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RESUMO

O uso do biodiesel tem ganhado força por seu caráter renovável e por diminuir o
impacto ambiental causado pela queima dos combustíveis fósseis. Estes benefícios valerão a
pena se o combustível apresentar bom desempenho, estabilidade química favorável e que não
comprometa a integridade do sistema no qual venha a atuar. A sua aplicação nos motores
diesel tem sido indicada por apresentar maior lubricidade, que é desejável para este sistema
em razão do funcionamento da bomba. Desse modo, este trabalho teve como objetivo
verificar o papel das propriedades físico-químicas do biodiesel e correlaciona-las com os
possíveis danos causados com o seu uso aos elastômeros aplicados no sistema de injeção dos
motores diesel.

A metodologia foi dividida em três etapas: síntese dos biodieseis por

metanólise a partir de três oleaginosas (soja, dendê e girassol) e caracterização físico-química
(viscosidade, estabilidade oxidativa, ponto de fulgor, acidez, umidade e densidade); ensaio
pressurizado de compatibilidade dos biodieseis com os elastômeros (NBR e VITON) e por
fim, análise da lubricidade dos biodieseis através de ensaio tribológico esfera-plano( HFRR).
Também foi avaliado o efeito da mistura do biodiesel ao diesel em diferentes proporções, que
limitam a deterioração dos materiais em contato com este combustível. O VITON apresentou
maior compatibilidade com todos os combustíveis em relação ao NBR, no entanto para o
contato com o biodiesel de Girassol e suas blendas o grau de inchamento sofreu maiores
influências devido a este biodiesel apresentar maior umidade. Para as demais blendas e
combustíveis analisados, este elastômero manteve suas propriedades mecânicas praticamente
constantes. Em relação aos combustíveis estudados e suas blendas, os melhores desempenhos
tribológicos foram observados para as maiores concentrações dos biodieseis, com coeficientes
de atrito menores para o biodiesel de dendê. Os principais mecanismos de desgaste
observados foram abrasivo e oxidativo.
Palavras-chave: Biodiesel, propriedades físico-químicas, elastômeros, sistemas de
injeção, desgaste.

ABSTRACT

The biodiesel use has become important due to its renewable character and to reduce
environmental impacts during the fuel burning. Theses benefit will be valid if the fuel shows
good performance, chemistry stability and compatibility with engines. Biodiesel is a good fuel
to diesel engines due to its lubricity. Then, the aimed of this study was to verify the physicalchemistry properties of biodiesel and their correlations with possible elastomers damage after
biodiesel be used as fuel in an injection system. The methodology was divided in three steps:
biodiesels synthesis by transesterification of three vegetable oil (soybean, palm and
sunflower) and their physical-chemistry characterization (viscosity, oxidative stability, flash
point, acidity, humidity and density); pressurized test of compatibility between elastomers
(NBR and VITON) and biodiesel, and the last one, analyze of biodiesels lubricity by
tribological test ball-plan( HFRR). Also, the effect of mixture of biodiesel and diesel in
different concentrations was evaluated. The results showed that VITON showed better
compatibility with all biodiesel blends in relation to NBR, however when VITON had contact
with sunflower biodiesel and its blends the swelling degree suffer higher influences due to
biodiesel humidity. For others biodiesels and theirs blends, this elastomer kept its mechanical
properties constant. The better tribological performance was observed for blends with high
biodiesel concentration, lower friction coefficient was obtained when palm biodiesel was
used. The main mechanisms observed during the HFRR tests were abrasive and oxidative
wear.

Keywords: Biofuel, physic-chemistry properties, elastomers, injection fuel system,
wear.
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1

INTRODUÇÃO

O biodiesel surgiu como alternativa energética por volta de 1980, visando suprir a
deficiência energética ocasionada pela crise das fontes tradicionais de 1973, de modo que, sua
produção em escala industrial passaria a representar uma economia significativa de petróleo
(ARAÚJO, 2008). Ele ganhou força e incentivo por contribuir na minimização dos impactos
ambientais causados pela queima dos combustíveis fósseis, passando a ser uma alternativa
que contribuiria para diminuir os efeitos do aquecimento global.
A grande atenção concedida ao biodiesel nos últimos anos deve-se, principalmente
devido ao seu caráter renovável e por seu uso sustentável minimizar os danos ao meio
ambiente, já que reduz as emissões de poluentes atmosféricos e material particulado em
relação ao diesel proveniente do petróleo, além de seu caráter biodegradável e atóxico (HAAS
, 2001).
Neste cenário, o biodiesel insere-se na matriz energética brasileira a partir da criação
de seu marco regulatório, através da lei 11.097/2005, publicada no Diário Oficial da União em
13/01/2005 sendo o biodiesel utilizado de forma facultativa misturado ao óleo diesel mineral
na proporção máxima B2 (2% de biodiesel para 98% de diesel). No segundo semestre do ano
de 2008, através da Resolução 02/2008 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
tornou-se obrigatório o uso do combustível B3, ou seja, com a adição de 3% de biodiesel ao
diesel a partir de 1º de julho de 2008 (CNPE, 2008) sendo em seguida aprovada a mistura
facultativa do B5 (5%de biodiesel para 95% de diesel). Seu uso de forma compulsória B5 foi
antecipado de 2013 para 2010 (FONTES JUNIOR, 2011).
Visando suprir as necessidades de mercado e apostando numa expansão, observou-se
nos últimos anos um grande salto na indústria de biodiesel em relação à capacidade instalada,
saindo da casa dos cem milhões de litros para três bilhões de litros ao ano (DUARTE, 2009).
Acompanhado do crescimento da demanda do biodiesel, existe uma preocupação
maior em controlar a qualidade do combustível, devido seu processo natural de degradação,
corrosão ou adulteração, e consequentemente das suas misturas ao diesel.
Diferentemente dos motores movidos à gasolina, os motores a óleo diesel exigem
que o combustível tenha propriedades de lubrificação, de modo que o líquido que escoa
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lubrifique as suas peças em movimento. O biodiesel é esse tipo de combustível, pois apresenta
lubricidade superior ao diesel, tornando-se uma alternativa para substituição do diesel. Outra
preocupação está na compatibilidade do combustível com os materiais constituintes do motor
para evitar a deterioração prematura desses componentes em serviço.
Algumas pesquisas demonstraram que quando biodiesel foi utilizado como
combustível nestes motores, o sistema de injeção foi inspecionado detectando-se
funcionamento normal dos sistemas empregados, porém, os elastômeros das bombas
distribuidoras de injeção apresentaram inchamento, o que pode resultar em vazamento do
combustível (HASEEB et al 2010).
O inchamento resulta da incompatibilidade entre o combustível e o elastômero, de
modo que quanto maior o inchamento, maiores são as perdas das propriedades do elastômero
e desse modo, a perda da capacidade de vedação.
O biodiesel é um composto de mono-alquil-ésteres de cadeia longa, derivados da
reação de transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais com álcoois de cadeia
curta, como metanol ou etanol. Entre as fontes oleaginosas utilizadas podem ser citadas
algodão, amendoim, dendê, girassol, mamona, pinhão manso, soja, entre outras. Gordura
animal e óleos residuais também podem ser usados como insumo.
Alguns questionamentos surgem associados ao uso de blendas de biodiesel veicular:
Como avaliar a deterioração dos elastômeros aplicados no sistema de injeção de um motor
Diesel causado pelo uso de Biocombustível como fonte energética? Quais as proporções de
adição de Biocombustível no Diesel limitam o aumento das perdas das propriedades
mecânicas e inchamento dos elastômeros? Qual a compatibilidade do biodiesel e suas blendas
com os elastômeros?
Como hipótese norteadora tem-se que, conhecendo as propriedades físico-químicas
do Biodiesel é possível correlacionar os seus efeitos com a degradação dos elastômeros
aplicados no sistema de injeção dos motores diesel e o desgaste das peças metálicas.
São objetivos desse trabalho:
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Objetivo geral:
 Correlacionar os efeitos das propriedades do biodiesel com o desgaste metálico
e a degradação dos elastômeros aplicados ao sistema de injeção dos motores
diesel.
Objetivos específicos:
 Analisar as propriedades físico-químicas do biodiesel sintetizado a partir de
três oleaginosas (Soja, Girassol e Dendê);
 Avaliar a compatibilidade dos biodieseis com os materiais elastoméricos;
 Investigar a os limites de adição do Biodiesel em diesel que estão associados
tanto ao desgaste de partes metálicas quanto à degradação de elastômeros;
 Avaliar o efeito da temperatura na lubricidade dos biodieseis.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, são expostos importantes aspectos do biodiesel, tais como a

consolidação do Biodiesel no Brasil, sua qualidade e aplicações em motor diesel. São
abordados, ainda, os aspectos tribológicos de um sistema de injeção de um motor diesel,
discutindo e analisando o efeito da lubricidade no seu desempenho. Outrossim, aborda-se o
papel dos elastômeros no sistema de injeção e sua compatibilidade com biodiesel.

2.1 BIODIESEL
2.1.1 Importância do biodiesel: ambiental e econômica.
O crescente uso de derivados do petróleo intensifica a poluição do ar,
potencializando os problemas do aquecimento global causado pelo dióxido de carbono. Neste
cenário, o biodiesel surge como uma alternativa para reduzir o nível de elementos poluentes e
de potenciais carcinogênicos; e somado ao fato de ter como fontes de matéria-prima plantas
oleaginosas, o biodiesel impulsiona a agricultura e o desenvolvimento nas áreas em que essas
culturas são cultivadas. Do ponto de vista ambiental, o biodiesel apresenta-se como um agente
decisivo na redução de emissões de gases poluentes, por apresentar teores mais baixos de
enxofre em relação ao diesel mineral, uma vez que o biodiesel é isento de enxofre, tendo
assim suas blendas com o Diesel uma concentração inferior de enxofre.
Pesquisas vêm demonstrando o potencial de diversas oleaginosas para a produção de
biodiesel, como por exemplo, a soja, girassol, dendê (palma), babaçu, pinhão manso,
mamona, algodão, amendoim, canola, nabo forrageiro, entre outras. Além das oleaginosas,
gorduras animais como sebo bovino, gordura de peixes, óleos residuais; e atualmente o uso de
algas também tem sido avaliado como insumo para a produção do biocombustível.
O Brasil possui uma gama de oleaginosas com potencial para a produção do
biodiesel, no entanto devido à demanda gerada pelo o uso regulamentado na mistura de 5% de
biodiesel com Diesel desde o ano de 2010 tem-se concentrado uma maior tendência nos
estudos das oleaginosas que já possuem produção e plantio expressivo. Desse modo é preciso
assegurar que a oferta das matérias-prima seja suficiente para suprir a demanda do biodiesel.

20

No Brasil, o crescente interesse no domínio tecnológico desse combustível, gerou
diversos programas de incentivo a produção e a pesquisa de fontes oleaginosas com potencial
para a produção do biodiesel e a busca por matérias-primas ainda não conhecidas.
Pode-se citar o Programa Brasileiro de Desenvolvimento Tecnologico do Biodiesel
(2003) que objetivou a implantação de forma sustentável, tanto técnica, como
economicamente, a produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no
desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. Outros programas foram
sequencialmente desenvolvidos englobando essa temática, tais como o programa de
Combustível Verde – Biodiesel no mesmo ano, através do qual a produção de biodiesel
passou a atingir a meta de 1,5 milhões de toneladas destinado ao mercado interno e dimuindo
a importação de diesel derivado do petróleo gerando mais empregos e renda (LOPES e
MARVULLE, 2004).
Outro incentivo veio com o Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma no
Brasil lançado pelo Governo Federal em 2010, que incentiva a produção de dendê para
diversos fins, em especial para a produção de biodiesel.
A

crescente

demanda

por

biodiesel

tem

uma

relação

proporcional

ao

desenvolvimento de novos empregos e renda, além de contribuir positivamente com o meio
ambiente.

2.1.2 Diferenças quimicas entre as oleaginosas
As fontes de ácidos graxos aplicados na produção de biodiesel possuem composição
química distinta, o que lhe conferem propriedades físicas e químicas também distintas, pois
estas são influenciadas pela composição química dos óleos, estrutura e cadeia carbônica dos
mesmos. De forma similar, é também observada a influência da composição no éster formado
desse ácido graxo, a partir da reação de transesterificação.
As propriedades do biodiesel são fortemente influenciadas pelas propriedades dos
ésteres graxos individuais do biodiesel. Tanto o ácido graxo quanto o álcool podem ter uma
influência considerável sobre as propriedades do combustível, como o número de cetano,
estabilidade oxidativa, viscosidade e lubricidade. Geralmente, o número de cetano, calor de
combustão, ponto de fusão e viscosidade de compostos gordurosos aumentam como
comprimento da cadeia. A diminuição das instaurações também influenciam fortemente
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nessas propriedades (KNOTHE, 2005). Na Tabela 01, estão apresentadas as propriedades
físico-químicas de alguns óleos utilizados como insumo para a produção do biodiesel.
Tabela 01 – Propriedades físico-químicas de óleos utilizados como insumo para produção de
biodiesel
Óleo

Composição(%)

Ponto de

Viscosidade

(a)Ac. Oleico,

fulgor (ºC)

a 40° C
2

(b)Linoleico
Dendê

(a)38.0 - 52.0

(mm / s)
264,0

42,4

Massa

Nº de

especifica

cetano

Fonte

3

(kg/m )
912,0

38 - 42

MIRANTE(2007),
ONG(2011),

(b) 2.0 - 7.0

Girassol

(a)14,0-40,0

SANTOS (2010)
310,5

31, 49

920

37.1

FERRARI e
SOUSA (2009),

(b) 48,0-74,0

Soja

(a)17,7-26,0

MIRANTE(2007)
324

32,6

917

36 - 39

MIRANTE (2007)

(b) 49,7-58,0

As diferenças observadas sobre as propriedades do biodiesel em relação ao seu
precursor, levam a um indício de que estas estão diretamente ligadas ao desempenho e
qualidade do biodiesel em função de sua composição química determinada pelo óleo
precursor e a sua transesterificação. Observa-se diferenças tais como a diminuição do ponto
de fulgor para o biodiesel de girassol (188,5°C) e para o biodiesel de soja (84°C), também
verificou-se a diminuição na viscosidade cinemática para o 4,00; 5,00; 4,08 e 4,00 mm2 /s,
para os biodieseis de girassol, soja e dendê, respectivamente. Após a transesterificação dos
óleos vegetais, observa-se um aumento no numero de cetano, por exemplo, para o girassol
este valor é aumentado para 46,6, para soja 46,2 e para o dendê 52,0 (FERRARI e SOUSA,
2009; MIRANTE,2007 e ONG, 2011).
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2.1.3 Métodos de síntese do biodiesel
Diversos métodos de síntese de Biodieseis são discutidos na literatura com relação
aos custos e à tecnologia implantada no processamento, teores de conversão e efeitos
ambientais. São exemplos a pirólise, microemulsão e a transesterificação.
Pirólise é o termo utilizado para caracterizar a decomposição térmica de materiais
contendo carbono, na ausência de oxigênio, ou seja, a decomposição térmica de biomassa a
altas temperaturas na ausência de ar. Os produtos formados a partir desse método geralmente
são uma mistura de cinzas, líquidos (óleos oxigenados) e gases (metano, monóxido de
carbono e dióxido de carbono). Os compostos formados pela pirólise do óleo vegetal
apresentam grandes quantidades de cinzas, resíduos de carbono e ponto de orvalho (MA e
HANNA, 1999).
Ma e Hanna (1999) definem microemulsão como sendo uma dispersão coloidal em
equilíbrio de microestruturas fluidas e opticamente isotrópicas com dimensões da ordem de 1
a 150 nm, formadas espontaneamente por dois líquidos normalmente imiscíveis e por um ou
mais ambifílicos iônicos ou não iônicos.
Nos estudos de Ma e Hanna (1999) de microemulsão de óleos vegetais com uso de
solventes (etanol, metanol, 1-butanol) encontrou-se uma grande quantidade de depósitos de
carbono, aumento da viscosidade do óleo lubrificante e a ocorrência de combustão incompleta
em testes de laboratório com motores a diesel.
O método mais comumente adotado é a transesterificação, também denominada de
alcóolise, no qual a reação se processa com óleo vegetal e um álcool de cadeia curta (metanol
ou etanol) na presença de um catalisador (ácido ou básico). Essa reação provoca a diminuição
da viscosidade do óleo vegetal e melhora o seu desempenho nos motores diesel. Em função
do óleo precursor, é possível obter teores mais elevados de conversão de óleo em Biodiesel.
O tipo do álcool empregado na reação determina a natureza do éster, que poderá ser
Etílico (quando usando o álcool etílico) ou Metílico ( quando usando o álcool metílico).
O uso de álcoois diferentes apresenta algumas diferenças relativas à cinética da
reação química e à taxa de conversão. Dessa forma, a seleção do álcool é baseada em
considerações de custo de obtenção e de rendimento.
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Candeia et al. (2006), na realização de um trabalho de obtenção de biodiesel a partir
de diferentes rotas, destacaram um maior rendimento do biodiesel metílico: 98,1% em relação
ao biodiesel etílico cuja conversão foi de 96,0%. Em relação ao tempo necessário para a
conclusão do processo, o metanol apresentou vantagens, pois o etanol necessitou do dobro de
tempo para a finalização da conversão. Porém, em termos econômicos e de toxidade, o
biodiesel etílico é mais favorável que o metílico.
Desvantagens do uso do etanol: Os ésteres etílicos possuem maior afinidade com a
glicerina, dificultando a separação. Dependendo do preço da matéria-prima, os custos de
produção de biodiesel etílico podem ser até 100% maiores que o metílico.

Apresenta

azeotropia quando em água e com isso, sua desidratação requer maiores gastos energéticos e
de investimentos em equipamentos. Os equipamentos do processo de uma planta com rota
metílica é cerca de 25,0% do volume necessário para a rota etílica, para uma mesma
produtividade e qualidade (MACHADO, 2008).
Vantagens do uso do metanol: O consumo de metanol na transesterificação é cerca
de 45,0% menor do que o etanol anidro. Para as mesmas taxas de conversão e condições
operacionais, o tempo de reação com metanol é de menos da metade do que para o etanol. É
mais reativo no processo de obtenção. O consumo de vapor de processo e de eletricidade é
menor do que para o etanol (COSTA et al, 2006).
Sendo assim, cada rota produz um tipo de biodiesel com características particulares,
as quais, muitas vezes, são favoráveis sob alguns critérios e em outros não o são.
A transesterificação se processa através de reações consecutivas e reversíveis. Na
primeira delas há a conversão de triglicerídeos em diglicerídeos. Em seguida, ocorre a
conversão dos diglicerídeos em monoglicerídeos que serão convertidos em glicerol, liberando
uma molécula de éster (etílico ou metílico em função do álcool empregado). É mostrado na
Figura 01 as etapas do mecanismo até a formação do éster.
Os tipos de catálises empregadas na transesterificação podem ser de natureza ácida
ou básica, no entanto nos estudos de Fukuda et al. (2001) observou-se que a reação catalisada
por ácido se processa extremamente mais lenta em relaçãoà reação catalisada por compostos
álcalis (básicos), todavia é recomendada em casos de elevada umidade e de ácidos graxos no
óleo. A alta umidade provoca reação de saponificação, que consome o catalisador básico,

24

reduz sua eficiência, aumenta a viscosidade, favorece a formação de géis e dificulta a
separação do glicerol.
Figura 01-Transesterificação de triglicerídeo com álcool. (a) Equação genérica; (b)
três reações consecutivas e reversíveis. R1, R2, R3 e R' representam grupos alquila.

Fonte: FUKUDA et al., 2001.

O uso de catalisadores básicos como Hidróxidos de Sódio (NaOH) e de Potássio
(KOH) promovem a produção de água quando reagem com o álcool. Logo, a solução mais
bem sucedida é aplicação do metóxido de sódio ou potássio, processado a partir da reação do
álcool com o catalisador (NaOH/KOH) e similares.
Com relação à razão molar, estudos indicam que a razão ideal para catalisadores
básicos é de 6 moles de álcool para 1 mol de triglicerídeo, ou seja, 100 % de excesso quando
comparada à quantidade estequiométrica (3:1). Para catalisadores ácidos, a razão molar é de
30:1. A quantidade de catalisador utilizada normalmente não ultrapassa 1 % da massa de óleo
(FUKUDA et al. 2001; MA e HANNA, 1999).
Após a reação, os produtos são separados por decantação, ficando os ésteres na fase
superior e o glicerol na fase inferior. Uma etapa de lavagem é necessária para remover
impurezas na fase rica em ésteres e correção do pH. Essa etapa depende principalmente da
qualidade do óleo utilizado e da estequiometria aplicada. Óleos refinados produzem biodiesel
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com menor teor de impurezas em comparação com óleos usados. Após a lavagem, o biodiesel
é aquecido para remover qualquer traço de água ou álcool remanescente.

2.1.4 Influencia das propriedades fisicoquimicas do biodiesel no desempenho dos
motores.
Pehan et al (2009) afirmam que as características dos motores estão relacionadas
diretamente com as propriedades e qualidade do biodiesel. Os principais fatores na estrutura
dos ácidos graxos que influenciam nas características do biodiesel são o tamanho de sua
cadeia carbônica, o número de insaturações e a presença de grupamentos químicos, que
podem influenciar na estabilidade quanto à degradação, polimerizações e oxidações se
inadequadamente armazenado ou transportado. O principal problema que afeta a qualidade do
biodiesel é sua suscetibilidade à oxidação, que é promovida por fatores tais como
temperaturas elevadas, presença de luz ou materiais estranhos como metais (HERBINET et
al., 2008).
Muitas das propriedades do biodiesel têm origem nas estruturas dos ácidos graxos
originais e do álcool utilizado. As características do biodiesel que são determinadas pela
composição dos ésteres de ácidos graxos incluem qualidade da ignição, calor de combustão,
escoamento a frio, estabilidade oxidativa, viscosidade e lubricidade (CAMARGOS, 2005). A
seguir algumas dessas propriedades serão discutidas baseadas nos dados informados na
literatura.
Viscosidade
A viscosidade é uma das propriedades mais importantes no que diz respeito ao bom
funcionamento dos motores diesel. Ela aumenta com o comprimento da cadeia carbônica e
com a insaturação. Esse comportamento também é aplicado para o álcool utilizado na
transesterificação, de modo que, quando maior a cadeia carbônica do álcool empregado maior
será a viscosidade do produto (KNOTHE, 2005).
Com viscosidade elevada, a bomba injetora não é capaz de fornecer combustível
suficiente para os bicos injetores, estes podem sofrer um entupimento parcial, neste caso
afetando a eficiência da combustão que depende da quantidade de combustível que está sendo
lançado na câmara de combustão. Ocorre a degradação da pulverização do óleo no interior da
câmara, e assim irá reduzir a eficiência da pulverização e a formação da mistura. Os prejuízos
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causados serão com relação à manutenção e ao rendimento do motor, a contaminação do óleo
lubrificante e o aumento da produção de resíduos poluentes na atmosfera causados pela
deficiência de pulverização. E claro, o efeito final também será uma redução de potência e
aumento do consumo (VAN GERPEN, 2006).
A redução em demasia da viscosidade causa perdas internas da bomba injetora, por
vazamento, isso irá reduzir o volume liberado para o bico injetor e retardar a abertura da
agulha do injetor. Uma viscosidade muito baixa pode provocar perda na lubrificação da
bomba injetora, uma vez que os motores movidos a diesel exigem que o combustível de
alimentação seja auto-lubrificante em razão do funcionamento da bomba (BOSCH,2004;
VAN GERPEN, 2006).
Segundo Ejim et al (2007) os resultados de uma análise da influência das
propriedades físicas do combustível sobre a pulverização, mostraram que a viscosidade
responde pela maior contribuição, com cerca de 90,0% nas mudanças no tamanho das gotas,
enquanto que a densidade contribui minimamente, causando menos de 2,0% de mudanças.
Na literatura proposta por Malpica (2007), uma diminuição da viscosidade pode ser
consequência de diluição com combustível e complementação com óleo de menor
viscosidade. Por outro lado, um aumento na viscosidade pode ser causa de intervalo muito
longo entre as trocas, sobrecarga, operação em superaquecimento, anéis em mau estado,
contaminações por água e /ou fuligem, óleo de baixa qualidade, restrição no filtro de ar ou
entrada de ar não filtrado (filtro falso) e complementação com óleo de maior viscosidade. De
modo que uma viscosidade errada do óleo acarretará em uma lubrificação ineficaz, o que pode
ser uma das justificativas para o arranhamento e avarias nas camisas.
Número de Cetano
O número de Cetano (cetanagem) está para os motores diesel como o número de
Octanas (octanagem) está para os motores do Ciclo Otto. Essas propriedades são responsáveis
pela qualidade da ignição, de modo que é proporcional a facilidade de realizar a ignição, além
de estar também ligado o poder antidetonante do combustível.
De acordo com Parente (2003), o número de cetano médio do biodiesel em sua forma
pura é 60, enquanto que, para o diesel convencional, situa-se entre 48 e 52, indicando que o
biodiesel queima mais facilmente num motor diesel do que óleo diesel mineral. Nos estudos
de Machado (2008) encontrou-se a influência dessa propriedade em relação ao melhor valor
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para o avanço da injeção de combustível. De forma análoga, o avanço da injeção de
combustível será também dependente do tipo de éster, uma vez que o número de cetano é
variável de acordo com o mesmo.
O número de cetano decresce com a diminuição da cadeia dos ácidos graxos, com a
diminuição das insaturações e com o aumento da ramificação. Entretanto, cadeias longas são
suficientes para ocasionar um grande número de cetano mesmo que o álcool utilizado na
esterificação seja ramificado, no entanto, ésteres produzidos com álcoois ramificados
apresentam melhores propriedades de escoamento a baixas temperaturas (CAMARGOS,
2005).
Umidade, Estabilidade Térmica e Oxidativa
O Biodiesel proporciona uma melhor lubrificação do que o diesel (HASSEB et al,
2011). No entanto, o desgaste e o atrito pode aumentar se o combustível for higroscópico. O
biodiesel é esse tipo de combustível que pode absorver a umidade e, portanto, pode aumentar
o desgaste corrosivo. Nos estudos de Tsuchiya (2006) verificou-se a presença de corrosão das
pasrtes metálicas mesmo para níveis menores de biodiesel (2%) na mistura. Além disso, autooxidação do biodiesel é mais uma tendência provável que poderá influenciar nas
características de desgaste (FAZAL et al, 2011).
Para entender o desgaste comparativo no diesel e biodiesel, vários ensaios de
laboratório foram realizados por alguns pesquisadores a fim de simular o desgaste nas peças
do motor que estão em contato com o biodiesel, utilizando como ferramentas de simulação
tribômetros do tipo Four ball, pino-disco, HFRR, Roller on cylinder.
Nos estudos de Fazal et al (2010), verificou-se que a maior absorção de umidade,
presença de oxigênio, e ácidos graxos produzidos a partir de auto-oxidação agem como
principais fatores que potencializam a corrosividade do biodiesel.
O

biodiesel

é

considerado

quimicamente

estável

em

sua

forma

pura

(MELERO 2010), no entanto, pode se tornar mais corrosivo durante o transporte,
armazenamento e utilização quando se degrada através da absorção de umidade, oxidação
microbiana e outras contaminações. Por exemplo, a contaminação da água devido à
condensação é considerada um dos principais fatores de corrosão para os recipientes de
armazenamento e dutos. A água contém íons corrosivos e promove o crescimento microbiano
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na solução e na interface biodiesel/água, e pode hidrolisar os ésteres metílicos graxos e
produzir ácidos graxos mais corrosivos (HASEEB et al 2010).
De acordo com Agarwal (2007) a eficiência térmica de um motor operando com
biodiesel é geralmente melhor do que operando com diesel convencional devido
possivelmente às melhorias na propriedade de lubricidade que reduzem as perdas por atrito e
consequentemente as perdas de energia aumentando a eficiência térmica. Para as misturas de
B20, observou-se que a combustão é iniciada mais cedo em todas as condições de
funcionamento, além de mostrar menor atraso da ignição em relação ao diesel.
A estabilidade oxidativa está relacionada principalmente com a fase de
armazenamento do biodiesel. Apesar de diversos fatores influenciarem na oxidação do
biodiesel, entre eles, presença de ar, calor, luz, traços de metais, antioxidantes, peróxidos e a
natureza do tanque de armazenamento, Camargos (2005) coloca como a causa principal o
número de duplas ligações. Isso se explica pelo fato de que os grupos metilenos adjacentes às
duplas ligações são susceptíveis a ataques de radicais livres, logo as espécies formadas
durante o processo de oxidação levam, eventualmente, à deterioração do combustível.
Nos estudos de Barison (2004), demonstrou-se que é possível utilização de óleo de
palma (dendê) em 2%, 5% e de 10% na mistura com diesel, sem apresentar alterações na
composição química do óleo diesel ou problemas técnicos para o motor, devido ao fato de que
ambos os combustíveis (diesel e biodiesel) terem propriedades semelhantes.
Tem-se verificado nos trabalhos com misturas de biodiesel que a queda de potência
nem sempre ocorre linearmente com o aumento da mistura. Nos estudos de Corrêa (2008) a
potência desenvolvida com alguma das misturas intermediárias foi igual a do diesel ou da
obtida com B100, já para a mistura B20 foi levemente superior a de B100 para biodiesel de
óleo de girassol e as alterações observadas na análise do óleo lubrificante foram consideradas
aceitáveis de modo a não comprometer o desempenho do motor.
Outra propriedade físico-química que se deve ressaltar é o ponto de fulgor do
biodiesel, este se refere à primeira temperatura na qual o fluido forma uma mistura
combustível com o ar. Se completamente isento de metanol ou etanol, é superior à
temperatura ambiente, significando que o combustível não é inflamável nas condições
normais onde ele é transportado, manuseado e armazenado (PARENTE, 2003).
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2.1.5 Lubricidade do Biodiesel e sua importância
A lubricidade é uma medida do poder de lubrificação de uma substância, sendo uma
função de várias de suas propriedades físicas, destacando-se, nos fluidos, a viscosidade e
a tensão superficial (FARIAS, 2011).
Essa propriedade é imprescindível nos combustíveis que alimentam os motores
Diesel, pois os componentes desses motores necessitam que o fluido que escoe tenha
propriedades lubrificantes para evitar falhas prematuras dos seus componentes.
A ASTM D 6079-04 define a lubricidade como um termo qualitativo que descreve a
habilidade de um fluido afetar o atrito e o desgaste entre superfícies sob carga e com
movimento relativo. Ela é avaliada pelo diâmetro da escara do desgaste (WSD), em µm,
medido nos eixos x e y, produzida em uma esfera com deslizamento alternado contra um
plano estacionário (disco) imersos num fluido.
Visando manter a integridade desses sistemas foram desenvolvidas normas para
assegurar níveis de lubricidade dos combustíveis, a fim de serem mantidos dentro de padrões
aceitáveis.
As normas americanas (ASTM D 975-10, ASTM D 6751-10, ASTM D 6079-04)
e européias (EN 14214 e EN 590) correlatas ao diesel e biodiesel, determinam valores
máximos

aceitáveis,

para

o diâmetro da escara de desgaste gerada em condições

especificadas. Para cumprir as normas de lubricidade o diâmetro da escara de desgaste gerada
em condições especificadas não deve exceder 460µ (ASTM D 975-10) e 520µ (EN 590).
As técnicas utilizadas para determinar esta propriedade são citadas na literatura como
sendo: M-ROCLE (Munson Roller On Cylinder Lubricity Evaluator), SL-BOCLE
(Scuffing Load Ball On Cylinder Lubricity Evaluator), SRV (Optimal Reciprocating Rig) e
HFRR (High Frequency Reciprocating Rig).
Este último método tornou-se generalizado e aceito pela indústria automotiva e
petrolífera para determinar a lubricidade dos combustíveis diesel em função do custo e
eficácia (KNOTHE et al. , 2008).
A técnica demonstrou sua eficácia estatística nos estudos de Knothe et al. (2008),
que analisou uma população de amostras do combustível diesel, obtendo coeficientes de
correlação para a esfera (> 0,99) e para o disco (≈ 0,97 a 0,99). Outra vantagem da técnica é o
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fato de que as escaras de desgaste quanto da esfera são facilmente identificáveis e
mensuráveis através de um microscópio.
Nos estudos de Mello e colaboradores (2011) verificou-se a lubricidade do diesel de
baixo (LSD) e alto teor (HSD) de enxofre e do Biodiesel de soja e girassol e suas blendas com
os diesel. Uma lubricidade inferior foi detectada para o diesel com baixo teor de enxofre em
relação ao diesel de alto teor de enxofre. Para as blendas com o biodiesel de soja e girassol, os
diâmetros da escara de desgaste foram inferiores apresentando maior lubricidade.
A introdução do diesel com baixo teor de enxofre gera alguns problemas sérios nas
propriedades do combustível, devido ao processo de dessulfurização, a qual não apenas
elimina a quantidade de enxofre no combustível diesel, mas também a minimização de
compostos que auxiliam na lubricidade tais como os compostos polares (fenóis e
poliaromáticos) e oxigênio (SULEK et al., 2010; NIKANJAM & HENDERSON 1993;
CAMARGOS, 2005). Desse modo, o diesel com baixo teor de enxofre requer aditivos
adequados para melhorar as suas propriedades lubrificantes.
O combustível derivado dos compostos gordurosos pela reação de transesterificação
tem boa lubricidade, devido a frações de oxigênio e a presença de ácidos carboxílicos
(ANASTOPOULOS et al. 2001; KNOTHE 2005). Isto é um fator determinante no seu uso
como aditivo no diesel convencional.
Suarez et al. (2009) avaliaram a lubricidade HFRR pelas escaras de desgaste (WSD)
e coeficiente de atrito obtidos, de LSD ou HSD com biodiesel de soja obtido pelos métodos
de pirólise e metanólise. Os resultados dos ensaios de lubricidade mostraram menores
coeficientes de atrito para as misturas com teores entre 5 e 20 % de misturas de biodiesel por
pirólise com diesel de baixo teor de enxofre. Misturas com diesel de alto teor de enxofre
apresentaram os menores coeficientes de atrito com 50 % e 100 % de biocombustível de soja
obtido por transesterificação metílica.
De acordo com Wadumesthrige et al. (2009), a lubricidade está relacionada aos
compostos orgânicos que contem uma parte polar, sulfurada ou não, que formam uma camada
limite na superfície do metal protegendo-o do desgaste.

Os compostos nitrogenados,

oxigenados e di/poliaromáticos, seguidos pelos compostos sulfurados, mesmo em baixas
concentrações, atuam como precursores naturais que conferem lubricidade necessária para o
bom desempenho do diesel (GOMES& OLIVEIRA, 2005).
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Em ordem decrescente, os grupos de compostos que mostram aumento de
lubricidade quando presentes em cadeias carbônicas de 10 átomos de carbonos são: COOH
>CHO >OH > COOCH3 > C-O >C-O-C. Em cadeias carbônicas com 3 átomos de carbono
com os grupos OH, NH2 , SH, o oxigênio possui maior efeito no aumento da lubricidade em
relação ao nitrogênio e enxofre (WADUMESTHRIGE et al, 2009).
O tamanho da cadeia dos ácidos graxos também influencia a lubricidade, para
maiores cadeias, maior será a lubricidade do combustível (KNOTHE, 2006).
Outro parâmetro que afeta a lubricidade é a temperatura, ora positivamente, ora
negativamente. Nos estudos de Wadumesthrige et al. (2009) , com a adição de 2 % de
biodiesel em LSD, a lubricidade diminuiu com o aumento da temperatura entre 20 e 70°C. Já
para altas temperaturas (80 a 90°C), a lubricidade demonstrou um aumento. O efeito positivo
na lubricidade em altas temperaturas deve-se ao aumento do movimento molecular dos
componentes polares, permitindo que eles sejam melhor distribuídos na superfície do metal.
Assim, a adsorção química dos compostos polares à superfície do metal é maior em altas
temperaturas.
Além de analisar a lubricidade em função do diâmetro da escara de desgaste na
esfera, pode-se também avaliar o desgaste na superfície plana. Nesta análise, é extremamente
importante conhecer os mecanismos de desgaste.
Mecanismos de Desgaste
Neale (1995) acredita que a deterioração das superfícies pode levar à produção de
desgaste de partículas por uma série de eventos, caracterizados por adesão e mecanismo de
transferência de partículas ou por um processo de produção direta de partículas semelhante à
usinagem ou, em certos casos, uma forma de falha na superfície ou subsuperfície causada pela
fadiga de contato. Esses três mecanismos são denotados como adesivo, abrasivo e desgaste
por fadiga, colocados, segundo o autor, como sendo os três mecanismos de desgaste mais
importantes.
Alguns tipos de desgaste foram investigados e publicados, por exemplo, abrasivos,
adesivo, fadiga, fretting, erosão, oxidação, corrosão, por Bahadur (1978), Rabinowicz (1995),
Ludema (1996) e Kato(2002). Porém, integrar esses mecanismos de desgaste num único
conjunto de dados para prever o comportamento aos diversos sistemas tribológicos é ainda
um grande desafio (MATAMOROS, 2004).

32

Diversos autores propuseram diferentes tipos de desgaste em função dos mecanismos
de desgaste encontrados, dentre eles, cita-se os desgastes por: abrasão, adesão, corrosão,
fadiga superficial, erosão, cavitação. Já a norma DIN 50320, classifica os mecanismos de
desgaste em quatro principais que são: adesão, reação triboquímica, fadiga superficial e
abrasão.
Desse modo, torna-se necessário agrupar os principais mecanismos de desgaste pela
natureza dos agentes causadores, seguidos de breve explicação para cada um dos tipos de
desgaste, com ênfase nos processos de desgaste esperados para o sistema de injeção.
Nos estudos de Haseeb et al (2011), traços de oxidação e corrosão foram observados
em algumas partes dos injetores unitários quando biodiesel foi utilizado com combustível.
De acordo com Serbino (2005), o desgaste oxidativo ocorre, a principio, sob
condições de deslizamento sem lubrificação ou quando a espessura do filme de lubrificante é
menor que a rugosidade das superfícies em contato, e na presença de atmosfera oxidativa,
formando óxidos nas áreas reais de contato, sob altas temperaturas.
No desgaste oxidativo, debris fraturam e são retirados da camada oxidativa. Sob
vácuo ou em atmosfera inerte, é claro, o desgaste oxidativo não pode ocorrer. O papel da
temperatura no desgaste oxidativo é evidente e vários mecanismos têm sido sugeridos pelo
qual a oxidação térmica pode levar ao desgaste (HUTCHINGS, 1992).
Gentil (1996) define o desgaste corrosivo como sendo a deterioração de um material,
metálico ou não, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a
esforços mecânicos, que está constantemente transformando os materiais metálicos e
comprometendo a durabilidade e desempenho dos mesmos. A causa fundamental é a reação
triboquímica entre o material e um meio corrosivo. Os fragmentos são geralmente pequenos e
podem aparecer como flocos compactados, constituídos de uma mistura de óxidos finos e
partículas de metal (GAGG e LEWIS, 2007).
Se um material (metal) é corroído para produzir um filme sobre a sua superfície ao
mesmo tempo que é submetido a um contato deslizante, poderá ocorrer algum dos processos
identificados por Stachowik e Batchelor (1996), dispostos na Figura 02, abaixo .

33
Figura 02 – Modelos de interações entre um agente corrosivo e uma superfície desgastada

Fonte: STACHOWIK E BATCHELOR, 1996. p.554

No processo 1 há a formação de uma camada resistente de filme lubrificante
decorrentes dos óxidos desprendidos. Se a camada de filme formado prevalecer e o contato
desgastado continuar bem lubrificado, o desgaste corrosivo não ocorre e o desgaste adesivo é
suprimido. No segundo processo, a camada de óxido formada não é tão resistente e ocorre a
quebra da camada de óxidos, de modo que os debris continuam regenerando a camada de
filme e atuando como lubrificante, contudo o degaste adesivo ainda é suprimido. A corrosão
intensa causada pela dissolução anódica entre as fissuras da superfície desgastada acontece no
terceiro processo. No último caso, ocorre a remoção produtos fracos de corrosão, desgaste
adesivo não é observado, porém ocorre corrosão rápida na superfície exposta.
Outro tipo de desgaste é o adesivo que ocorre durante a ação combinada da aderência
entre as asperezas e do movimento de deslizamento de duas superfícies em contato, causando
uma deformação plástica severa das asperezas. Posteriormente, ocorre um arrancamento de
fragmentos de material das superfícies, que são aderidos e transferidos para superfícies até
serem convertidos em resíduos de desgaste (FARÍAS, 2004 ).
Nesse tipo de desgaste, a área de contato entre asperezas é pequena, portanto
ocorrem altas pressões pontuais, deformando plasticamente e provocando interação e união
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entre as asperezas, geradas por forças de atração de caráter iônico, metálico ou ligações fracas
de Van Der Waals (SERBINO, 2005).
Hiroyasu et al (1991), Tamaki et al (2001)
experimentos

que

a

cavitação

identificaram por uma série de

ocorre

no

bico

dos

atomizadores de pressão,tais como injetores de combustível para motores diesel
e motores de foguete.
Os injetores de motor a diesel, muitas vezes, operam em pressões de injeção de 25
MPa ou superiores, a exemplo o Cammon Rail com pressões superiores a 120MPA.
Infelizmente, as pressões operacionais elevadas em injetores diesel podem causar cavitação
no combustível líquido levando à degradação no desempenho e danos estruturais ao injector.
O fenômeno da cavitação é provável de ocorrer em bicos injetores, devido às condições de
alta pressão (OSMAN, 2005).
A cavitação é definida por Serbino (2005) como a repetida nucleação, crescimento e
colapso violento de cavidades ou bolhas em líquidos. Ela atua como um mecanismo de erosão
de líquido e refere-se à nucleação e o crescimento de cavidades ou bolhas que, sob altas
velocidades de escoamento e altas tensões de compressão entram em colapso gerando ondas
de choque e/ou microjatos (OSMAN, 2005;SERBINO, 2005).
Com base nos principais processos e meios de desgaste adaptados do ASM
Handbook (1999) por Serbino (2005), em sistemas que envolvem partículas ou fluídos são
esperados os desgastes por abrasão e erosão.
Hutchings (1992) define que, no desgaste abrasivo, o material é removido ou
desprendido da superficie por particulas duras ou algumas vezes por asperezas na face do
contracorpo, forçado contra a superfíe e deslizando ao longo da mesma.
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As diferenças entre as características desse tipo de desgaste foram explicadas por
Hutchings (1992) quando envolvendo dois ou três corpos. A Figura 03 ilustra os dois tipos de
desgaste abrasivo. O desgaste abrasivo entre dois corpos (a) é causado por asperezas duras na
face do contracorpo, enquanto no desgaste entre três corpos (b), as partículas duras estão
livres para rolar e deslizar entre os dois corpos, possivelmente em superfícies deslizantes
diferentes. Em algumas situações, o desgaste é causado por partículas duras presentes na
superfície, quer transportadas por uma corrente de gás ou arrastadas no escoamento do fluido.
Este tipo de desgaste é chamado de erosão (c), muitas vezes qualificada como a erosão de
partículas sólidas ou erosão por impacto sólido para distingui-lo dos danos causados pelo
impacto dos jatos de líquido ou gotas (HUTCHIGNS, 1992).
Figura 03: Ilustração das diferenças entre a) abrasão entre dois corpos b)abrasão entre três
corpos e (c) erosão

Fonte: Adaptado de HUTCHIGNS, 1992. ( p. 74)

As taxas de desgaste devidas à abrasão entre três corpos são geralmete mais baixas
em relação às taxas devido à abrasão entre dois corpos, embora vários mecanismos de
remoção do material nos dois casos difiram na importancia relativa, ao invés da natureza
(HUTCHIGNS, 1992).
Mecanismos de desgaste abrasivos podem envolver tanto a deformação plástica
quanto fratura frágil. Sob certas circunstâncias, a deformação plástica pode ocorrer
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isoladamente, mas ambos, muitas vezes ocorrem em conjunto, mesmo em materiais
convencionalmente considerados como idealmente frágeis. Modelos de desgaste abrasivo para
cada tipo de mecanismo isoladamente foram desenvolvidos, mas os modelos geralmente
ignoram a possibilidade de outro mecanismo (HUTCHIGNS, 1992).
A erosão promove a perda de material resultante de repetidos impactos de partículas
sólidas, contidos em gás ou líquidos a velocidades significativas, pelo choque de partículas
sólidas, líquidas ou gasosas, em impacto e rebote na superfície promovendo sua
desaceleração. O mecanismo é regido pela formação de crateras devido à deformação plástica
causadas pelo impacto que partículas sólidas promovem na superfície do metal (SERBINO,
2005).
Este tipo de desgaste pode ser devido também à exposição contínua de jatos líquidos,
caracterizado pela perda progressiva de material original da superfície sólida, definido pela
American Society for Testing and Materials (ASTM G 40) como erosão por impacto de
líquido. A remoção do material pode ser devido a uma pequena quantidade de líquido sob a
ação de altas velocidades de impacto e uma alta pressão, gerando uma área de impacto com
subsequente fluxo de líquido pela superfície, estendendo-se para fora da área de impacto.
Serbino (2005) acrescenta que, quando o material é exposto a uma mistura de
partículas sólidas no líquido em alta velocidade, ocorrerá o mecanismo de desgaste
denominado erosão por lama.
Outro tipo de desgaste estudado por inúmeros autores é a fadiga de contato, que
caracteriza-se pela perda de material por variações de tensões cíclicas. No mecanismo por
fadiga de contato, o carregamento cíclico gerado por movimento relativo entre superfícies
como rolamento, riscamento ou impacto de partículas, gera um nível de concentração de
tensões provocando a deformação plástica pontual e posterior nucleação de trincas
superficiais ou subsuperficiais (SERBINO, 2005).
O autor supracitado descreve ainda o Fretting, como sendo um movimento de
oscilação com pequena amplitude, no qual sob situações normais, ou seja, em presença de ar,
produz partículas oxidadas de desgaste. Este movimento geralmente é causado pela vibração,
gerando processo de fadiga ou desgaste quando existe superfície em contato.
Com base nos estudos descritos pela literatura, é possível perceber a ocorrência de
mais de um tipo de mecanismo de desgaste atuando em determinado sistema. Desse modo,
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analisar previamente estudos nos quais tratem de sistemas tribológicos semelhantes ter-se-á
uma possível indicação dos mecanismos que poderiam ser atuantes no sistema em estudo

2.2 ASPECTOS TRIBOLÓGICOS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE UM
MOTOR DIESEL
Em toda e qualquer pesquisa é imprescindível ter o conhecimento prévio e íntimo do
sistema em estudo. Visando uma melhor compreensão do sistema em estudo, na Figura 04 são
esboçados os componentes e funcionamento de um sistema típico de injeção de combustível
em um motor Diesel.
Figura 04: Diagrama Esquemático de um sistema do motor
Diesel.

Fonte: Adaptado de Hasseb et al (2011).
No sistema de um motor diesel, o combustível passa por três subsistemas:
alimentação de combustível, combustão e subsistema de exaustão. No subsistema de
alimentação, a bomba de alimentação (baixa pressão) leva o combustível para a bomba de
injeção (alta pressão) pelo filtro.
O sistema de injeção é responsável pelo fornecimento do combustível para o motor.
Para tanto, a bomba de injeção gera a pressão necessária para alimentar as linhas de alta
pressão até os injetores de combustível que, sob alta pressão, injetam e atomizam o
combustível na câmara de combustão, onde ocorre queima. O pistão comprime o ar e aumenta
a sua temperatura acima de 500 º C. O diâmetro do pistão é um pouco menor do que o
cilindro, permitindo que o pistão deslize para cima e para baixo. Esse movimento alternado é
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transformado em rotativo no virabrequim, através da biela. Após a combustão, o gás de
escape escoa através do conversor catalítico e do silenciador. O catalisador converte a maior
parte dos gases poluentes em substâncias inofensivas e o silenciador reduz o ruído do escape
(HASSEB et al, 2011; BOSCH, 1994).
Durante o fluxo de combustível, nos diferentes subsistemas, o combustível entra em
contato com uma variedade de materiais, metálicos e não-metálicos. Os Materiais metálicos
incluem materiais ferrosos e não ferrosos, como ligas de alumínio e ligas de cobre. Os não
metálicos mais comumente aplicados incluem os elastômeros, plásticos, tintas, papel
(HASSEB et al, 2011).
Desse modo, o combustível entra em contato com esses materiais sob diferentes
condições de temperatura, velocidade e carga, bem como em diferentes condições de
deslizamentos e estado físico e, assim, provoca corrosão, desgaste e degradação desses
materiais.
Na bomba injetora são empregados anéis elastoméricos de vedação, denominados
O’rings. Estes tem a função de evitar que ocorra qualquer vazamento do combustível no
sistema de injeção do combustível.
No entanto, pesquisas tem demonstrado um desgaste prematuro desses componentes
em contato com o biodiesel, promovendo a perda das propriedades mecânicas e físicas do
material devido ao fato de que estes estão susceptíveis ao ataque químico gerado pelo
combustível. Há evidências encontradas nos estudos de Hasseb et al. (2010), Fazal et al.
(2010), Trakarnpruk et al. (2008), Chai et al. (2011),Mitra et al. (2006) de que, este desgaste
prematuro é função da incompatibilidade do elastômero escolhido para desenvolver a função
de vedação com o combustível, isso devido a natureza química constituinte do elastômero.
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2.3 DETERIORAÇÃO

DOS

MATERIAIS

ELASTOMÉRICOS

EMPREGADOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO DE MOTORES DIESEL
A degradação de um material polimérico consiste na alteração irreversível das
propriedades do material, através de reações químicas propiciadas por determinados agentes
físicos ou químicos. Ela pode ocorrer durante o processamento do material, sendo, neste caso,
de realçar a degradação térmica e mecânica, ou durante vida útil, sendo neste caso de realçar a
fotodegradação e a biodegradação (LIMA, 2012).
A degradação química dos materiais elastoméricos é diferente da dos metais na
medida em que, ao contrário destes, não é essencialmente de natureza eletroquímica. O ataque
químico aos plásticos faz-se por inchamento, dissolução e, sobretudo, quebra de ligação
química (por hidrólise, oxidação, etc.) ou por combinação de quaisquer destes efeitos. De
forma geral, soluções de sais inorgânicos, soluções alcalinas e ácidas fracas não afetam
significativamente os plásticos e os elastómeros. A maioria dos solventes orgânicos, pelo
contrário, atacam-nos, especialmente a quente, de forma mais ou menos intensa. Este ataque
será tanto maior quanto maior for a semelhança entre a estrutura do solvente e a do polímero
(LIMA 2012).
De acordo com Challa, (1993), o comportamento mecânico dos materiais
elastoméricos , quando sujeitos a deformação por aplicação de tensões, é designado por
viscoelástico. Tal comportamento é devido às propriedades dos elastômeros, que combinam
características elásticas, típicas dos metais, com características viscosas, típicas dos fluidos.
De uma forma geral, as propriedades mecânicas são fortemente dependentes da temperatura, o
que não se verifica nos metais, que são praticamente insensíveis a pequenas variações de
temperatura (da ordem das dezenas).
As características mecânicas dos polímeros são

muito

sensíveis

à

natureza

química do ambiente, ou seja, na presença de água, oxigênio, solventes orgânicos, etc.
(CALLISTER, 2002).
Dentre as propriedades químicas mais importantes estão a resistência à oxidação, ao
calor, às radiações ultra-violeta, à água, a ácidos e bases, a solventes e reagentes, descritos a
seguir por Mano (2000):
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Oxidação: Resistência aumenta em macromoléculas apenas com ligações simples
entre átomos de carbono. Ex: PE, PP. Resistência é menor particularmente em borrachas
rompendo as cadeias e na presença de ozônio.
Calor: Resistência é maior abaixo da temperatura de transição vítrea. Resistência é
menor frequentemente com a presença de oxigênio pela ruptura das ligações covalentes dos
átomos nas cadeias macromoleculares. Ex: PVC.
Raios Ultra-Violeta: Resistência é menor em macromoléculas com dupla ligação
entre átomos de carbono. Ex: Fissuras e rachaduras com a fragmentação do PP ou LDPE,
expostos à luz do sol.
Umidade: Polímeros que absorvem água sofrem alteração de volume, podendo
aumentar o peso do material. Resinas fenólicas, por exemplo, no caso de cura incompleta dos
laminados, incham, mudam de tamanho e sofrem delaminação.
Ácidos: O contato com ácidos em geral, em meio aquoso, pode causar a parcial
destruição das moléculas poliméricas. Ex: Resinas melamínicas e produtos celulósicos
sofrem alteração em meio ácido mesmo diluído.
Bases: Soluções alcalinas, usualmente aquosas, em maior ou menor concentração,
são bastante agressivas a polímeros cuja estrutura apresente certos agrupamentos como
carboxila, hidroxila, fenólica e éster. Ex: Resinas fenólicas e epoxídicas.
Solventes e Reagentes: Quando as moléculas do solvente são mais afins com as do
polímero do que com elas próprias, podem penetrar entre as cadeias macromoleculares,
gerando interações físico-químicas. Forças inter-moleculares como pontes de hidrogênio,
ligações dipolo-dipolo ou mesmo forças de Van der Waals, permitem a dispersão, a nível
molecular, dos polímeros, isto é, sua dispersão.

2.3.1 Vedações com O’Rings
Toda a operação com fluidos caracteriza-se pela ausência, perda ou transferência do
mesmo. A prevenção dessa perda ou transferência pode ser obtida de diversos modos:
ligando, soldando ou confinando-se um material macio entre as duas superfícies- vedação
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com o’ring. Este último é o modo mais aplicado na indústria automobilística (PARKER
SEALS, 1997).
O’Rings são elementos de vedação para aplicações estáticas ou dinâmicas, em forma
de anel, com seção transversal circular “O”, fabricados em diversos tipos de materiais
(geralmente elastômeros) e padrões dimensionais (RETENGAX, 2012)
O elastômero é confinado no alojamento, e forçado amoldar-se e preencher as
irregularidades da superfície das partes e qualquer folga existente, criando dessa maneira entre
as partes a condição de “folga zero”, promovendo o efetivo bloqueio do fluido. A carga que
força o O’Ring a amoldar-se é fornecida mecanicamente pelo “aperto” gerado pelo desenho
apropriado do alojamento e do material selecionado, e pela pressão do sistema transmitida
pelo próprio fluido ao elemento de vedação (PARKER SEALS, 1997).
De acordo com Parker Seals (1997), as vedações com O’Rings geralmente são
divididas em dois grupos : Vedações Estáticas, nas quais não existe movimento relativo entre
as superfícies e vedações dinâmicas, que devem funcionar entre peças cujas superfícies têm
movimento relativo entre si, tal como a vedação de pistões de cilindros hidráulicos.
Muito embora os O’Rings ofereçam uma confiável e econômica solução para os
problemas de vedação hidráulica, eles não são a solução para todos os problemas de vedação.
Existem certas limitações de uso, entre elas a alta temperatura, atrito em alta velocidade, furos
de admissão de óleo dos cilindros sobre os quais o vedante deva passar e folgas muito
grandes. Os O’Rings entretanto, podem ser considerados para todos os projetos de vedação
com exceção dos seguintes: Velocidade de rotação acima de 500 m/minuto; Ambiente (tipo de
fluido e temperatura) incompatível com os elastômeros disponíveis e Insuficiência de espaço
disponível para sua colocação (PARKER SEALS, 1997).
Os O’Rings frequentemente falham prematuramente nas aplicações pela seleção do
material inadequado.
De acordo com a revista Industrial Heating, do ponto de vista do usuário, o anel de
vedação (O’Rings) podem falhar de três modos: Perda da pressão (vazamento),
Contaminação, Mudança da aparência. Os fatores que contribuem são a pressão/vácuo,
tensões mecânicas ou induzidas termicamente. Elevadas temperaturas podem causar a
degradação do selo, dilatação ou permeabilidade do selo. Os ambientes de pressão ou vácuo
(ou alternando-se entre os dois) podem gerar a permeabilidade e a perda de massa.

42

As falhas típicas em O’Rings são mostradas na Figura 05.
Figura 05: Falhas típicas de O’Rings

Fonte: Revista Industrial Heating (2012).
Na imagem (a) a falha ocorre devido à abrasão. O anel de vedação, ou partes do
selo, exibe uma superfície plana paralela à direção de movimentação. Podem ser
frequentemente verificadas a presença de partículas e restos de material na superfície. Os
fatores que contribuem incluem rugosidade das superfícies, temperaturas excessivas,
partículas abrasivas do meio, movimentação dinâmica e acabamento ruim da superfície do
elastômero.
Já em (b) a falha é promovida pelo achatamento ou sobre-compressão, o anel de
vedação apresenta as laterais da seção planas e correspondentes com as superfícies dos
flanges. Os fatores que contribuem incluem compressão excessiva, temperatura excessiva,
cura incompleta do elastômero, elastômeros com elevada compressão e excessiva dilatação do
volume.
A falha no anel de vedação exposto na imagem (c) ocorre por extrusão. O anel de
vedação desenvolve imperfeições e rasgos na superfície, geralmente no lado de menor
pressão, com aparência de esfarrapado. Os fatores que contribuem são folgas excessivas,
pressão excessiva, baixa dureza do elastômero, excessivo preenchimento do sulco, folgas
irregulares, dimensionamento errado do tamanho.
Em (d) as falhas são devidas aos danos de instalação. O selo ou partes do anel de
vedação podem exibir pequenos cortes, chanfros ou trincas. Os fatores que contribuem
incluem a técnica de colocação incorreta, ferramentas impróprias, cantos vivos nos entalhes
ou componentes, dimensionamento incorreto do tamanho, baixa dureza do elastômero e
contaminação da superfície do elastômero.
Na imagem (e) a falha ocorre por super-compressão. O selo apresenta superfícies
planas e paralelas, correspondentes as superfícies de contato, e pode apresentar fendas
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circunferênciais nas superfícies achatadas. Os fatores que contribuem incluem erros de projeto
(falha por não considerar a dilatação térmica ou compressão excessiva).
A imagem (f) o anel de vedação falha por degradação por plasma. O anel de
vedação frequentemente exibe descoloração, bem como resíduos grudados na superfície do
elastômero e erosão nas áreas expostas. Os fatores que contribuem incluem reatividade
química com o plasma, bombardeamento iônico (sputtering), bombardeamento por elétrons
(aquecimento), desenho incorreto do sulco e material do selo incompatível com a aplicação.
Os anéis de vedação podem falhar ainda por outros fatores, entre eles estão:
Degradação, Degradação Térmica, e falha em espiral.
Nas falhas decorrentes da degradação, o anel de vedação apresenta bolhas, trincas,
pites ou buracos na superfície. A absorção do gás ocorre a alta temperatura e gera uma perda
subsequente da pressão. O gás absorvido gera bolhas que causam fissuras na superfície do
elastômero quando a pressão é rapidamente reduzida. Os fatores que contribuem incluem
rápidas mudanças da pressão, baixa dureza do elastômero, e incompatibilidade com a
pressão/vácuo ou temperatura da aplicação.
Se a falha ocorre por degradação térmica, o anel de vedação pode apresentar trincas
radiais localizadas na superfície mais aquecida. Além disso, alguns elastômeros apresentam
sinais de amolecimento (uma superfície brilhante) como resultado de temperaturas excessivas.
Os fatores que contribuem incluem propriedades térmicas dos elastômeros, temperaturas
excessivas e ciclagem térmica.
A falha em espiral é caracterizada quando o anel de vedação apresenta marcas de
cortes em espiral ao longo da circunferência. Os fatores que contribuem incluem dificuldades
de instalação, baixa velocidade reversa, baixa dureza do elastômero, acabamento superficial
ruim do O’Rings (incluindo excessiva linha de partição), excessiva largura de sulco,
acabamento irregular ou rugoso da superfície/sulco e lubrificação inadequada.
2.3.2 Tipos e propriedades de elastômeros aplicados como selos de vedação
 Borracha Nitrílica (NBR)
De acordo com Parker Seals (1997), devido à sua excelente resistência aos derivados
de petróleo e a possibilidade de ser formulada para trabalho numa faixa de temperatura de 54 à + 121°C, a Borracha Nitrílica é a mais utilizada nas aplicações industriais da atualidade.
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Muitas das normas militares para lubrificantes e combustíveis, especificam esse material
como elastômero básico. Convém ressaltar, entretanto, que para se conseguir um melhor
desempenho do composto em baixas temperaturas, quase sempre se faz necessário sacrificar
suas características de resistência a óleos e combustíveis a alta temperatura. Os compostos
Nitrílicos são superiores à maioria dos compostos no tocante à deformação permanente,
resistência à abrasão e rasgamento. Inerentemente eles não possuem boa resistência ao
Ozônio, Luz Solar e intempéries. Seu uso é indicado para:
. Vedações em geral;
. Óleos e Fluidos à base de Petróleo;
. Água;
. Graxas e Óleos de Silicone;
. Lubrificantes à base de Di-Ester (MIL - L - 7808);
. Fluidos à base de Etileno Glicol (Hydrolubs).
Como a maioria dos elastômeros insaturados, as borrachas nitrílicas requerem uma
formulação com a adição de ingredientes e processos específicos, para a fabricação de artigos
adequados ao uso. Os ingredientes tipicamente adicionados são: cargas de reforço,
plastificantes, antidegradantes e sistemas de cura (ALVES, 2005).
 Elastômero Fluorcarbono - VITON (VITON® Du’Pont)
O elastômero de fluorcarbono foi introduzido em meados da década de 50. Desde
então seu uso tem crescido constantemente na indústria da vedação onde ocupa lugar de
grande importância (PARKER SEALS, 1997).
O largo espectro de sua compatibilidade química e gama de temperatura de trabalho,
fez do fluor-carbono o mais significante elastômero desenvolvido na história recente.
De acordo com Parker Seals (1997), ele trabalha em temperaturas que variam de -29
à +204°C, mas ele pode ser exposto a temperaturas de até +316°C por curto espaço de tempo.
Em vedações estáticas ele tem sido utilizado em temperaturas de - 55°C. Novos
desenvolvimentos têm melhorado tremendamente as características de deformação
permanente deste material. Compostos de Fluorcarbono são utilizados em automóveis, aviões,
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e outros equipamentos onde se requer a máxima resistência a qualquer deterioração por
fluidos.Seu uso é indicado para:
. Óleos de Petróleo:
. Lubrificantes de Di-Ester (MIL-L-7807, MIL-L-6085):
. Graxas e Fluidos de Silicone;
. Hidrocarbonetos Halogenados (Tetracloreto de
Carbono, Tricloroetileno);
. Alguns fluidos à base de Éster-Fosfato;
. Ácidos.
 Policloropreno (Neoprene® Du’Pont) ou "CR"
De acordo com a Dupont o Policloropreno é uma borracha sintética extremamente
versátil e com mais de 75 anos de desempenho comprovado em ampla gama de aplicações e
pode ser formulado para trabalhar a temperaturas de -54 à +150°C. Foi originariamente
desenvolvida como um substituto da borracha natural resistente a óleo. O Neoprene® se
destaca por uma combinação única de propriedades, que levou sua utilização a milhares de
aplicações em ambientes diversos.
Parker Seals (1997) afirma que muitos elastômeros são resistentes à deterioração
pelo óleo de petróleo ou pelo oxigênio, o cloropreno é excepcional pela sua resistência a
ambos. Este aspecto combinado com a gama de temperaturas de trabalho a que ele resiste e
seu baixo custo faz desse elastômero uma excelente opção no projeto de vedações. Este
elastômero também é especialmente indicado para vedações que trabalhem em contato com
água salgada. Recomenda-se o uso de Cloropreno para:
. Fluidos Refrigerantes (Freons, Amônia);
. Óleos de Petróleo com alto ponto de Anilina;
. Ácidos brandos ;
A Tabela 02 contém uma listagem dos elastômeros com suas aplicações e
propriedades.
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Tabela 02: Aplicações e propriedades de Elastômeros

Fonte: Horizon Artefatos de Borracha Ltda (2012).
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Quando biodiesel foi utilizado como combustível nestes motores, o sistema de
injeção foi inspecionado detectando-se funcionamento normal dos sistemas empregados,
porém, os elastômeros das bombas distribuidoras de injeção apresentaram inchamento, o que
pode resultar em vazamento do combustível (HASEEB et al. 2010).
Os elastômeros são materiais muito empregados como anéis de vedação das
conexões nos sistemas de injeção de combustível, porém há uma preocupação devido ao fato
destes serem vulneráveis ao ataque de vários produtos químicos, podendo sofrer degradação
de suas propriedades físicas e de estabilidade (MITRA, 2006).
Hasseb et al (2010) estudaram a degradação de elastômeros diferentes em contato
com biodiesel de palma (dendê). Depois de testes de imersão, verificaram que algumas
propriedades tais como resistência à tração, alongamento e dureza foram significativamente
reduzidos, tanto para a borracha nitrílica e policloropreno, enquanto pequenas mudanças
foram encontrados para fluoro-VITON.
Bessee e Fey (1997) avaliaram a influencia de blendas metílicas de biodiesel de soja
nas propriedades mecânicas dos elastômeros, como dureza, resistência à tração, alongamento
e inchamento. Eles verificaram para a borracha nitrílica, nylon 6/6 e propileno de alta
densidade exibiram mudanças nas propriedades mecânicas listadas acima. Já para o VITON
esse comportamento não foi observado.
Trakarnpruk e Porntangjitlikit (2008) investigaram o impacto do biodiesel sobre as
propriedades de seis tipos de elastômeros comumente encontrados em sistemas de
combustível (NBR, HNBR, NBR / PVC, borracha, acrílico co-polímero FKM, e FKM
terpolímero). O biodiesel foi misturado com diesel para preparar B10 (10% misturado com o
diesel). O estudo demonstrou pouco impacto nas propriedades para o polímero FKM, e FKM
terpolímero, assegurando a confiança do consumidor na utilização de B10 para o contato com
estes polímeros.
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3

METODOLOGIA
Neste capítulo serão abordados os materiais, métodos e equipamentos que foram

utilizados para aquisição e tratamento dos dados, suas respectivas definições e
desenvolvimento.

3.1 TRANSESTERIFICAÇÃO DOS ÓLEOS VEGETAIS

Os óleos de soja e girassol foram obtidos comercialmente, sendo extraídos por
prensagem industrial. O óleo de dendê foi adquirido de Valença-BA extraídos também por
prensagem.
Para a reação de síntese dos óleos foram secos em estufa a 110 ºC durante 4 (soja e
girassol) e 5 horas (dendê) e em seguida colocados no dessecador. O tempo de secagem em
estufa foi aplicado para retirar o excesso de água livre nos óleos e evitar a reação de
saponificação do óleo com o catalisador básico.
As amostras de óleo foram transesterificadas por rota metílica com razão molar em
excesso óleo/álcool/catalisador (1:6:0,01) para os óleos de Soja e Girassol e (1:12:0,025) para
o óleo de Dendê, catalisadas com Hidróxido de Potássio. O tempo de reação foi de 60
minutos para os óleos de soja e girassol e de 120 minutos para o dendê, ambos sob agitação.
Após transesterificados, os ésteres foram lavados com água destilada aquecida para a
adequação do pH, sendo este observado através do ponto de viragem com o auxilio de um
indicador (fenolftaleína). O principal propósito da etapa de lavagem do éster é remover os
sabões formados durante a reação de transesterificação. A água da lavagem também é usada
como meio de transporte do neutralizador, e para remover glicerol livre residual e álcool
primário. Finalmente, os ésteres foram secos novamente em estufa durante 4 horas a 110º C
(para que a quantidade de água no biodiesel atenda às especificações), e resfriados no
dessecador e acondicionados em ambiente com temperatura controlada (20°C).
O mecanismo seguido pela reação de transesterificação por metanólise está descrito
na Figura 06:
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Figura 06 – Mecanismo esquemático das reações de transeterificação por metanólise do óleo

Fonte: GERIS et al., (2007)
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3.2 CARACTERIZAÇÃO

DOS

BIODIESEIS

E

DOS

ÓLEOS

PRECURSSORES
A Caracterização da composição química do biodiesel foi determinada por
infravermelho médio com Reflectância Atenuada (IR-ATR) Para o infravermelho médio, as
amostras de biodiesel na sua forma pura foram injetadas no infravermelho FT-IR
Specfotometer, modelo Spectrum 65 da Perkin Elmer com detector LiTa O3, analisadas na
faixa de varredura de 4000 a 650 cm -1 , com resolução de 12 varreduras.
A avaliação da viscosidade cinemática foi realizada obedecendo aos parâmetros da
norma ASTM D2171, conduzida à 40ºC através de viscosímetro capilar, que medem o tempo
de escoamento de um determinado volume de fluido através de um pequeno orifício a uma
determinada temperatura. Na medida de viscosidade cinemática, coloca-se aproximadamente
15 mL da amostra no capilar, em seguida, o mesmo é colocado no banho térmico por cerca de
20 minutos, tempo este suficiente para a amostra alcançar a temperatura desejada e , marca-se
o tempo de escoamento. A partir dos tempos medidos calcula-se a viscosidade com a
Equação:
v=cxt

(eq. 5)

Onde: ν é viscosidade cinemática, mm2/s; c é a constante do capilar, (mm2/s)/s e t é o
tempo em segundos.
Para uma melhor compreensão do comportamento da viscosidade, estas foram
também analisadas em três temperaturas, sendo 25, 40 e 60ºC, realizadas no reômetro
HAAKE MARS, que funciona através de um sistema de cilindros coaxiais, sendo um fixo e
outro móvel, realizadas em 120 s, com uma medida por segundo.
O ponto de fulgor e de combustão foi aferido através de um medidor de ponto de
fulgor Petrotest (Modelo 12-1660), operando de acordo com a norma ABNT NBR
14598/2007. Este teste visa determinar a temperatura a partir da qual há uma tendência da
amostra formar uma mistura inflamável com o ar, na presença de uma chama passada sobre a
superfície, de modo que incendeie os vapores formados.
A densidade das amostras foi determinada utilizando picnômetros. Os picnômetros
foram calibrados com água e posteriormente utilizados na determinação das densidades das
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amostras dos óleos. As determinações de densidade foram realizadas com triplicata pelo
método sugerido pela A.O.C.S (1990).
A determinação da umidade foi efetuada com base no método de perdas por secagem
em estufa. Para tanto amostras de 5g de cada óleo foram pesadas em cadinhos de porcelana e
aquecidos a 105° C durante 90 minutos em estufa (Digital Timer 200°). Após o aquecimento,
as amostras foram colocadas no dessecador a vácuo até o resfriamento (INSTITUTO
ADOLFO LUTZ, 1985). Foram então pesadas novamente e o teor de umidade foi
determinado pela diferença nas massas do conjunto cadinho/óleo, conforme equação abaixo.

(eq. 6)
Onde, A = peso da amostra úmida
B = peso da amostra seca
Para estudar a estabilidade oxidativa e determinar o período de indução dos
biodieseis sintetizados, as análises foram realizadas de acordo com método Rancimat segundo
a norma Européia (EN14112).

Para os biodieseis, as análises realizadas se deram na

temperatura de 110, 120, 130 e 140 °C. O fator de correção da temperatura (∆T) é fixado em
0,9°C, conforme recomendado pela EN 14112. A massa das amostras utilizado foi de 3,0
gramas. A medida é finalizada quando o sinal alcança os 100% da escala, o que ocorre
normalmente ao alcançar 200 µS. Os produtos formados pela decomposição são soprados por
um fluxo de ar dentro de uma célula de medição abastecida por água destilada. O tempo de
indução é determinado pela medida da condutividade. A avaliação é completamente
automática.
Para o índice de acidez, uma massa de aproximadamente 2 g do óleo foi pesada e
transferida para frasco Erlenmeyer juntamente com 25 mL de uma solução 2:1 de éter e
álcool etílico e duas gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. A titulação foi realizada em
triplicata com solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,9 N. A padronização da solução de
NaOH foi realizada com a titulação de 1,25 gramas de bifitalato de potássio em 250 mL de
água, também em triplicata (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985).
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O Diesel utilizado nesse trabalho foi o Diesel S50 cedido pelos postos Ale. Este foi
submetido a um analisador de enxofre para detectar o teor de enxofre presente, operando de
acordo com a norma ASTM D 4294.

3.3 ENSAIOS DE DESEMPENHO
3.3.1 Contato esfera-plano
A avaliação da lubricidade foi realizada usando o High Frequency Reciprocating
Test Rig (HFRR) da PCS®Instruments. O ensaio consiste no deslizamento alternado de uma
esfera sobre o disco, em regime de lubrificação limítrofe.
A esfera é constituída de aço AISI 52100 (570-750 HV) de 6,0 mm de diâmetro e o
disco de aço AISI 52100 (190– 210 HV) de 10 mm de diâmetro. O sistema é submerso no
biodiesel e suas misturas. O volume de combustível utilizado foi de (2,0± 0,2mL). A carga
normal aplicada de 1,96± 0,01N e 1,00± 0,02mm de comprimento de curso sob uma
freqüência de 50 ±1 Hz para75 min de ensaio. O esquema do ensaio é exposto na Figura 07
abaixo:
Figura 07: Configuração esquemática da unidade mecânica HFRR

Fonte: FARIAS, (2011).
As análises foram realizadas mantendo o combustível em três temperaturas, sendo
25, 40 e 60± 2°C, onde a taxa de aquecimento do contato é medida a 1,7 milímetros do
contato entre a esfera e o disco.
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Para a preparação dos pares tribológicos, os discos foram lixados com diferentes
lixas (#200, #400, #600 até # 1200) e em seguida polidos com alumina 1 µm. Após o término
desta etapa, os corpos de prova foram limpos através de um banho ultrasônico com 7 min
imersos em tolueno e 3 min imersos em acetona, em seguida secos com um fluxo de ar
quente, e por fim pesados em balança analítica com resolução de 0,1 mg.
Durante o ensaio, foram medidos o coeficiente de atrito, percentual de filme formado
e temperatura do contato e do sistema. Após o ensaio, realizou-se a limpeza dos corpos de
prova e posteriormente avaliou-se o diâmentro da escara desgastada na esfera (via
microscopia óptica) e o desgaste no disco (via microscopia eletrônica de varredura).
A média aritmética dos diâmetros da escara nos eixos x e y, o WSD, associa-se ao
grau de lubricidade do combustível. Sendo assim, valores WSD altos indicam um maior
desgaste da esfera e, portanto, um fluido com menor lubricidade e vice-versa (FARIAS,
2011).
3.3.2 Rugosidade dos Contracorpos de Aço
As condições superficiais dos discos polidos de aço AISI 52100 foram avaliadas
através de ensaios de rugosidade utilizando-se rugosímetro portátil da Taylor Hobson®
Surtronic 25 . Os parâmentros de ensaio foram cut-off 0,25 mm Spacing Distances Sm (mm)
>0,04 to 0,13 e Length 1,25 (mm). (ISO 4288- 1996).
Os ensaios de rugosidade e ondulação foram realizados nas superfícies dos discos
após ensaio de lubricidade HFRR. Para cada disco foram efetuadas duas medições na região
desgastada. Para tanto o apalpador foi colocado no sentido transversal à escara formada,
registrando o perfil da profundidade e a largura da escara gerada em cada disco na área
mais central da escara, sendo a área mais crítica do desgaste.

3.4 ENSAIOS DE COMPATIBILIDADE DOS BIODIESEIS COM OS
ELASTÔMEROS
Com o objetivo de analisar a compatibilidade dos elastômeros com o biodiesel,
analisou-se as alterações nas propriedades mecânicas e física dos elastômeros em contato com
os biodieseis. Os elastômeros ensaiados são comumente empregados no sistema de vedação
da bomba injetora de combustível, os quais são NBR e VITON.
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3.4.1.1 Ensaios de Simulação do Contato tribológico pressurizado

O sistema tribológico da bomba injetora foi simulado através do contato cilíndrico de
um aço 1045 com elastômeros tipo NBR e VITON como materiais de vedação sob influência
do fluido pressurizado (Figura 08).
O equipamento tem as seguintes características:
1. A compressão foi empregada usando m cilindro de aço 1045. Neste cilindro foi
aplicada uma pré-carga de 2500N, calculada através do torque necessário para manter o
cilindro fechado durante a expansão.
2. Os O-rings (NBR e VITON) com diâmetro interno de 35,5mm e 3,5 mm de
espessura foram comprimidos no interior do cilindro.
Todo o equipamento foi submetido à pressão do fluido de 200 bar durante 5 horas. A
pressão corresponde a 80% da pressão de rompimento do elastômero menos resistente (NBR).
Os fluidos utilizados foram diesel, biodiesel de Soja, Girassol e Dendê e suas mistura com
diesel (B5 e B20). Os ensaios foram realizados em duplicata.
Figura 08 – Simulação da Compressão do sistema de injeção do combustível
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Para avaliar a morfologia dos elastômeros após o contato com o biodiesel foi
realizada análise microscópica eletrônica de varredura antes e após o contato com aumentos
de 100 e 500 vezes.
Para validação da eficácia do ensaio pressurizado, coletou-se a mudança no peso dos
O’rings ao final dos ensaios e comparou-se com os resultados obtidos do inchamento, após
100 horas de imersão estática nos fluidos, descrito a seguir.

3.4.1.2 Ensaios de Caracterização Mecânica

A caracterização mecânica dos elastômeros se deu através dos ensaios de dureza e
resistência à tração, os quais foram realizados para as amostras antes e após o contato
tribológico pressurizado.
Os ensaios de dureza dos elastômeros foram realizados com o uso de um durômetro
na escala Shore A (Kori Duremeter). As indentações foram dispostas nas angulações de 0º a
270º com intervalos de 45º para as amostras não pressurizadas (referência) e de 0º a 70º com
intervalos de 10 º para as amostras pressurizadas (Figura 09).
Figura 09 – Método de aquisição dos dados de dureza dos elastômeros

Para os ensaios de resistência à tração, utilizou-se um dinamômetro MesdanLab
equipado com garras mecânicas lisas e compatíveis com o material. Os ensaios foram
realizados de acordo com a norma ASTM D412, com taxa de deformação de 500 mm / min e
5KN de carga aplicada. A amostra foi afixada nas garras com 40 mm de distância.
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3.4.1.3 Ensaio de inchamento (Swelling)

O ensaio consiste na imersão da amostra em um solvente apropriado, de modo a
provocar danos por inchamento através de análise gravimétrica. O ensaio permite verificar as
mudanças nas dimensões do corpo de prova, tais como volume, peso e perda de massa.
Os elastômeros foram ensaiados conforme a norma ASTM D3616, permanecendo
imerso nos solventes durante 100 horas, com temperatura de 25 +/-2 ºC em ambiente isento
de luz. Os solventes utilizados foram Tolueno (ASTM D3616), Diesel S50, Biodiesel de Soja,
Girassol e Dendê e suas blendas (B5, B20 e B100). As amostras foram pesadas em balança
com precisão de 0,1 mg e manipuladas em capela de exaustão. Para a perda mássica, as
amostras foram pesadas inicialmente, e após o tempo de imersão foram secas em estufa sob
108ºC durante 24 horas e em seguida pesadas novamente. O procedimento foi realizado em
triplicata.

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS
O planejamento experimental do tipo Box-Behnken foi aplicado para os ensaios que
demandam custos mais altos e faixas de tempo de execução maiores, sendo aplicado para os
ensaios de simulação de desgaste (HFRR) do tipo 33, variando em três níveis (superior,
inferior e ponto central), onde são avaliados os fatores fração da mistura (B5, B20 e B100),
tipo de biodiesel (Soja, Girassol e Dendê) e temperatura (25, 40 e 60°C).
Como os ensaios são de cunho experimental e comparativo, foi tomado como padrão
de referência os ensaios realizados com Diesel (S50).
A reposta desejada é o desgaste dos corpos de prova ensaiados em um sistema
HFRR, sendo avaliados o coeficiente de atrito, rugosidade final do disco e o diâmetro da
escara de desgaste, logo as variáveis independentes serão as frações, tipo do biodiesel e
temperatura.
Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de superfície de resposta que é
obtida a partir da combinação dos níveis e fatores selecionados para os ensaios. A ferramenta
a ser utilizada foi o software Statistic 7.0.
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Para os ensaios de caracterização química e físico-química, o tratamento dos dados
foi realizado com base nas discussões e resultados obtidos na literatura.

3.5.1 Planejamento estatístico
O planejamento experimental utilizado para a execução e tratamento dos dados
experimentais do contato esfera-plano Aço-Aço (AISI 52100) selecionado foi do tipo BoxBehnken, um fatorial 3³ com triplicata no ponto central para angariar maiores graus de
liberdade e confiabilidade estatística.
Os níveis e fatores utilizados como parâmetros de ensaios encontram-se dispostos na
Tabela 03, seus valores reais e codificados.
Tabela 03 – Disposição dos níveis e fatores reais e codificados

Variável

Símbolo

Níveis Codificados
Inferior

Central

Superior

-1

0

1

Biodiesel

x1

Soja

Girassol

Dendê

Concentração (%)

x2

B5

B20

B100

Temperatura (°C)

x3

25

40

60

Uma vez selecionados os parâmetros e codificados os fatores e níveis é possível
agora gerar a matriz de entrada dos dados no software. A Tabela 04 mostra a matriz de dados
para os ensaios de lubricidade através do contato esfera-plano Aço-Aço (AISI 52100).
A partir da combinação dos fatores e níveis analisou-se pela superfície de resposta
gerada as condições que proporcionam um menor coeficiente de atrito e a condição que
exerce uma lubricidade mais eficaz no contato tribológico Aço-Aço (AISI 52100).
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Tabela 04 – Matriz dos dados experimentais de entrada para o ensaio do contato esferaplano

Ensaios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Variáveis Codificadas

x1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
0
0
0

x2
-1
-1
1
1
0
0
0
0
-1
1
-1
1
0
0
0

x3
0
0
0
0
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
0

3.6 CARACTERIZAÇÃO DO DESGASTE
A caracterização do desgaste abrasivo do Aço-Aço AISI 52100 foi realizada através
de técnicas microscópicas de análise (MEV) e microanálise (EDS) das peças ensaiadas em
contato tribológico, antes e ao final dos ensaios no intuito de identificar os mecanismos de
desgaste abrasivo atuante nos sistemas ensaiados.
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4

RESULTADOS E DISCUSSOES

4.1 Caracterização físico-química dos óleos precursores
Os resultados obtidos para as propriedades densidade, acidez, umidade, estabilidade
oxidativa e ponto de fulgor dos óleos precursores estão listados na Tabela 05 abaixo:

Tabela 05– Propriedades físico-químicas dos óleos precursores
Óleo

Dendê
Girassol
Soja

Massa
específica
(Kg/m3 )
903,7
912,2
913,7

Acidez (mg/g
KOH)

Umidade
(%)

Ponto de
fulgor (°C)

12,3938
1,0749
0,7981

0,5603
0,0350
0,0497

250
212
197

De acordo com Araújo et al. (2008), altos índices de acidez têm efeito negativo sobre
a qualidade do óleo, para fins carburantes, pois a pronunciada acidez dos óleos pode catalisar
reações intermoleculares dos triacilglicerois, ao mesmo tempo em que afeta a estabilidade
carburante do óleo e tem ação corrosiva sobre componentes metálicos do motor. A acidez
observada para o Dendê, em uma ordem de grandeza maior que para soja e girassol, deve-se
ao fato de que o óleo não passou por refinamento, e partindo do pressuposto que a presença de
água resulta no aumento da acidez, esta pode ter sido potencializada pelo alto teor de umidade
presente no mesmo, conforme é observado na Tabela 05. Tanto para a soja, quanto para o
girassol, a acidez mostrou valores inferiores em uma ordem de grandeza, que se deve ao fato
de os óleos terem provavelmente passado por um processo de purificação, já que foram
adquiridos comercialmente. Isso pode ser evidenciado também pelos baixos teores de
umidade encontrados para ambos os óleos.
Os resultados obtidos para o teor de umidade sugerem que o óleo de dendê assumiu
teores muito elevados em relação aos óleos de soja e girassol, o que revela que, seu alto
caráter higroscópico requer um tempo de secagem superior aos empregados para os demais
óleos antes de realizar a reação de transesterificação. Um alto teor de umidade na amostra
poderia influenciar negativamente no processo de transesterificação, podendo haver a
saponificação indesejada da amostra.
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O ponto de fulgor do óleo de dendê mostrou ser condizente com a literatura,
enquanto que, para os óleos de soja e girassol, esses valores se mostraram bem inferiores aos
descritos pela literatura. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de que, as amostras
ensaiadas receberam uma secagem anterior ao ensaio, o que não aconteceu nos estudos
citados dispostos na Tabela 06.
Os dados de densidade absoluta dos óleos mostraram valores praticamente iguais
para todos os óleos.
As viscosidades resultantes das medidas nas temperaturas propostas são apresentadas
na Tabela 06.
Tabela 06– Perfil da viscosidade em níveis de temperatura dos óleos precursores
Óleo

Dendê
Girassol
Soja

Viscosidade
(cSt)
25+-1(°C)
75,79
57,55
56,36

Viscosidade
(cSt)
40+- 1(°C)
42,60
37,05
32,50

Viscosidade
(cSt)
60 +- 1(°C)
23,79
20,28
19,15

É possível perceber uma perda acentuada da viscosidade com o aumento da
temperatura, isto acontece de forma esperada mesmo para o óleo de dendê que apresentou a
maior viscosidade na condição a 25ºC. Isso ocorre devido ao fato de que, com o aumento da
temperatura, a energia cinética média das moléculas se torna maior e, consequentemente, o
intervalo de tempo médio no qual as moléculas passam próximas umas das outras torna-se
menor. Assim, as forças intermoleculares se tornam menos efetivas e a viscosidade diminui
com o aumento da temperatura.

4.2 Composição química dos Biodieseis
Na Figura 10 é apresentado o espectro FTI- ATR para as amostras de Biodiesel (a)
Dendê, (b) Soja e (c) Girassol.
O espectrograma na região do infravermelho dos biodieseis demonstra que
ocorreu o processo de transesterificação, observada na região de 1742, 07cm-1, onde está
localizado o grupo funcional C=O do éster. O grupo carbonila (C=O) é um dos grupos que
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absorvem mais fortemente na região infravermelha do espectro, devido a seu grande momento
dipolar.
Figura 10: Espectrogramas no infravermelho para amostras de ésteres
metílicos provenientes de óleos diversos: (a) Dendê, (b) Soja e (c) Girassol
,

(a)

C=C
C-H

C-O

(b)

(c)

Verificou-se uma banda em 1169 cm-1, referente a ligação C-O, o que comprova a
formação do biodiesel. Já que as absorções de estiramento C-O do éster produzem usualmente
dois ou mais picos, um mais forte que os outros, na região dos 1280 aos 1050 cm-1 .
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Como o pico característico do grupamento álcool (OH) não foi detectado (pico de
intensidade média, ou alta, que ocorre de 3600 à 3200 cm -1) isto comprova que todo o álcool
reagiu.
Os espectrogramas de infravermelho dos biodieseis apresentam essencialmente
bandas de absorção correspondentes aos modos vibracionais característicos de alcanos
normais. Assim sendo, existem três regiões espectrais de absorção significativa, cujas bandas
têm origem conhecida. A absorção de maior intensidade ocorrem na região de 2.840 a 3.000
cm-1, e pode ser atribuída às vibrações de deformação axial das ligações C–H dos
grupamentos metila (CH3) e metileno (CH2). Também foram observadas as deformações
axiais simétricas e assimétricas de ambos os grupamentos. Bandas com intensidade
intermediária apareceram na região de 1.300 a 1.500 cm-1, sendo provenientes das vibrações
de deformação angular das ligações C–H dos grupamentos metila e metileno. Uma absorção
de baixa intensidade, porém ainda relevante, ocorrem na região próxima a 720 cm-1, sendo
resultante das vibrações de deformação angular assimétrica das ligações C–H do grupamento
metileno. De uma forma geral, os espectrogramas dos biodieseis se mostraram semelhantes,
com uma diferença para o biodiesel de girassol, que mostrou uma banda relativamente larga e
de baixa intensidade que aparece centrada em cerca de 3.470 cm-1, na região que corresponde
às vibrações de deformação axial dos grupos OH, devido à presença de água.

4.3 Caracterização fisioquímica das blendas de biodieseis
Os resultados obtidos para as propriedades densidade, acidez, umidade, estabilidade
oxidativa e ponto de fulgor das blendas de biodiesel estão listadas na Tabela 07 e os
resultados para a viscosidade, nas diferentes temperaturas na, Tabela 08:
Tabela 07 – Propriedades físico-químicas dos Biodieseis
Biodiesel
B0 (DIESEL)
Dendê B100
B20
B5
Girassol B100
B20
B5
Soja
B100
B20
B5

Densidade
(Kg/m3)/Lim*
853,8
887,1/850-900
842,6
836,9
879,7
845,5
838,1
855,0
843,9
837,4

* ANP ** ASTM D6751

Acidez (mg/g
KOH)/Lim*
Anotar
1,011/≤0,8**
0,96
1,41
0,77
0,41
0,52
0,37
0,76
0,36

Umidade
(%)/Lim*
1,59
0,035/0,05
1,78
2,14
2,46
1,97
3,89
0,016
2,1
3,13

Estabilidade
Oxidativa (h)/Lim*
>20
15,17/≤6,0
5,13
>20
1,32
Anotar
Anotar
3,4
2,10
8,33

Ponto de fulgor
(°C)/Lim*
64,7
153/≥100
62
62
101
66,7
67
130
64,5
64,2
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Tabela 08 – Perfil das viscosidades dos biodieseis e suas blendas
Biodiesel
DENDÊ

GIRASSOL

SOJA

B5
B20
B100
B5
B20
B100
B5
B20
B100

Viscosidade (cSt)
25+-1(°C)
4,56
4,27
6,76
3,82
3,90
6,93
3,82
2,60
6,10

Viscosidade (cSt)
40+- 1(°C)
3,56
3,12
5,07
2,98
3,19
5,00
2,98
2,13
4,85

Viscosidade (cSt)
60 +- 1(°C)
2,21
2,37
3,38
2,14
2,36
3,64
1,85
1,89
3,84

A densidade dos Biodieseis, assim como suas blendas, apresentou valores
semelhantes entre si. Para as blendas de cada tipo de Biodiesel, percebe-se uma diminuição
gradativa ao ponto em que se aumenta a concentração de diesel na blenda, fato esse devido a
densidade do diesel ser inferior a dos Biodieseis em sua forma pura.
Em relação à acidez, as amostras de biodiesel de Dendê mostraram acidez mais
elevada do que os demais biodieseis, seguindo a tendência observada no óleo precursor. No
entanto, estes valores não se mostraram tão superiores aos Limites sugeridos pela ANP.
O teor de enxofre presente no Diesel (S50) utilizado nesse estudo apresentou 7,3
mg/Kg de enxofre, encontrando-se dentro dos limites sugeridos pela ANP.
O teor de umidade dos biodieseis em sua forma pura apresentaram-se inferiores ao
detectado para o diesel. Dentre os biodieseis, o maior teor de umidade foi detectado para o
girassol, o que nos indica um potencial higroscópico desse combustível. Em relação às
blendas, novamente se observou um aumento gradual com o aumento da adição de diesel na
blenda em razão do maior teor de umidade do diesel.
Os resultados dos teores de umidade refletem sobre a estabilidade oxidativa dos
biodieseis, sendo observado para o biodiesel de Girassol valor inferior ao sugerido pela ANP.
O ponto de fulgor dos combustíveis analisados mostraram-se superiores ao diesel
para todos os biodieseis em sua forma pura. Para as blendas, esses valores decresceram em
razão da diluição com o diesel, de forma esperada.
Assim como para os óleos precursores desses biodieseis em estudo, o
comportamento da viscosidade em relação à temperatura confirma a mesma tendência para

64

os biodieseis. Sendo assim, de forma geral, os combustíveis confirmam e seguem a mesma
tendência apresentada para os seus respectivos óleos precursores.

4.4 Ensaio de contato Esfera-Plano (Lubricidade)
As análises de lubricidade conduzidas para os biodieseis mostram que as maiores
percentagens de adição de biodiesel proporcionam menores coeficientes de atrito,
evidenciados na Figura 11. A Tabela 09 (ANOVA) gerada pelo modelo estatístico aplicado
nas análises mostram coeficientes de regressão baixos, o que está relacionado à inadequação
do modelo, uma vez que se dispõe de um número razoável de graus de liberdade.
Fator

ANOVA: COEFICIENTE DE ATRITO
Tabela 09: ANOVA gerada para o Coeficiente de atrito.

R-sqr: 0,558878
SS
Graus de
liberdade
(1)Combustível 0,000136
2
(2)Concentração 0,000021
2
(3)Temperatura 0,000013
2
Erro
0,000133
8
Total SS
0,000324
14

MS

F

p

0,000068 4,083400 0,059960
0,000011 0,638498 0,553007
0,000007 0,396678 0,685080
0,000017

Figura 11: Superfície de Resposta e Contorno gerados para o coeficiente de atrito em
relação ao combustível e concentração
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De acordo com a superfície de contorno gerada para os combustíveis é possível
verificar os menores resultados de coeficiente de atrito para os níveis superiores de
concentração, ou seja, para a utilização dos biodieseis em sua forma pura, o que já era
esperado já que o oxigênio presente na molécula do éster e a presença de ácidos carboxílicos
auxiliam a lubricidade (ANASTOPOULOS et al. 2001; KNOTHE 2005). Embora o erro
estatístico observado com o uso do modelo ser superior ao esperado (0,05 para o grau de 95%
de confiança) a tendência das respostas correspondem ao que é proposto na literatura, ou seja,
um decréscimo do coeficiente de atrito com o aumento da concentração de biodiesel.
Em relação aos combustíveis, os maiores coeficientes de atrito foram observados
para o biodiesel de girassol, provavelmente devido ao teor de umidade presente nesse
combustível. De acordo com Fazal et al (2010), a maior absorção de umidade parece agir
como um fator que potencializa a corrosividade do biodiesel. Dessa forma, a lubricidade do
biodiesel passa a ser comprometida pela ação da umidade. Avaliando o papel da temperatura
do combustível no coeficiente de atrito (Figura12), percebe-se que o coeficiente de atrito
parece ser diminuído com temperturas entre 40 e 60°C.
Figura 12: Superfície de Resposta e Contorno gerados para o coeficiente de atrito em relação
ao combustível e temperatura
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De acordo com Wadumesthrige et al. (2009) o efeito positivo na lubricidade em altas
temperaturas deve-se ao aumento do movimento molecular dos componentes polares
permitindo que eles sejam melhor distribuídos na superfície do metal. Assim a adsorção
química dos compostos polares à superfície do metal é maior em altas temperaturas.
A superfície de resposta gerada para esta variável WSD (Figura 13) confirma a
influência da concentração e do teor de umidade do biodiesel na lubricidade (avaliada em
termos de diâmetro da escara de desgaste- µm), de forma similar ao coeficiente de atrito.
Figura 13: Superfície de Resposta e Contorno gerados para o Diâmetro da
escara de desgaste na esfera em relação ao combustível e concentração

A Tabela 09 (ANOVA) gerada pelo modelo estatístico aplicado nas análises mostram
coeficientes de regressão relativamente maiores em relação ao diâmetro da escara de desgaste,
de modo que o modelo aplicado teve melhor adequação em relação ao coeficiente de atrito.
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Tabela 09: ANOVA gerada para o Diâmetro da escara de desgaste na esfera
Fator

ANOVA: DIAMETRO DA ESCARA DE DESGASTE NA ESFERA
R-sqr:0,79198
SS
Graus de
MS
F
p
liberdade
(1)Combustível
8121,88
2
4065,938 2,745729 0,177605
(2)Conce3ntração 5379,61
2
2689,803 1,816424 0,274629
(3)Temperatura
3519,34
2
1759,669 1,188305 0,393496
1*2
929,11
3
309,705 0,209144 0,885336
1*3
637,56
1
637,562 0,430546 0,547549
Erro
5923,29
4
1480,823
Total SS
28474,33
14

A relação do combustível com a temperatura observada para o diâmetro da escara de
desgaste confirma a colocação feita por Wadumesthrige et al. (2009), sendo observado o
aumento da lubricidade com o fluido às temperaturas no nível superior (Figura 14).
Figura 14: Superfície de Resposta e Contorno gerados para o Diâmetro da escara
de desgaste na esfera em relação ao combustível e temperatura
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4.4.1 Análise superficial dos corpos em contato
A Figura 15 mostra os resultados das analises das superfícies geradas (a) No disco
após o contato tribológico HFRR, (b) Escara desgastada na esfera e (c) perfil de rugosidade
transversal da escara formada no disco.
Figura 15: Rugosidade e superfície desgastada dos discos e esferas em contato com as
blendas de biodieseis

Ensaio1

Ensaio 2

(a)

(a)

WSD:191 µm

(b)

(b)

WSD:194 µm

(c)

(c)
271

332
1,86

Ensaio 3

1,66

Ensaio 4

69

(a)

(a)

WSD:173 µm

(b)

WSD:213 µm

(b)

(c)

(c)
762

244
2,95

1,53

Ensaio 5

(a)

Ensaio 6

(a)
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WSD:219 µm

(b)

WSD:185 µm

(b)

(c)

(c)
187

916
1,11

3,75

Ensaio 7

Ensaio 8

(a)

(b)

(a)

WSD:215 µm

(b)

WSD:300 µm
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(c)

(c)

296
563

1,67
3,39

Ensaio 9

Ensaio 10

(a)

(a)

(b)

WSD:300 µm

WSD:192 µm

(b)

(c)

(c)
708

467
2,2

Ensaio 11

3,09

Ensaio 12
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(a)

(a)

WSD:316µm

(b)

1252

(b)

WSD:210 µm

(c)

(c)

1050
4,74
3,93

Ensaio 13
(a)

Diesel
(a)

200 µm
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(b)

WSD:275 µm

1037

WSD:337 µm

(b)

(c)

(c)
1375

4,16
5,16

As imagens geradas nas superfícies dos discos mostram os sulcos formados em
decorrência do desgaste abrasivo presente nesse sistema, sendo estes esperados pela diferença
de dureza entre o corpo e contra-corpo de prova ser maior que 20%.
De acordo com Medeiros (2002), na superfície do corpo de menor dureza esse tipo
de desgaste associa-se a uma série de sulcos paralelos, com várias profundidades e larguras.
As maiores concentrações de pontos de oxidação foram observados nas condições de
menor temperatura (ensaio 5, 6) para os discos ensaiados com B20 (soja e dendê).
Para o diâmetro da escara de desgaste na esfera, os maiores valores são observados
para as blendas de girassol (B5-316 µm e B20-300 µm), contudo inferiores à escara
apresentada pelo diesel (337µm). Também foram observadas maiores profundidades da escara
gerada no disco para o contato com o biodiesel de girassol (B5 a 60°C, B20 a 40° ) e para o
Diesel.
Esses resultados são condizentes com os encontrados nos estudos de Yasar (2010),
onde entre os biodieseis estudados, os resultados da escara média de desgaste produzidos por
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HFRR revelou que a superfície lubrificada com o biodiesel de óleo de girassol apresentou
maior diâmetro de desgaste.
Avaliada a lubricidade por esse parâmetro (WSD), os combustíveis que apresentaram
lubricidade superior foram os biodieseis de soja e dendê com maiores concentrações de
biodiesel e de temperatura.

4.5 Compatibilidade dos biodieseis com os elastômeros
A avaliação da compatibilidade dos elastômeros com os combustíveis se deu através
da analise das mudanças nas propriedades mecânicas, grau de inchamento e análise
morfológica dos corpos de prova após o contato com os combustíveis pressurizados.
4.5.1.1 Grau de inchamento

Na Figura 16 têm-se os gráficos concernentes à comparação dos elastômeros
ensaiados em termos de suas mudanças no peso após imersão estática nos biodieseis de soja,
girassol e dendê e suas blendas.
Figura 16 – Mudança no peso dos elastômeros após exposição estática nos biodieseis
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O aumento no peso para o NBR mostrou uma tendência exponencial ao aumento da
concentração de biodiesel para todos os biodieseis ensaiados. Para o VITON este
comportamento foi observado de forma moderada para todos os combustíveis estudados.
Estes resultados se assemelham aos encontrados nos estudos de Hasseb et al (2010).
O elastômero de borracha nitrílica (NBR) mostrou mudanças no peso mais
expressivas em contato com o biodiesel puro (B100) quando comparado ao contato com o
diesel (B0). Este aumento expressivo é devido ao inchamento resultante da maior absorção do
fluido em comparação aos componentes solúveis do elastômero. Outro aspecto importante
está nas diferenças dos óleos base dos combustíveis (soja e dendê), já que não mostraram
grande diferença no grau de inchamento em relação aos elastômeros entre sí, desse modo é
possível concluir que pequenas diferenças na composição do óleo base, e consequentemente
da composição do biodiesel irão afetar também de forma semelhante os elastômeros.
No entanto, o grau de inchamento avaliado para o Girassol mostrou um aumento
relevante nesse elastômero, que pode estar associado ao teor de umidade neste biodiesel. Para
uma melhor compreensão desse resultado, realizou-se um ensaio de inchamento dos
elastômeros em contato com água aquecida. O grau de inchamento obtido para este contato
mostrou-se superior aos demais combustíveis e equivalentes ao girassol.
Como proposto na metodologia, a Figura 17 traz a mudança do peso dos elastômeros
em contato com os fluidos pressurizados.
Figura 17 – Mudança no peso dos elastômeros após exposição nos biodieseis
pressurizados
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De forma análoga ao ensaio de inchamento estático, a mudança no volume mostrou o
mesmo comportamento para os elastômeros no ensaio pressurizado, mesmo com um tempo de
exposição muito inferior ao teste estático. Isso nos indica que o papel da pressão no contato
deve ser considerado ao analisar sistemas nos quais este parâmetro esteja presente.
Do mesmo modo, o contato do elastômero VITON com os combustíveis se mostrou
praticamente constante, sendo este mais compatível com os combustíveis analisados.
Chai et al. (2011) desenvolveram um ensaio com compressão dos elastômeros
imersos no biodiesel de palma através de placas de aço inoxidável para comprimir os
elastômeros. Os resultados expressivos de mudança no peso e volume só foram observados
após 90 dias de exposição.
Com base nesses resultados, pode-se perceber as influencias significativas do contato
pressurizado nas mudanças dos elastômeros, apesar do pequeno tempo de exposição.
A Figura 18 mostra a perda mássica dos elastômeros após exposição em diferentes
biodieseis após o processo de secagem. O VITON mostrou um comportamento constante para
todos os combustíveis, isso mostra que este elastômero tem uma boa compatibilidade em
termos de perda mássica tanto para os biodieseis estudados quanto para o diesel.

Figura 18: Perda mássica dos elastômeros após imersão nos combustíveis.
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Por outro lado, o NBR demonstrou ser menos compatível com o biodiesel. Os
resultados mostraram perdas mássicas superiores com o uso do B100 para todos os
biocombustíveis avaliados, sendo ainda mais significantes para o biodiesel de soja. As
possíveis causas na redução mássica para o NBR mais acentuadas podem ser discutidas em
termos da dissolução dos componentes do material, tais como agentes plastificantes,
estabilizadores, ou aditivos dos elastômeros, solúveis nesses solventes (biodiesel e diesel).
Para o VITON esta perda foi praticamente constante em todos os combustíveis com
as maiores variações em torno de 0,07% observadas nas blendas de biodiesel de soja. Para o
NBR, as maiores perdas mássicas foram observadas com as blendas de biodiesel de soja, em
torno 2,0% de para B5, 1,2

% para B20 e 4,0% para B100.

4.5.1.2 Propriedades Mecânicas

Os resultados obtidos para a mudança na dureza para os elastômeros ensaiados
encontram-se na Figura 19. Para o NBR, a dureza na condição B0 e B100 diminui em
comparado a dureza do material não ensaiado, sendo a perda mais acentuada para o Diesel
puro. Este comportamento foi observado quando ensaiado com o biodiesel de soja e girassol.
Para o contato com o biodiesel de dendê, foi observado um decréscimo nessa propriedade
para todas as blendas (B0, B5, B20 e B100), que mostraram valores de dureza semelhantes.
Para o VITON, não se observou mudanças significantes nessa propriedade com o uso de
todos os biodieseis e suas blendas.
Figura 19 – Mudança na dureza dos elastômeros
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Para entender o efeito do biodiesel sobre as propriedades mecânicas dos elastômeros,
é importante considerar que, para elastômeros a base de carbono e sílica com materiais
aplicados como cargas podem servir para melhorar as propriedades de dureza, resistência à
abrasão, resistência ao rasgamento e à tração. A adição de agentes de endurecimento e
aceleradores promove a ligação cruzada entre as cadeias de polímero ou espinha dorsal e elas
também determinam as propriedades físicas do material.
Trakarnpruk e Porntangjitlikit (2008) explicam que o biodiesel pode ser absorvido
pelo polímero, que incha e, consequentemente, reduz o emaranhamento da cadeia de
polímero. Hasseb et al (2010, 2011) sugerem uma interação entre biodiesel com as cargas e
os sistemas de cura utilizados na produção dos elastômeros. Observa-se que as mudanças na
dureza dos elastômeros ensaiados mostraram comportamento semelhante ao encontrado para
o inchamento, o que revela a influência do inchamento na perda da dureza sendo uma relação
direta.
De acordo com Callister (2007) os polímeros borrachosos são constituídos por
ligações covalentes e cruzadas resultantes do processo de vulcanização. Esses polímeros
possuem a habilidade de ser solicitados a deformações bastante expressivas e então retornam
elasticamente ao seu estado inicial, como molas. Isso é possível pelas ligações cruzadas que
proporcionam uma força para que as cadeia retornem ao seu estado inicial.
De acordo com Haseeb et al (2010), após a exposição de elastômeros diferentes em
biodiesel, estes agentes de ligação cruzada e / ou preenchimento parecem reagir com
diferentes componentes de biodiesel e, assim, deteriorar as propriedades mecânicas.
O ensaio de Resistência à tração foi conduzido para ambos os elastômeros sobre as
mesmas condições de ensaio. Os resultados encontram-se na Figura 20. Os resultados
mostraram que, após o ensaio pressurizado, houve uma perda mais acentuada na resistência à
tração para o NBR em relação ao material não pressurizado. Do mesmo modo, foram
observados comportamentos diferentes para os diferentes combustíveis, como por exemplo, o
biodiesel de dendê, na sua forma pura, mostrou pequenas perdas na resistência à tração em
relação ao biodiesel de soja, principalmente para as condições com B20 e B100. Essa perda
foi ainda mais acentuada para o biodiesel de girassol e todas as suas blendas.
É importante verificar que o pequeno tempo de exposição (5 horas) foi suficiente
para compreender o comportamento dos elastômeros em contato com o biodiesel sob
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condições de compressão, uma vez que os trabalhos dispostos na literatura utilizam-se de
tempos de exposição superiores em uma ordem de grandeza.

Figura 20 - Mudança na resistência à tração

Comparados os resultados para o NBR e VITON desta propriedade, as mudanças se
mostraram bem inferiores para este último, com perdas mais expressivas em contato com o
biodiesel de girassol e suas blendas. Com o uso do biodiesel de dendê, estes valores foram
semelhantes aos obtidos para a condição não pressurizada do VITON, isso indica uma maior
compatibilidade desse biodiesel com o elastômero VITON.
O decréscimo da resistência à tração nos elastômeros em um estado de tensão pode ser
explicado pelo desdobramentos e alinhamentos das ligações cruzadas que os compõe. Estas
ligações cruzadas

altamente torcidas, dobradas e espiraladas são desdobradas e alinhadas

parcialmente na direção da tensão (Callister, 2007).

4.5.1.3 Morfologia

As mudanças na superfície dos elastômeros antes e após a exposição no diesel (S50)
e no biodiesel de soja e suas blendas são mostradas na Figura 21, sendo NBR (listadas à
esquerda) e VITON (listadas à direita). A superfície do NBR exposta ao B0 mostra uma
dissolução dos constituintes de carga geralmente aplicados nos elastômeros.
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Figura 21– Morfologia das superfícies dos elastômero NBR e VITON ante e após
exposição no diesel (S50) e no biodiesel de soja durante o ensaio pressurizado
NBR Condição Inicial (NP)

VITON Condição Inicial (NP)

NBR B0

VITON B0

NBR B5 SOJA

VITON B5 SOJA

NBR B20 SOJA

VITON B20 SOJA
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NBR B100 SOJA

VITON B100 SOJA

Fica notório o processo de diluição dos componentes do elastômero NBR com o uso
do biodiesel de soja, que passa a aumentar com o aumento da concentração do biodiesel. Isso
indica que há uma afinidade entre o elastômero e o biodiesel, que passa a atuar como um
solvente. Como NBR apresenta um inchaço relevante, em outras palavras, tem maior
solubilidade no biodiesel, o NBR mostra mais vazios em B20 e B100 em comparação ao B0.
Para o VITON, o processo de diluição dos componentes parece ser mais ameno,
mostrando mudanças mais visíveis da condição inicial a partir na adição de 20% do biodiesel.
Nessa blenda também foram maiores as perdas na dureza do material. Desse modo, a
afinidade desse elastômero com o biodiesel só se torna evidente no contato com o biodiesel na
sua forma pura. Hasseb et al. (2011) sugerem que o biodiesel pode ser hidrolisado em ácidos
carboxílicos. Mitra (2006) afirma que uma solução de ácido pode reagir com o enxofre e
alterar as ligações cruzadas, o que contribui para a degradação do elastômero.
Na Figura 22, tem-se a morfologia das superfícies dos elastômeros antes e após o
contato com o diesel e biodiesel de girassol.
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Figura 22– Morfologia das superfícies dos elastômeros NBR e VITON antes e após
exposição no diesel (S50) e no biodiesel de girassol durante o ensaio pressurizado
NBR Condição Inicial (NP)

VITON Condição Inicial (NP)

NBR B0

VITON B0

NBR B5 GIRASSOL

VITON B5 GIRASSOL

NBR B20 GIRASSOL

VITON B20 GIRASSOL
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NBR B100 GIRASSOL

VITON B100 GIRASSOL

Assim como no contato dos elastômeros com o biodiesel de soja, a morfologia dos
elastômeros em contato com o biodiesel de girassol mostrou a mesma tendência em relação às
mudanças com o aumento da concentração de biodiesel.
Para o contato da blenda de B20 e B100 com o NBR percebe-se a presença de
fissuras, provavelmente devidas a deformação das ligações cruzadas pela afinidade do
elastômero com esse biodiesel. Já para o VITON, de forma análoga ao contato com biodiesel
de soja, percebe-se a diluição mais amena dos constituintes do material e proporcional ao
aumento da concentração do biodiesel.
Na Figura 23 tem-se a morfologia das superfícies dos elastômeros antes e após o
contato com o diesel e biodiesel de dendê.
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Figura 23– Morfologia das superfícies dos elastômeros NBR e VITON antes e após
exposição no diesel (S50) e no biodiesel de dendê durante o ensaio pressurizado
NBR Condição Inicial (NP)

VITON Condição Inicial (NP)

NBR B0

VITON B0

NBR B5 DENDÊ

VITON B5 DENDÊ

NBR B20 DENDÊ

VITON B20 DENDÊ
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NBR B100 DENDÊ

VITON B100 DENDÊ

Para o NBR, o comportamento da morfologia é semelhante para o uso das blendas de
soja e girassol, no entanto, a dissolução dos constituintes solúveis acontece de forma mais
amena e proporcional ao aumento da concentração de biodiesel.
Quando usando o biodiesel de dendê nas três concentrações das blendas (B5, B20 e
B100) em contato com o VITON, as mudanças da morfologia da condição inicial são quase
imperceptíveis, demonstrando baixa afinidade com esse material. Isso pode ser observado
também através das mudanças nas propriedades mecânicas terem sido quase constantes para
essas blendas.
É observado na superfície do VITON, após o contato com os biodieseis de soja e
dendê, áreas mais escuras devidas provavelmente ao material solúvel não ter sido
completamente dissolvido; é observado, ainda, um aumento na concentração de carbono,
evidenciado na Tabela 11 através do resultado obtido no EDS realizado nas superfícies de
VITON em contato com todas as blendas.
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Tabela 11 – Exemplo de espectrogramas obtidos em algumas análises EDS para VITON em contato
com os combustíveis

Elemento
Peso (%)

B0

B5
Soja

B5
Dendê

B20
Soja

B20
Dendê

B100
Soja

B100
Dendê

Carbono

7,981

18,744

66,472

60,620

35,591

65,423

42,087

Oxigênio

10,145

26,125

9,201

5,640

3,539

8,346

4,267

Flúor

46,834

32,342

22,295

33,740

41,020

18,718

48,167

Cálcio

14,140

---

---

---

14,101

---

3,846

Bromo

8,187

13,048

---

---

---

4,161

---

De modo geral, a morfologia do VITON, bem como suas propriedades mecânicas,
não sofreram muitas variações, se mostrando esse material mais compatível com os biodieseis
estudados. O elastômero NBR mostrou mudanças mais expressivas na morfologia e nas
propriedades mecânicas após ser submetido aos combustíveis nas condições aqui descritas.
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5

CONCLUSÕES

Após analises e ensaios aqui descritos, é possível concluir que:
 Os ensaios de compatibilidade dos elastômeros com os biodieseis mostraram
maiores perdas nas propriedades mecânicas para o NBR em relação ao
VITON, mesmo este apresentando propriedades mecânicas inferiores na
condição não ensaiada;
 Para o contato com os elastômeros a partir da adição de 20% de biodiesel na
mistura é potencializada a degradação do material;
 O elastômero VITON mostrou maior compatibilidade com os biodieseis
estudados;
 A morfologia mostrou mudanças mais expressivas nas superfícies do NBR em
contato com os combustíveis estudados em relação ao VITON, crescentes
com o aumento da concentração de biodiesel nos dos elastômeros.
 Os ensaios do contato pressurizado do biodiesel com os elastômeros mostraram
influências significativas nas mudanças dos materiais. apesar do pequeno
tempo de exposição demonstrando a importância da pressão nos estudos da
degradação dos elastômeros;
 Os espectros de infravermelho mostraram composição química dos biodieseis
semelhantes, comprovando através dos picos característicos a formação dos
ésteres pela reação de transesterificação; e as propriedades físico-químicas
dos biodieseis mostraram-se semelhantes entre si, diferenciando-se no teor
de humidade superior do biodiesel de girassol e estabilidade oxidativa
inferiores da soja e girassol;
 A lubricidade dos biodieseis se mostrou mais eficiente com as maiores
concentrações de biodiesel, demonstrando menores coeficientes de atrito,
diâmetros das escaras de desgaste e profundidades dos sulcos formados nos
discos;
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 O efeito da temperatura sobre a lubricidade se mostrou positivo para as
condições de 40 e 60°C provavelmente pelo aumento do movimento
molecular dos componentes polares que se tornam melhor distribuídos na
superfície do metal;
 Foram observado após o ensaio do contato esfera-plano(HFRR) a presença dos
mecanismos de desgaste abrasivo e oxidativo nas superfícies metálicas
ensaiadas.
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PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO
O planejamento estatístico é aplicado quando se tem como objetivo determinar a
influência simultânea e as interações entre duas ou mais variáveis independentes na
magnitude investigada. Fato este que demanda geralmente muitos ensaios, razão pela qual
deve-se determinar antecipadamente alguns parâmetros fundamentais, como os fatores
(variáveis), a resposta de interesse e objetivos a serem alcançados. Uma vez fixados esses
parâmetros, será possível determinar o tipo de planejamento a ser aplicado.
No quadro 1 estão relacionados os procedimentos a serem adotados em relação a
investigação experimental.

Quadro 1 – Planejamento de experimentos.

OBJETIVO

TÉCNICA

Triagem de variáveis

Planejamentos fatoriais
fracionários
Planejamentos fatoriais
completos

Avaliação da
influência das
variáveis
Construção de
modelos empíricos
Otimização

Modelagem por
mínimos quadrados
Metodologia de
Superfície de Resposta

Fonte: Adaptado de BARROS NETO, 2004.

Algumas vantagens alcançadas com o uso de planejamentos experimentais foram
apontadas por Barros Neto (2004) como sendo:
 É aplicável a sistemas complexos que envolvem diversas variáveis,
sendo possível analisá-las ao mesmo tempo;
 Permite determinar quantitativamente os efeitos dos parâmetros sobre
uma resposta desejada;
 Propicia uma minimização no trabalho e nos custos dos ensaios para
cada fator estudado;
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 Permite determinar a direção a ser seguida nos ensaios subsequentes
para otimizar a resposta a ser alcançada;
 Podem ser ampliados para formar um planejamento mais integrado e
eficaz.
Através da análise de variância -ANOVA, gerada pela ferramenta computacional é
possível determinar quais fatores (e seus efeitos) são estatisticamente significativos para uma
determinada resposta . A análise da significância dos efeitos pode ser realizada também
através dos valores de teste F, que pode ser obtido por meio da razão entre as médias
quadráticas associada à regressão e também aos resíduos.
Os valores calculados de F são comparados com valor crítico Fυ1,υ2 (ou F0,
fornecido por tabelas estatísticas) no limite de confiança de 95%, para υ1 e υ2 graus de
liberdade. Uma grande diferença entre F e F0 (F >> F0) mostra que o efeito analisado é
estatisticamente significativo (BARROS NETO, 2004).
O efeito de um fator é definido como a variação da magnitude da resposta em função
dos níveis inferior e superior do fator, sendo o efeito principal as médias dos efeitos desse
fator nos níveis de outros fatores (BOX et al, 1978).
A metodologia de superfície de resposta ou RSM (Response Surface Methodology)
é uma coleção de métodos estatísticos e matemáticos que são úteis para a modelagem e
análise de problemas de Engenharia. Nesta técnica o objetivo principal é otimizar a superfície
de resposta que é influenciada por diversos parâmetros do processo, além de quantificar a
relação entre os parâmetros controláveis de entrada e da superficie de resposta obtida pela
combinação dos dados de entrada (KWAK, 2005).
Esta metodologia tem duas etapas distintas – modelagem e deslocamento – que são
repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de atingir uma região ótima
da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se modelos simples
(em geral, lineares ou quadráticos) a respostas obtidas com planejamentos fatoriais. O
deslocamento se dá sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado
modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada(BARROS
NETO, 2004).
Se todas as variáveis assumidas são mensuráveis, a superfície de resposta pode ser
expressa através da seguinte forma:
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y = f ( x1, x2, x3, x4,…, xk )
Onde

y

é

a

(eq. 1)

resposta

do

sistema,

e

as

variáveis

xi

ação dos fatores(KWAK, 2005).
Normalmente, o modelo utilizado na metodologia de superfície de resposta é de
segunda ordem, demonstrada por Gunaraj (1999) e Kwak (2005).

(eq. 2)
Onde x1, x2, x3, x4,…, xk são os fatores que influenciam a entrada da resposta y; β0,
βii(i

=

1,2,

...,

k),

βij

(i

=

1,2,

...,

k;

j = 1,2, ... , K) são parâmetros desconhecidos atribuídos ao erro aleatório. O coeficiente β, que
deve ser determinado no modelo de segunda ordem, é obtido pelo método dos mínimos
quadrados. Em geral Eq. (3) pode ser escrita na forma de matriz (ASLAN, 2007).
(eq. 3)
Onde Y é definido como sendo uma matriz de valores mensuráveis, X
uma

matriz

de

variáveis

independentes.

Os

termos

b

e estão relacionados aos coeficientes e erros, respectivamente.
Os experimentos de Box-Behnken são caracterizados por delineamentos com 3
níveis dos fatores e por modelos de segunda ordem. Este delineamento está baseado em
experimentos com blocos incompletos balanceados. Basicamente, fixamos uma das variáveis
em zero e um fatorial 22 é executado com as outras duas variáveis. O numero de experimentos
requeridos é calculado de acordo com a equação (ASLAN, 2007).
(eq. 4)
Onde (k) é o numero de fatores e (cp) é o número de réplicas no ponto central.
Box-Behnken é um projeto de esfera giratória. Visto como um cubo, que consiste em um
ponto central e os pontos médios das arestas.
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Este tipo de planejamento é aplicado em experimentos de superfície de resposta,
quando é necessário a utilização de fatores com 3 níveis (baixo, médio, alto), e neste caso os
experimentos de Box-Behnken são uma boa alternativa para o delineamento composto
central. Além disto, existe informação suficiente para realizar um teste de falta de ajuste, além
de oferecer uma simetria da disposição dos pontos no cubo, representado na Figura 24 a
abaixo.
Figura 24 – Experimento com Box-Behnken com 3 níveis

Fonte: SOUSA (2005).

