial de desgaste de ambas as superfícies 

deslizantes.  Em função do contato sob a influencia de uma solicitação normal, a 

rugosidade modifica-se de forma que ambas as superfícies deslizantes se 

adaptam uma a outra. Nesse caso aparece entre eles, em decorrência das 

solicitações, uma correspondente rugosidade que pode ser maior como também 

menor do que a rugosidade inicial das superfícies usinadas. Superfícies muito 

lisas ou muito rugosas falham mais rapidamente. (MESQUITA, 1992;THOMAS, 

1999; SINANOGLU et al., 2005) 

 

Summers-Smith2 (apud Thomas, 1999), distinguiu dois tipos básicos de 

mecanismo de amaciamento. De um lado ele descreve o que chama de 

esmagamento plástico da superfície, que é a mudança na sua forma pela 

redistribuição do material devido ao escoamento plástico sem perdas liquidas. Por 

outro existem vários mecanismos de desgaste, relatados anteriormente, adesivo 

ou abrasivo, os quais envolvem perda liquida de material.  

  

Uma forma de reduzir o período de amaciamento durante a operação de um 

equipamento é a produção de uma superfície com perfil platafórmico conhecida 

como plateau, já citada anteriormente. A Figura 2.12 mostra uma superfície após o 

período de amaciamento e uma superfície produzida em forma de plateau. 

                                                 
2 Summers-Smith, D., An introduction to tribology in industry, Machinery Publishing Co., London, 
1969. 
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Com a redução dos picos de rugosidade por este processo, há uma diminuição 

na geração de partículas abrasivas que se misturam ao óleo lubrificante reduzindo 

o perigo potencial de danificar as superfícies deslizantes. O objetivo deste 

processo de acabamento é obter superfícies com menor região de picos para 

manter a fase de amaciamento de menor duração possível, transladando-a do 

componente de máquina para o processo de usinagem. (CLARK e GRANT, 1992) 

 

Textura de uma superfície plateau (brunida) 

Figura 2.12 – Superfície após o período de amaciamento e superfície 
produzida com perfil platafórmico (plateau) 
Fonte – CLARK e GRANT (1992) 

Textura de uma superfície após amaciamento 
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3. CONCEITOS, DEFINIÇÕES E METROLOGIA DA SUPERFÍCIE 

3.1. Conceitos e definições de uma superfície 

Uma superfície sólida, ou mais exatamente uma interface sólida-gasosa ou 

sólida-liquida tem uma estrutura complexa e propriedades complexas 

dependentes da natureza dos sólidos, do método de preparação da superfície e 

da interação entre a superfície e o ambiente em que ela se encontra. As 

propriedades das superfícies sólidas são cruciais para a interação superficial 

porque essas propriedades afetam a área real de contato, o atrito, o desgaste, e a 

lubrificação. Nessas interações entre as superfícies estão envolvidos as próprias 

superfícies que interagem e o elemento lubrificante que as separa. 

 

As superfícies contêm irregularidades de várias ordens desde o desvio de 

forma até irregularidades na ordem de distancias interatômicas. Nenhum método 

de usinagem, mesmo o mais preciso, é capaz de produzir uma superfície 

molecularmente plana nos materiais convencionais. Mesmo a superfície mais lisa 

contém irregularidades com uma variação de altura que excede as distancias 

interatômicas. Tanto a macro quanto à micro/nanotopografia das superfícies 

(textura da superfície) são muito importantes nas aplicações tecnológicas. 

(BHUSHAN, 1999) 

 

Conforme American Society of Mechanical Engineering (ASME B46.1, 2002) 

as superfícies (representada pela Figura 3.1) têm as seguintes definições: 

  

a) Superfície medida - uma representação da superfície real obtida através de um 

instrumento de medição; 

b) Superfície nominal - superfície ideal a qual é usualmente mostrada e 

dimensionada em um desenho ou numa especificação descritiva; 
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c) Superfície real - o limite real de um objeto; o seu desvio em relação a 

superfície nominal é diretamente dependente do  processo de geração da 

superfície; 

d) Superfície - o limite que separa um objeto de outro objeto, de uma substância 

ou espaço. 

e) A superfície real difere da superfície nominal relativamente a sua textura, 

imperfeições e erros de forma. Ela é considerada como a sobreposição linear 

da rugosidade, ondulação, e forma com a adição das imperfeições.  

f) As definições destas irregularidades segundo a ASME, são: 

i. Textura da superfície - a composição de certos desvios que são típicos de 

uma superfície real, a qual incluem a rugosidade e a ondulação; 

ii. Rugosidade - caracteriza-se pelas micro-irregularidades geométricas 

deixadas na superfície do material trabalhado decorrentes do processo de 

fabricação; 

iii. Ondulação - é o componente de maior espaçamento da textura da 

superfície e é normalmente causada pela deflexão da máquina ou da peça, 

vibração e trepidação; 

iv. Erro de forma - desvios de maiores amplitudes da superfície real em   

relação a nominal, os quais não são incluídos na textura da superfície; o termo 

é aplicado nos desvios causados pelos erros de deslocamento das guias 

utilizadas para deslocar a ferramenta ou a peça, fixação não adequada, 

desalinhamento da peça ou deformação do material da peça devido a 

tratamentos térmicos, etc; os erros de forma típicos são de circularidade e de 

planicidade; 

v. Imperfeições - são interrupções não intencionais, inesperadas e não 

desejadas na topografia de uma superfície; 

vi. Orientação das irregularidades (lay) - são as direções predominantes da 

camada da superfície determinadas pelo seu processo de geração. 
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3.2. Metrologia de Superfícies 

No século dezenove, o interesse na utilização e classificação de acabamentos 

de superfícies era puramente mecânico. As escalas de tamanho eram da ordem 

de décimos de milímetros. Até o presente, houve um aumento da sua relevância e 

outros campos foram incluídos tais como, semicondutores,  materiais eletrônicos e 

ópticos. A escala de tamanho agora se encontra na escala nanométrica e até 

mesmo em níveis atômicos (WESTKAMPER, 1999). A Tabela 3.1 mostra algumas 

datas importantes da metrologia e produção de superfícies. 

 
  

Figura 3.1 - Diagrama esquemático das características de uma superfície  
Fonte – ASME B46.1 (2002) 
 

Imperfeições (não 
especificadas) 
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Perfil da ondulação 
(Alturas da rugosidade 
atenuadas) 

Perfil da rugosidade 
(Alturas da ondulação 
atenuadas) 



 

 

29

 

Fonte – WHITEHOUSE, D. (2004) 

ANO EVENTO 

1731 Introdução do paquímetro de medição linear por Pierre Venier. 

1769 Primeira maquina de brunimento de Smeaton para canhões. 

1775 Motor a vapor de Watts baseado na maquina de Wilkinson. 

1800 Aço de alto carbono usado em ferramentas de corte. 

1865 Robert Musket de Sheffield introduz o aço semi-rapido (semi-high-speed). 

1867 Paquímetros (instrumento de medição de diâmetros) de Vernier produzido por Brown and Sharp. 
 

1886 Teoria hidrodinâmica de Reynolds (Royal Society). 

1890 Introdução de materiais de retifica na forma abrasivos sintéticos. 

1895 Introdução do micrômetro. 

1896 Introdução dos blocos calibradores por Johanson – principio da tolerância progressiva. 

1898 Modo de análise do cavaco de torneamento. 

1900 Introdução de ferramentas de aço rápido. 

1904 Analise de Nicolson da pressão das ferramentas na remoção de cavacos. 

1911 Produção comercial de blocos calibradores. 

1915 Introdução comercial das retificas “centerless”. 

1916 Desenvolvimento de aços cementados para ferramentas de corte na Alemanha. 

1922 Introdução da primeira maquina de lapidação. 

1929 Primeira maquina de traçagem de superfície por Schmalz na Alemanha 

1933 Perfilômetro de Abbott concebido nos EEUU. 

1934 Microscópio de superfícies Linnik na USSR. 

1934 Método Gloss, Carl Zeiss, Alemanha. 

1935 Perfilômetro de traçagem Flemming, Alemanha. 

1936 Analisador de superfícies Brush nos EEUU. 

1936 Calibrador de superfície de capacitância Perthen, Alemanha. 

1936 Introdução do processo de super acabamento (superfinishing) pela Chrysler Corporation nos EEUU. 

1938 Medidor de acabamento de superfícies Tomlinsom na Inglaterra. 

1939 Calibrador pneumático Nicolau, França. 

1940 Talysurf desenvolvido na Inglaterra. 

1940 Primeira norma de acabamento de superfícies B46, EEUU. 

1942 Normas de superfícies usinadas, Norton, EEUU. 

1943 Declarado o uso de ferramentas de corte em diamante, Inglaterra. 

1944 Primeiro método de replicação de superfície ‘FAX FILM’. 

Tabela 3.1 – Datas de importância da metrologia e produção de superfícies  
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Muralikrishnam (2003) diz que embora o fato de que a textura de uma 

superfície possa ser usada para o diagnóstico de um processo de fabricação e 

para correlação funcional, raramente ela é usada na prática. A literatura mostra 

que a importância da rugosidade da superfície é freqüentemente negligenciada e 

que a ignorância tem levado à afirmação de que quanto melhor acabada for uma 

superfície melhor ela será (WHITEHOUSE, 2004). 

 

A superfície de elementos que se interagem tem uma função primordial no 

comportamento de todo o sistema. Uma superfície de mancal, por exemplo, 

requer um nível de textura da superfície que permita a retenção do lubrificante em 

pequenas cavidades bem como permitir um deslizamento das superfícies em 

contato, com o menor atrito possível. Se a superfície tem rugosidade alta pode 

ocorrer rapidamente o fenômeno do desgaste; entretanto se a superfície for muito 

lisa, a lubrificação torna-se inadequada. (SINANOGLU, NAIR e KARAMIS, 2005) 

 

 Muralikrishnan e Raja (2004) enfatizam a necessidade, dentro da engenharia 

da superfície, da avaliação das práticas industriais atuais e a identificação das 

direções que proporcionarão um avanço na metrologia da superfície para 

aplicação em correlações funcionais e diagnósticos dos processos de manufatura.  

 

 Lonardo, Lucca e De Chiffre (2002) analisam as tendências emergentes da 

metrologia da superfície. Dentro desta tendência está a otimização do processo de 

manufatura para gerar uma variação na geometria e/ou nas propriedades da 

superfície para obter uma função especifica. Tais superfícies são classificadas 

como Engineered Surfaces. Dentro deste conceito o desenvolvimento do processo 

de geração de uma superfície visando a sua função pode ser tratado dentro do 

campo da engenharia como Projeto de uma Superfície. 

  

 A demanda por uma superfície funcional é uma realidade dentro da prática da 

engenharia da superfície, mas a dificuldade está na determinação de parâmetros 

que caracterizem propriamente esta superfície. Isto tem levado, como definido por 

WHITEHOUSE (1981) ao parameter rash, uma proliferação de parâmetros de 

rugosidade nem sempre úteis na avaliação de uma superfície.  
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 Westkamper e Kraus (1999) propõem a divisão em três grupos para 

determinação de parâmetros conforme mostrado na Figura 3.2. Ao invés de usar 

todos os parâmetros disponíveis como um todo, eles são divididos em três 

categorias: 

• Parâmetros funcionais 

• Parâmetros de usinagem 

• Parâmetros de rugosidade 

 

 Depois de definidas as propriedades funcionais da amostra, tendo escolhido o 

processo de manufatura e as ferramentas de medição e tendo determinado o 

conjunto de parâmetros, um número mínimo de parâmetros é escolhido para 

descrever da melhor forma possível a função da amostra. 

 

 

  

 

  

Figura 3.2 - Classificação dos parâmetros da superfície 
 Fonte - WESTKAMPER e KRAUS (1999) 

 

PARÂMETROS ESCOLHIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS 

PROPRIEDADES DA 
USINAGEM 

PARAMETROS DE 
RUGOSIDADE E 

ONDULAÇÃO 

Parâmetros que correlacionam as 
propriedades funcionais da peça: 
 
• Condutividade elétrica e 

magnética 
• Reflexão da superfície 
• Propriedades da superfície 
• Desgaste, atrito e lubrificação 
• Textura da superfície 
• etc. 
 

Parâmetros dependentes das 
características da ferramenta de 
fabricação: 
 
• Ranhuras 
• Trincas 
• Picos 
• etc. 

Parâmetros de superfície 
que descrevem  o perfil  
rugosidade e da 
ondulação: 
 
• Parâmetros de 

rugosidade em 3D 
• Profundidade do vale 
• Perfil de apoio (Bearing 

Área Curve) 
• Parâmetros Motif 
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A Tabela 3.2 mostra como a metrologia da dimensão, da superfície e das 

propriedades físicas estão juntas na função do componente. 

 

 

Propriedade Composição Causa Resultado 

Dimensão da peça 
Comprimento, volume, 

ângulo 

Ambiente da maquina 

ferramenta 

Possibilitar a 

montagem estática 

Geometria da superfície 
Textura, circularidade, 

cilindricidade etc. 
Processo de fabricação 

Movimento dinâmico 

de translação e 

rotação 

Atributos 

físicos/químicos 

Dureza, tensão residual 

etc. 

Propriedades do 

material 

Determina resistência, 

desgaste, fadiga 

Fonte – WHITEHOUSE, D. (2004) 

 

Sob esta óptica pode-se dizer que a função da superfície deve ser o primeiro 

dado de entrada no planejamento do processo de sua fabricação. Ou seja, a partir 

dela deve-se definir o equipamento de usinagem, o equipamento de medição para 

o seu controle e quais parâmetros deverão ser monitorados para que a mesma 

atenda as necessidades da sua aplicação. 

                                                                                                                                                                           

3.3. Instrumentos de Medição da Rugosidade de uma Superfície 

 Segundo Thomas (1999), na escolha do método de medição de superfícies 

devem ser consideradas as seguintes características: custo, facilidade de 

operação, tamanho e robustez. Também é necessário decidir se o instrumento 

terá ou não contato com a superfície, e se ele será capaz de medir uma área da 

superfície ou somente uma seção ou perfil. 

 

 Na medição em 2D o perfil é a base de toda informação que se deseja extrair 

de uma superfície. Os parâmetros são determinados através de sinais elétricos 

que representam o perfil e as considerações a serem feitas devem levar em conta 

o quanto o perfil gerado pela medição se aproxima da superfície real. 

 

  

Tabela 3.2 – Metrologia funcional  
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 Existem várias questões a serem consideradas na medição da textura de uma 

superfície. A mais importante delas é decidir qual a propriedade requerida para 

uma superfície e, mais a fundo na questão, o que esta sendo medido. Os pontos 

que se seguem são considerados. 

a) O instrumento pode ser calibrado e esta calibração pode ser rastreada com 

padrões nacionais e internacionais? 

b) O instrumento é versátil e robusto suficientemente para uso geral em 

engenharia ou ele é mais adequado para laboratórios de pesquisa? 

c) Se for para o uso em engenharia, onde ele será instalado e quando a medição 

será feita? 

d) Que forma será gerada, e que processamento será necessário? 

 

Vários tipos de instrumentos são hoje disponíveis para a medição da 

rugosidade. A medição da rugosidade pode ser dividida em duas categorias: 

medição do componente com contato e medição sem contato com a superfície. 

 

Os métodos e instrumentos hoje utilizados na medição de superfícies são os 

seguintes: 

a) Mecânico - apalpador (stylus) – as propriedades elástica e plástica bem como 

as geométricas estão envolvidas; 

b) Óptico – a geometria não é considerada, mas sim o comprimento óptico 

medido; 

c) Varredura – uma grande variedade de variáveis desconhecidas. 

A Tabela 3.3 mostra exemplos de superfícies e os meios sugeridos para 

caracterizá-las.  
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Fonte – BENNETT, J. (1992) 

O instrumento mais comum usado hoje pela industria é o perfilômetro 

mecânico do tipo apalpador (stylus). Além desse, vários outros instrumentos estão 

disponíveis como os perfilômetros ópticos, o microscópio de varredura SEM 

(Scanning Electron Microscope), o microscópio de tunelamento STM (Scanning 

Tunneling Microscope) e o microscópio de força atômica AFM (Atomic Force 

Microscope). 

 

3.3.1.  Perfilômetro mecânico (Stylus) 

Um esquema ilustrativo deste tipo de equipamento é mostrado na Figura 3.3. 

Material Técnica de caracterização 

Espelho de vidro revestido de 
alumínio. 
Espelho de cobre torneado com 
diamante. 
Espelho de molibdênio polido. 

Perfilômetro mecânico ou óptico para o perfil superficial. 
Microscópio Nomarski para inspeção ou fotografia. 
Perfilômetro óptico e/ou STM para o mapa topográfico. 
Interferômetro para forma e ondulações. 

Substratos polidos de vidro, vidros 
com revestimentos anti-reflexão. 

Perfilômetro mecânico ou óptico para o perfil superficial. 
Microscópio Nomarski para inspeção ou fotografia. 
Perfilômetro óptico e/ou STM para o mapa topográfico. 
Interferômetro para forma e ondulações. 

Disco magnético. Perfilômetro mecânico ou óptico para o perfil superficial. 
Microscópio Nomarski para inspeção (uniformidade 
superficial). 
TIS para uniformidade 

Superfícies metálicas usinadas. Perfilômetro mecânico ou óptico para o perfil superficial e 
estatísticas superficiais. 
Microscópio Nomarski para inspeção ou fotografia 
(uniformidade e defeitos). 
TIS ou ARS para uniformidade estatística 

Tabela 3.3 – Métodos sugeridos para caracterizar diferentes superfícies rugosas   
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No perfilômetro mecânico, durante a medição, o apalpador desliza 

horizontalmente sobre a superfície que está sendo medida. Devido aos picos e 

vales, o apalpador tem movimentos verticais que são convertidos em sinais 

elétricos por um transdutor, conforme ilustrado na Figura 3.4. 

 

Movimento do 
apalpador 

Figura 3.4 - Movimento do apalpador 

Transdutor 

Coluna 

Dispositivo 
de fixação 

Peça 

Apalpador 

           
Sensor 

Limites de 
movimentação 
para medição 

Unidade 
motora 

Base 

Figura 3.3 - Esquema de um perfilômetro mecânico com apalpador (Stylus) 
Fonte – ISO 3274 (1996) 
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Normalmente se usa uma sapata (skid) como referência (zero da escala) para 

a medição do deslocamento do apalpador (Figura 3.5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante a medição, o sinal elétrico é então processado eletronicamente para a 

obtenção do parâmetro de rugosidade. Ou seja, a amplitude do sinal é convertida 

de uma unidade elétrica [Volt] para uma unidade dimensional [mm] e o 

espaçamento é convertido de uma unidade temporal [período de tempo] para uma 

unidade dimensional [mm]. (CARPINETTI et al., 2000; CHONG e AMARAL, 2005) 

 

3.3.1.1. Tipos de apalpadores 

Os apalpadores podem ser cônicos com pontas esféricas ou tronco-piramidais 

como ilustrado na Figura 3.6. Os apalpadores cônicos possuem um ângulo de 

cone de 60° ou 90° com raio de ponta menor que 10,0  µm (geralmente menor do 

que 2,0 µm). Os apalpadores tronco-piramidais têm uma largura típica no topo de 

2,0 µm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapata 
Movimento do 
apalpador 

Figura 3.5 - Sapata de referência 

Figura 3.6 – Tipos de apalpadores 

2µm2µm

2µm2µm

  Cônico - esférico   Tronco - piramidal 
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3.3.1.2. Erros na medição com o uso de apalpadores 

Alguns erros podem ser introduzidos na medição de rugosidade quando um 

perfilômetro mecânico com apalpador é utilizado. Alguns destes fatores são o 

tamanho, a carga e a velocidade do apalpador bem como a sua deflexão lateral 

provocada pelas asperidades. (BHUSHAN, 1999; CARPINETTI et al., 2000; 

CHONG e AMARAL, 2005; WHITEHOUSE, 2004) 

 

O efeito do tamanho do apalpador é mostrado na Figura 3.7, que ilustra 

esquematicamente o perfil real da rugosidade com o perfil traçado pelo apalpador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como pode ser visto na Figura 3.7, em superfícies com vales profundos o 

apalpador, por causa do seu tamanho, pode não ser capaz de penetrar 

totalmente. Assim, quanto maior o raio da ponta, menor será a trajetória percorrida 

pelo apalpador. Os valores de rugosidade por sua vez, ambos computados e 

registrados no gráfico, serão menores do que realmente são. (CARPINETTI et al., 

2000) 

  

 A principal vantagem do perfilômetro mecânico com apalpador é que a técnica 

é bastante conhecida e aplicável nos vários tipos de superfície. Algumas 

Figura 3.7 – Distorção do perfil devido às dimensões finitas da ponta do 
apalpador (amplificado) 
Fonte – BHUSHAN, B. (1999) 

Perfil original 

Perfil traçado 

Perfil da ponta 
do apalpador 
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desvantagens são que o apalpador pode se deformar elasticamente ou mesmo 

plasticamente as asperidades da superfície influenciando o resultado da medição. 

Além disso, o tempo de medição pode ser longo devido à baixa velocidade, 

especialmente em medições em 3D. 

 
   
3.3.2. Perfilômetros ópticos 

Uma alternativa ao perfilômetro mecânico são os perfilômetros ópticos, os 

quais também apresentam vantagens e desvantagens. Uma das principais 

vantagens dos perfilômetros ópticos é que durante a medição não há contato com 

a peça a ser medida, portanto não existe a possibilidade de danificá-la. A Tabela 

3.4 compara os métodos de medição óptico e mecânico. Verifica-se que o método 

mecânico (Stylus) é o melhor para superfícies de engenharia, apesar do contato 

com a peça. 

 

 

Apalpador (Stylus) Óptico 

Possibilidade de danificar a peça Não danifica a peça � 

Medição da geometria � Medição de direções ópticas 

Dependente do ângulo e da resolução da ponta � Independente do ângulo e dimensão 
da ponta � 

Apalpador pode quebrar A sonda não quebra � 

Insensível ao giro da peça � Limitado ao giro da peça 

Relativamente de baixa velocidade Rápido mapeamento � 

Remove resíduos e líquidos indesejáveis � Mede de tudo não importando se é 
bom ou ruim 

Pode ser usado para medir parâmetros físicos 
bem como geométricos, por exemplo, dureza e 
atrito � 

Mede somente a direção óptica 

A calibração da rugosidade é aceita em todas as 
escalas � 

Dificuldade na calibragem pelos 
padrões 

Influencia espacial e temporal/efeitos dinâmicos Influencia espacial/efeitos geométricos 

Fonte – WHITEHOUSE, D. (2004) 

 

Um grande número de métodos ópticos para medições de rugosidade de 

superfícies tem sido reportados na literatura. Como métodos ópticos encontram-se 

os perfilômetros e os métodos de espalhamento de luz.  

 

Tabela 3.4– Resumo comparativo entre os métodos de medição mecânica e 
óptica  
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3.3.2.1. Perfilômetros 

Existem dois tipos de perfilomêtros: interferometria e detecção de erro focal. 

Esta distinção está relacionada com o principio de funcionamento de cada um. O 

perfilômetro de Mireau, representado pela Figura 3.8, é a configuração mais 

conhecida do perfilomêtro óptico interferométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta técnica a luz refletida da superfície sendo medida interfere com a luz 

refletida da superfície de referência. Variações verticais da superfície (rugosidade) 

da ordem de 1 nm, são possíveis de serem percebidas pela medição da diferença 

de fase entre os feixes de referência e de medição. Isto é feito através da 

detecção da variação da intensidade do padrão de franjas detectada por cada 

fotosensor, quando a lente objetiva e o plano de referência  são deslocados 

verticalmente por um transdutor piezoelétrico em relação à superfície de medição 

que permanece fixa [CARPINETTI et al., 2000). Com uma análise computacional 

apropriada isto pode ser utilizado para caracterizar uma superfície. 

 

O princípio de detecção focal é ilustrado na Figura 3.9. Quando uma superfície 

esta no plano focal os quatros foto-diodos recebem a mesma quantidade de luz 

refletida da superfície. Se a superfície estiver numa posição acima ou abaixo do 

plano focal, o desvio da superfície em relação ao plano é relacionado ao sinal 

Figura 3.8 – Perfilômetro de Mireau 
Fonte – WHITEHOUSE, D. (2004) 
 

 Divisor de feixes 

 Superfície medida 

Objetiva 

 Plano de referencia 
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obtido pela diferença entre intensidade luminosa recebida pelos diodos, 

normalizada pela intensidade luminosa total. Quando uma superfície é rastreada, 

os erros de foco devido às variações verticais da superfície são compensados 

através do controle da distância da lente objetiva à superfície por um transdutor de 

movimento realimentado pelo sinal de fotosensores. O perfil ou mapa da 

superfície é obtido pelo monitoramento dos deslocamentos da superfície em 

relação a um ponto inicial de referência. Alternativamente, as variações verticais 

da superfície podem ser medidas pela correlação entre o sinal dos fotosensores e 

o desvio do pano focal. (CARPINETTI et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
diodos 

Figura 3.9 – Perfilômetro de erro focal 
Fonte – CARPINETTI et al. (2000) 
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3.3.2.2. Métodos de espalhamento de luz 

O uso do espalhamento luminoso de uma fonte de luz refletida por uma 

superfície para determinar sua rugosidade se baseia na correlação entre 

reflectância especular e rugosidade média quadrática, e entre desvio padrão do 

espalhamento luminoso e média quadrática das inclinações da superfície, ∆q. 

Exemplos de instrumento dentro desta categoria são o TIS, Total Integrated 

Scatter e o ARS, Angular Resolved Scatter. O TIS é normalmente usado para 

medição de superfícies com distribuição aleatória de amplitudes, enquanto que o 

ARS é usado para medição de superfícies com distribuição periódica das 

amplitudes. Instrumentos deste tipo são limitados pela incapacidade de determinar 

a topografia da superfície ao longo de uma linha ou área investigada. 

(CARPINETTI et al., 2000) 

 

3.3.3. Sensores de varredura microscópica 

A família de instrumentos baseada na microscopia de tunelamento, STM 

(Scanning Tunneling Microscopy), e microscopia de força atômica, AFM (Atomic 

Force Microscopy), são chamados sensores de varredura microscópica, SPM 

(Scanning Probe Microscopy). São instrumentos de alta resolução vertical e 

horizontal que constroem uma imagem tridimensional (topográfica). (CARPINETTI 

et al., 2000) 

 

3.3.3.1. Microscópio de tunelamento, STM (Scanning Tunneling Microscopy) 

A configuração típica de um STM é ilustrada na Figura 3.10. A sonda é fixa em 

três transdutores de deslocamento piezoelétricos, que conferem à sonda a 

possibilidade de deslocamento em direções ortogonais x, y e z. (CARPINETTI et 

al., 2000) 
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A sonda é aproximada da superfície até que uma corrente de tunelamento 

entre a sonda e a superfície seja detectada (valores típicos são de 1 nA  de 

corrente e 100 mV  de potencial). Conforme a sonda é movimentada sobre a 

superfície, nas direções x e y, pelos dois transdutores piezoelétricos, a variação 

da corrente de tunelamento (ou variação de potencial) é alimentada ao transdutor 

piezoelétrico que confere movimento à sonda na direção z de forma a anular a 

variação da corrente de tunelamento (e, portanto manter constante a distância 

entre a sonda e a superfície). As variações verticais da superfície são medidas 

pela curva de calibração (voltagem x deslocamento) do transdutor piezoelétrico. 

(CARPINETTI et al., 2000) 

 

Embora STM’s possibilitem alta resolução vertical e horizontal (em torno de 0,1 

nm horizontal e 0,02 nm vertical), impossíveis de serem conseguidas com 

perfilomêtros mecânicos, a histerese e não-linearidade dos transdutores 

Figura 3.10 – Microscópio de tunelamento, STM  
Fonte – CARPINETTI et al. (2000) 
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piezoelétricos são fatores limitantes do uso de STMs em aplicações metrológicas, 

onde a precisão de posicionamento é importante. (CARPINETTI et al., 2000) 

 

STM’s funcionam com superfícies condutoras e, portanto, para a medição de 

superfícies ópticas ou não condutoras, microscópios de força atômica , AFM 

(Atomic Force Microscope), são empregados. (CARPINETTI et al., 2000) 

 

3.3.3.2. Microscópio de força atômica, AFM (Atomic Force Microscope) 

No AFM a sonda é aproximada a uma distância nanométrica da superfície e 

deslocada sobre ela ao longo de direções ortogonais, x e y. O aspecto construtivo 

diretamente relacionado ao princípio de funcionamento de AFMs é ilustrado na 

Figura 3.11. (CARPINETTI et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sonda é fixa a uma viga engastada de espessura micrométrica. Devido às 

forças interatômicas (forças de Van der Waals e Lennard-Jones), a viga é fletida 

quando a sonda se aproxima da superfície. A deflexão da viga é monitorada, em 

geral, usando interferometria a laser. Conforme a sonda rastreia a superfície, as 

variações verticais da superfície provocam um aumento ou diminuição das forças 

interatômicas, variações essas que são percebidas através da variação da 

Figura 3.11 – Microscópio de força atômica, AFM 
 Fonte – CARPINETTI et al. (2000)  
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deflexão da viga. A variação da deflexão da sonda faz com que um transdutor de 

movimento atue em sentido contrário ao movimento da sonda de forma a 

restabelecer a distância original entre a sonda e a superfície. As variações 

verticais da superfície são quantificadas pelos deslocamentos da sonda 

necessários para restabelecerem-se as condições iniciais de deflexão da viga e 

intensidade das forças intermoleculares. (CARPINETTI et al., 2000) 
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4. PARÂMETROS DE RUGOSIDADE 

Nas últimas décadas e até os dias atuais verifica-se uma dedicação muito 

grande da comunidade cientifica e de grandes fabricantes em desenvolver 

metodologias e parâmetros diversos para caracterização de superfícies de 

engenharia. Por esta razão nota-se a grande quantidade de parâmetros 

disponíveis atualmente tanto na medição em 2D quanto em 3D, sendo esta ultima, 

na sua grande maioria, definida através de analogias com a primeira.  

 

O grande desafio dos pesquisadores está hoje em determinar parâmetros 

topográficos que melhor caracterizem uma superfície. No estudo destes 

parâmetros encontram-se argumentos diferentes quanto à sua eficácia para a 

representação real de uma superfície. Esta representação real é muitas vezes 

limitada pelo próprio processo de medição, bem como a capacidade dos 

parâmetros usados em quantificar a superfície. Por exemplo, em relação a suas 

propriedades tribologicas e as mudanças destas mesmas propriedades após as 

superfícies serem submetidas a solicitações de cargas. 

 

Para satisfazer os objetivos deste trabalho, ou seja, descrever e avaliar 

parâmetros de rugosidade para caracterização de superfícies, alguns parâmetros 

de rugosidades serão avaliados. Considerar-se a desde os mais utilizados na 

industria bem como aqueles que são propostos na literatura para a caracterização 

funcional de uma superfície. Analogamente, serão introduzidas definições de 

alguns termos utilizados nos sistemas de medição de rugosidade superficial. 
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4.1. Definições dos Termos Utilizados nos Sistemas de Medição de Rugosidade 

Superficial. 

 
4.1.1. Comprimento de amostragem 

O comprimento de amostragem pode ser definido como o comprimento sobre o 

qual o parâmetro de rugosidade a ser medido terá a significância estatística, sem 

ser longo em demasia incluindo detalhes irrelevantes. (DAGNALL, 1986) 

 

A Figura 4.1a representa a rugosidade e a ondulação de uma superfície. Pode-

se observar que, dependendo do comprimento medido, podem aparecer 

resultados não representativos da superfície. A distancia selecionada L para as 

seções A e B podem representar tipicamente toda superfície com apenas uma 

pequena diferença entre elas. Já no comprimento T das seções C e D, as 

informações ali contidas, podem não ser representativas de toda a superfície.  
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O mesmo se aplica à ondulação, representada na Figura 4.1b, que é repetitiva 

numa distancia U, mas é bastante diferente numa distancia V. 

 

Essas informações ilustradas nas Figuras 4.1a e 4.1b demonstram a 

importância em selecionar o comprimento do perfil sobre o qual um parâmetro de 

textura de superfície será determinado. 

 

Dentro do comprimento medido tem-se as seguintes subdivisões, que são 

representados pela Figura 4.2. 

 

   L2 = comprimento total 

   L1 = comprimento de medição 

   L0 = comprimento inicial e final 

   L   = comprimento de amostragem 

Figura 4.1 – Efeito dos diferentes comprimentos de amostragem 
 Fonte – DAGNALL, M. A. (1986) 
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O comprimento L2 é o comprimento total percorrido pelo equipamento de 

medição. Os comprimentos Lo, que são o inicio e final da medição, são 

desconsiderados, pois tratam de comprimentos onde ocorre a aceleração e 

desaceleração do equipamento causando distorção na medição (variação da 

freqüência). Os comprimentos L são os comprimentos de amostragem dos quais 

são calculados os parâmetros estatísticos de rugosidade.  De acordo com a ISO 

4288 (1996) o comprimento de medição deve ser no mínimo 5 vezes o 

comprimento de amostragem. 

 

4.1.2. Filtros 

Conforme já descrito no item 3.1 uma superfície contêm irregularidades que 

são inerentes ao sistema de fabricação. Estas irregularidades são a rugosidade, a 

ondulação e o erro de forma. 

 

A rugosidade é definida em função do processo de fabricação, que pode ser o 

torneamento, retificação, brunimento, etc. A ondulação é determinada pela 

deflexão do equipamento, vibrações, ou por influencias externas. Já o erro de 

forma é devido à deflexão da peça ou erros nos barramentos de deslizamento da 

maquina-ferramenta. 

 

Como estas irregularidades são atribuídas a distintos processos e têm distintos 

efeitos no desempenho de uma superfície, elas são usualmente especificadas 

separadamente no projeto da superfície e controladas separadamente na sua 

 L2 

L L L 

L1 

L L L0 L0 

Figura 4.2 – Comprimento de medição, amostragem e total 
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fabricação (ASME B46.1, 2002). Para que isto seja possível, filtros digitais ou 

analógicos são usados para a separação da rugosidade, da ondulação e do erro 

de forma. Os filtros mais utilizados são o ISO 2CR, 2CR PC e o Gaussiano. 

 

O filtro ISO 2CR desconsidera os dois primeiros comprimentos de amostragem 

ou cut off do comprimento total de medição 

 

O filtro ISO 2CR PC (fase corrigida) desconsidera o primeiro e o último 

comprimento de amostragem. 

 

O filtro Gaussiano desconsidera a metade do primeiro e o do último 

comprimento de amostragem. 

 

4.1.3. Comprimento de onda limite (cut-off) 

O cut off é equivalente ao comprimento de amostragem quando é utilizado um 

filtro. Basicamente o cut-off é um método analógico (eletrônico) ou computacional 

de separar (filtrar) os comprimentos de onda acima ou abaixo do comprimento de 

onda de cut off selecionado. Ou seja, um filtro de rugosidade tendo um cut-off de 

0,8 mm permitirá somente comprimento de ondas abaixo de 0,8 mm para ser 

analisado. (DAGNALL, 1986) 

 

Os comprimentos de onda limite padronizados pela norma ASME B46.1 

(2002), para filtros de rugosidade são 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 e 8,0 mm. Dessa 

maneira, através da utilização de filtros com diferentes comprimentos de onda 

limite, o comprimento de onda mais adequado para a superfície pode ser 

selecionado. Entretanto, o filtro somente deve ser selecionado após consideração 

sobre a natureza da textura e quais das suas características são mais 

importantes. 

 

A Tabela 4.1 apresenta um guia geral para a seleção do comprimento de onda 

limite em função do processo de fabricação, recomendado por um fabricante de 

rugosímetros. 
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Fonte – DAGNALL, M. (1986) 
 

4.2. Parâmetros de Rugosidade 

Os parâmetros de rugosidade, como já comentado, têm sido objeto de estudo 

desde a invenção do perfilômetro de Abbott em 1933. Anteriormente, definia-se 

um parâmetro simples de rugosidade que dava a distância do maior pico ao maior 

vale, o parâmetro Ry (altura máxima do perfil), conforme ilustra a Figura 4.3. 

Todavia, essa especificação é altamente sensível a ocorrências extremas, as 

quais são principalmente encontradas em termos de riscos ocasionais que não 

são representativos da tendência geral da superfície analisada. (STOUT e DAVIS, 

1986) 

 

  

  

 

 

 

 

 Com o desenvolvimento de equipamentos de medição mais sofisticados, com 

o uso de computadores mais potentes foi possível o desenvolvimento de técnicas 

mais úteis e relevantes na caracterização de superfícies. Devido a essas novas 

tecnologias de medição de superfícies houve um crescimento no número de novos 

Processo de 

acabamento 
Comprimento de onda limite (“cut-off”), mm 

Fresamento 0,25 0,8 2,5 8,0 

Torneamento  X X X 

Retificação X X X  

Brochamento  X X  

Brunimento X X X  

Lapidação X X   

Torneamento com 

diamante 
X X   

Figura 4.3 – Especificação do parâmetro Ry 

Tabela 4.1: Comprimento de onda limite apropriado para diferentes processos  
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parâmetros. (LONARDO et al, 2002; SHERRINGTON, 1987; WHITEHOUSE, 

1981) 

 

Stout (1981) sugere alguns parâmetros (Tabela 4.2) para serem usados na 

medição de superfícies de acordo com as suas funções particulares. A partir 

dessa tabela, mais os parâmetros em 3D, parâmetros de rugosidade foram 

selecionados para o desenvolvimento deste trabalho. Foram enfatizados os de 

maior uso na indústria e os de grande potencial para estabelecer relações 

funcionais para projeto do produto e do processo e o controle de qualidade. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fonte – STOUT, K. J. (1981) 

 

4.2.1. Parâmetros de amplitude 

 Os parâmetros de rugosidade mais comuns são os que representam as 

variações da altura da superfície relativas a um plano de referência. O parâmetro 

mais utilizado é o parâmetro Ra, que é o desvio médio aritmético. Outros dois 

parâmetros que serão utilizados neste trabalho serão o coeficiente de simetria 

(Rsk) e Curtose (Rku). 

 

Função da superfície Parâmetros 

Mancais Ra, Rq, Rsk, Rk 

Vedação Ra, Rq, Rsk, Rk 

Pintura/Adesão Ra, Rq, Rsk, Rk 

Refletividade Inclinação e Curvaturas de picos 

Higiene Ra, Rq, Rsk, Rk 

Atrito Ra, Rq, Rsk, Rk 

Contatos térmicos Inclinação e Curvaturas de picos 

Tabela 4.2 - Parâmetros usados quanto ao aspecto funcional 
da superfície 
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4.2.1.1. Desvio médio aritmético Ra 

O desvio médio aritmético ou rugosidade media é definido como a média 

aritmética dos valores absolutos das ordenadas do perfil efetivo em relação à linha 

média num comprimento de amostragem conforme mostra a Figura 4.4. A 

expressão matemática é mostrada pela relação 4.1, conforme ISO 4287 (1997). 

 

                   dxxy
L

Ra
L

∫=
0

)(
1          (4.1) 

 

 Na Figura 4.4 pode ser visualizada a obtenção do Ra (RANK TAYLOR 

HOBSON, 199?): 

Em a), uma linha média x-x é definida no perfil gerado pela medição; 

Em b), a porção do perfil em todo comprimento de amostragem L e abaixo da 

linha média é então invertida e colocada acima desta linha; 

Em c), o parâmetro Ra é então definido como a altura média do perfil acima da 

linha media original x-x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
Ra 

b) 

c) 

  X 

X 

a) 

X 

X 

   X 

Figura 4.4. Desvio médio aritmético, Ra 
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O parâmetro Ra, embora severamente limitado em termos de informações 

fornecidas sobre a superfície, é o parâmetro mais amplamente utilizado na 

indústria. Embora a indústria tenha adotado o parâmetro Ra, muitos esforços para 

melhorar o entendimento do comportamento da superfície têm levado o 

surgimento de uma quantidade grande de outros parâmetros (WHITEHOUSE, 

1981). O número de parâmetros hoje disponíveis em 2D e 3D excede a 150. 

Apesar do parâmetro Ra ser mais usado como uma medida de rugosidade da 

superfície, projetistas e engenheiros de manufatura estão inseguros do significado 

da rugosidade que eles especificam, mesmo após 60 anos de uso generalizado. É 

interessante, portanto, considerar as razões da falta de confiança que os 

engenheiros tem na especificação da rugosidade. As possíveis causas para isto 

são comentadas a seguir. 

 

a) O parâmetro de rugosidade Ra é puramente uma medida de escala e define o 

perfil médio da rugosidade, mas não dá nenhuma informação da forma da 

rugosidade, a qual pode influenciar o desempenho funcional da superfície. Um 

parâmetro típico que descreve a forma da rugosidade é o Rsk (ver item 

4.2.1.2), o coeficiente de simetria, que pode ser mais útil em aplicações 

tribológicas. Uma superfície pode apresentar o mesmo valor de Ra, porém 

serem fabricadas por diferentes processos, como é ilustrado na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Superfícies com mesmo valor Ra com diferentes perfis 

  Ra 

  Ra 

  Ra 

  Ra 
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b) A escala da rugosidade não deveria ser especificada sozinha. O processo de 

geração da superfície poderia também ser mais bem definido de tal forma que 

ambas a rugosidade e a forma da superfície (ver Tabela 4.3) fossem incluídas 

na especificação geral. 

c) A análise da superfície é normalmente feita tomando uma pequena amostra de 

dados ao longo de um plano ao invés de obter uma informação tridimensional 

da rugosidade da superfície, que pode ser mais relevante ao desempenho 

funcional da superfície em serviço. 

d) Variações significativas podem ocorrer quando pequenas amostras são 

tomadas de uma grande população de dados. 

e) A baixa precisão dos instrumentos de medição pode se somar ao efeito do 

item c), o que complica a interpretação. 

 

 

Símbolo  Denominação  Exemplo  

 
Sulcos paralelos a linha representando a superfície a qual o 
símbolo é aplicado. 

 

 
Sulcos perpendiculares à linha representando a superfície a 
qual o símbolo é aplicado. 

 

 
Sulcos angulares em ambas direções à linha representando 
a superfície a qual o símbolo é aplicado.  

 

 Sulcos multidirecionais.  

 

 
Sulcos circulares relativos ao centro da superfície a qual o 
símbolo é aplicado. 

 

 
Sulcos radiais relativos ao centro da superfície a qual o 
símbolo é aplicado. 

 

 Sulcos particularizados, não direcionais, ou protuberantes. 

 
  Fonte – ASME Y14.36M (1996) 
 

Tabela 4.3 – Textura da superfície 
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4.2.1.2. Coeficiente de simetria (Rsk)  

A assimetria da distribuição é o critério de avaliação do formato (ou 

deformação) da curva de distribuição das amplitudes das irregularidades em 

relação à linha de referência, no comprimento de medição (Figura 4.6). 

Matematicamente o coeficiente de simetria (ver relação 4.2), é a expressão pelo 

terceiro momento central da função de probabilidade de distribuição das 

amplitudes das irregularidades. 

     Rsk =(1/nR3
q)∑y3

i     (4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 Em termos práticos, se o parâmetro Rsk for negativo, as irregularidades da 

superfície tem a forma da distribuição distorcida para cima, ou seja, caracterizada 

por sulcos. Caso contrario, quando for positiva, a superfície é caracterizada por 

picos. Superfícies com Rsk negativo são menos suscetíveis ao desgaste 

prematuro. Além disso, em aplicações como mancais lubrificados, os sulcos 

servem como deposito de lubrificante. Portanto, o parâmetro Rsk é importante 

para a medição de superfícies de mancais (para superfícies de mancais, 

recomenda-se Rsk entre –16 e –2,0). (CARPINETTI et al., 2000) 

 

  Assim como a curtose (Rku), o Rsk não tem unidade de medida, e ele é mais 

bem utilizado com um ou mais parâmetros para se ter uma melhor caracterização 

Superfície com a distribuição da amplitude 
aleatória 

Superfície com os picos dominantes 

Superfície com os picos removidos 

Figura 4.6 – Coeficiente de simetria Rsk  
Fonte – RANK TAYLOR HOBSON (199?) 
 



 

56

da superfície. (TAYLOR HOBSON CENTRE OF EXCELLENCE PRESENTATION, 

2000) 

 

4.2.1.3. Curtose, Rku 

 Curtose é um outro parâmetro indicativo do formato das irregularidades 

superficiais. Matematicamente, é expresso pelo quarto momento central da função 

de probabilidade de distribuição das amplitudes das irregularidades, ou seja: 

     K =(1/nR4
q)∑y4

i     (4.3) 

 

Curtose mede a forma da curva de distribuição das amplitudes, ou seja, o 

afinamento ou achatamento dessa curva (Figura 4.7). Em termos práticos, valores 

altos de Curtose (superiores a K=3), indicam que as irregularidades superficiais 

são “pontiagudas”, ou seja, mais suscetíveis ao desgaste prematuro do que 

superfícies não pontiagudas, com valores de curtoses mais baixos (geralmente 

menores que K=3). Assim, este parâmetro, juntamente com o percentual do 

suporte do perfil (Mr) a ser descrito mais adiante, e assimetria (Rsk) são 

complementares e igualmente importantes para a caracterização de superfícies de 

deslizamento e de mancais. (CARPINETTI et al., 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Curtose, Rku 
Fonte - TAYLOR HOBSON CENTRE OF 
EXCELLENCE PRESENTATION (2000) 
 

Rku < 3 

Rku = 3 

Rku > 3 
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O parâmetro Rku não leva em conta a magnitude geral da superfície, somente 

a sua forma ou quanto agudo são os picos e vales. Como o Rku não tem unidade 

de medida, resultados de diferentes fontes ou companhias precisam ser 

esclarecidos com outros parâmetros e informação de processo. (TAYLOR 

HOBSON CENTRE OF EXCELLENCE PRESENTATION, 2000) 

 

 Embora em alguns casos, os parâmetros curtose (Rku) e o coeficiente de 

simetria (Rsk) possam dar uma indicação do processo de manufatura, estes 

parâmetros são significantemente influenciados por poucos valores extremos. 

Entretanto, examinados os parâmetros funcionais, é possível identificar 

características das superfícies produzidas por diferentes classes de processos de 

manufatura. (STOUT, 2000) 

 

4.2.2. Parâmetros funcionais em 2D 

Antes da descrição destes parâmetros é importante citar a relação que os 

originaram através dos pesquisadores Abbott  e Firestone (1933). 

 

4.2.2.1. Curva Abbott-Firestone 

 Em 1933 Abbott e Firestone desenvolveram uma forma de descrever todas as 

propriedades de amplitude de uma superfície através da curva da razão de apoio 

(Bearing ratio curve), mais tarde denominada de curva Abbott-Firestone. 

 

 Esta curva é gerada através do fracionamento de uma superfície desde o 

maior pico até o vale mais profundo dentro de um comprimento determinado L 

conforme é mostrado na Figura 4.8. A fração, denominada Rmr conforme ISO 

4287 (1997), é determinada somando-se os comprimentos interseccionados pela 

linha de corte no perfil da rugosidade dividido pelo comprimento analisado L, 

conforme expresso pela relação 4.4. 
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4321

x
L

LLLL
Rmr

+++=       (4.4) 

 

Abbott e Firestone definiram 3 zonas do perfil da rugosidade conforme descrito 

abaixo: 

• Rugosidade do pico, P = profundidade representada de 2% a 25% do 

comprimento de apoio. 

• Rugosidade do núcleo, M = profundidade representada de 25% a 75% do 

comprimento de apoio. 

• Rugosidade do vale, V = profundidade representada de 75% a 98% do 

comprimento de apoio. 

 

Outra divisão citada por Bohm (1992) e usado pela indústria automobilística 

Francesa é a divisão em 3 seções conforme abaixo: 

 

• Zona de amaciamento = profundidade representada de 1% a 45% do 

comprimento de apoio. 

• Zona de operação = profundidade representada de 15% a 75% do 

comprimento de apoio. 

0 100 

Profundidade 
µm Maior pico 

Vale mais profundo 

Comprimento analisado L 

20% 

80% 
L1 L2 L3 

L4 

p 

Figura 4.8 – Curva Abbott-Firestone 

% do comprimento de 
apoio a uma 
profundidade p 

 

Curva Abbott-Firestone 

% 
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• Zona de lubrificação = profundidade representada de 45% a 99% do 

comprimento de apoio. 

 

Devido à importância pratica desta curva alguns parâmetros normalizados 

pelas normas ISO gerados através dela serão vistos a seguir. 

 

4.2.2.2. Parâmetros Rk  

O parâmetro de rugosidade tradicional Ra, baseado na norma ASME B46.1 

(1996) não fornece uma relação estreita entre a medição do desempenho de um 

motor e a rugosidade real da superfície conforme já visto anteriormente. Uma 

alternativa que os engenheiros de manufatura estão considerando é gradualmente 

implementar as normas ISO 13565-1 (1996), ISO13565-2 (1996), e a ISO 13565-3 

(1998). Estas normas sugerem o uso do Rk, Rpk, Rvk, Mr1 e o Mr2 em 

substituição ao parâmetro Ra no projeto e manufatura de componentes 

ultracríticos como, por exemplo, os cilindros e injetores de combustíveis. (FENG, 

POLYCARPOU e CONRY, 2002) 

 

Estes parâmetros propostos por Bodschwinna2 (apud Stout, 2000) e 

padronizados na DIN 4776-90, agora superada pela ISO 13565-2 (1996), são 

apropriados para superfícies altamente solicitadas tais como, superfícies de 

mancais, de cilindros de motores, de pistões e anéis de vedação, etc. 

(CARPINETTI et al., 2000; STOUT, 2000) 

 

As seguintes definições da notação são hoje apresentadas com base na ISO 

13565-2 (1996). 

• Rk = Profundidade da rugosidade central em micrometros [µm]. 

O parâmetro de rugosidade Rk mede a altura da porção do material do núcleo 

da superfície. É a altura entre a intersecção da reta secante à curva de menor 

inclinação com os eixos da Curva Abbott (Figura 4.9). 

                                                 
2 S.U. Bodenschwinna, H. and S.U. Mikro-Emo: “Funktionnsgerechte rauhheitskennwerte durch 
auswereten der Abbott-Kurve”, Teil 1-4. Z. Antriebstechnik, Vol 26, 1987 
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 A área de apoio de 40% corresponde a secante de menor inclinação da curva. 

Um pequeno valor de Rk daria uma alta resistência mecânica e uma alta 

capacidade de suportar cargas em operações de contato. (STOUT, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rpk = Altura reduzida dos picos em micrometros [µm].  

O parâmetro de rugosidade Rpk é a altura da porção dos picos protuberantes 

acima da rugosidade central (Figura 4.10). Ele fornece informações bastante úteis 

das propriedades de amaciamento da superfície. A diminuição do período de 

amaciamento é normalmente desejável na determinação do processo de 

usinagem de um mancal. Processos de manufatura que produzem pequenos 

valores de Rpk são adequados para obter boas propriedades de amaciamento 

onde a geometria de uma superfície é preocupante. (BOHM, 1992; STOUT, 2000) 

 

• Rvk = Profundidade reduzida dos vales em micrometros [µm].  

O parâmetro de rugosidade Rvk é a porção dos vales do perfil que estendem 

no material abaixo do perfil do núcleo (Figura 4.10). Ele fornece informações úteis 

sobre as propriedades de retenção de lubrificantes de uma superfície. 

Figura 4.9 – Determinação do parâmetro Rk  
Fonte – ISO 13565-2 (1996) 
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Processos de manufatura que produzem valores de Rvk relativamente grandes 

são adequados para obter boas propriedades de retenção de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mr1 = Percentual de material determinado pela linha de intersecção que 

separa os picos da rugosidade central (Figura 4.10). 

 

• Mr2 = Percentual de material determinado pela linha de intersecção que 

separa os vales da rugosidade central (Figura 4.10). 

 

Segundo Thomas (1999) esta técnica certamente fornece valores numéricos 

de vários parâmetros que discriminam com sucesso diferentes superfícies com 

mesmo Ra conforme é mostrado na Figura 4.11. 

Figura 4.10 – Determinação dos parâmetros Rvk , Rpk, Mr1 e Mr2  
Fonte – ISO 13565-2 (1996) 
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Figura 4.11 – Comparação dos parâmetros Rk, Rpk, Rvk para diferentes perfis com o 
mesmo valor de Ra 
Fonte - adaptado de Mummery3 1990 (apud Thomas 1999) 
 
 

Zipin (1990) criticou este método chamando-o simplesmente de uma 

propriedade matemática da distribuição Gaussiana não fornecendo nenhuma 

informação útil. 

 

Por outro lado Feng, Polycarpou e Conry (2002) relataram um estudo 

conduzido pela Micromatic/Textron, um fornecedor de equipamentos de 

brunimento de Detroit, onde foi mostrado que o perfil de apoio (Bearing Area 

Curve) tem sido reconhecido como o único meio efetivo para caracterizar 

superfícies e cientificamente relacionar a superfície ao desempenho do produto. 

Os seus estudos revelaram alguns efeitos do acabamento do cilindro nas 

características de operação de um motor diesel. Concluíram, após o estudo em 

um motor diesel de 4 cilindros de 7.6 L e 179 KW, que superfícies platafórmicas 

(Plateau)  lisas oferecem o melhor acabamento para este motor com relação ao 

                                                 
3 MUMMERY, L. Surface texture analysis: the handbook (Hommelwerke, Muhlhausen, 1990) 

Ra = 2,4 µm 
Rpk = 2,6 µm 
Rk = 8.2 µm 
Rvk = 2,6 µm 

Ra = 2,4 µm 
Rpk = 0,9 µm 
Rk = 1,9 µm 
Rvk = 9,8 µm 



 

 

63

consumo de óleo, desgaste dos anéis e volume de material perdido devido ao 

desgaste. Uma superfície platafórmica significa um perfil da rugosidade central da 

superfície medida pelos parâmetros Rk e Mr2. Entretanto, eles consideraram 

somente o Rk e o Rvk e não revelaram como obter estas especificações destes 

parâmetros. 

  

Um dos maiores desafios para implementar a norma ISO 13565-1996/1998 

está relacionado a como especificar e produzir segundo os cinco parâmetros (Rk, 

Rpk, Rvk, Mr1 e Mr1) ao invés de somente um (Ra). O processo de brunimento 

tem sido e será nos próximos anos o único processo disponível que poderá 

fornecer as rugosidades requeridas bem como a direção cruzada da camada 

superficial. A direção cruzada da camada superficial como se sabe é necessária 

para fornecer meios de retenção do lubrificante na superfície operacional dos 

pares em movimento relativo. (FENG, POLYCARPOU E CONRY, 2002) 

 

O cilindro de um motor tem vários requisitos de superfícies devido a suas 

funções tais como dispor de uma rugosidade superficial adequada para resistir ao 

desgaste, repor e reter lubrificante a altas temperaturas; em adição a dureza do 

cilindro, dimensões e tolerâncias geométricas para garantir outras funções 

próprias. Feng, Polycarpou e Conry (2002) relatam que estes dois tipos de 

componentes da textura superficial são obtidos com a combinação de vários 

movimentos durante o brunimento conforme ilustra a Figura 4.12. O primeiro 

movimento é rotacional com uma velocidade Vr tal que a direção da camada da 

superfície não seja paralela ao eixo do cilindro, facilitando a retenção de óleo, e 

por sua vez fornecer uma melhor resistência ao desgaste e eficiência na 

lubrificação. 
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O segundo movimento é uma oscilação vertical com uma velocidade Vo. Com 

a combinação desses dois movimentos de brunimento, é possível obter o ângulo 

cruzado requerido para facilitar a retenção de óleo lubrificante. A oscilação é 

restrita pela distancia L percorrida e pelo limite superior e inferior do percurso do 

brunidor, ambos tendo que satisfazer o requisito funcional do cilindro. A relação 

entre Vr e Vo determina o ângulo do cruzamento das estrias de brunimento. O 

terceiro movimento do brunimento é a alimentação radial desde aquela que 

proporciona o acabamento grosseiro até o acabamento fino para se obter os 

riscos na superfície sem alterar o diâmetro interno. Normalmente, se requer uma 

operação de brunimento grosseiro de vários passos seguido por uma operação de 

brunimento fino (superfinish) também de vários passos para se obter o 

acabamento da superfície final requerida. 

 

Figura 4.12 – Esquema do brunimento de um mancal 
Fonte – FENG, POLYCARPOU E CONRY. (2002) 
 

VO = Velocidade de oscilação 
Vr = Velocidade de rotação 
Vc = Velocidade de corte 
resultante 
∆ = Ângulo de inclinação (inset) 

Baixa rotação 

Mandril 

Sapata 

Abrasivo de 
brunimento 

Baixa rotação 

        
Oscilação 

 

Padrão das 
linhas 
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 Stout (2000) enfatiza que a ISO 13565-2 (1996) é adequada principalmente 

para caracterizar superfícies que são planas no topo e altamente estriadas. De 

outra forma pode-se ter informações não confiáveis. 

 

4.2.3. Parâmetros funcionais em 3D 

Para a maioria das análises de superfícies, a medição seccional ou de perfil 

são adequadas. Estas técnicas devem ser as preferidas a não ser que exista uma 

boa razão contrária. Entretanto, a maioria das interações das superfícies de 

engenharia, incluindo todos os fenômenos de contato, compreende uma área 

(3D), e a informação necessária para descrever as suas funções deve ser 

similarmente em 3D. Por exemplo, na maioria dos carregamentos de engenharia a 

área real de contato entre duas superfícies é menos do que 1% da sua área 

nominal. Portanto, uma medição seccional pode subestimar o número e o 

tamanho de características importantes ou mesmo não consideradas conforme 

ilustra a Figura 4.13. (BOWDEN e TABOR, 1950; THOMAS, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Portanto partindo de que a interação entre duas superfícies se dá através de 

uma área de contato é de esperar que a descrição e análise de superfícies 

Figura 4.13 – Medição de uma seção de uma superfície 
Fonte – THOMAS, R. T. (1999) 
 

Medição de uma secção pode 
perder algumas características 
representativas da superfície 
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baseadas na medição em 3D represente mais realísticamente e efetivamente os 

fenômenos a elas relacionados.  

  

 Stout (2000) analisa com profundidade os métodos de caracterização de 

superfícies em 3D e recomenda um conjunto de parâmetros primários dentro dos 

parâmetros de amplitude, parâmetros espaciais, parâmetros híbridos e parâmetros 

funcionais. A maioria destes parâmetros é uma derivação dos parâmetros em 2D. 

 

 Este trabalho se limitará na definição dos parâmetros funcionais, pois são 

capazes de caracterizar as superfícies de mancais quanto às propriedades de 

suportar cargas e de reter óleo.  

 

4.2.3.1. Curva da relação da área de apoio da superfície (Surface bearing area 

ratio Stp) 

 

 Conforme visto anteriormente a curva Abbott-Firestone é gerada através do 

perfil de uma superfície. Já a curva da relação da área de apoio da superfície é 

gerada pelo mesmo principio, porém através da área da superfície e não de um 

perfil conforme ilustrado pela Figura 4.14.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A relação da área de apoio de uma superfície é calculada pela relação 4.5. 

Figura 4.14 – Diagrama esquemático da área de apoio de uma superfície 
Fonte – STOUT, K. J. (2000) 
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onde, 

∆x e ∆y são os intervalos da amostragem, M e N representam o número de pontos 

de amostragem nas direções x e y respectivamente. 
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hAihA , Ai(h) é a área de cada célula de apoio da área secionada na 

altura normalizada h. 

 

yxNM ∆∆−− .)1)(1( é a área total da superfície analisada. 
 
 A curva gerada é representada pela Figura 4.15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15 – Relação da área de apoio Stp [%] 
h0.05 corresponde a altura com 5% da área de apoio 
h0.8 corresponde a altura com 80% da área de apoio 
Fonte – SUH et al (2003) 
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4.2.3.2. Índice de apoio da superfície, Sbi (Surface bearing index) 

O índice de apoio da superfície é definido como sendo a razão entre os 

parâmetros desvio RMS e a altura da superfície a 5% da área de mancal, isto é, 

                                       
05.005.0

1

h

Sq
Sbi ==

η
                (4.6) 

onde, 

Sq é o desvio médio quadrático (equivalente ao Rq em 2D) e η0.05 é a altura da 

superfície correspondente a 5% da área de mancal. Um valor alto do Sbi indica 

que a superfície sob análise tem uma boa propriedade de mancal. 

 

Em processos tribológicos que transformam uma superfície nova em uma 

superfície com desgaste, este índice aumenta correspondentemente. Geralmente 

este índice é maior do que zero, isto é, 5% de área de mancal esta acima da linha 

média. Para uma faixa grande de superfícies de engenharia, este índice está entre 

0,3 e 2,0. (STOUT, 2000) 

 

4.2.3.3. Índice do núcleo da superfície, Sci (Surface core index) 

Este índice é a razão do volume vazio (ver Figura 4.16) da área de 

amostragem na zona do núcleo da superfície, sobre o desvio médio quadrático 

Sq, conforme mostrado pela relação 4.7. A figura 4.16 mostra esquematicamente 

o volume vazio e o volume de material de uma superfície. 

 

 

Figura 4.16 – Diagrama esquemática do volume de 
material e do volume vazio de uma superfície  
Fonte – STOUT, K. J. (2000) 
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onde, 

Vv(h0.05) é o volume vazio da superfície na altura correspondente a 5% da área de 

apoio e 

Vv(h0.8) é o volume vazio da superfície na altura correspondente a 80% da área de 

apoio. 

 

Um valor alto do Sci indica uma boa retenção de fluido na zona do núcleo da 

superfície. Este índice diminui quando uma superfície passa por um processo de 

desgaste. (STOUT, 2000) 

 

4.2.3.4. Índice do vale da superfície, Svi (Surface valley index) 

 Este índice é a razão do volume vazio (ver Figura 4.16) da área de 

amostragem na zona de vale da superfície sobre o desvio médio quadrático Sq, 

conforme mostrado pela relação 4.8. 

    Sq
yxNM

hVv
Svi /]

.).1)(1(

)(
[ 8.0

∆∆−−
=     (4.8) 

  Um valor alto do Svi indica uma boa retenção de fluido na zona do vale. Num 

processo tribológico este parâmetro se mantêm estável. 

 

 Suh, Polycarpou e Conry (2003) mostram através de um teste tribológico 

controlado, de uma típica superfície de engenharia, a evolução da rugosidade 

através destes parâmetros. Neste experimento é mostrada a capacidade dos 

parâmetros funcionais em traduzir o efeito progressivo do desgaste através da 

redução da capacidade de retenção de fluido e um aumento no índice de apoio da 

superfície, onde ambos indicam que o lubrificante não pode ser mais retido 

suficientemente. A perda da capacidade de retenção do lubrificante significa um 

aumento da área real de contato, levando a um eventual contato metal-metal sem 

qualquer filme no processo de desgaste. Desta forma os autores mostram que os 

parâmetros funcionais podem ser usados para correlacionar as mudanças 
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topográficas com as mudanças físicas que ocorrem durante o desgaste 

progressivo da superfície.  
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5. UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE PARA 

CARACTERIZAÇÃO DE UMA SUPERFICIE QUANTO AO SEU PROCESSO 

DE FABRICAÇÃO ANTES E APÓS UM TESTE DE VIDA ACELERADO. 

 

Neste capitulo são utilizados os parâmetros de rugosidade para caracterização 

de uma superfície quanto ao seu processo de fabricação antes e após um teste de 

vida acelerado. Os capítulos anteriores discorreram sobre propriedades de 

superfícies de engenharia, parâmetros de rugosidade para caracteriza-las e sobre 

as condições de regimes de lubrificação a que um mancal típico de um 

compressor hermético está sujeito durante o seu ciclo de trabalho. Nesses 

mancais o contato metal-metal é inevitável durante a partida e a parada de 

funcionamento do compressor quando operando num sistema de refrigeração. É, 

portanto de se esperar uma mudança na superfície das peças que entram em 

contato durante a vida deste tipo de sistema mecânico. 

 

Como consta da literatura e já comentado, o grande desafio dos 

pesquisadores, projetistas e fabricantes na produção de uma superfície para 

mancal hidrodinâmico é a determinação de um processo de fabricação que lhe 

forneça a mais adequada característica funcional na obtenção do melhor 

desempenho possível no sistema em que irá atuar. Considerou-se alguns 

parâmetros de rugosidade existentes para a caracterização de uma superfície de 

acordo com sua função, assim como para determinar e controlar seu processo de 

fabricação.  

 

Partindo dos trabalhos já desenvolvidos nesta área o que se propõe é a 

verificação da eficácia dos parâmetros de rugosidade na caracterização de uma 

superfície quanto ao seu processo de fabricação e também quanto ao 

comportamento tribológico da superfície de um mancal hidrodinâmico quando 
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sujeito a um teste de vida acelerado (FREITAS, 2006). Assim sendo, pergunta-se: 

seria possível, através desses parâmetros, verificar a degradação das superfícies 

em contato ao longo de sua vida? A resposta seria positiva, pois como qualquer 

equipamento mecânico tem uma vida finita, logo, especificamente os mancais 

sofrem uma deterioração das suas superfícies afetando suas propriedades 

funcionais tais como, capacidade de suportar cargas, retenção de óleo e 

resistência ao desgaste. Uma outra pergunta também pode ser colocada: os 

parâmetros de rugosidade são capazes de diagnosticar esta mudança no 

comportamento tribológico das superfícies?  

 

Para responder a estas questões e atingir os objetivos deste trabalho foi 

utilizada a metodologia descrita no item a seguir. 

 

5.1. Metodologia 

a) Foi escolhido um compressor hermético usado na refrigeração doméstica para 

avaliação das superfícies de seus componentes (eixo e mancal) nos testes 

realizados; 

b) Foram determinados o tamanho mínimo de amostras e a metodologia para 

avaliação dos parâmetros de rugosidade escolhidos; 

c) Foram determinados as condições de testes de durabilidade e o número de 

experimentos para avaliar a mudança topográfica das superfícies; 

d) Foram analisadas as superfícies antes e após o teste de durabilidade através 

dos parâmetros escolhidos; 

e) Foram analisadas as variações dos parâmetros de rugosidade com as 

condições de teste escolhidas. 

 

5.1.1. Compressor hermético 

Foi escolhido o compressor hermético usado na refrigeração doméstica para 

realização deste experimento. O compressor em questão tem uma capacidade 

frigorífica de 800 BTU/h, voltagem de alimentação de 127 V e freqüência de 

alimentação de 60 Hz. As superfícies analisadas foram o eixo virabrequim de 
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material de ferro fundido nodular austemperado e o mancal de ferro fundido 

cinzento. O lubrificante utilizado foi óleo sintético poliolester de viscosidade 10cSt. 

 

A superfície do eixo foi obtida através do processo de retificação centeless 

com a configuração que se segue: 

• Rebolo: 55A120LVA; 

• Velocidade angular do rebolo de corte 1340 rpm; 

• Velocidade do rebolo de arraste 25 a 28 rpm; 

• Spark out de 1,5 s. 

 

A superfície do mancal foi obtida pelo processo de brunimento com bucha 

diamantada com a seguinte configuração: 

• Bucha diamantada 1° estagio: D91; 

• Bucha diamantada 2° estagio: D91; 

• Bucha diamantada 3° estagio: D126; 

• Bucha diamantada 4° estagio: D126; 

• Régua diamantada 5° estagio: D7; 

• Régua diamantada 6° estagio: D7; 

• Velocidade de corte 46m/min; 

• Rotação de trabalho 770 rpm; 

• Avanço 4,3 mm/volta. 

 

Observação: O processo de usinagem acima foi definido para a realização deste 

experimento que pode não ser o mesmo utilizado pela Tecumseh do Brasil Ltda. 

 

5.1.2. Tamanho da amostra e critério utilizado para avaliação dos parâmetros de 

rugosidade 

 

O tamanho da amostra foi determinado em função da sistemática adotada para 

avaliação da evolução topográfica da superfície nos testes divididos em períodos 

pré-estabelecidos. Foram avaliadas duas condições de teste, uma em 

funcionamento contínuo do compressor e outra com funcionamento intermitente, 
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com ocorrências de partidas e paradas do componente testado. As descrições dos 

testes encontram-se no item 5.3. 

 

No funcionamento contínuo o período de tempo total do teste foi de 500 h ou 

21 dias e no intermitente foi de 125.000,00 ciclos ou 21 dias. Como um dos 

objetivos do experimento é de avaliar a evolução topográfica das superfícies 

deslizantes, os testes foram divididos em períodos de tempo conforme distribuição 

mostrada na Tabela 5.1. 

 

 

Condição de teste 
Períodos de teste (dia) 

Contínuo (h) Intermitente (ciclos) 

0,25 6,0 1.440,00 

0,50 12,0 2.880,00 

1,00 24,0 5.760,00 

2,00 48,0 11.520,00 

3,00 72,0 17.280,00 

6,00 144,0 34.560,00 

12,00 288,0 69.120,00 

15,00 360,0 86.400,00 

21,00 504,0 125.000,00 

 
 

A condição de teste mostrado na Tabela 5.1 foi definido para este experimento 

o que não significa que é  a mesma condição adotada pela Tecumseh do Brasil 

Ltda. 

 

Devido a disponibilidade dos recursos existentes para a realização dos testes 

foram determinados 3 compressores para cada período de teste realizado, 

perfazendo um total de 27 compressores. A quantidade mínima de 3 

compressores por período de teste é uma quantidade razoável para verificar a 

variação da variável em estudo. As variáveis envolvidas na montagem dos 

compressores são constantes e a única variável preocupante, que é a folga entre 

eixo e mancal, foi mantida igual para todas as montagens realizadas. 

 

Tabela 5.1 – Período de testes 
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Para atingir o objetivo este trabalho foram realizados 2 experimentos descritos 

a seguir.  

 

5.1.3. Experimento 1 

27 compressores herméticos para refrigeração doméstica foram submetidos ao 

teste de vida acelerado em regime de funcionamento contínuo. Nesta condição o 

contato metal-metal dos mancais foi reduzido ao mínimo possível, pois o regime 

de funcionamento não envolveu partidas e paradas ao longo do experimento. 

Parâmetros funcionais de rugosidade em 2D e em 3D foram utilizados para as 

medições das superfícies dos eixos. 

 

Outros 27 compressores herméticos para refrigeração doméstica foram 

submetidos ao teste de vida acelerado. Desta vez foi aplicado o regime de 

funcionamento intermitente, ou seja, foram incluídas partidas e paradas durante o 

experimento, provocando o contato metal-metal entre as superfícies deslizantes. 

Somente parâmetros em 2D foram utilizados para as medições das superfícies 

dos eixos no teste intermitente. 

 

A duração de ambos os testes (contínuo e intermitente) foi dividida em 

períodos de tempo em dias. Para cada período foram testados 3 compressores 

nas condições mostradas nas Tabelas 5.2 e 5.3. 

 

 

Condição do teste 
 Numero do 

compressor 
Duração do 
teste (dia) Pressão de sucção 

(psig) Pressão de descarga (psig) 

01.co 0,25 14 450 
02.co 0,25 14 450 
03.co 0,25 14 450 
04.co 0,50 14 450 
05.co 0,50 14 450 
06.co 0,50 14 450 
07.co 1,0 14 450 
08.co 1,0 14 450 
09.co 1,0 14 450 
010.co 2,0 14 450 
011.co 2,0 14 450 
012.co 2,0 14 450 

Tabela 5.2 – Condição do teste de vida acelerado contínuo 
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Condição do teste 
 

Numero do 
compressor 

Duração do 
teste (dia) 

Pressão de sucção 
(psig) Pressão de descarga (psig) 

013.co 3,0 14 450 
014.co 3,0 14 450 
015.co 3,0 14 450 
016.co 6,0 14 450 
017.co 6,0 14 450 
018.co 6,0 14 450 
019.co 12,0 14 450 
020.co 12,0 14 450 
021.co 12,0 14 450 
022.co 15,0 14 450 
023.co 15,0 14 450 
024.co 15,0 14 450 
025.co 21,0 14 450 
026.co 21,0 14 450 
027.co 21,0 14 450 

 

 

Condição do teste Numero do 
compressor 

Duração do 
teste (dia) Pressão de 

sucção (psig) Pressão de descarga (psig) 

01.ci 0,25 12,8 386 
02.ci 0,25 12,8 386 
03.ci 0,25 12,8 386 
04.ci 0,50 12,8 386 
05.ci 0,50 12,8 386 
06.ci 0,50 12,8 386 
07.ci 1,0 12,8 386 
08.ci 1,0 12,8 386 
09.ci 1,0 12,8 386 
010.ci 2,0 12,8 386 
011.ci 2,0 12,8 386 
012.ci 2,0 12,8 386 
013.ci 3,0 12,8 386 
014.ci 3,0 12,8 386 
015.ci 3,0 12,8 386 
016.ci 6,0 12,8 386 
017.ci 6,0 12,8 386 
018.ci 6,0 12,8 386 
019.ci 12,0 12,8 386 
020.ci 12,0 12,8 386 
021.ci 12,0 12,8 386 
022.ci 15,0 12,8 386 
023.ci 15,0 12,8 386 
024.ci 15,0 12,8 386 
025.ci 21,0 12,8 386 
026.ci 21,0 12,8 386 
027.ci 21,0 12,8 386 

Tabela 5.3 – Condição do teste ciclado 
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 A identificação do compressor foi feita com um número seqüencial sucedido 

pelas letras co  para o teste continuo e ci  para o teste intermitente. Por exemplo, a 

identificação 024.ci significa o compressor de número 24 do teste intermitente. 

No funcionamento intermitente o sistema foi regulado com temporizador para 

trabalhar durante 7,0 segundos e ficar estacionário também durante 7,0 segundos 

numa condição de pressão de 386 psig na descarga e 12,8 psig na sucção. Um 

ciclo corresponde a 7 segundos funcionando e 7 segundos desligado. 

 

5.1.4. Experimento 2 

  27 compressores herméticos para refrigeração doméstica também foram 

submetidos ao teste de vida acelerado, de forma cíclica, ou seja, foram incluídas 

partidas e paradas durante o teste provocando o contato metal-metal entre as 

superfícies deslizantes. Parâmetros em 2D foram utilizados para as medições das 

superfícies. A diferença deste experimento com o experimento 1 foi a medição da 

superfície em 2D realizada tanto no eixo quanto no mancal para verificar o 

comportamento do par deslizante.  

 

A duração do teste foi dividida em períodos de tempo em dias e para cada 

período foram testados 3 compressores nas condições mostradas na Tabela 5.4. 

 

 

Condição do teste 
 Numero do 

compressor 
Duração do 
teste (ciclos) Pressão de 

sucção (psig) Pressão de descarga (psig) 

01.ci2 0,25 12,8 386 
02.ci2 0,25 12,8 386 
03.ci2 0,25 12,8 386 
04.ci2 0,50 12,8 386 
05.ci2 0,50 12,8 386 
06.ci2 0,50 12,8 386 
07.ci2 1,0 12,8 386 
08.ci2 1,0 12,8 386 
09.ci2 1,0 12,8 386 
010.ci2 2,0 12,8 386 
011.ci2 2,0 12,8 386 
012.ci2 2,0 12,8 386 
013.ci2 3,0 12,8 386 
014.ci2 3,0 12,8 386 
015.ci2 3,0 12,8 386 

Tabela 5.4 – Condição do teste ciclado 
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Condição do teste 
 Numero do 

compressor 
Duração do 
teste (ciclos) Pressão de 

sucção (psig) Pressão de descarga (psig) 

016.ci2 6,0 12,8 386 
017.ci2 6,0 12,8 386 
018.ci2 6,0 12,8 386 
019.ci2 12,0 12,8 386 
020.ci2 12,0 12,8 386 
021.ci2 12,0 12,8 386 
022.ci2 15,0 12,8 386 
023.ci2 15,0 12,8 386 
024.ci2 15,0 12,8 386 
025.ci2 21,0 12,8 386 
026.ci2 21,0 12,8 386 
027.ci2 21,0 12,8 386 

 

Sendo este teste o segundo teste intermitente realizado, foi acrescentado o 

numero 2 na identificação do numero do compressor conforme mostrado na 

primeira coluna da Tabela 5.4. 

 

No funcionamento cíclico o sistema foi regulado com temporizador para 

trabalhar durante 7,0 segundos e ficar estacionário também durante 7,0 segundos 

numa condição de pressão de 386 psig na descarga e 12,8 psig na sucção. Ou 

seja, um ciclo corresponde a 7 segundos em funcionamento e 7 segundos 

desligado. 

 

5.1.5. Bancada de teste de durabilidade 

Os testes de vida acelerados foram realizados em bancadas de testes no 

Laboratório da Tecumseh do Brasil Ltda. A figura 5.1 mostra a foto da bancada 

utilizada.  
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A bancada de teste de vida acelerado é um circuito fechado por onde circula o 

gás refrigerante (R134a) bombeado pelo compressor. Para provocar uma 

solicitação severa nos mancais o sistema foi ajustado para trabalhar com uma alta 

taxa de compressão conforme descrito acima. 

 

O registro de temperatura e de pressão foi feito por um sistema de aquisição 

de dados acoplado a um microcomputador conforme esquematizado na Figura 

5.2. Desta forma foi possível monitorar as condições de trabalho mantendo-a 

uniforme durante todo período de teste. 

Figura 5.1 – Bancada de teste de vida acelerado 
Fonte – Tecumseh do Brasil Ltda 
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Figura 5.2 – Sistema de monitoramento das condições de teste 
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5.1.6.  Equipamentos Utilizados nas Medições das Superfícies 

As medições das superfícies dos mancais, feitas em 2D, foram realizadas com 

um perfilômetro com apalpador mecânico Form Talysurf Series 2, cuja resolução 

vertical é de 12,8 nm numa faixa de 10 mm e velocidade transversal de 1,0 mm/s. 

O apalpador utilizado foi o de ponta cônica de raio de 2 µm. Filtro Gaussiano, 

cutoff (Lc) = 0,8 mm, amplitude da banda  300:1 (ISO). 

 

Conforme ASME B46.1 (2002), para os níveis de rugosidade medidas usou-se 

um cut-off de 0,8 mm e um comprimento de medição de 7 mm. Tanto o eixo 

quanto o mancal foram medidos com este equipamento. Os relatórios das 

medições geradas são representados pelas Figuras 5.3 e 5.4. 

 

 Perfil modificado 22/07/2005 17:49:07Guia - R/7x0.8mm/G/300/Linha LS 
24/05/2005 18:52:42Guia TP 04 - 7.1mm/James/Form Talysurf 
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Ra µm0,1318
Rsk -0,3115
Rp µm0,5011
RLo mm5,6061
Rlq µm22,29
Rda °1,90
RS µm15,52
Rln mm5,6000

Rq µm0,1705
Rku 4,5967
Rv µm0,6745
Rt µm1,8105
Rdq °2,75
Rz µm1,1755
RSm µm91,59
Rc µm0,5966

Rz(JIS) µm0,7894
R3z µm0,7080
R3y µm0,7733
Rz(DIN) µm1,1755
Rmr(c)  (1) %89,52
RHSC  (1) picos134
Rdc  (1) µm0,3513
Rmr  (1) %89,52
RVo  (1) vol0,0071
RPc  (1) pcs/cm373,2

Profundidade (pico) µm1,000
Altura (média) µm0,000
mr1% %8,0
Profundidade (pico) µm1,000
Desvio µm0,000
Altura (média) µm0,000

mr2% %80,0

mr% %50,00
largura de faixa µm0,00

Figura 5.3 – Relatório com os parâmetros de rugosidade do eixo referente 
ao compressor 4.co do teste continuo de 500,0 h (Tabela 5.2) 
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As medições dos parâmetros em 3D foram realizadas em um perfilômetro 

óptico Talysurf CCI3000, cuja resolução vertical é de 0,1A°, velocidade de 

rastreamento vertical de 7µm/s, área de medição (x,y) de 0,36 mm2 a 7,0 mm2. 

Devido à impossibilidade de medir os mancais (medidas internas) somente os 

eixos foram medidos com este equipamento. Como se trata de uma superfície 

cilíndrica foi determinada uma área de 0,367 x 0,367 mm para a medição, 

evitando assim possíveis distorções nas medidas. A Figura 5.5 mostra a superfície 

gerada em 3D de uma medição realizada. 

 
Tabela RK 22/07/2005 17:48:20Guia - Rk/6x0.8mm/Rk/100/Linha LS 

24/05/2005 18:52:42Guia TP 04 - 7.1mm/James/Form Talysurf 

Rpk

Rk

Rvk

0%

100%

Mr1 Mr20% 100%

Rk µm0,4160
Rpk µm0,1462
Rvk µm0,1893

Mr1 %6,98
Mr2 %89,11
Rampa °-0,114

A1 vol0,0005
A2 vol0,0010

Figura 5.4 – Parâmetros Rk medidos no eixo referente ao compressor 4.co 
do teste continuo de 500,0 h (Tabela 5.2) 
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Figura 5.5 – Representação da superfície medida em 3D do eixo 
referente ao compressor 4.co do teste continuo 500,0 h (Tabela 5.2) 
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O perfilômetro gera um relatório com os valores de todos os parâmetros 

selecionados conforme ilustra a Figura 5.6. 

 

Parameters calculated on the surface 03a > ... > 
Form removed : Polynomial of order 4 
Amplitude Parameters 
Sa = 0.326 µm 
Sq = 0.431 µm 
St = 5.82 µm 
Sz = 4.81 µm 
Sp = 1.51 µm 
Sv = 4.31 µm 
Ssk = -1.16 
Sku = 5.59 
Hybrid Parameters 
Sdq = 0.944 µm/µm 
Ssc = 3.89 1/µm 
Sdr = 35.6 % 
Area & volume Parameters 
Smr = 7.51 % (1 µm under the highest peak) 
Sdc = 0.644 µm (20%-80%) 
Smmr = 4.31 µm3/µm2 
Smvr = 1.51 µm3/µm2 
STp = 82.2 % (1 µmunder the ref 2%) 
SHTp = 0.644 µm (20%-80%) 
Spatial Parameters 
SPc = 0 pks/mm2 (1 µm ; 10 µm) 
Sds = 317422 pks/mm2 
Str = 0.0547 
Sal = 6.82 µm 
Std = -2.5 ° 
Sfd = 2.61 
Functional Parameters, Gaussian Filter, 0.183 mm 
Sk = 0.883 µm 
Spk = 0.211 µm 
Svk = 0.74 µm 
Sr1 = 6.09 % 
Sr2 = 86.2 % 
Functional Parameters, not filtered 
Sbi = 0.455 
Sci = 1.16 
Svi = 0.165 
Vv = 1.09 µm3/µm2 (0.01 %) 
Vm = 4.31 µm3/µm2 (0.01 %) 
Vmp = 0.484 µm3/µm2 
Vmc = 3.09 µm3/µm2 
Vvc = 0.411 µm3/µm2 
Vvv = 0.0709 µm3/µm2 
Flatness Parameters (ISO 12781), LSPL, Gaussian Fil ter, 
0.183 mm 
FLTt = 142 µm 
FLTp = 80.4 µm 
FLTv = 61.5 µm 
FLTq = 35.1 µm 

For demonstration purpose only! 
 
 Figura 5.6 – Relatório gerado pelo perfilômetro óptico CCI3000 Talysurf do 

eixo referente ao compressor 4.co (Tabela 5.2) 
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5.1.7.  Peças utilizadas para avaliação da superfície  

As superfícies medidas foram o eixo virabrequim e o mancal conforme 

ilustrado nas Figuras 5.7 e 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 As características básicas do eixo são as seguintes. 

• Diâmetro - 19,073 mm. 

• Material - Ferro fundido nodular. 

• Tratamento superficial - Austêmpera. 

• Dureza - 28 – 37 HRC. 

• Processo de fabricação final da superfície - retificado e fosfatizado (fosfato 

mangânico) 8 µin. 

• Rotação de trabalho - 3600 rpm (60 Hz).  

 Região da superfície do eixo analisada 
Direção da medição 

Figura 5.7 – Eixo virabrequim 
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 As características básicas do mancal são as seguintes. 

• Diâmetro - 19,095 mm. 

• Material - Ferro fundido cinzento. 

• Tratamento superficial - nenhum. 

• Dureza - 143 – 197 BHN. 

• Processo de fabricação final da superfície - brunido 16 µin. 

 

Observação: As características do eixo e do mancal foram determinadas para este 

experimento o que não significa que são as mesmas utilizadas pelos produtos da 

Tecumseh do Brasil Ltda. 

 

5.1.8. Método de análise 

Conforme já descrito foram utilizados 3 compressores para cada período de 

teste, perfazendo um total de 27 compressores para cada condição de teste. Os 

Figura 5.8 - Mancal 

Região da superfície do mancal analisada 

Direção da medição 
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compressores foram montados numa única seqüência na linha de montagem e 

num mesmo turno de trabalho para evitar variações de montagem. 

 O objetivo do experimento foi de verificar a diferença entre os processos 

utilizados na fabricação do eixo e do mancal e a evolução da superfície ao longo 

do teste divididos em períodos conforme mostrado nas Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4, 

porém não foi utilizado o mesmo compressor nos vários períodos de tempo devido 

aos erros que poderiam se agregar aos resultados durante a montagem e 

desmontagem do conjunto. As folgas de montagem entre eixo e mancal (0,020 

mm) foram mantidas iguais para todos os conjuntos.  

 

A análise da evolução topográfica das superfícies antes e após o teste de vida 

acelerado foi feita dividindo a média das medições dos 3 compressores de cada 

período de teste antes e após o teste de vida acelerado conforme ilustrado na 

Tabela 5.5. Neste caso, utiliza-se como exemplo, o parâmetro de rugosidade Ra.  

 

 

Ra (µm) 
Compressor Tempo (dia) Antes do 

teste 
Após o 
teste 

1.co 0,201 0,196 
2.co 0,233 0,254 
3.co 

0,25 
0,132 0,149 

Média  0,19 0.20 

 

Parâmetro 
adimensionalisado 
para o período de 
0,25 dias 

05,1
19,0

20,0 ==Ra  

4.co 0,18 0,163 
5.co 0,18 0,187 
6.co 

0,50 
0,15 0,167 

Média  0,17 0,17 

 

Parâmetro 
adimensionalisado 
para o período de 
0,50 dias 

00,1
17,0

17,0 ==Ra  

 

 Os valores da Tabela 5.5 foram plotados em gráfico conforme Figura 5.9. 

Seguindo este procedimento o resultado adimensional da peça antes da 

montagem é 1, ou seja, antes do teste de vida acelerado, o período de 

funcionamento é igual a zero dia. 

Tabela 5.5 - Parâmetros medidos antes e após teste de vida 
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  As superfícies que apresentaram riscos não representativos da rugosidade 

foram desconsideradas no calculo da média dos valores por distorcerem os 

resultados. A Figura 5.10 representa bem um caso de um risco que 

descaracteriza a superfície.  

Figura 5.9 – Gráfico da evolução do parâmetro na forma adimensional 

Figura 5.10 – Superfície do mancal descaracterizada por um risco 

Rugosidade média adimensional (Ra)
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5.2.  Resultados Obtidos 

A análise dos resultados foi feita com dois objetivos. Primeiro verificar a 

capacidade dos parâmetros de rugosidade em caracterizar os processos de 

fabricação do mancal e do eixo. Segundo caracterizar a evolução tribológica da 

superfície antes e após o teste de vida acelerado. 

 

5.2.1. Caracterização do processo de fabricação do par eixo-mancal 

Conforme descrito no item 5.1 as superfícies finais dos eixos foram obtidas 

através da retificação (centerless) e as dos mancais através do brunimento. Com 

o uso dos parâmetros de rugosidade verificamos se os parâmetros escolhidos 

caracterizam as diferenças entre os dois processos de fabricação. Para esta 

comparação foram utilizados os valores de rugosidade absoluta obtidos no 

Experimento 2 antes do teste, mostrados na Tabela 5.6. 

 

 
 

 

 
  
 
 

Parâmetros de rugosidade (média dos grupos) 

Experimento 2 

Ra (µm) Rsk Rku Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm) 

Grupos 

de 

teste 

(dia) Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal 

0,25 0,19 0,15 -0,42 -2,62 4,37 12,93 0,59 0,21 0,21 0,11 0,34 0,34 
0,50 0,22 0,14 -0,18 -2,74 4,95 17,19 0,68 0,20 0,29 0,14 0,36 0,36 
1,0 0,17 0,09 -0,88 -4,98 5,79 61,52 0,50 0,13 0,20 0,08 0,39 0,39 
2,0 0,22 0,16 -0,74 -3,46 5,80 21,03 0,67 0,21 0,27 0,13 0,45 0,45 
3,0 0,20 0,16 -0,70 -2,71 8,40 12,52 0,61 0,21 0,33 0,09 0,42 0,42 
6,0 0,20 0,13 0,13 -2,72 5,22 14,18 0,60 0,20 0,36 0,13 0,36 0,36 
12,0 0,22 0,13 -0,47 -3,79 5,79 29,25 0,64 0,19 0,29 0,13 0,43 0,43 
15,0 0,20 0,15 -0,04 -3,22 9,88 19,06 0,59 0,21 0,31 0,13 0,40 0,40 
21,0 0,22 0,16 -0,05 -2,54 4,87 11,83 0,62 0,21 0,38 0,17 0,37 0,37 
Média 0,21 0,14 -0,37 -3,20 6,12 22,17 0,61 0,20 0,29 0,12 0,39 0,65 
Mínimo 0,17 0,09 -0,88 -4,98 4,37 11,83 0,50 0,19 0,21 0,08 0,34 0,42 
Máximo 0,22 0,16 -0,04 -2,54 9,88 61,52 0,68 0,21 0,38 0,17 0,45 0,79 

Tabela 5.6 – Parâmetros de rugosidade do experimento 2 
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As Figuras 5.11 a 5.16 mostram graficamente os valores dos parâmetros Ra, 

Rku, Rsk e Rk (Rk, Rpk e Rvk) das duas superfícies analisadas, o eixo e o 

mancal. 

 

Ra 
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Figura 5.11 – Parâmetro Ra, 
valores absolutos 

Rku 

0

10

20

30

40

50

60

70

0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 6,0 12,0 15,0 21,0

Periodo (dia)

R
ku

 

Mancal

Eixo

Figura 5.12 – Parâmetro Rku, 
valores absolutos 
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Figura 5.13 – Parâmetro Rsk, 
valores absolutos 
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Figura 5.16 – Parâmetro Rvk, 
valores absolutos  

Figura 5.14 – Parâmetro Rk, 
valores absolutos 
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Figura 5.15 – Parâmetro Rpk, 
valores absolutos  
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As Figuras 5.17 a 5.22 mostram os valores mínimos, médios e máximos dos 

parâmetros de rugosidade de cada processo de usinagem utilizado das duas 

superfícies analisadas. 
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Figura 5.19 – Parâmetro Rsk, 
valores mínimo, médio e máximo 
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Figura 5.21 – Parâmetro Rpk, 
valores mínimo, médio e máximo 
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Figura 5.20 – Parâmetro Rk, 
valores mínimo, médio e máximo 
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Figura 5.22 – Parâmetro Rvk, 
valores mínimo, médio e máximo 
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Figura 5.17 – Parâmetro Ra, 
valores mínimo, médio e máximo 
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Figura 5.18 – Parâmetro Rku, 
valores mínimo, médio e máximo  
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 As Figuras 5.11 e 5.17 mostram os valores do parâmetro de rugosidade Ra do 

eixo e do mancal. Os valores deste parâmetro não mostram nenhuma informação 

sobre a forma do perfil, mas apenas a diferença quantitativa da amplitude media 

dos picos e vales das superfícies. Já os valores dos parâmetros de rugosidade, 

Rsk, Rku e Rk (Rk, Rpk e Rvk), mostrados nas Figuras 5.12 a 5.16 e 5.18 a 5.22, 

permitem avaliar o tipo de perfil. Com esses parâmetros é possível caracterizar a 

superfície pelos dois diferentes processos de fabricação utilizados no 

experimento.  

 

 A retificação produz uma superfície com distribuição das irregularidades (picos 

e vales) de forma aleatória. Conforme visto anteriormente o valor do parâmetro 

Rsk para este tipo de superfície é próximo de zero. Os valores mostrados pela 

Figura 5.13 e 5.19 confirmam esta afirmativa. Por outro lado o brunimento produz 

uma superfície platafórmica com uma maior distribuição de vales do que picos e 

novamente os valores do parâmetro Rsk confirmam esta afirmativa.  

 

 Os parâmetros Rk também caracterizam bem a diferença entre os dois 

processos de fabricação. As Figuras 5.15, 5.16, 5.21 e 5.22 mostram que a 

superfície brunida tem uma maior predominância de vales do que a superfície 

retificada. 

 

As Figuras 5.23 e 5.24 mostram o perfil típico gerado por cada processo de 

fabricação. Estes perfis confirmam o que os parâmetros de rugosidade analisados 

fornecem quantitativamente. 
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Figura 5.23 – Superfície do mancal 08.ci2 

Figura 5.24 – Superfície do eixo 011.ci2 
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As Figuras 5.25 e 5.26 apresentam os valores médios dos parâmetros de 

rugosidade obtidos com os dois tipos de processo de fabricação das superfícies 

analisadas.  Como pode ser visto os parâmetros têm valores diferenciados entre 

os dois processos de fabricação que caracterizam bem as superfícies quanto à 

distribuição dos seus picos e vales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 – Parâmetros Rk, Rpk e Rvk médios 
dos dois processos de usinagem 
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Figura 5.25 – Parâmetros Rsk e Rku médios dos 
dois processos de usinagem 
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5.2.2. Caracterização das superfícies antes e após o teste de vida acelerado 

Conforme descrito no item 5.1 foram medidas as rugosidades do par mancal-

eixo antes e após o teste de vida acelerado para verificar a evolução tribológica 

das superfícies. O Experimento 1 foi realizado para verificação da superfície do 

eixo, através dos parâmetros de rugosidade, quando submetida aos regimes de 

funcionamento contínuo e intermitente do compressor. O Experimento 2 foi 

realizado para verificar a evolução tribológica, através dos parâmetros de 

rugosidade, do par mancal-eixo. 

 

 Para verificar se houve uma alteração significativa dos parâmetros de 

rugosidade após o teste de vida acelerado foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) (CARPINETTI, 2003). A evolução dos parâmetros de rugosidade é 

representada graficamente. 

 

5.2.2.1. Análise de Variância (ANOVA) 

O processo de análise de variância utiliza uma classe de distribuição contínua 

de probabilidades denominada distribuição F. O procedimento ANOVA se baseia 

na determinação da variabilidade total dos grupos, na variabilidade dentro dos 

grupos e na variabilidade entre os grupos. (CARPINETTI, 2003) 

 

Para o cálculo da análise de variância de um conjunto de dados o requisito 

principal é que eles tenham uma distribuição normal. Uma verificação da hipótese 

pode ser feita construindo um histograma dos resíduos. Se os erros seguirem a 

hipótese de normalidade então o histograma deve ser aproximadamente simétrico 

e centrado no valor zero, que é a média esperada dos erros. A análise foi 

realizada usando os dados de rugosidade Ra do experimento 1.  A Figura 5.27 

mostra o histograma dos resíduos com uma distribuição próxima da normal. 
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5.2.2.1.1. Experimento 1 – Análise da superfície do eixo através dos parâmetros 

de rugosidade. 

 
 Os resultados das medições do Experimento 1 são mostrados nas Tabelas 5.7, 

5.8 e 5.9. 

 

 

Parâmetros de Rugosidade (2D) – Média por período 
Experimento 1- Teste de funcionamento contínuo 

Eixo 
Ra (µm) Rsk Rku Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm) 

Grupo 
por 

período 
de teste 

(dia)-
Média Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 

0,25 0,19 0,20 -0,72 -1,13 4,82 8,10 0,55 0,60 0,17 0,18 0,34 0,41 

0,50 0,17 0,17 -0,84 -0,87 5,68 5,02 0,51 0,52 0,15 0,15 0,29 0,36 

1,0 0,17 0,17 -1,0 -1,59 6,88 10,88 0,47 0,46 0,16 0,16 0,35 0,46 

2,0 0,19 0,19 -0,77 -1,14 5,54 6,78 0,55 0,57 0,18 0,13 0,35 0,39 

3,0 0,22 0,19 -0,85 -0,4 5,65 3,40 0,63 0,57 0,2 0,19 0,41 0,30 

6,0 0,20 0,18 -1,19 -1,05 7,25 6,04 0,55 0,56 0,16 0,13 0,42 0,37 

12,0 0,17 0,16 -2,29 -1,31 26,12 7,03 0,5 0,43 0,19 0,12 0,38 0,40 

15,0 0,18 0,18 -0,55 -1,06 4,72 6,10 0,51 0,55 0,18 0,16 0,31 0,40 

21,0 0,18 0,19 -0,44 -1,41 4,07 10,28 0,54 0,55 0,17 0,18 0,31 0,41 

 

Tabela 5.7 – Resultados das medições de rugosidade (2D) do Experimento 1 
Funcionamento contínuo 
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Figura 5.27 – Histograma dos resíduos do parâmetro Ra do 
experimento 1 
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Parâmetros de Rugosidade (2D) – Média por período 
Experimento 1- Teste de funcionamento intermitente 

Eixo 
Ra (µm) Rsk Rku Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm) 

Grupo 
por 

período 
de teste 

(dia)-
Média Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 

0,25 0,23 0,34 -0,74 -1,80 4,29 9,76 0,70 0,81 0,20 0,18 0,47 0,95 

0,50 0,26 0,30 -0,92 -1,23 7,18 5,08 0,81 0,77 0,21 0,14 0,52 0,74 

1,0 0,24 0,28 -0,64 -1,27 3,93 5,09 0,73 0,63 0,21 0,13 0,48 0,70 

2,0 0,23 0,30 -0,82 -1,07 4,85 4,48 0,67 0,77 0,20 0,15 0,46 0,69 

3,0 0,22 0,32 -0,71 -1,34 4,23 5,62 0,65 0,70 0,18 0,11 0,46 0,74 

6,0 0,23 0,31 -0,18 -1,12 7,03 4,43 0,66 0,76 0,33 0,13 0,52 0,73 

12,0 0,21 0,22 -0,98 -2,21 7,54 12,86 0,63 0,56 0,17 0,12 0,42 0,63 

15,0 0,20 0,20 -0,62 -1,48 3,95 7,89 0,60 0,55 0,19 0,14 0,36 0,49 

21,0 0,21 0,19 -1,04 -1,92 6,94 12,48 0,59 0,51 0,21 0,13 0,53 0,47 

 

A análise de variância foi realizada para cada parâmetro de rugosidade tanto 

no teste continuo como no teste intermitente, para verificar quais parâmetros 

mostram diferenças significativas após o teste de vida acelerado. A Tabela 5.10 

mostra o formato para análise de variância. 

Parâmetros de Rugosidade (3D) – Média 
por período 
Experimento 1- Teste de funcionamento 
contínuo 

Eixo 
Sbi Sci Svi 

Grupo por 
período de 
teste (dia)-

Média 

Antes Após Antes Após Antes Após 
0,25 0,25 0,39 1,07 1,11 0,17 0,19 
0,50 0,26 0,32 1,14 1,19 0,17 0,17 
1,0 0,19 0,33 1,12 1,10 0,17 0,17 
2,0 0,23 0,37 1,15 1,17 0,16 0,17 
3,0 0,30 0,41 1,13 1,15 0,18 0,17 
6,0 0,19 0,36 1,26 1,28 0,16 0,15 

12,0 0,20 0,37 1,15 1,14 0,17 0,17 
15,0 0,23 0,32 1,13 1,26 0,17 0,17 
21,0 0,32 0,36 1,10 1,26 0,18 0,17 

Tabela 5.9 – Resultados das medições de rugosidade (2D) do Experimento 1 
Funcionamento intermitente 

Tabela 5.8 – Resultados das medições de rugosidade (3D) do Experimento 1 
Funcionamento contínuo 
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Na tabela 5.10 os parâmetros são os seguintes: 

k = número de grupos = 2; 

n = número de medidas por grupo = 9; 

nT = n x k = número total de medidas = 18; 

GL = Graus de liberdade; 

SQ  = Soma dos quadrados; 

SQG = Soma de quadrados entre os grupos; 

SQE = Soma de quadrados dos grupos; 

SQT = Soma de quadrados total; 

QMG = Quadrado médio entre grupos; 

QME = Quadrado médio dos erros. 

  

A estatística F para GLG = k-1=1 e GLE = nT-k=16, ou F(1,16) para um nível 

de significância de 5% é 4,49. Se o valor da estatística de teste (F=QMG/QME) for 

maior que este valor há uma diferença significativa entre os grupos (antes e após 

o teste de vida acelerado). (CARPINETTI, 2003) 

 

A Tabela 5.11 mostra o resultado dos cálculos da estatística F para os 

parâmetros de rugosidade funcional em 3D, somente para o teste de 

funcionamento contínuo, e a Tabela 5.12 para os parâmetros de rugosidade em 

2D do Experimento 1, tanto para o teste de funcionamento  contínuo (A) como 

para o teste de funcionamento intermitente (B).  

Fonte GL SQ QM=SQ/GL Estatística F 

Grupo k-1 SQG 
1−

=
k

SQG
QMG  

QME

QMG
F =  

Erro nT-k SQE 
kn

SQE
QME

T −
=   

Total nT-1 SQT   

Tabela 5.10 – Formato da tabela para análise de variância (ANOVA) 
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Na Tabela 5.11 observa-se que houve uma diferença significativa, com um 

nível de significância inferior a 5%, do parâmetro Sbi antes e após o teste de vida 

acelerado contínuo (A). Na Tabela 5.12 observa-se que os parâmetros de 

rugosidade em 2D para o teste contínuo (A), não mostram uma diferença 

significativa antes e após o teste de vida acelerado. Uma razão para tal diferença 

entre os dois métodos de medição pode ser pelo fato da interação da superfície 

compreender uma área, e sendo a medição em 3D feita através de uma área 

torna o parâmetro de rugosidade sensível a pequenas alterações. Como no teste 

contínuo o contato metal-metal é mínimo, o parâmetro de rugosidade em 2D não é 

sensível suficiente, pelo próprio método de medição que é linear, para traduzir 

esta pequena alteração da superfície. Já no teste intermitente (B), Tabela 5.12, 

observa-se que há uma diferença significativa, com níveis de significância 

inferiores a 5%, de alguns parâmetros de rugosidade em 2D antes e após o teste 

de vida acelerado. Isto se deve à alteração da rugosidade da superfície provocada 

pelo contato metal-metal. Na seção 5.7.2. verifica-se graficamente qual a 

tendência dos parâmetros (se aumentam ou diminuem) e dessa forma inferir o que 

acontece tribologicamente com a superfície do eixo.  

 

Estatística de teste F F0,05 Sbi Sci Svi 
4,49 39,98 2,56 0,00 

Estatística de teste F 
Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk F0,05 

A B A B A B A B A B A B 
4,49 0,41 6,04 0,46 23,07 0,10 2,49 0,00 0,00 3,24 19,29 3,25 17,32 

Tabela 5.11 – Resultados da análise de variância dos parâmetros de 
rugosidade em 3D relativos ao experimento 1 ( Teste de funcionamento 
contínuo) 

Tabela 5.12 – Resultados de análise de variância dos parâmetros de 
rugosidade em 2D relativos ao experimento 1 (Teste de funcionamento 
contínuo e intermitente) 
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5.2.2.1.2. Experimento 2 – Análise das superfícies do eixo e do mancal através 

dos parâmetros de rugosidade. 

 

O mesmo procedimento foi realizado para o Experimento 2, desta vez 

analisando o par mancal – eixo no teste intermitente. 

 

As Tabelas 5.13 e 5.14 mostram os resultados das medições dos parâmetros 

de rugosidade antes e após o teste de vida acelerado intermitente.  

 

 

 

Parâmetros de Rugosidade (2D) – Média por período 
Experimento 2- Teste de funcionamento intermitente 

Eixo 
Ra (µm) Rsk Rku Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm) 

Grupo 
por 

período 
de teste 

(dia) Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 
0,25 0,19 0,18 -0,42 -1,49 4,37 10,62 0,59 0,53 0,21 0,17 0,34 0,40 

0,50 0,22 0,19 -0,18 -0,69 4,95 2,67 0,68 0,58 0,29 0,17 0,36 0,36 

1,0 0,17 0,16 -0,88 -0,95 5,79 5,45 0,50 0,47 0,20 0,14 0,39 0,33 

2,0 0,22 0,19 -0,74 -1,14 5,80 7,25 0,67 0,57 0,27 0,15 0,45 0,40 

3,0 0,20 0,19 -0,70 -1,04 8,40 8,41 0,61 0,59 0,33 0,19 0,42 0,37 

6,0 0,20 0,19 0,13 -1,28 5,22 8,82 0,60 0,55 0,36 0,17 0,36 0,43 

12,0 0,22 0,18 -0,47 -0,93 5,79 5,31 0,64 0,54 0,29 0,14 0,43 0,37 

15,0 0,20 0,15 -0,04 -1,49 9,88 8,09 0,59 0,43 0,31 0,11 0,40 0,37 

21,0 0,22 0,18 -0,05 -1,41 4,87 8,41 0,62 0,51 0,38 0,15 0,37 0,42 

  

 

 

 

Parâmetros de Rugosidade (2D) – Média por período 
Experimento 2- Teste de funcionamento intermitente 

Mancal 
Ra (µm) Rsk Rku Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm) 

Grupo 
por 

período 
de teste 

(dia) Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 
0,25 0,15 0,15 -2,62 -3,20 12,93 18,89 0,21 0,23 0,11 0,07 0,64 0,57 

0,50 0,14 0,15 -2,74 -3,08 17,19 15,81 0,20 0,22 0,14 0,07 0,61 0,66 

1,0 0,13 0,13 -4,98 -5,53 61,52 50,9 0,13 0,14 0,08 0,04 0,42 0,36 

2,0 0,16 0,13 -3,46 -2,60 21,03 11,74 0,21 0,22 0,13 0,06 0,79 0,56 

3,0 0,16 0,16 -2,71 -2,64 12,52 12,47 0,21 0,23 0,09 0,09 0,71 0,67 

6,0 0,13 0,14 -2,72 -2,58 14,18 13,60 0,20 0,23 0,13 0,07 0,59 0,53 

12,0 0,13 0,15 -3,79 -5,60 29,25 61,93 0,19 0,21 0,13 0,08 0,63 0,77 

15,0 0,15 0,16 -3,22 -2,84 19,06 14,11 0,21 0,22 0,13 0,08 0,70 0,70 

21,0 0,16 0,18 -2,54 -4,63 11,83 35,75 0,21 0,23 0,17 0,06 0,72 0,83 

 

Tabela 5.13 - Resultados das medições de rugosidade do eixo do Experimento 2 
Funcionamento intermitente 
 

Tabela 5.14 - Resultados das medições de rugosidade do mancal do Experimento 2 
Funcionamento intermitente 
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A Tabela 5.15 mostra o resultado da análise de variância para o par eixo e 

mancal. 

 

 

Estatística de teste F 
Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk F0,05 

Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal Eixo Mancal 

4,49 12,57 0,60 27,01 0,77 1,23 0,23 10,53 1,89 39,70 28,50 0,18 0,09 

 

 

Na Tabela 5.15 observa-se que houve uma diferença significativa com um 

nível de significância inferior a 5% de alguns parâmetros de rugosidade. Esta 

diferença significativa dos parâmetros de rugosidade antes e após o teste de vida 

acelerado comprova o que é inevitável no teste intermitente - o contato metal-

metal entre as superfícies deslizantes. No item seguinte é verificado graficamente 

qual a tendência dos parâmetros (se aumentam ou diminuem) inferindo o que 

tribologicamente acontece com a superfície do eixo e do mancal.  

 

5.2.2.2. Análise gráfica 

A análise gráfica foi avaliada conforme procedimento descrito no item 5.6. 

Primeiramente é mostrado a evolução da superfície no teste contínuo 

(Experimento 1) através dos parâmetros funcionais de rugosidade em 3D. 

Posteriormente com os parâmetros de rugosidade em 2D é feita a comparação 

entre o teste continuo e o intermitente (Experimento 1) e depois a variação dos 

parâmetros de rugosidade entre o eixo e o mancal (Experimento 2). 

 

5.2.2.2.1. Parâmetros funcionais de rugosidade em 3D (Teste contínuo) 

 A Tabela 5.16 mostra a relação entre valores dos parâmetros funcionais em 3D 

antes e após o teste de vida acelerado. 

Tabela 5.15 – Resultados da análise de variância dos parâmetros de rugosidade 
relativos ao experimento 2 
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Parâmetros de Rugosidade 
adimensionais (3D) – Média por período 
Experimento 1- Teste de funcionamento 
contínuo 

Eixo 
Sbi Sci Svi 

Grupo por 
período de 
teste (dia) 

Após / Antes Após / Antes Após / Antes 
0,00 1,00 1,00 1,00 
0,25 1,56 1,04 1,12 
0,50 1,23 1,04 1,00 
1,0 1,74 0,98 1,00 
2,0 1,61 1,02 1,06 
3,0 1,37 1,02 0,94 
6,0 1,89 1,02 0,94 

12,0 1,85 0,99 1,00 
15,0 1,39 1,12 1,00 
21,0 1,13 1,15 0,94 

 

 

A Figura 5.28 mostra a evolução dos parâmetros de rugosidade funcionais em 

3D no teste contínuo. Observa-se uma variação significativa do parâmetro Sbi 

como já mostrado na análise de variância. Apesar do contato metal-metal ser 

reduzido no teste contínuo, este parâmetro mostra que a superfície do eixo sofreu 

um processo de amaciamento. Este processo é um importante fator no 

desempenho do mancal. O aumento do parâmetro Sbi significa uma redução dos 

picos da rugosidade e conseqüentemente um aumento da área de apoio da 

superfície. Este resultado mostra que apesar do eixo e mancal serem submetidos 

a uma condição de teste de vida acelerado eles estão bem dimensionados para 

suportar esta condição. No entanto nos períodos finais de teste há uma tendência 

deste índice diminuir o que pode significar um inicio de degradação das 

propriedades tribológicas da superfície.  

Tabela 5.16 – Resultados da relação dos parâmetros de rugosidade em 3D, antes e 
após o teste de vida acelerado, relativos ao Experimento 1 (Teste de  funcionamento 
contínuo) 
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5.2.2.2.2. Teste de funcionamento contínuo x intermitente (Experimento 1) 

 As Tabelas 5.17 e 5.18 mostram a relação entre a rugosidade antes e após os 

testes de vida acelerados contínuo e intermitente, respectivamente, do 

Experimento 1. 

 

 

 
 

Parâmetros de Rugosidade Adimensionais (2D) – Média por período 
Eixo 

Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk 

Grupo 
por 

período 
de teste 

(dia) Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,25 1,05 1,57 1,68 1,09 1,06 1,21 
0,50 1,00 1,04 0,88 1,02 1,00 1,24 
1,00 1,00 1,59 1,58 0,98 1,00 1,31 
2,00 1,00 1,48 1,22 1,04 0,72 1,11 
3,00 0,86 0,47 0,60 0,90 0,95 0,73 
6,00 0,90 0,88 0,83 1,02 0,81 0,88 
12,00 0,94 0,57 0,27 0,86 0,63 1,05 
15,00 1,00 1,93 1,29 1,08 0,89 1,29 
21,00 1,06 3,20 2,53 1,02 1,06 1,32 

 

Tabela 5.17 – Resultados da relação entre os parâmetros de rugosidade em 2D, antes e 
após o teste de vida acelerado, relativos ao Experimento 1 (Funcionamento contínuo) 
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Figura 5.28 – Parâmetros funcionais em 3D 
Teste contínuo 
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Parâmetros de Rugosidade Adimensionais (2D) – Média por período 
Eixo 

Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk 

Grupo 
por 
período 
de teste 
(dia) Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,25 1,48 2,43 2,28 1,16 0,90 2,02 
0,50 1,15 1,34 0,71 0,95 0,67 1,42 
1,00 1,17 1,98 1,30 0,86 0,62 1,46 
2,00 1,30 1,30 0,92 1,15 0,75 1,50 
3,00 1,45 1,89 1,33 1,08 0,61 1,61 
6,00 1,35 6,22 0,63 1,15 0,39 1,40 
12,00 1,05 2,26 1,71 0,89 0,71 1,50 
15,00 1,00 2,39 2,00 0,92 0,74 1,36 
21,00 0,90 1,85 1,80 0,86 0,62 0,89 

 

 

As Figuras 5.29 a 5.33 mostram a evolução comparativa dos parâmetros de 

rugosidade 2D entre o teste intermitente e o teste contínuo. Os parâmetros Ra e 

Rk mostram a diferença da alteração topográfica entre o teste contínuo e o teste 

intermitente. No teste contínuo há uma pequena variação dos parâmetros devido 

ao reduzido contato metal-metal entre o eixo e mancal. Já no teste intermitente é 

sensível a variação dos parâmetros. No teste intermitente há um aumento do 

parâmetro Ra (Figura 5.29), ou seja, um aumento da rugosidade média provocada 

pelo contato metal-metal entre as superfícies deslizantes. Já no teste contínuo o 

valor do parâmetro de rugosidade Ra praticamente se mantém constante ao longo 

do teste. 

 

Os parâmetros de rugosidade Rku e Rsk, Figuras 5.30 e 5.31, não mostram 

nenhuma tendência tanto no teste contínuo quanto no teste intermitente. A causa 

deste comportamento pode residir no fato destes parâmetros serem bastante 

influenciados por valores extremos que não são representativos da superfície.  

 

 

Tabela 5.18 – Resultados da relação entre os parâmetros de rugosidade em 2D,  
antes e após teste de vida relativos ao Experimento 1 (Funcionamento 
intermitente) 
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A Figura 5.32 mostra uma tendência de diminuição do parâmetro Rpk e uma 

tendência de aumento do parâmetro Rvk. A variação destes dois parâmetros 

mostra que ao mesmo tempo em que houve um amaciamento da superfície do 

eixo também foram gerados vales pelo contato metal-metal com o mancal. Já no 

teste continuo houve alterações menos significativas destes parâmetros 

mostrando mais uma vez que neste tipo de teste o contato metal-metal é bastante 

reduzido e esta pequena alteração não é “percebida” por estes parâmetros (2D). 
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Figura 5.33 – Parâmetros Rk 
Teste contínuo 
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5.2.2.2.3. Mancal x Eixo (Experimento 2) 

 Neste experimento foi avaliado a evolução topográfica do par deslizante eixo e 

mancal no teste de vida acelerado intermitente. 

 

Nas Tabelas 5.19 e 5.20 mostra-se os valores de rugosidade das superfícies 

do eixo e do mancal antes e após o teste de vida acelerado intermitente do 

Experimento 2. 

 

 

 

Parâmetros de Rugosidade Adimensionais (2D) – Média por período 
Mancal 

Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk 

Grupo por 
período de 
teste (dia) 

Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes 
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,25 1,02 1,22 1,46 1,07 0,67 0,90 
0,50 1,09 1,13 0,92 1,10 0,51 1,08 
1,00 0,95 2,11 0,83 1,08 0,46 0,86 
2,00 0,86 0,75 0,56 1,03 0,46 0,71 
3,00 0,95 0,97 1,00 1,06 1,01 0,95 
6,00 1,09 0,95 0,96 1,16 0,58 0,90 

12,00 1,02 1,48 2,12 1,10 0,64 1,23 
15,00 1,02 0,88 0,74 1,06 0,59 1,01 
21,00 1,15 1,82 3,02 1,11 0,39 1,15 

 

 

 

 

Parâmetros de Rugosidade Adimensionais (2D) – Média por período 
Eixo 

Ra Rsk Rku Rk Rpk Rvk 

Grupo por 
período de 
teste (dia) 

Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes Após/Antes 
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,25 0,95 3,55 2,43 0,90 0,79 1,18 
0,50 0,86 3,74 0,54 0,86 0,59 1,00 
1,00 0,94 1,08 0,94 0,94 0,74 0,85 
2,00 0,84 1,55 1,25 0,85 0,57 0,90 
3,00 0,95 1,49 1,00 0,97 0,59 0,88 
6,00 0,91 9,93 1,69 0,91 0,49 1,21 

12,00 0,79 1,97 0,92 0,85 0,49 0,88 
15,00 0,76 2,13 0,82 0,73 0,34 0,93 
21,00 0,83 13,96 1,73 0,82 0,41 1,13 

 

Tabela 5.19 – Resultados da relação entre os parâmetros de rugosidade em 2D, 
antes e após o teste de vida acelerado, relativos ao Experimento 2 (Teste 
intermitente) 

Tabela 5.20 – Resultados da relação entre os parâmetros de rugosidade em 2D, 
antes e após o teste de vida acelerado, relativos ao Experimento 2 (Teste 
intermitente) 
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As Figuras 5.34 a 5.40 mostram a evolução comparativa dos parâmetros de 

rugosidade do mancal e do eixo tirados das Tabelas 5.19 e 5.20. Antes do teste 

de vida acelerado a rugosidade média (Ra) do eixo era maior que a do mancal. A 

Figura 5.34 mostra que ao longo do teste há uma tendência de redução da 

rugosidade média do eixo e um aumento na rugosidade média do mancal. Em 

função do contato sob a influência de uma solicitação normal, a rugosidade 

modifica-se de forma que as peças deslizantes se adaptem uma a outra. Isto é 

mostrado na Figura 5.35, cujos valores de rugosidade média após o teste de vida, 

foram tirados das Tabelas 5.13 e 5.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 5.36 e 5.37 mostram que não há uma tendência conclusiva dos 

parâmetros Rsk e Rku ao longo do teste.  
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Figura 5.36 – Parâmetro Rsk 
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Figura 5.37 – Parâmetro Rku 
Mancal x Eixo 
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Como a superfície do mancal foi gerada pelo processo de brunimento o seu 

perfil se aproxima de uma superfície platafórmica, diferente da superfície do eixo 

que foi gerada pela retificação. Os valores dos parâmetros Rk contidos nas 

Tabelas 5.13 e 5.14 mostram esta diferença de perfis. Os valores dos parâmetros 

de rugosidade Rk e Rpk são menores para a superfície brunida do que na 

superfície retificada enquanto os valores do parâmetro Rvk são maiores na 

superfície brunida do que na superfície retificada. Devido a este fato o efeito de 

amaciamento da superfície é mais significativo no eixo do que no mancal, pois 

além da redução dos picos, mostrado pelo parâmetro Rpk na Figura 5.39, há um 

aumento no apoio da superfície mostrado pelo parâmetro Rk na figura 5.38. Uma 

redução deste parâmetro significa um aumento da área de apoio da superfície 

como já mencionado anteriormente.  

 

O fato do efeito do amaciamento ser mais significativo no eixo do que no 

mancal mostra a importância do processo de geração da superfície quanto à 

possibilidade de transferir esta fase de amaciamento, em parte ou na totalidade, 

para o processo de fabricação.  
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Figura 5.38 – Parâmetro Rk 
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Já o parâmetro Rvk mostrado na Figura 5.40, não apresenta nenhuma 

tendência entre os pares. Praticamente não houve uma alteração deste parâmetro 

para ambas superfícies. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho se propôs a avaliar uma superfície técnica, através de 

parâmetros de rugosidade, quanto às diferenças entre processos de fabricação e 

quando submetidas a um teste de vida acelerado. 

 

Foi abordada a característica ideal de uma superfície do ponto de vista 

tribológico e quais parâmetros de rugosidade melhor caracterizam o tipo de perfil. 

Uma superfície de mancal ideal para uma aplicação tribológica é denominada de 

platafórmica, a qual oferece uma boa área de contato e retenção de óleo 

lubrificante. 

 

A literatura mostra diversos parâmetros, que foram e ainda são desenvolvidos, 

para caracterizar melhor uma superfície em função das propriedades funcionais 

exigidas. 

 

Através da comparação entre dois processos de geração de superfícies foi 

possível concluir que os parâmetros escolhidos mostram características próprias 

que o processo imprime na superfície, permitindo controlar a sua fabricação uma 

vez determinados os limites desejados em função da sua aplicação.  

 

Através de testes experimentais foi possível observar a variação da topografia 

superficial num processo tribológico. Como pôde ser observado, o parâmetro Ra é 

menos influenciado por perturbações externas aleatórias, porém apesar de ser o 

parâmetro mais comumente utilizado pela industria não é capaz de caracterizar o 

tipo de perfil de uma superfície. Já o parâmetro Rsk é bastante susceptível a estas 

perturbações que não são representativas da superfície, porém consegue mostrar 

a distribuição entre picos e vales, o que caracteriza uma superfície quanto ao seu 

perfil predominante. A observação também é valida para os parâmetros Rk, que 

são efetivos tanto na caracterização do perfil em função do processo de 

fabricação quanto na caracterização da evolução tribológica de uma superfície 

quando submetida a um teste de vida acelerado. 
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O contato metal-metal entre as superfícies deslizantes pôde ser quantificado 

pelos parâmetros Rk. O contato entre duas superfícies provoca a redução dos 

picos da rugosidade e dependendo da severidade deste contato pode haver a 

formação de vales conforme foi verificado nos experimentos realizados e 

quantificado pelos parâmetros Rk. 

 

Os parâmetros funcionais em 3D mostraram ser efetivos no diagnóstico da 

mudança topográfica da superfície pelo fato de serem determinados sobre uma 

área e não sobre uma linha como os parâmetros em 2D. Conforme mostrado por 

Suh, Polycarpou e Conry (2003), estes parâmetros podem ser usados para 

correlacionar as mudanças topográficas às mudanças físicas de grande 

significado que ocorrem durante um processo progressivo de desgaste.  

 

Finalmente conclui-se que uma superfície técnica pode ser caracterizada 

quanto ao seu processo de fabricação e também ser avaliada num processo 

tribológico através de parâmetros de rugosidade disponíveis na maioria dos 

equipamentos utilizados pela industria moderna. 

 

Como sugestão para futuros trabalhos recomenda-se a otimização do 

processo de brunimento na geração de uma superfície platafórmica de forma a 

determinar os valores dos parâmetros de rugosidade que representam o melhor 

desempenho da superfície num teste tribológico. Uma vez determinados, estes 

valores eles podem ser utilizados para o controle do processo de fabricação das 

superfícies propostas.   
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