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Maria Susana Silva – Desenvolvimento de novos biolubrificantes hidráulicos derivados dos
óleos de maracujá e de moringa in natura e epoxidados. Tese de Doutorado, UFRN,
Programa de Pós Graduação em Engenharia Química – PPGEQ, Área de Concentração:
Engenharia Química, Natal/RN, Brasil.
Orientador: Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto
Coorientadora: Profa. Dra. Tereza Neuma de Castro Dantas
RESUMO: O aumento da consciência ambiental, maximizando a biodegradabilidade e
minimizando a ecotoxicidade, é a força motriz principal para os novos desenvolvimentos
tecnológicos. Deste modo, os lubrificantes biodegradáveis utilizados em áreas
ambientalmente sensíveis podem ser mais explorados. O objetivo desse trabalho foi obter
novos biolubrificantes a base de óleo de maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa
Degener) e de moringa (Moringa oleifera Lamarck), in natura e epoxidados e otimizar o uso
de um novo pacote de aditivos atraves da metodologia de planejamento experimental para sua
utilização como fluido hidráulico. Na primeira etapa do trabalho foi realizada a otimização do
processo de epoxidação dos óleos utilizando o planejamento experimental fracionado 24-1,
variando a temperatura, tempo de reação, razão molar de ácido fórmico e a razão molar de
peróxido de hidrogênio. Em seguida, foi investigada a seletividade, termodinâmica e a
cinética da obtenção dos dois epóxidos a 30, 50 e 70 °C. Os resultados dessa primeira etapa
confirmaram que para a epoxidação do óleo de maracujá são necessárias 3 horas de reação, 30
°C e uma razão H2O2/C=C/HCOOH (1:1:1) e para o óleo de moringa foram necessárias 3
horas de reação, 30 °C e uma razão de H2O2/C=C/HCOOH (1:1:1,5). Os resultados das
conversões finais foram iguais a 83,09% (±0,3) para o epóxido de óleo de maracujá e 91,02%
(±0,4) para o epóxido do óleo de moringa. Em seguida, foi feito o planejamento experimental
fatorial 23 para avaliar quais as melhores concentrações do inibidor de corrosão e antidesgaste
(IC), antioxidante (BHA) e extrema pressão (EP). Os biolubrificantes obtidos nessa etapa
foram caracterizados segundo as normas DIN 51524 (Part 2 HLP) e DIN 51517 (Part 3 CLP).
O processo de epoxidação dos óleos foi capaz de melhorar a estabilidade oxidativa e diminuir
o índice de acidez total quando comparados aos óleos in natura. Em termos de desempenho
físico-químico como lubrificantes, o melhor fluido foi o epóxido do óleo de moringa
aditivado (EMO-ADI), seguido do epóxido do óleo maracujá aditivado (EMA-ADI) e, por
último, o óleo de maracujá in natura sem aditivos (OMA). Para finalizar, foi feita a
investigação de seus comportamentos tribológicos sob condições de lubrificação limítrofe. O
desempenho tribológico dos lubrificantes desenvolvidos foi analisado em um equipamento
HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) e através da medição do coeficiente de atrito, que
ocorre durante o contato e a formação do filme lubrificante, durante o ensaio. O desgaste foi
avaliado através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Observou-se que, em todos os ensaios, foi formado um filme lubrificante e que a adição de EP
e IC nas bases vegetais de óleo de maracujá e moringa in natura não ocasionou uma redução
significativa no desgaste. Os biolubrificantes desenvolvidos a partir de óleo de maracujá e
moringa modificados via epoxidação apresentaram propriedades tribológicas superiores aos
fluidos comerciais testados, mostrando serem potenciais lubrificantes para substituição dos
fluidos comerciais de base mineral.
Palavras-chave: biolubrificantes, epoxidação in situ, lubrificação limítrofe, óleo de maracujá,
óleo de moringa.
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Maria Susana Silva – Development of new hydraulic biolubricants derived from
passion fruit and moringa oils in natura and epoxidized.
ABSTRACT: With the increasing environmental awareness, maximizing biodegradability
and minimizing ecotoxicity is the main driving force for new technological developments.
Thus, can be developed new biodegradable lubricants for use in environmentally sensitive
areas. The aim of this study was to obtain new bio-lubricants from passion fruit (Passiflora
edulis Sims f. flavicarpa Degener) and moringa (Moringa oleifera Lamarck) epoxidized oils
and develop a new additive package using experimental design for their use as a hydraulic
fluid. In the first stage of this work was performed the optimization of the epoxidation process
of the oils using fractional experimental design 24-1, varying the temperature, reaction time,
ratio of formic acid and hydrogen peroxide. In the second step was investigated the
selectivity, thermodynamics and kinetics of the reaction for obtaining the two epoxides at 30,
50 and 70 °C. The result of the experimental design confirmed that the epoxidation of passion
fruit oil requires 2 hours of reaction, 50 °C and a ratio H2O2/C=C/HCOOH (1:1:1). For
moringa oil were required 2 hours reaction, 50 °C and a ratio of H2O2/C=C/HCOOH
(1:1:1.5). The results of the final conversions were equal to 83.09% (± 0.3) for passion fruit
oil epoxide and 91.02 (±0,4) for moringa oil epoxide. Following was made the 23 factorial
design to evaluate which are the best concentrations of corrosion inhibitor and anti-wear (IC),
antioxidant (BHA) and extreme pressure (EP) additives. The bio-lubricants obtained in this
step were characterized according to DIN 51524 (Part 2 HLP) and DIN 51517 (Part 3 CLP)
standards. The epoxidation process of the oils was able to improve the oxidative stability and
reduce the total acid number, when compared to the in natura oils. Moreover, the epoxidized
oils best solubilized additives, resulting in increased performance as a lubricant. In terms of
physicochemical performance, the best lubricant fluid was the epoxidized moringa oil with
additives (EMO-ADI), followed by the epoxidized passion fruit oil with additives (EPF-ADI)
and, finally, the passion fruit in natura oil without additives (PFO). Lastly, was made the
investigation of the tribological behavior under conditions of boundary lubrication for these
lubricants. The tribological performance of the developed lubricants was analyzed on a HFRR
equipment (High Frequency Reciprocating Rig) and the coefficient of friction, which occurs
during the contact and the formation of the lubricating film, was measured. The wear was
evaluated through optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The results
showed that the addition of extreme pressure (EP) and anti-wear and corrosion inhibitor (CI)
additives significantly improve the tribological properties of the fluids. In all assays, was
formed a lubricating film that is responsible for reducing the coefficient of metal-to-metal
wear. It was observed that the addition of EP and IC additives in the in natura vegetable oils
of passion fruit and moringa did not favor a significant reduction in wear. The bio-lubricants
developed from passion fruit and moringa oils modified via epoxidation presented satisfactory
tribological properties and shown to be potential lubricants for replacement of commercial
mineral-based fluids.
Keywords: bio-lubricants, kinetics, in situ epoxidation, boundary lubrication, passion fruit
oil, moringa oil, additive package, experimental design.
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1 Introdução
A sociedade é altamente dependente de petróleo para diversas atividades. Cerca de 90%
do petróleo produzido é destinado, como fonte de energia, aos transportes, geração de calor e
eletricidade e os 10% restantes são utilizados como matérias-primas na indústria química para
a fabricação de produtos químicos, tais como: solventes, lubrificantes, plásticos sintéticos,
borrachas, detergentes, tintas e outros (SCHNEIDER, 2006). Entretanto, o petróleo é uma
fonte finita e seu uso provoca vários problemas ambientais, dentre eles o aumento dos níveis
de dióxido de carbono na atmosfera e a contaminação de águas e solos. O investimento em
fontes alternativas de energia é bastante promissor para redução dos níveis de contaminantes
atmosféricos, emitidos por diversos processos que utilizam o petróleo como matéria-prima.
O progresso biotecnológico possibilita a utilização de óleos vegetais e seus derivados em
20% da matéria-prima utilizada na fabricação de surfactantes, detergentes, lubrificantes,
solventes, tintas, insumos químicos e cosméticos. Os óleos de soja, colza e girassol são
amplamente utilizados como matéria-prima na produção de polímeros, solventes, tintas,
lubrificantes, aditivos para lubrificantes, polivinilo (PVC), polióis, glicol, plásticos sintéticos,
borrachas, fibras, monômeros utilizados em poliamidas ou poliésteres, detergentes, dentre
outras aplicações (ASADAUSKAS et al., 1996; FAO, 2008). Para tanto, utiliza-se a reação de
epoxidação via perácidos orgânicos, que promove a adição de um oxigênio nas insaturações
de óleos e gorduras. Esta reação vem sendo estudada há muitos anos na produção de fluidos
semissintéticos que têm como característica química um anel oxirânico resultante da
epoxidação (KLAAS e WARWEL, 1999, CAMPANELLA et al., 2008, SHARMA et al.,
2008, SMITH et al., 2009).
A conservação de materiais e energia é importante para o funcionamento de sistemas
mecânicos. A principal causa da perda de energia nesses sistemas é o atrito, que pode ser
reduzido pela lubrificação. Para diminuir os efeitos gerados pelo aumento do atrito entre as
superfícies, utilizam-se substâncias lubrificantes (líquidas ou sólidas) na região de contato
para reduzir o contato das asperezas do metal. Lubrificantes à base de óleos vegetais são
potenciais substitutos do óleo mineral, não só porque são matérias-primas renováveis, mas,
também porque são biodegradáveis e não tóxicos. Além disso, eles apresentam um conjunto
de propriedades necessárias para lubrificantes, tais como alto índice de viscosidade, baixa
volatilidade e boa capacidade de lubrificação, bem como são excelentes solventes para os
aditivos de fluido (LATHI e MATTIASSO, 2006). Outra vantagem da utilização de
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lubrificantes de base vegetais é a menor volatilidade e maior ponto de fulgor, requerendo,
assim, a utilização de menores quantidades de aditivos. Contudo, os óleos vegetais mostram
baixas estabilidade oxidativa e térmica devido à presença de insaturações (SHARMA, 1994;
BOUFLET et al., 1991).
Modificações químicas de óleos vegetais, tais como epoxidação, transesterificação ou
hidrogenação seletiva, melhoram as propriedades dos óleos tornando possível a sua utilização
como fluidos lubrificantes de alto desempenho. Estas modificações apresentam como
vantagens alcançar uma maior eficiência energética, ser ambientalmente correto, proporcionar
vida longa aos componentes das máquinas e ter seu custo comparável aos dos lubrificantes de
base mineral (WAGNER et al., 2001). Recentemente, novas fontes de matérias-primas foram
estudadas para obtenção de lubrificantes, como é o caso dos óleos de jatropha, mahua,
algodão, canola, girassol, entre outras (GOUD et al., 2006; MEYER et al., 2008; MILCHERT
et al., 2010; MADANKAR et al., 2013; PAREDES et al., 2014). Contudo, algumas espécies
ainda não foram exploradas para produção de bioprodutos de óleo epoxidado, como é o caso
do maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) e da moringa (Moringa oleifera
Lamarck).
O óleo das sementes de maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener)
possui em torno de 85% de ácidos graxos insaturados, onde o ácido linoleico (69%) e o ácido
oleico (18%) são majoritários (FERRARI et al., 2004; LOPES et al., 2010). Dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a produção brasileira de
maracujá em 2010 foi de 920 mil toneladas, correspondendo a cerca de 70% da produção
mundial, seguida do Equador com cerca de 100 mil e Colômbia com 85 mil (IBGE, 2011). No
Brasil existem cerca de 150 a 200 espécies de maracujá, onde a mais cultivada é o maracujá
amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) devido ao maior rendimento industrial
e qualidade dos frutos.
A Moringa oleifera Lamarck é uma planta originária da Ásia, pertence à família
Moringácea, sendo a M. oleifera a mais conhecida entre as suas diferentes espécies. Ela é
bastante encontrada na Índia, Egito, Filipinas, Ceilão, Tailândia, Malásia, Burma, Paquistão,
Singapura, Cuba, Jamaica e Nigéria. No Brasil é cultivado em maior quantidade na região
Nordeste (RAMACHANDRAN et al., 1980; MORTON, 1991; FAHEY, 2005). Suas
sementes possuem cerca de 35 % de óleo, representando em torno de 85% de ácidos graxos
insaturados na sua composição, predominando o ácido oleico com 83,8%. Seu óleo já é
amplamente utilizado para fins alimentícios, cosméticos e farmacêuticos.
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Além das modificações químicas, as propriedades dos lubrificantes podem ser
aperfeiçoadas com a utilização de aditivos no óleo base. Existem diversos tipos de aditivos,
tais como: antioxidantes, emulsificantes, detergentes, dispersantes, de extrema pressão e
antidesgaste. Os dois últimos são importantes em condições de regime de lubrificação
limítrofe, onde ocorre atrito severo com altas temperaturas, cargas e velocidade de
deslizamento. Os compostos de enxofre, cloro e fósforo são as substâncias mais comuns e
tradicionais dos aditivos de Extrema Pressão (EP) e Inibidor de Corrosão e Antidesgaste (IC),
comumente utilizados em fluidos de base minerais (YU et al., 2008; CHOI et al., 2009; PENG
et al., 2009).
As condições de lubrificação dependem da carga aplicada, da velocidade, da
rugosidade das superfícies, da geometria do contato e das propriedades do lubrificante. De
acordo com essas propriedades, os regimes de lubrificação podem ser hidrodinâmico, elastohidrodinâmico, misto e limítrofe, conhecido também como camada limite (CARRETEIRO e
BELMIRO, 2006). Cabe ressaltar que o desempenho tribológico dos fluidos de bases vegetais
quimicamente modificados vem sendo vastamente estudado através do uso do equipamento
HFRR (High Frequency Reciprocating Rig), em diferentes regimes de lubrificação. Este
equipamento determina as características tribológicas do fluido de forma a verificar o seu
desempenho como lubrificante (GOODRUM e GELLER, 2004; GOODRUM e GELLER,
2005; XU et al., 2010; NGO et al., 2011; BAEK et al., 2012; ZULKIFLI et al., 2013).
O objetivo deste trabalho foi desenvolver novos biolubrificantes a base de óleo de
maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) e de moringa (Moringa oleifera
Lamarck) in natura e epoxidados e otimizar um novo pacote de aditivos, utilizando
planejamento experimental, para sua aplicação como lubrificante hidráulico. A primeira etapa
do trabalho consistiu em realizar a síntese e a otimização da produção de epóxidos desses
óleos via estudo de seletividade, cinético e termodinâmico, guiado pelo planejamento fatorial
fracionado 24-1 com ponto central, objetivando-se uma melhor eficiência do processo de
epoxidação. Em seguida, foi otimizado um pacote de aditivos para lubrificantes hidráulicos
empregando planejamento experimental com ponto central 23. Por último, foi avaliado o
comportamento destes óleos como lubrificantes no regime limítrofe, utilizando o equipamento
HFRR.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Lubrificantes
O lubrificante pode ser definido como qualquer substância (sólida, líquida ou gasosa)
que promova o controle do atrito, redução do desgaste entre superfícies metálicas ou plásticas
que se movem uma contra a outra, transmissão de força, amortecimento de choques, remoção
de contaminantes, controle da temperatura, entre outras. Logo, a sua qualidade é essencial
para a preservação do desempenho e longevidade de motores e máquinas. O lubrificante ideal
deve permanecer estável por longos períodos, mantendo suas propriedades e garantindo a
lubrificação adequada de equipamento, durante meses ou até por vários anos (SERRA et al.,
2007).
As matérias-primas para a composição do lubrificante podem ser os óleos de origem
mineral, animal, vegetal ou sintetizado quimicamente. As principais diferenças entre eles são:


Os óleos minerais são originados de hidrocarbonetos do petróleo;



Os óleos sintéticos são obtidos através de reações químicas, havendo um maior
controle em sua fabricação, permitindo a obtenção de vários tipos de cadeia molecular,
com diferentes características físico-químicas e por isso, são produtos mais puros;



Os óleos semissintéticos ou de base sintética empregam misturas em proporções
variáveis de sintéticos e minerais básicos, buscando reunir as melhores propriedades
de cada tipo e associando à redução de custos, uma vez que as matérias-primas
sintéticas possuem custo muito elevado;



Os lubrificantes a base de óleo vegetal ou animal são conhecidos como
biolubrificantes, onde os óleos vegetais ricos em ácido oleico são os mais estáveis e
menos propícios à oxidação.
Para algumas aplicações é possível utilizar o óleo lubrificante básico sem aditivos. Os

aditivos são substâncias que são adicionadas ao óleo lubrificante básico com o intuito de
fornecer as características necessárias para as diferentes condições operacionais que os
lubrificantes podem ser destinados.
As características do óleo básico podem ser estimadas de acordo com os seguintes
parâmetros que constam no Regulamento Técnico ANP Nº04/99 (ANP, 1999):
1. Aparência - é uma indicação visual da pureza do óleo e permite identificar a presença
de contaminantes visíveis;
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015
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2. Cor – serve para controle de qualidade, pois algumas variações na cor do lubrificante
podem indicar potencial de contaminação ou oxidação;
3. Viscosidade - é a medida da resistência do fluido ao escoamento em uma determinada
temperatura;
4. Índice de Viscosidade - é uma indicação da variação da viscosidade do óleo de acordo
com a temperatura, indicando que quanto maior o índice de viscosidade menor é a
variação da viscosidade com a temperatura;
5. Ponto de Fulgor – representa a menor temperatura na qual o produto se vaporiza em
quantidade suficiente para formar uma mistura com ar inflamável quando se aplica
uma chama sobre a mistura. É possível verificar à possível presença de compostos
voláteis e inflamáveis no lubrificante;
6. Ponto de Fluidez - é a menor temperatura na qual o óleo lubrificante flui quando
sujeito a resfriamento em determinadas condições de teste. Esse parâmetro avalia o
desempenho do lubrificante para utilização em baixas temperaturas ou em climas
frios;
7. Índice de Acidez Total - é uma medida da quantidade de substâncias ácidas presentes
no óleo e indica a eficiência do processo de neutralização dos resíduos ácidos
resultantes do tratamento do óleo;
8. Cinzas - a quantidade de cinzas presente no óleo pode ser resultante da presença de
compostos metálicos no óleo ou solúveis em água, como poeira e ferrugem;
9. Resíduo de Carbono Ramsbottom - indica a disposição do óleo à formação de
depósitos de carbono, quando submetido a altas temperaturas;
10. Corrosividade ao cobre - dá uma indicação relativa do grau de corrosividade do óleo;
11. Estabilidade à oxidação - indica a capacidade de resistência à oxidação do óleo quando
submetido a longos períodos de estocagem ou sob condições dinâmicas de uso;
12. Emulsão - é um indicativo da capacidade de separação da água do óleo quando
submetido à contaminação por água;
13. Perda por evaporação - avalia as perdas dos hidrocarbonetos mais leves do óleo
quando submetido a temperaturas elevadas, ocasionando a alteração de suas
propriedades e no maior consumo do óleo.
A verificação das características dos óleos básicos é feito mediante o emprego das
Normas Brasileiras Registradas (NBR), dos métodos da American Society for Testing and
Materials (ASTM) e da Deutsches Institut für Normung (DIN). Na Tabela 2.1 estão as
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principais análises e seus respectivos métodos aplicados para a caracterização e qualificação
dos óleos lubrificantes.
Tabela 2. 1: Métodos para análise das propriedades dos óleos básicos lubrificantes.
Análise
Cor

Método
ASTM D 1500 Test Method for ASTM Color of Petroleum Products
(ASTM Color Scale).

Viscosidade

NBR 10441 Produtos de Petróleo - Líquidos transparentes e opacos -

cinemática

Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade
dinâmica.
ASTM D 445 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent
and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity).

Índice de viscosidade NBR 14358 Produtos de Petróleo - Cálculo do índice de viscosidade a
partir da viscosidade cinemática.
ASTM D 2270 Practice for Calculating Viscosity Index from
Kinematic Viscosity at 40 and 100 ºC.
Ponto de fulgor

NBR 11341 Produtos de Petróleo - Determinação dos pontos de
fulgor e de combustão em vaso aberto Cleveland.
ASTM D 92 Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland
Open Cup.

Ponto de fluidez

NBR 11349 Produtos de Petróleo - Determinação do ponto de fluidez.
ASTM D 97 Test Method for Pour Point of Petroleum Products.

Índice de acidez total

NBR 14248 Produtos de Petróleo - Determinação do índice de
neutralização - Método do indicador.
ASTM D 974 Test Method for Acid and Base Number by ColorIndicator Titration.

Cinza

NBR 9842 Produtos de Petróleo - Determinação do teor de cinzas.
ASTM D 482 Test Method for Ash from Petroleum Products.

Resíduo de Carbono NBR 14318 Produtos de Petróleo - Determinação do resíduo de
Ramsbottom

carbono Ramsbottom.
ASTM D 524 Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of
Petroleum Products.

Corrosão ao cobre

NBR 14359 Produtos de Petróleo - Determinação da corrosividade Método da lâmina de cobre.
ASTM D 130 Test Method for Detection of Copper Corrosion from
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Método
Petroleum Products by the Copper Strip Tarnish Test.

Estabilidade

ASTM D 943 Test Method for Oxidation Characteristics of Inhibited

a oxidação

Mineral Oils.

Emulsão

NBR 14172 Óleos derivados de petróleo e fluidos sintéticosDeterminação das características de emulsão.
ASTM D 1401 Test Method for Water Separability of Petroleum Oils
and Synthetic Fluids.

Perda por evaporação NBR 14157 Óleos Lubrificantes - Determinação da perda por
evaporação pelo método Noack.
DIN 51581 Testing of Lubricants - Determination of Evaporation
Loss of Lubricant Oils -Noack Test.
Fonte: ANP (1999).
Com base nos resultados da caracterização físico-química pode-se então classificar o
fluido lubrificante na categoria específica de uso.

2.1.1 Óleo lubrificante hidráulico

Os componentes básicos de um sistema hidráulico são compostos por válvulas,
bombas, motores, tubulações e alguns acessórios. Em um sistema hidráulico o óleo
lubrificante deve: atuar como elemento que transmite força, proteger do desgaste as partes que
sofrem atrito e funcionar como um selante evitando a entrada de ar. Os lubrificantes
hidráulicos encontrados no mercado são de origem mineral, sintética, semissintética e em sua
minoria os biodegradáveis de origem vegetal (biolubrificantes) (CARRETEIRO e BELMIRO,
2006).
Os aditivos têm a função de reduzir o atrito e desgaste, aumentar a viscosidade,
melhorar o índice de viscosidade, aumentar a resistência à corrosão e oxidação, retarda o
envelhecimento, reduzir o risco de contaminação do óleo por impurezas (água, metais, etc.)
(LANSDOWN, 2004).
Fluidos hidráulicos são materias compostos de um fluido base (mineral, sintetico,
semi-sintético ou vegetal) e aditivos. Normalmente são utilizados aditivos, como:
antioxidantes, desemulsificantes, antiespumantes, antidesgaste, inibidores de corrosão,
redutores de desgaste e os inibidores da hidrólise. A toxicidade dos aditivos usados
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015

9

Capítulo 2. Revisão Bibliográfica

Tese de Doutorado

atualmente exige investigação sobre o desenvolvimento e a utilização de aditivos alternativos
de base biológica. Antioxidantes naturais como o tocoferol (vitamina E), ácido L-ascórbico
(vitamina C), ésteres de ácido gálico, derivados do ácido cítrico, ou lipídios modificados
derivados de EDTA são estudados como alternativa para substituir os antioxidantes tóxicos
(SCHNEIDER, 2006).
Em todo e qualquer sistema hidráulico é obrigatório utilizar um óleo que se enquadre
na classificação internacional alemã DIN HLP, que trata da qualidade do óleo básico e
também da sua aditivação. No geral, um óleo hidráulico de boa qualidade precisa de 95% de
óleos básicos e 5% de aditivos, que podem ser: anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste,
antiespumante, desemulsificante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez
(CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).
Os lubrificantes que atendem a classificação DIN HLP possuem algumas
particularidades, tais como as citadas a seguir:


O óleo deve possuir alto Índice de Viscosidade (IV) para manter a viscosidade

em altas e baixas temperaturas;


Suportar altas pressões e melhorar na lubricidade dos componentes de

máquinas como cilindros, válvulas, bombas e outros.
Com essas características, o lubrificante garante para sua máquina ou equipamento
maior vida útil, mantendo a qualidade do óleo sem perder suas características de transmitir
forças e pressão.
Segundo Carreteiro e Belmiro (2006) o lubrificante hidráulico ideal, ou seja, aquele
que serve para todos os tipos de sistemas hidráulicos em condições diversas de operação e
deve reunir as seguintes características:


Ter baixo custo;



Ser incompressível;



Não ser tóxico;



Não ser inflamável;



Ser quimicamente estável;



Ser bom lubrificante;



Possuir elevado índice de viscosidade;



Não ser corrosivo;



Não absorver ar;



Ser capaz de proteger as superfícies metálicas;



Ter baixo ponto de fluidez.
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2.1.2 Regimes de lubrificação

Em alguns sistemas lubrificados, o lubrificante pode não prevenir completamente o
contato entre as asperezas, entretanto, pode reduzir a resistência da formação de junções.
Segundo Hutchings (1992), a resposta do atrito e do desgaste num sistema depende do regime
de lubrificação atuante, pois os mecanismos de interação das superfícies se alteram com os
fenômenos do contato e com os três tipos de regimes de lubrificação:
– Lubrificação hidrodinâmica (LH): é aquela na qual a viscosidade é o fator mais
importante. Não existe teoricamente desgaste, uma vez que as superfícies nunca entram em
contato, de acordo com a Figura 2.1. Para que um filme hidrodinâmico forme-se entre as
superfícies em deslizamento, a folga entre elas deve ser convergente.

Figura 2.1: Mancais sob condições de lubrificação hidrodinâmica.

Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006).

Na Figura 2.1 (a) existe um eixo em repouso dentro de um mancal, já na Figura 2.1(b)
acontece o inicio do movimento de rotação. Observa-se que o eixo sobe pela parede do
mancal e com esse movimento comprime o lubrificante. Na Figura 2.1 (c) vemos que se a
rotação do eixo for elevada a pressão do óleo na cunha também se elevará a ponto de suportar
o peso do eixo e sua eventual carga, formando assim um filme lubrificante completo em torno
do eixo e impedindo o contato com o mancal. A rotação do eixo tende a deslocá-lo primeiro
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015
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para a direita, conforme mostra a Figura 2.1 (d), em função do aumento da rotação e depois
para a esquerda, fazendo com que o óleo nesta área sofra uma pressão crescente no sentido da
parte inferior do mancal.
– Lubrificação elastohidrodinâmica (EHL): neste regime as pressões locais são
elevadas e o filme lubrificante é tão fino que a deformação elástica das superfícies não pode
ser ignorada, conforme apresentado na Figura 2.2. Nestas condições, a dependência da
viscosidade do lubrificante com a pressão desempenha um papel importante, como ocorre na
deformação elástica de superfícies de mancais.
Figura 2.2: Contato esfera-plano sob condições de EHL: (a) ponto de contato sem
aplicação de carga; (b) área de contato devido à carga normal; (c) distorção elástica da esfera
influenciada pela carga e deslizamento aplicados.

Fonte: Hutchings (1992).

Segundo Hutchings (1992), e esquematizado na Figura 2.2, quando uma esfera é
pressionada contra um plano rígido, o contato inicial ocorre em um ponto (Fig 2.2 a). Como a
carga normal é aumentada, a região de contato expande-se e a área de contato pode ser
calculada pela teoria de Hertz (Fig, 2.2 b). O filme previsto por esta teoria tem um perfil de
espessura (Figura 2.2 c) com valor mínimo h.
– Lubrificação limítrofe (LL): Neste regime o valor do coeficiente de atrito é de dez a
cem vezes maior que na hidrodinâmica. A lubrificação limítrofe, comumente chamada de
lubrificação de extrema pressão (EP), ocorre quando a temperatura e a pressão de carga são muito
elevadas. As superfícies são separadas pelo filme molecular adsorvido, conforme a Figura 2.3. As
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015
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forças repulsivas entre os filmes são responsáveis por suportar grande parte da carga e o contato
próximo entre as asperezas desprotegidas. Apreciável contato de asperezas e formação de junções
pode ocorrer, entretanto, a força de atrito é menor que para o deslizamento não lubrificado.
Mesmo que algum desgaste ocorra, ele será substancialmente menos severo que se as superfícies
estivessem desprotegidas. A ação da LL está associada aos termos qualitativos de oleosidade e
lubricidade (HUTCHINGS, 1992).

Figura 2.3: Redução do contato direto entre asperezas pelas camadas de moléculas
lubrificantes, cujo final do grupo polar da cadeia liga-se às superfícies.

Fonte: Hutchings (1992).
Como pode ser visto na Figura 2.4, os grupos polares das cadeias orgânicas são
adsorvidos pela superfície metálica, produzindo uma baixa força de fricção. Desta forma,
neste tipo de lubrificação a polaridade da substância absorvida é essencial para o mecanismo
de lubrificação. Como exemplo, pode-se citar que grupos carboxila-COOH presentes em
ácidos carboxílicos possuem alta afinidade com a superfície metálica, enquanto que grupos
alquil –CH3 são repelidos (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005).
Figura 2.4: Representação do regime de lubrificação na camada limite mostrando os
grupos polares das moléculas adsorvidos na superfície do metal.

Fonte: Stachowiak e Batchelor, (2005).
Stachowiak e Batchelor (2005) destacam também que o tamanho, e estrutura e a
posição do grupo polar na molécula influenciam na eficiência do regime de lubrificação. Por
exemplo, as cadeias de ácidos carboxílicos com menos de oito carbonos não mostram ter
efeito lubrificante. Os ácidos carboxílicos com cadeia de 18 carbonos apresentam menor
coeficiente de fricção quando comparados com os de 12 carbonos devido ao tamanho da
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cadeia e à maior atração que o ácido carboxílico apresenta. Quando há o contato dos ácidos
graxos sobre um metal ocorre primeiramente uma aderência de modo muito rápido, resultante
de uma atividade superficial do metal.
Os ácidos graxos são compostos químicos capazes de se adsorver a superfície
metálica, são solúveis em óleo e tem capacidade de interagir com a água. Em contato com a
superfície metálica, a molécula polar orienta-se perpendicularmente a superfície, formando
uma camada espessa ou filme, que pode, ou não, estar bastante aderida, e cuja atuação se
assemelha a de um amortecedor, reduzindo o contato metal-metal, porém, não sendo capaz de
evitá-lo. As moléculas adsorvidas ficam tão estáticas, que a primeira camada do filme parece
estar no estado sólido. A habilidade dessas moléculas de se adsorverem fisicamente a
superfície pode variar de acordo com a sua constituição molecular. As moléculas polares
orientam-se sobre a superfície pela força de adesão (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).
Os aditivos comumente utilizados nos lubrificantes LL são os antidesgaste e extrema
pressão que conferem ao lubrificante melhoria da sua oleosidade. Para que haja formação de
película lubrificante, é necessário que o fluido apresente adesividade, para aderir às
superfícies e ser arrastada por elas durante o movimento, e coesividade, para que não haja
rompimento da película. A propriedade que reúne a adesividade e a coesividade de um fluido
é denominada oleosidade. A água não é um bom lubrificante; sua adesividade e coesividade
são muito menores que as de um óleo (SOUSA, 2012). Esses aditivos geralmente apresentam
enxofre, cloro, fósforo ou chumbo na sua composição. Estes elementos possuem elétrons nãoligantes em suas camadas de valência que atraem fortemente os elementos constituintes das
superfícies a serem lubrificadas, formando ligações covalentes (BARRETO, 2006).
Os grupos químicos que apresentam oxigênio (O), nitrogênio (N) ou o grupo hidroxila
(OH) em uma de suas extremidades também são altamente polares (LUDEMA, 1996). Já a
interação entre os hidrocarbonetos saturados dos óleos minerais e os metais ou seus óxidos é
fraca (dependente apenas de forças intermoleculares, como as de van der Waals, o que leva a
uma baixa energia de ligação entre substrato e adsorvido). Estes precisam ser aditivados com
substancias contendo tais grupos para que tenham sua capacidade de lubrificação limite
melhorada (PERSSON, 1998).
No regime limítrofe os filmes lubrificantes são formados em uma superfície através do
processo de adsorção ou reação química. Esta adsorção pode ser física ou química, ou seja, as
moléculas do lubrificante podem adsorver fisicamente ou quimicamente a uma superfície. Na
reação química, o filme é resultado de produtos de elevada reatividade química em metais em
condições de lubrificação de elevadas cargas e altas temperaturas. Os compostos mais
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utilizados são os que contêm S, Cl, P e Zn, que reagem (em altas temperaturas) com a
superfície metálica. Isso é comprovado no trabalho de Stachowiak e Batchelor (2005), onde
o Zn permanece na superfície metálica (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).
Uma das funções da superfície metálica é a promover a ocorrência das reações
químicas entre ela e o lubrificante. Essa interação geralmente produz uma camada superficial,
ou filme, que reduz o atrito e o desgaste. Ademais, existe um fator conhecido como parâmetro
λ, o qual relaciona a espessura do filme e a rugosidade aritmética média (Ra) de uma
superfície e se correlaciona com as respostas do atrito (conforme apresentado na Curva de
Stribeck, mostrada na Figura 2.5) (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).
Figura 2.5: Curva de Stribeck: Regimes de lubrificação no deslizamento lubrificado de metais
em função de λ.

Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006).

Observa-se que quanto maior o coeficiente de atrito mais próximo da região limítrofe
a lubrificação ocorrerá, consequentemente maior será o desgaste metálico no sistema de
lubrificação.

2.1.3 A propriedade lubricidade

De acordo com a ASTM D 6079-04, lubricidade é um termo qualitativo que descreve
a habilidade de um fluido afetar o atrito entre superfícies sob carga e com movimento relativo,
bem como o desgaste nessas superfícies. Ela é avaliada pelo diâmetro da escara do desgaste
(WSD), em µm, medido nos eixos x e y, produzida em uma esfera com deslizamento
alternado contra um plano estacionário (disco) imersos num fluido. Pode-se dizer que quanto
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maior a lubricidade, menor a escara do desgaste, garantindo eficácia ao filme lubrificante
quando duas superfícies em contato deslizam uma sobre a outra. Essa interação entre suas
asperezas é responsável por gerar as forças de contato que se opõem ao movimento
(conhecidas como forças de atrito), que têm parte de suas energias dissipadas na forma de
calor, ruído e desgaste dos materiais envolvidos no contato (HUTCHINGS, 1992).
Em alguns sistemas lubrificados, o lubrificante pode não evitar completamente o
contato entre as asperezas, mas pode reduzir a resistência das junções formadas. O filme
lubrificante interfacial caracteriza-se pela tensão de cisalhamento menor que a tensão de
cisalhamento dos materiais. As relações entre estas duas tensões, do filme interfacial e das
superfícies, a espessura do filme e as asperezas são discutidas por Hutchings (1992), que as
associa à deformação plástica das asperezas e ao coeficiente de atrito entre as superfícies.
A lubricidade é uma medida do poder de lubrificação de uma substância em função de
várias de suas propriedades físicas, destacando-se a viscosidade e a tensão superficial. A
Sonda de Movimento Alternado sob Alta Frequência, o HFRR, tornou-se um método
generalizado e aceito pela indústria automotiva e petrolífera para determinar a lubricidade de
fluidos lubrificantes (GOODRUM e GELLER, 2004; GOODRUM e GELLER, 2005; XU et
al., 2010; NGO et al., 2011; BAEK et al., 2012; ZULKIFLI et al., 2013).

2.1.4 Índice de não polaridade (INP)

O índice de não polaridade (INP) foi definido por van der Waal (van der WAAL, 1984
apud PETTERSON, 2006) calculada conforme mostra a equação 2.1.
(2.1)

O INP descreve a polaridade de um fluido, onde um baixo número corresponde a uma
substância altamente polar e um número elevado indica um fluido não polar. Para
lubrificantes os valores do INP variam de cerca de 50, para ésteres sintéticos de cadeia curta,
para até mais de 300, para polímeros. Como a maioria dos aditivos de antidesgastes, extrema
pressão e detergentes são feitos de substâncias altamente polares, quando um fluido de base
altamente polar é usado com estes tipos de aditivos, ocorre uma competição entre o
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lubrificante e os aditivos na superfície do metal, comprometendo o desempenho da
lubrificação de ambos como também as suas características físico-químicas, ou seja, para o
melhor desempenho dos aditivos, o óleo base deve ser o menos polar possível (van der
WAAL, 1984 apud PETTERSON, 2006).

2.1.5 Biolubrificantes

Os biolubrificantes são lubrificantes frequentemente originados de óleos vegetais, mas
eles podem ser também de ésteres sintéticos, os quais podem ser parcialmente derivados de
recursos renováveis. Os lubrificantes à base de óleos vegetais são potenciais substitutos para o
óleo mineral não só porque são matérias-primas renováveis, mas também porque são
biodegradáveis e possuem baixa toxidade (EUEB, 2004; LATHI e MATTIASSO, 2006).
Novas tecnologias de obtenção de lubrificantes são necessárias para melhorar a
qualidade e reduzir o consumo de lubrificantes em longo prazo. Como resultado tem-se o
aumento dos regulamentos ambientais mais rígidos sobre limites de emissões, conservação
dos recursos e do meio ambiente e questões sobre descarte. Os lubrificantes são obrigados a
ser avaliados com base no aumento da capacidade térmica e mecânica, baixo consumo,
segurança ecológica e rápida biodegradabilidade. Esses fatores têm um impacto direto sobre
seus consumidores. A previsão é que para os próximos 10-15 anos os lubrificantes
biodegradáveis representem 15% do volume mundial produzido e, em algumas regiões, de até
30% (NAGENDRAMMA e KAUL, 2012).
Diversos óleos vegetais estão sendo investigados como uma fonte potencial de
lubrificantes ambientalmente favoráveis devido a combinação de biodegradabilidade,
renovabilidade e excelente desempenho de lubrificação. Esse tipo de lubrificante é
denominado de biolubrificante, pois é rapidamente biodegrado e não tóxico para os seres
humanos e para o meio ambiente. O óleo vegetal com alta concentração de ácidos graxos
oleicos como a colza, a soja e o girassol, são as matérias-primas principais para a produção de
biolubrificantes, porque têm um rendimento maior, produzem lubrificantes mais estáveis e
que oxidam mais lentamente (CASTRO et al., 2006).
Na Alemanha, Áustria e Suíça já é proibido o uso de lubrificantes à base de óleo
mineral em vias navegáveis e em áreas de floresta. Além disso, o governo alemão lançou o
programa Biolubrificantes e Biocombustíveis, que incentiva o uso de biolubrificantes, sendo
gerido pela Agência Alemã de Energias Renováveis. A Bélgica aprovou uma legislação que
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exige a utilização de biolubrificantes em todas as operações que ocorrem perto de águas não
navegáveis (RANDLES, 1994).
A estrutura de triglicerídeos de óleos vegetais fornece qualidades desejáveis em um
lubrificante, pois as cadeias de ácidos graxos fornecem filmes lubrificantes de elevada
resistência que interagem fortemente com superfícies metálicas, reduzindo o atrito e desgaste.
As fortes interações intermoleculares também são resistentes às mudanças de temperatura,
proporcionando um índice de viscosidade maior. A melhoria nos lubrificantes a base de óleos
vegetais é possível com a adição de produtos antioxidantes na sua fórmula. Mas já foi
comprovado que óleos vegetais sem aditivos antioxidantes superaram os óleos de base
mineral em relação à antidesgaste, capacidade de carga e resistência à fadiga (FOX e
STACHOWIAK, 2007).
As propriedades dos biolubrificantes vão depender do tipo de óleo e dos seus grupos
funcionais, tais como epóxis e hidróxidos, que podem estar presentes na parcela de
hidrocarbonetos da molécula, interferindo assim na sua tribologia (características de fricção,
lubrificação e desgaste), o seu ponto de oxidação, estabilidade a variação de temperatura e
comportamento reológico e termofluidodinâmico, além de outras propriedades anfifílicas, que
podem afetar a lubrificação limite (ADHVARYU et al., 2006).
Porém, a substituição total dos lubrificantes convencionais por biolubrificantes a base
de óleos vegetais ainda é limitada por causa dos altos custos relacionados a sua produção.
Eles são facilmente oxidáveis devido às ligações duplas carbono-carbono em sua estrutura
molecular e não suportam temperaturas de trabalho reduzidas, tornando suas aplicações
restritas. Por isto, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para melhorar as propriedades
dos biolubrificantes, que vão desde o desenvolvimento de sementes que produzam um óleo
com maior estabilidade oxidativa até a modificação da estrutura química de óleos vegetais que
tem sido uma boa alternativa para diminuir a sua facilidade a oxidação e a baixa instabilidade
a temperaturas reduzidas (ERHAN e PEREZ, 2002; HWANG et al., 2003; ING, 2009;
SHARMA et al., 2006, LATHI e MATTIASSON, 2006).
A utilização de lubrificante de origem renovável para motores de automóveis evita as
emissões de enxofre, cinzas e fósforo, mas exige a elaboração do lubrificante de forma que
atenda as propriedades tribológicas e funcionais necessárias para o bom funcionamento dos
equipamentos. A redução de aditivos de base metal – orgânica, por exemplo, reduz o acúmulo
de cinzas no sistema de tratamento, melhorando assim a eficiência e vida útil do motor
(IGARTUA et al., 2009).
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O interesse na produção de produtos biodegradáveis e ecologicamente aceitável como
o biodiesel, lubrificantes, solventes, aditivos, etc, a partir de óleos vegetais aumentou
substancialmente durante os últimos anos (LINKO e SEPPÄLÄ, 1996). Um bom exemplo
desses bioprodutos é o oleato de butila, que é utilizado como aditivo de biodiesel, plástico
PVC, sendo muito resistente a água e que pode ser aplicado também como fluido hidráulico
(LINKO e WU, 1996).
Segundo Salimon et al. (2010) as vantagens dos biolubrificantes são:
a) Elevada biodegradabilidade;
b) Menos emissões - devido às temperaturas de ebulição mais elevadas;
c) Livre de compostos aromáticos;
d) Boas propriedades de lubrificação;
e) Elevado ponto de fulgor;
f) Maior segurança para quem utiliza;
g) Aumento da longevidade dos componentes;
h) Reduzida perdas por evaporação;
i) Baixo risco de poluição do meio ambiente;
j) Melhor compatibilidade com a pele - menos efeitos dermatológicos;
k) Maior índice de viscosidade - viscosidade não varia com a temperatura como
ocorre com o óleo mineral. Isso pode ser uma vantagem quando se projeta
lubrificantes para uso em uma ampla faixa de temperatura. Isso também pode
resultar em classes de menor viscosidade para as mesmas aplicações,
combinadas com uma transferência mais fácil de calor.
Como desvantagem os óleos vegetais

mostram pobre estabilidade

oxidativa e

térmica, porque têm uma tendência a formar estruturas macrocristalinas a baixas
temperaturas. Os macrocristais restringem o fluxo devido à perda de energia cinética das
moléculas individuais. A reação de esterificação do ácido oleico e ácidos graxos insaturados
proporciona o aumento da capacidade dos ésteres de cadeia longa interromperem a formação
do macrocristalino a baixas temperaturas (SALIMON e SALIH, 2009). A sua limitação de
desempenho a temperaturas baixas pode ser resolvida também pela adição de cossolventes
tais como fluidos sintéticos ou óleos minerais que melhoram as propriedades nestas condições
(EUEB, 2004).
Lubrificantes à base de óleos de fontes renováveis, como milho, soja e colza já são
utilizados em substituição aos de base mineral. Eles têm menos toxicidade potencial e
degradam-se mais rapidamente no ambiente. Existem fluidos hidráulicos de base vegetal que
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já são amplamente utilizados nos Estados Unidos. Além disso, há também esforços da
engenharia genética para produzir óleos vegetais com melhores propriedades de lubrificação,
estes já incluem, por exemplo, as modificações genéticas do óleos de milho e soja com alto
teor de ácido oleico, que melhora estabilidade à oxidação (GAIRING et al., 1994).
Comparado ao óleo mineral, o óleo vegetal possui melhor desempenho de corte,
prolonga a vida útil da ferramenta e melhora o acabamento das superfícies. Embora eles
tenham muitos benefícios ambientais, os óleos vegetais são mais suscetíveis à degradação por
oxidação ou reações hidrolíticas. Portanto, a seleção correta do óleo vegetal e o controle do
pH da solução resultante são questões importantes (WOODS, 2005).
A investigação do desempenho dos lubrificantes com diferentes tipos de fluidos de
base, com e sem aditivos, utilizando ou não planejamento experimental vem sendo realizada
por diversos autores (MUNIZ et al., 2008; CERMAK et al., 2013; LAWAL et al., 2014;
PAREDES et al., 2014). Recentemente, novas fontes de matérias-primas foram estudadas para
obtenção de lubrificantes, como é o caso dos óleos de jatropha, mahua, algodão, canola,
girassol, entre outras (GOUD et al., 2006; MEYER et al., 2008; MILCHERT et al., 2010;
MADANKAR et al., 2013; PAREDES et al., 2014). Contudo, algumas espécies ainda não
foram exploradas para produção de bioprodutos de óleo epoxidado, como é o caso do
maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) e da moringa (Moringa oleifera
Lamarck). O grande diferencial desses óleos está na sua composição, pois o óleo das sementes
de maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) possui cerca de 85% de ácidos
graxos insaturados, onde o ácido linoleico (69%) e o ácido oleico (18%) são majoritários
(FERRARI et al., 2004; LOPES et al., 2010). A moringa, por sua vez, possui em torno de
35% de óleo em suas sementes, representado em torno de 85% por ácidos graxos insaturados
na sua composição, predominando o ácido oleico com 83,8%, sendo estas características
desejáveis a óleos básicos para biolubrificantes (RAMACHANDRAN et al., 1980;
MORTON, 1991; FAHEY, 2005).

2.1.5.1 Processos para obtenção de biolubrificantes

Os biolubrificantes aparecem como uma alternativa viável para substituição dos
lubrificantes convencionais a base de petróleo, devido as suas propriedades físicas, que
incluem: renovabilidade; biodegradabilidade; alto ponto de fulgor; eficiência em ambientes de
alta temperatura; evitando a evaporação ou dissipação; possuem maior capacidade de
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lubrificação que os convencionais, portanto, menor coeficiente de atrito e viscosidade mais
estável que os demais lubrificantes (HONARY, 2009).
Os processos mais comumente utilizados para obtenção de biolubrificantes são:


Hidrogenação;



Oligomerização;



Alquilação de Frieldel- Crafts;



Epoxidação;



Síntese de estolides;



Transesterificação de ésteres;



Oxidação cáustica;



Ozonólise;



Dimerização.

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi escolhido o processo de epoxidação para
obtenção dos biolubrificantes. Óleos vegetais epoxidados já são amplamente utilizados em
processo industriais para a produção de estabilizadores e coestabilizadores de polímeros à
base de poli (cloreto de vinila) (PVC), plastificantes e biolubrificantes comerciais. Os
epóxidos também podem ser transformados em polieterpolióis, usados como materiais de
partida na produção de poliuretanas (NUNES et al., 2008). Na seção a seguir será detalhado
como ocorre o processo de epoxidação.
Alguns estudos foram realizados com o objetivo de otimizar os rendimentos reacionais
da epoxidação de óleos vegetais com ácidos carboxílicos, avaliando os comportamentos
cinéticos e termodinâmicos na presença e ausência de catalisador, utilizando planejamento
experimental estatístico fatorial e modificando o agente oxidante (GALL e GREENSPAN,
1956; ADHVARYU e ERHAN, 2002; PETROVIC et al., 2002; GOUD et al., 2006; DINDA
et al., 2008; MEYER et al., 2008; CAI et al., 2008; MILCHERT et al., 2010; SALIMON et
al., 2011; MUSHTAQ et al., 2013).
O primeiro exemplo desses estudos é uma patente desenvolvida por Gall e Greenspan
(1956) sobre um método para a epoxidação do ácido oleico com peróxido de hidrogênio e
ácido fórmico na presença de um solvente orgânico (benzeno, hexano, e outros semelhantes) e
a uma temperatura relativamente alta, entre 50 a 100 °C, durante um período de tempo
compreendido entre 1 a 5 horas e razão molar do ácido, peróxido e insaturações igual a
0,25:1:1 respectivamente, obtendo a conversão máxima de 90% de epóxido.
Já o estudo realizado por Kozhevnikov et al., (1997) constatou que a utilização de
fosfotungstato como catalisador (0,38 mol), juntamente com 0,50 mol de peróxido de
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015

21

Capítulo 2. Revisão Bibliográfica

Tese de Doutorado

hidrogênio (35%), a 60 °C e 105 minutos de reação e sem o uso de um solventes orgânicos.
tem uma conversão de 99% de epóxido de ácido oleico.
Goud et al. (2006) avaliaram a epoxidação in situ do óleo de mahua (Madhumica
indica) utilizando o peróxido de hidrogênio e ácido acético glacial, na presença de ácido
sulfúrico como catalisador. O óleo de mahua (MO) utilizado apresentava cerca de 46% de
ácido oleico e 12,74% de ácido linoleico. Os efeitos de vários parâmetros durante a reação
foram estudados: temperatura, razão molar de insaturação entre o peróxido de hidrogênio e o
etilênico, razão molar de insaturação entre o ácido acético e o etilênico e velocidade de
agitação, tanto na taxa de epoxidação quanto a estabilidade do anel oxirano e no valor do
índice de iodo do óleo de mahua epoxidado (EMO). Os valores encontrados da constante
cinética e energia de ativação para a epoxidação do MO foram na ordem de 10-6mol-1s-1 e 14,5
kcal mol-1, respectivamente. Os parâmetros termodinâmicos como entalpia, entropia e energia
livre de ativação, foram de 13,8 kcal mol-1, -51,1 cal mol-1 K-1 e 30,6 kcal mol-1,
respectivamente.
Dinda e colaboradores (2008) estudaram a cinética da epoxidação do óleo das
sementes de algodão com ácido perfórmico e o ácido peracético na presença de catalisadores
ácidos [H2SO4 (98%), HNO3 (70%), H3PO4 (85–87%), HCl (35%)]. Os rendimentos de
epóxidos com ácido peracético foram superiores ao ácido perfórmico. A ordem de eficácia
dos catalisadores foi a seguinte: ácido sulfúrico > ácido fosfórico > ácido nítrico > ácido
clorídrico. O percentual final de conversão, em relação ao índice de oxirano utilizando o
H2SO4 (98%), foi em torno de 78%. As constantes cinéticas da epoxidação do óleo de
semente de algodão, catalisada com ácido sulfúrico, ficaram entre 0,39 - 5,4x10- 6 L.mol-1 s-1 e
a energia de ativação foi de 11,7 kcal mol-1. Os valores dos parâmetros termodinâmicos, tais
como a entalpia, entropia e energia livre de ativação foram 11,0 kcal mol -1, -51,4 mol cal-1 K-1
e 28,1 kcal mol-1, respectivamente.
Meyer et al. (2008) trabalharam na epoxidação do óleo de soja e jatropha a 50 °C,
pressão atmosférica e com o tempo de reação em torno de 10 horas, obtendo a conversão
máxima de 83,3% na epoxidação do óleo de soja e 87,4% para a epoxidação de óleo de
jatropha.
Similarmente Cai et al. (2008) trabalharam na cinética de epoxidação in situ de óleo de
soja, óleo de girassol e óleo de milho, catalisada por ácido peroxiacético H2SO4. Neste
trabalho, eles descobriram que o óleo de soja tem maior taxa de conversão e menor energia de
ativação para epoxidação com ácido peracético e 87,4% para a epoxidação de óleo de
jatropha.
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A epoxidação do óleo de colza com ácido peracético gerado in situ pela reação de 30%
em peso de peróxido de hidrogênio e ácido acético foi investigada por Milchert et al., (2010),
que realizaram otimização por planejamento experimental. Quatro parâmetros no processo de
epoxidação foram estudados: temperatura, a razão molar de peróxido de hidrogênio, razão
molar de ácido acético e o tempo de reação. O resultado do processo foi descrito em função
de cinco respostas: índice de oxirana, índice de iodo, conversão em função do índice de iodo,
o rendimento em função do índice de oxirano teórico e a seletividade. A análise do
planejamento sugeriu como condições ótimas de processo: temperatura de 65 °C, uma razão
molar de peróxido de hidrogênio por insaturações do óleo igual a 11,1:1 e a razão molar de
ácido acético e insaturações igual a 1,89: 1, o tempo de reação de 6 horas. Essas condições de
processo foram confirmadas experimentalmente, obtendo rendimentos de 59,3% e 83,7% de
conversão, respectivamente. Considerando apenas a seletividade, a melhor condição de
síntese do epóxido seria a 51,5 °C, 6 horas e uma razão molar entre o peróxido, ácido acético
e insaturações igual a 9,7:0,63:1, respectivamente, fornecendo ao produto uma seletividade
final de 99,2%, porém os rendimento da reação diminuem significativamente para apenas
36,6% (MILCHERT et al. 2010).
O estudo sobre epoxidação do ácido linoleico e a abertura dos anéis oxiranos foi
realizado por Salimon at al. (2011), através da adição nucleofílica de ácido oleico (AO) com
ácido p-tolueno sulfônico (PTSA) como catalisador, produzindo o 9 (12)-hidroxi-10 (13)oleoxy-12 (9)-octadecanóico ácido (HYOOA). As condições ótimas dos experimentos foram
investigas utilizando o software D-optimal em função do rendimento do HYOOA (%) e do
índice de oxigênio oxirano (O.O.%) concluindo que a melhor síntese deve ser na proporção de
a 0,30: 1: 0,50 (em massa) do ácido oleico, monoepóxido de ácido linoleico e ácido p-tolueno
sulfônico, respectivamente, com a temperatura da reação a 110 °C e o tempo de 4,5 horas. Os
resultados mostraram que um aumento no comprimento da cadeia intermediária do éster
resultou na diminuição de ponto de fluidez para -51 °C, o aumento do índice de viscosidade
superior a 153, e na melhoria da estabilidade oxidativa a 180,94 °C. As propriedades finais do
HYOOA confirmaram o seu potencial para ser usado como óleo base biolubricante
(SALIMON et al., 2011).
O estudo de Mushtaq et al., (2013) sobre otimização da reação de epoxidação de
ésteres metílicos obtidos a partir de óleo de Jatropha, utilizando planejamento experimental
com composto central, avaliou: a razão molar de peróxido de hidrogênio e insaturações, a
razão molar de ácido fórmico e insaturações, a temperatura de reação e o tempo de reação. As
condições ótimas de epoxidação, calculadas pelo modelo quadrático, foram: 3,12 mol de
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peróxido de hidrogênio por mol de insaturações e 0,96 moles de ácido fórmico, uma
temperatura de reação de 70°C e um tempo de reação de 277 minutos. Nessas condições foi
possível um rendimento de 92,89 ± 1,29% em peso de epóxido. A concentração de peróxido
de hidrogênio e a temperatura de reação foram as variáveis mais importantes e a interação
entre as variáveis mais importantes foi da temperatura da reação com a concentração de
peróxido.
Estudo realizado por Wibowo e Rusmandana (2013) investigou a epoxidação do ácido
oleico, um dos principais ácidos graxos presente no óleo de moringa. O epóxido foi produzido
usando o ácido acético com peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico como catalisador.
Relata-se nesse trabalho a degradação do anel oxirano influenciado pela quantidade de ácido
sulfúrico e o tempo de adição do hexano durante a reação. Os resultados mostraram que o
aumento da quantidade de catalisador pode aumentar a velocidade da reação como também
acelerar a degradação do anel oxirano. As reações ocorreram na temperatura de 50-55ºC,
durante 5 horas, razão molar de ácido oleico : ácido acético : peróxido de hidrogênio igual a
1: 0,4 : 1,5 e velocidade de agitação de 1200 rpm. O melhor valor obtido para o catalisador foi
3,5%, nessas condições experimentais, e resultaram em um índice de oxirano e iodo igual a
3,15 e 4,66, respectivamente, ou seja, um rendimento superior a 90%. Foi comprovado
também que a adição de hexano não influenciou a taxa de reação de clivagem da ligação
dupla e que ele adicionado no momento certo pode diminuir a degradação do anel de oxirano.
Contudo, o tempo adicional de sua adição pode favorecer a degradação dos anéis já formados
(WIBOWO e RUSMANDANA , 2013).

2.1.5.1.1 Epoxidação

A reação de epoxidação ocorre envolvendo as duplas ligações presentes nos
compostos insaturados, havendo a formação de um anel oxirano, conforme mostra a Figura
2.6.
Figura 2.6: Representação do oxirano.

Fonte: Solomons e Fryhle (2005).
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O oxirano confere propriedades peculiares para os compostos orgânicos. O mais
simples é o óxido de etileno, que é obtido por oxidação em fase gasosa de etileno usando
catalisador heterogêneo de prata. O óxido de etileno é usado como um intermediário na
produção de etilenoglicol e outros produtos químicos e, também, como esterilizante para
alimentos e materiais de uso médico. É um gás inflamável incolor ou líquido refrigerado com
um fraco odor doce (STREITWIESER et al., 1976).
As reações de epoxidação são usualmente realizadas com ácidos peroxicarboxílicos,
como ácido perfórmico, ácido perbenzóico e o ácido peracético. Esse processo apresenta
várias desvantagens, como perigo de manuseio em escala industrial, além do alto impacto
ambiental devido ao descarte de efluentes do processo. O peróxido de hidrogênio (H2O2) tem
sido o reagente epoxidante mais utilizado, porém, devido a sua baixa eletrofilicidade,
necessita ser ativado para reagir com uma olefina. Esta ativação usualmente é feita pela
conjugação do grupo hidroperóxido com ligações múltiplas ou pela ação de um catalisador
metálico. O principal inconveniente deste método é que para cada molécula de epóxido,
também é produzido uma molécula de ácido carboxílico como subproduto. A vantagem da
utilização do H2O2 como oxidante é que este após a reação gera água como subproduto. Uma
variedade enorme de reagentes tem sido examinada no intuito de ativar o H2O2 para gerar
bons agentes de epoxidação. Em princípio, muitas espécies podem converter um dos grupos
hidroxilas do peróxido de hidrogênio em um reativo reagente de epoxidação (VON
HOLLEBEN e SCHUCH, 1997).
Existem estudos sobre a utilização de reagentes epoxidantes com alta reatividade,
como as dioxiranas e os complexos de flúor. Contudo, os perácidos orgânicos, que promovem
a ativação do peróxido de hidrogênio pela conjugação com um resíduo acil de um ácido
carboxílico, ainda são os reagentes clássicos para a epoxidação de olefinas não funcionais
(ROZEN e KOL,1990).
Outros tipos de perácidos, como o ácido peroxibenzenosselenínico, que é gerado in
situ pela reação entre o ácido benzenosselenínico e peróxido de hidrogênio, com rendimentos
entre 35-85% na epoxidação deste tipo de olefinas, também têm sido utilizados. Uma
alternativa interessante é a ativação do peróxido de hidrogênio por compostos neutros, como
as nitrilas, capazes de gerar in situ espécies epoxidantes altamente reativas que agem em meio
levemente alcalino, evitando a abertura do epóxido no meio reacional (VON HOLLEBEN e
SCHUCH, 1997).
Em olefinas portadoras de grupo hidroxila nas posições α, β ou γ (álcoois alílicos,
homo-alílicos ou bis-homo-alílicos), catalisadores metálicos combinados com peróxido de
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hidrogênio ou hidroperóxidos orgânicos são os reagentes epoxidantes mais eficientes (VAN
HOLLEBEN e SCHUCH, 1997).
A preparação de epóxido a partir de compostos orgânicos que apresentam ligações
duplas é denominada reação de Prileschajew, que é a reação com ácidos percarboxílicos.
Nesse processo, o peróxido de hidrogênio reage com o ácido carboxílico correspondente, que
gera in situ os ácidos percarboxílicos, que reagem com a dupla ligação (ou duplas ligações)
das olefinas, como mostra a Figura 2.7. Comumente os óleos vegetais, ésteres de ácidos
insaturados e polímeros são epoxidados utilizando esse método (WANDERLEY NETO,
2009).
Figura 2.7: Mecanismo para epoxidação via perácido.

Fonte: Bartlett (1950 apud WANDERLEY NETO, 2009).

O uso de catalisadores como ácido sulfúrico acelera a reação, mas proporciona o
surgimento de reações secundárias, as quais se iniciam com a abertura do anel oxirano. A
Figura 2.8 apresenta a reação de formação de subprodutos.
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Figura 2.8 : Reação de formação de subprodutos da epoxidação via perácido.

Fonte: Solomons e Fryhle (2005).

Nestas condições, na presença de um nucleófilo (água, por exemplo) em meio ácido, o
ácido pode promover a abertura do anel epóxido, gerando uma série de subprodutos, como
dióis, dímeros e ésteres. Portanto, dependendo das condições de reação, pode ocorrer a
abertura do grupo epóxi formando um “OH” e um éster formiato ligados aos “C”
anteriormente insaturados (KLASS WARWEL, 1999).
Segundo Campanella e Baltanas (2006) existe uma forma de minimizar ou até mesmo
evitar essa abertura do anel oxirânico, através da utilização de um solvente orgânico no meio
reacional. Com a introdução deste efeito de solvatação, há uma maior dificuldade no encontro
do ácido regenerado com o grupo epóxi, isso porque com a presença do solvente orgânico, há
formação de uma fase aquosa onde fica o ácido e o produto epoxidado fica na fase orgânica.
A obtenção do epóxido pode ser confirmada pela redução do teor de epóxido e iodo e
com o aumento do índice de hidroxila. Estes resultados indicam se ocorreu abertura e/ou
hidrólise dos anéis epóxidos e a formação de grupos hidroxila e metoxila (VIESSER et al.,
2009).
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2.1.5.1.2 Reação via ácido perfórmico

Para a epoxidação de compostos orgânicos insaturados olefínicos emprega-se,
frequentemente, ácido fórmico e peróxido de hidrogênio. Esse sistema tem a vantagem de
prescindir de catalisadores, contudo também se observa a formação de subprodutos pela
abertura do anel oxirano.
A formação do perácido corresponde à primeira etapa de reação; pode ser explicada
por dois mecanismos, um não catalítico (Rota A) e outro catalisado pelo próprio ácido
fórmico (Rota B), conforme mostrado na Figura 2.9. A reação A consiste na adição do
peróxido de hidrogênio ao carbono da carbonila em um ataque nucleofílico, formando um
estado de transição tetraédrico com a subsequente perda de uma molécula de água. Na reação
B, ocorre primeiro a protonação do oxigênio da carbonila, ativando assim o carbono deste
grupo funcional para que venha a sofrer o ataque nucleofílico do peróxido de hidrogênio,
promovendo então a perda de uma molécula de água. Assim, o oxigênio carbonílico é
desprotonado, formando um mol de perácido fórmico (RUBIO et al., 2005).
Figura 2.9: Mecanismo da reação de formação do perácido fórmico.

Fonte: Rubio et al. (2005).

Vários mecanismos já foram propostos para a reação de epoxidação, que corresponde
à segunda etapa do processo apresentado na Figura 2.10. Destacando-se o mecanismo
proposto por Bratlett nos anos 50. Neste mecanismo a formação do anel epóxi envolve um
processo

cíclico

polar,

mediante

o

qual

o

próton

do

perácido

é

transferido

intramolecularmente para o oxigênio carbonílico ao mesmo tempo em que o oxigênio do
perácido promove um ataque sobre a insaturação. Este mecanismo é conhecido como
“butterfly” e está representado na Figura 2.11 (SHI et al., 2005; ROCHA et al., 2004).
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Figura 2.10: Representação genérica da reação de epoxidação.

Fonte: Smith et al., 2009; Sharma et al., 2008.

Para a terceira etapa proposta na Figura 2.10, sugere-se que, dependendo das
condições de reação, pode ocorrer a abertura do grupo epóxi formando um “OH” e um éster
formiato ligados aos “C” anteriormente insaturados (KLASS, 1999).
Figura 2.11: Provável mecanismo da reação de epoxidação proposto pode Bartlett.

Fonte: Bartlett (1950 apud SHI et al., 2005).

Em estudo realizado por Shi et al., (2005), o mesmo sugere um mecanismo baseado na
protonação do oxigênio carbonílico por um hidrogênio proveniente de outra molécula de
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perácido ou do próprio ácido fórmico, conforme ilustrado na Figura 2.12. Segundo este
mesmo trabalho, sugere-se que a protonação do perácido fórmico com consequente formação
de uma espécie positiva, apresente uma energia de ativação mais baixa para a formação da
espécie de transição do que as envolvidas para o perácido neutro.
Figura 2.12: Mecanismo de epoxidação baseado na protonação do perácido fórmico.

Fonte: Shi et al., (2005).

2.2 Óleos vegetais
Os óleos vegetais são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), formados
predominantemente de produtos de condensação entre glicerol e ácidos graxos chamados de
triglicerídeos (MORETTO e FETT, 1998).
Os óleos vegetais são constituídos principalmente de triacilgliceróis (triesteres de
glicerol com ácidos graxos de cadeia longa) representando mais de 95% e pequenas
quantidades de mono e diacilgliceróis (LEHNINGER et al., 1995).
A palavra “óleo” refere-se aos triglicerídeos que são líquidos à temperatura ambiente.
Os ácidos graxos em geral possuem uma longa cadeia constituída de átomos de carbono e
hidrogênio (cadeia hidrocarbonada) e um grupo terminal, chamado “grupo carboxila”,
característico dos ácidos orgânicos (MORETTO e FETT, 1998).
Os parâmetros mais importantes que afetam as propriedades físicas e químicas dos
óleos vegetais são a estereoquímica das duplas ligações dos ácidos graxos de cadeia
carbônica, o seu grau de insaturação, bem como o comprimento da cadeia de carbono dos
ácidos graxos. A maioria dos óleos vegetais possuem estabilidade oxidativa e térmica baixa
devido à presença de grupos acila e a presença do glicerol em sua estrutura. As modificações
química de óleos vegetais por reações de adição às duplas ligações constitui uma forma
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promissora de obtenção de produtos comerciais a partir de matérias-primas renováveis.
(SALIMON et al., 2010).
Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados. Os primeiros são aqueles que
possuem todos os átomos de carbono da cadeia hidrocarbonada ligados há pelo menos dois
átomos de hidrogênio. Já os insaturados possuem uma ou mais duplas ligações, gerando
carbonos ligados a um só átomo de hidrogênio (MORETTO e FETT, 1998).
Tanto a composição química quanto o grau de instaurações desses compostos variam
conforme a espécie oleaginosa. A Figura 2.13 mostra a estrutura típica da molécula de
triglicerídeo.
Figura 2.13:Estrutura típica de um triglicerídeo.

Fonte: Moretto e Fett (1989).

As estruturas de ácidos graxos comuns e sua nomenclatura são apresentadas na Tabela
2.2.
Tabela 2.2: Estruturas químicas dos ácidos graxos mais comuns.
Ácido Graxos
Láurico
Mirístico
Palmítico
Esteárico
Araquídico
Behênico
Ligonocérico
Oleico
Linoleico
Linolênico

Nomenclatura IUPA
Dodecanóico
Tetradecanóico
Hexadecanóico
Octadecanóico
Eixosanóico
Docosanóico
Tetracasanóico
Cis-9- Octadecenóico
Cis-9- cis 12- Octadecadienóico
Cis-9-ci - 12 cis 15Octadecatrienóico
Erúcico
Cis – 13 - Docosenóico
Fonte: Srivastava e Prasad (2000).

Estrutura
12:0
14:0
16:0
18:0
20:0
22:0
24:0
18:1
18:2
18:3

Fórmula
C12H24O2
C14H28O2
C16H32O2
C18H36O2
C20H40O2
C22H44O2
C24H48O2
C18H34O2
C18H32O2
C18H30O2

22:1

C22H42O2

Existem algumas substâncias em pequenas concentrações que também estão presentes
nos glicerídeos, como é o caso dos peróxidos, ácidos graxos livres, fosfatídeos, carotenóides,
terpenos e tocoferóis. Os tocoferóis são componentes antioxidantes que conferem aos óleos
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Entretanto, durante as etapas de refino,

especialmente na neutralização e na clarificação, há uma perda de tais agentes de
estabilização e os óleos vegetais passam a apresentar menor estabilidade à oxidação e/ou
rancificação (MORETTO e FETT, 1998).
Os fosfatídeos correspondem a moléculas de glicerol esterificadas com ácidos graxos e
ácido fosfórico (H3PO4). Esses compostos são representados por cefalinas, lecitinas e pelo
fosfatidil-inositol, correspondendo em média a 2% da sua composição química (MORETTO e
FETT, 1998). Na transesterificação, a presença de fosfatídeos no meio reacional causa
dificuldades na purificação dos ésteres e, consequentemente, compromete a qualidade dos
ésteres produzidos, pois suas propriedades tensoativas limitam a recuperação da glicerina por
dificultarem a separação de fases. Quando impregnados no biodiesel, os fosfatídeos causam
danos irreversíveis às partes internas de motores, como aumento de depósitos de carbono e
corrosão durante o processo de combustão. Entretanto, estes compostos são facilmente
removidos do óleo bruto por lavagem aquosa – também chamado de processo de degomagem.
Outras substâncias consideradas impurezas são os ácidos graxos livres e seus sais, ácidos
graxos oxidados, lactonas, peróxidos, acetais e polímeros que representam de 1 a 3% do óleo
bruto (ZAGONEL e RAMOS, 2000).
Uma grande demanda por óleos vegetais na indústria de lubrificantes é esperada nos
próximos anos, porque os óleos vegetais são naturais, renováveis, não-tóxicos, pouco
poluentes e mais baratos do que os óleos sintéticos. Eles se tornarão uma importante base para
formulações de lubrificantes devido às crescentes preocupações ambientais. Em comparação
com os óleos minerais, os vegetais têm propriedades diferentes devido a suas estruturas
químicas originais e possuem melhor capacidade de lubrificação, excelentes índices de
viscosidade e propriedades anti-corrosão, que são possíveis devido à maior afinidade dos
óleos vegetais na superfície de metal. Além disso, o ponto de fulgor superior a 200°C
classifica os óleos vegetais como líquidos não-inflamáveis (SALIMON et al., 2010).

2.2.1 Auto- oxidação

A maioria dos óleos vegetais contém triglicerídeos a base de ácidos graxos insaturados
e são suscetíveis à oxidação. Quanto maior o grau de insaturação mais suscetível o óleo tornase a oxidação, sendo a oxidação de óleos vegetais iniciada pela formação de radicais livres
(FREEDMAN et al., 1984).
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A reação de oxidação pode ser provocada ou acelerada quando tem a presença de íons
metálicos, tais como: cobre, ferro, cromo, titânio, manganês e cobalto, com consequente
alteração da cor do produto. Muitos estudos já foram realizados para compreender melhor
esse processo e o mecanismo básico proposto há mais de 40 anos por J. L. Bolland & Gee,
com base em testes cinéticos em hidrocarbonetos saturados de baixo peso molecular na fase
líquida com oxigênio, mostra que a oxidação se correlaciona fundamentalmente com a
formação de peróxidos orgânicos. Estes peróxidos são os principais produtos de oxidação que
se decompõem para formar novos radicais, provocando assim, reações em cadeia. O grau de
oxidação é função da temperatura, tempo de exposição, contato com o ar e outras
características dos lubrificantes (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).
Segundo Lapuente e Sedran (2004) a etapa inicial compreende a formação de um
radical livre, quando o hidrogênio é retirado do carbono α- metilênico no ponto insaturado da
molécula (RH). O radical livre resultante (R*) é muito suscetível ao ataque do oxigênio
atmosférico e forma um radical livre peróxido (ROO*) bastante reativo. O fato importante
deste mecanismo é que estes radicais livres são fortes iniciadores e promotores de oxidação
posterior, tornando esta decomposição oxidativa um processo “auto-perpetuado”, dando
origem a uma reação em cadeia, conforme é mostrado na Tabela 2.3.
Tabela 2.3: Sequencia da oxidação.
Estágio
Iniciação
Propagação
Ramificação

Reação
R H + O2
R* + O2

ROO*

HOO* + RH

ROOH + R*

ROOH

RO* + *OH

RO2* + RO2*
Terminação

R* + HOO*

R*+ RO2*

R*+ R*
Fonte: Lapuente e Sedran (2004); Carreteiro e Belmiro (2006).

Produto
Produto
Produto

Onde:
RH – Composto orgânico insaturado
R* - Radical livre
ROO* - Radical peróxido
ROOH – Hidroperóxido
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Analisando as reações da Tabela 2.3 observa-se que na 1ª fase ou fase de iniciação, há
a formação de radicais devido a fatores, tais como: calor, luz ou íons metálicos. Já na 2ª fase,
chamada também de Propagação, os radicais R* e HOO* formam a base da reação em cadeia.
Este estágio ocorre rapidamente, e a concentração de HOO* será maior em presença de
oxigênio do que a de R*. Durante a 3ª fase, a decomposição mono molecular dos
hidroperóxidos continua, mas necessita de elevada energia de ativação, e se torna importante
somente em temperaturas superiores a 150°C, ou sob a influencia da luz. Finalmente, na a
Fase de Terminação (4ª fase) os radicais (produtos intermediários) se combinam entre si para
formarem produtos estáveis.
Por isso os antioxidantes (A) são necessários para prevenir ou retardar o processo
oxidativo. Eles atuam de duas formas para retardar a auto-oxidação. Antioxidantes
preventivos, como os absorventes de luz, desativadores metálicos e decompositores de
peróxidos, tendem a reduzir a velocidade de iniciação de auto-oxidação, enquanto
antioxidantes quebradores de cadeias inibem a auto-oxidação por doação de um átomo de
hidrogênio (H) para a cadeia possuidora de radical peróxido, de acordo com o mecanismo
mostrado na reação (1).
ROO* + AH

ROOH + A*

(1)

Os aditivos antioxidantes são compostos orgânicos que atuam de duas formas no
processo de oxidação:
1.

Os antioxidantes primários formam radicais livres, para interromper a reação

de propagação e direcionar o processo para a fase de terminação. Tais aditivos são geralmente
fenóis e aminas aromáticas secundárias (RAMALHO e JORGE, 2006).
2.

Os antioxidantes secundários são aqueles que reagem com os hidroperóxidos

por um mecanismo iônico que proporciona a formação de produtos estáveis (não radicais). Os
produtos químicos mais representativos desses aditivos são: ditiocarbamatos, sulfetos,
sulfóxidos, tioésteres, diotiofosfato de zinco (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).

2.2.2 Moringa

Neste trabalho foi utilizado o óleo da moringa (Moringa oleifera Lamarck) que é uma
planta originária da Ásia, pertencente á família Moringáceas, existindo quatorze espécies,
sendo a Moringa oleifera a mais conhecida. A moringa é bastante distribuída na Índia, Egito,
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Filipinas, Ceilão, Tailândia, Malásia, Burma, Paquistão, Singapura, Jamaica e Nigéria. No
Brasil é encontrada em maior número na região Nordeste e, principalmente, nos estados do
Maranhão, Piauí e Ceará (CYSNE, 2006). Na Figura 2.14 é exibida uma árvore da moringa
que foi encontrada no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A moringa é uma planta tropical que facilmente pode ser propagada, adapta-se a uma
ampla faixa de solo e é tolerante a seca. A idade da árvore de moringa na primeira frutificação
é variável. Em geral, considera-se que a mesma frutifica no primeiro ano nas condições ideais
de manejo. Nas regiões semiáridas da África, considera-se que esta planta frutifica a partir do
segundo ano. A floração acontece geralmente no final da estação úmida e a perda das folhas
ocorre no início do período seco (LÉDO, 2008). A produtividade do plantio de moringa pode
chegar a 45 toneladas de vagem por hectare plantado, no nordeste brasileiro (SILVA et al.,
2010).
Figura 2.14: Moringa oleifera Lamarck.

Fonte: próprio autor.

Todas as partes da moringa (Moringa oleifera Lamarck) são aproveitadas; as folhas,
os frutos verdes, flores e as sementes torradas são usadas na alimentação. As folhas têm um
alto conteúdo de proteína, em torno de 27%, e são ricas em vitaminas A e C, cálcio, ferro e
fósforo. Por isso, as folhas de moringa servem como alimento para recuperar crianças e
adultos desnutridos, principalmente na Índia. Suas sementes têm em torno de 35% de óleo e
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uma planta adulta produz mais de 600 frutos/ano, sendo que cada fruto (vagem) possui em
média 20 sementes. As raízes são consideradas estimulantes e diuréticas (MORTON, 1991;
FAHEY, 2005; GALLÃO et al., 2006; CARVALHO, 2010).
A indústria de cosméticos também utiliza a semente da Moringa oleifera em virtude
da grande quantidade de óleo em sua composição. O óleo extraído das sementes contém
elevados teores de ácidos graxos insaturados, especialmente o oleico, sendo o palmítico e o
beênico os ácidos graxos saturados dominantes que podem ser usados para fazer sabão,
cosméticos e/ou também para fins alimentícios (GERDES, 1997; LALAS e TSAKINS, 2002).
As sementes trituradas possuem eficiência comprovada para purificação de água, pois possui
propriedade coagulante natural e poder bactericida, sendo uma alternativa para comunidade
com acesso limitado à água tratada (PIO CORRÊA, 1984; SANTANA et al., 2010). Ou seja, é
uma planta com multiplicidade de usos: alimentar, agrícola, medicinal e industrial
(RAMACHANDRAN et al., 1980; MATOS e ABREU, 1998; SILVA e KERR, 1999;
LORENZI e MATOS, 2002).
A moringa chegou ao Brasil no começo do século passado. Seu uso como coagulante
teve início a partir da década de 90, com a vinda da Dra Samia Al Azharia Jahn, que fez uma
visita ao nordeste brasileiro, orientou um workshop na cidade de Ouricuri - PE e fez várias
palestras em diferentes lugares do Brasil. A Dra. Jahn trabalhou por mais de 20 anos com a
moringa como coagulante, usada como solução alternativa de abastecimento de água de casas
isoladas na zona rural de países como o Sudão, África, Egito e Ásia (GERDES, 1997).
O seu óleo apresenta uma grande estabilidade oxidativa e a sua composição apresenta
altos teores de ácido oleico e ácidos graxos insaturados, conforme se pode observar na Tabela
2.4 e 2.5, respectivamente.

Tabela 2.4 : Características do óleo de moringa.
Análises

Resultados

Índice de Acidez (mg KOH/g)

0,33

Índice de Iodo (g/100g)

85,71

Índice de Saponificação (mg KOH/g)

181,58

Estabilidade à Oxidação (h)

93

Teor de Água (mg/Kg)

1300

Viscosidade a 40°C (mm2/s)
3

Densidade a 20°C (Kg/m )

49,16
909,9

Fonte: Pereira (2010).
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Tabela 2.5: Composição do óleo de moringa.
Ácido graxo

Composição (%)

Miristoleico

0,10

Palmítico

6,00

Palmitoleico

1,30

Esteárico

3,40

Oleico

78,77

Linoleico

0,49

Linolênico

0,13

Araquidônico

2,46

Gadoleico

1,71

Behênico

5,59

Lignocérico

0,05

Fonte: Pereira (2010).

O óleo de moringa contém cerca 78% de ácido oleico, com características semelhantes
às do azeite de oliva, possuindo uma estabilidade à oxidação de 93 horas seguindo o método
Rancimat (AOCS, 1992). Vários trabalhos mostram a utilização deste óleo na produção de
biocombustíveis, na indústria cosmética e farmacêutica. O uso da torta obtida após a extração
do óleo pode ser utilizada no tratamento de efluentes e também no tratamento de água para
consumo humano.
Kleiman et. al. (2008) compararam os óleos de semente de moringa e Sclerocarya
birrea (marula) usados em cosméticos. Os resultados mostraram uma diferença significativa
na composição de ácidos graxos e estabilidade oxidativa. O óleo proveniente da moringa,
com 1000 ppm de tocoferóis, teve um índice de estabilidade de 133h a 110 °C, enquanto o
óleo da marula com 1000 ppm de tocoferóis rendeu 37h a 110 °C. Ambas as espécies tinham
níveis de ácido behênico variando de 1 a 7% com os níveis de ácido oleico entre 68-79%.
As vantagens da utilização da moringa vão além de seu uso como coagulante natural,
nutricional e farmacêutico. Estudos recentes mostram que o óleo extraído das sementes dessa
planta possui um grande potencial para produção de biodiesel (KAFUKU e MBARAWA,
2010; SILVA et al., 2010).
Em um estudo realizado por Anwar et al. (2007), misturas com 20%, 40%, 60%, e
80% de óleo de Moringa oleifera Lamarck (MOO) com óleo de girassol (OG) e óleo de soja
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(OS) foram preparadas para avaliar as alterações nos ácidos graxos (AG) a estabilidade
oxidativa e térmica do OG e OS. A mistura de MOO com OG e OS, em proporções de 2080% resultou na redução do ácido linoleico (C18:2), aumento no teor de ácido oleico (C18:1)
de 26,2% para 68,3% (MOO/OG) e 21,4% para 65,9% (MOO/OS). Essas misturas passaram
por um teste de capacidade de armazenamento (180 dias, em condições do ambiente) cujos
resultados concluíram que ocorre uma melhoria significativa na estabilidade oxidativa do
substrato dos óleos com o aumento da concentração de MOO. O teste de desempenho de
aquecimento (180 °C por 42 h; 6 h de aquecimento por dia) revelou a MOO:OS (80:20) sendo
a mistura mais estável. Isso reforça a ideia que a utilização de óleo com teor elevado de ácido
oleico aumenta a estabilidade oxidativa do óleo vegetal podendo então ser utilizado como
óleo base para biolubrificantes e combustíveis.

2.2.3 Maracujá

O maracujá pertence ao gênero Passiflora e existe em mais de 580 espécies, grande
parte nativa da América Tropical e Subtropical, principalmente no Brasil. Ele também pode
ser encontro na Índia, China, Sudeste Asiático, Austrália e ilhas da Oceania (LOPES et al.,
2010).
No Brasil, o cultivo comercial do maracujá iniciou-se na década de 70 com a espécie
Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener, comumente conhecida como maracujá-amarelo,
maracujá mirim ou maracujá de comer. O maracujá-amarelo tornou-se uma espécie de
importância significativa no agronegócio de frutas tropicais, devido à elevada cotação do suco
no mercado internacional de fruta fresca e no mercado interno (OLIVEIRA e RUGGIERO,
2005)
O óleo das sementes de maracujá amarelo possui alta concentração de ácido linoleico
(ômega-6), proporcionando a reabilitação da pele, sendo empregado em formulações
cosméticas (hidratantes, condicionadores, sabões, etc.) (BLOISE, 2003).
O Brasil destaca-se como principal produtor do maracujá amarelo, com cerca de 70%
da produção mundial, seguido do Peru, Venezuela, África do Sul, Sri Lanka e Austrália. No
Brasil, sua produção corresponde a aproximadamente 920,15 mil toneladas estimadas em uma
área de 62,24 mil hectares, dos quais 76% encontram-se no Nordeste, com rendimento de
14,83 t/ha. Os principais Estados produtores são Bahia, Ceará, Sergipe, Pará e Minas Gerais
correspondendo a quase 80% da área colhida. O Estado do Rio Grande do Norte possui
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apenas 616 ha destinados a colheita de maracujá com a produção total de 5,33 mil toneladas
(IBGE, 2011).
O óleo extraído das sementes, que corresponde até 25% do peso do farelo seco obtido,
apresentou elevado teor de ácidos graxos insaturados, com predominância do ácido linoleico,
com índice de iodo em torno de 136,5g I2/100g. As características físico-químicas (Tabela
2.6) e a composição dos ácidos graxos está apresentada na Tabela 2.7 (FERRARI et al.,
2004).
Tabela 2.6: Características físico-químicas do óleo de maracujá.
Características

Óleos de semente de Maracujá

Índice de Iodo (g i2/100)

136,50

Índice de Acidez (%ácido oleico)

1,34

Índice de Peróxido (meq/kg)

4,7

Densidade a 25°C

0,905

%Ácidos Graxos Livres

0,67

Fonte: Ferrari et al., (2004).

Tabela 2.7: Composição de ácidos graxos do óleo de maracujá.
Acido Graxo

% Ref [1]

% Ref [2]

% Ref [3]

Mirístico (14:0)

0,23

0,08

0,07

Palmítico (16:0)

11,9

12,04

15,30

Palmitoleíco (16:1)

0,625

-

0,09

Esteárico (18:0)

3,2

Traços

1,98

Oleico (18:1c9)

17,8

18,06

14,54

Vacênico (18:1c11)

0,425

-

-

Linoleico (18:2)

64,625

68,79

67,99

Linolênico (18:3)

0,525

0,69

Traços

Araquídico (20:0)

0,225

-

-

Gadoleico (20:1)

0,1

-

-

Behênico (22:0)

0,075

-

-

Fonte: [1] Lopes et al., 2010; [2] Ferrari et al., 2004;[3] Vieira, 2006.

O óleo de maracujá possui característica que favorece sua utilização tanto na
alimentação humana e animal, como também na indústria de cosméticos, fármacos, sabões e
outras. Portanto, é possível afirmar que o óleo de maracujá apresenta grande potencial para a
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produção de biolubrificantes, devido a sua composição de ácidos graxos ser semelhante à do
óleo de soja, apresentando 85% de ácidos graxos insaturados, dos quais 69% são de ácido
linoleico, sendo este utilizado como óleo base para produção de biolubrificantes, segundo
dados da literatura aqui já mencionados.
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3 Materiais e Métodos
Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados nesse trabalho de
tese. Serão descritos os métodos utilizados para a obtenção e caracterização dos óleos vegetais
epoxidados e dos novos pacotes de aditivos para lubrificantes hidráulicos destes óleos. Por
fim, serão apresentados os testes de lubricidade realizados com as formulações otimizadas.

3.1 Reagentes e solventes

Durante o processo de obtenção dos novos lubrificantes foram utilizadas diversas
substâncias químicas, as quais estão apresentadas na Tabela 3.1, com os seus respectivos
graus de pureza e fabricantes.
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Tabela 3.1: Reagentes utilizados.
Nome

Origem

Ácido clorídrico
Acetona
Álcool isopropílico
Anidrido acético
Biftalato de potássio
Ciclohexano
Carbonato de sódio anidro
Éter etílico
Hidróxido de potássio
Hidróxido de sódio
n- naftolbenzeína
Óleo de moringa

Vetec
Vetec
Dinâmica
Vetec
Vetec
Synth
IMPEX
Synth
Synth
Vetec
Acros
Própria
Extrair Óleo
Vegetal ltda
Bunge Alimentos
Synth
Vetec
Vetec
IMPEX
IMPEX

Óleo de maracujá
Óleo de soja
Peróxido de hidrogênio
Sultafo de sódio Anidro
Tolueno
Iodo Cloro Seg Wijs (Índice Iodo)
Ácido fórmico
Tiossulfato de sódio (5H2O) PA ACS - (Penta-hidratado) Na2S2O35H2O
Iodato de potássio PA - KIO3
Butil-hidroxi-anisol (BHA)

Pureza
(%)
37
99
99,5
97
99,9
99,5
99,0
98,0
85,0
97,0
90,0
100,0
100,0
100,0
30,0
99,0
99,5
99,0
85,0

IMPEX

99,0

IMPEX
Merck

99,0
99,0

Para a etapa de aditivação, foram utilizados antiespumante (Liofoam 149),
desemulsificante (Liovac OAS700), inibidor de corrosão e agente antidesgaste (Liovac 3355)
e extrema pressão (Liovac 89ss), cedidos pela Miracema-Nuodex Ltda. O antioxidante butilhidroxi-anisol (BHA) foi adquirido da Merck. Os lubrificantes hidráulicos comerciais
utilizados foram Tutela Hidrobak VG100 (VG100) e Tutela Baku R150/EP (R150), ambos da
Petrona Lubricants International. A ficha técnica completa dos aditivos encontra-se no Anexo
1, mas as principais informações técnicas desses produtos são dadas a seguir:
a) Desemulsificante (Liovac OAS700): baseado em óleo de algodão refinado, clarificado
e oxidado por processo catalítico, garantindo alto desempenho nas suas funções
específicas.

Propriedades físico–químicas:
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- Aspecto: líquido viscoso marrom
- Densidade a 25°C: 0,96 g/cm3
- Viscosidade a 40º C: 120 – 140 cSt
- Índice de acidez.: 5-14 mgKOH/g
- Ponto de Fulgor: 230ºC

b) Inibidor de corrosão e agente antidesgaste (Liovac 3355): composto por
dialquilditiofosfato de zinco de coloração amarelo claro com 15,0% de enxofre, 6,5%
de fósforo e 7,0% de zinco. É solúvel em todos os tipos de óleos minerais.
Propriedades físico–químicas:
- Aspecto: líquido transparente amarelo
- Densidade a 25°C: 1,050 – 1,150 g/cm3
- Viscosidade a 40º C: 70 – 180 cSt
c) Antiespumante (LIOFOAM 149): a base de óleo mineral, emulsificantes e amidas, é
indicado para formulações de óleos de corte solúveis leitosos. Além da total eficiência
na quebra, retarda a formação excessiva de espuma e tem excepcional resistência à
variação do pH da emulsão.
Propriedades físico–químicas:
- Aspecto: líquido amarelo sem decantação
- Densidade a 25°C: 0,850 – 0,950 g/cm3
- Viscosidade Gardner a 25ºC: Z máx.
- Umidade (Karl Fischer), % - 0,5 máx.

d) Extrema Pressão (Liovac 89ss): Composto por ésteres sintéticos de ácidos graxos
naturais sulfurizados, escuro e de média viscosidade. Possui excelente estabilidade
térmica. É solúvel em óleos minerais parafínicos e naftênicos. Proporciona ao
lubrificante final maior untuosidade, lubricidade e propriedades medianas de extrema
pressão. Teor de enxofre: 10% (inativo).
Propriedades físico–químicas:
- Aspecto: líquido brilhante marrom escuro
- Odor: leve
- Densidade a 25ºC: 0,980 – 1,000 g/cm3
Ponto de Fulgor, °C: 200
Índice de acidez.: 4 mgKOH/g
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e) Tutela Hidrobak VG100 (VG100): fluido hidráulico comercializado pela Petrona
Lubricants International é elaborado com óleo básico parafínico com aditivos de
inibidor de ferrugem, agente antidesgaste, antiespumante, antioxidante,
Propriedades físico–químicas:
- Aspecto: líquido brilhante amarelo escuro
- Densidade a 25°C: 0,883 g/cm3
- Viscosidade a 40ºC: 100,0 cSt
- Ponto de fulgor: > 210ºC
- Corrosividade ao cobre, 3h, 100ºC: 1A
- Índice de acidez.: 0,6 mgKOH/g

f) Tutela Baku R150/EP (R150): elaborado com óleo básico parafínico aditivado com
antiespumante, extrema-pressão e desemulsificante.
Propriedades físico–químicas:
- Aspecto: líquido brilhante marrom claro
- Densidade a 25°C: 0,90 g/cm3
- Viscosidade a 40ºC: 150,0 cSt
- Corrosividade ao cobre, 3h, 100ºC: 1A
- Índice de acidez.: Máx. 1,0 mgKOH/g

3.2 Procedimento experimental
Os óleos de maracujá e de moringa foram utilizados como matérias-primas, para
obtenção de novos biolubrificantes com o propósito de serem empregados em sistemas
hidráulicos, verificando no final do estudo qual a melhor condição de aditivação para a
aplicação escolhida. Nessa seção serão descritos os métodos experimentais que foram
utilizados durante a realização do trabalho.
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3.2.1 Extração do óleo de moringa

A vagem da moringa contém em torno de 15 sementes com casca. As vagens
utilizadas foram coletadas em árvores existentes em Aracaju/SE e passadas pelo processo de
beneficiamento, obtendo-se a casca e a semente da moringa. O óleo foi extraído da semente
utilizando uma prensa automática no Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal
da Paraíba (LES/UFPB).

3.2.2 Tratamento dos óleos de maracujá e moringa

No presente trabalho foram realizados apenas os processos de filtragem, degomagem e
secagem com sulfato de sódio anidro dos óleos in natura de maracujá e de moringa.
O método de degomagem utilizado consistiu na adição de 1% a 3% de água ao óleo
bruto aquecido a uma faixa de temperatura de 60 a 70°C, sob agitação constante, durante 20 a
30 minutos. O precipitado formado foi removido do óleo por centrifugação a 6000 rpm. Os
óleos obtidos, continham em torno de 50% de umidade, foram secados com a adição de
sulfato de sódio anidro, reduzindo a umidade total do produto.

3.2.3 Processo de epoxidação dos óleos vegetais

3.2.3.1 Planejamento e otimização de experimentos

Para uma avaliação mais precisa da influência das variáveis sobre o rendimento da
reação de epoxidação dos óleos em estudo, utilizou-se o planejamento fracionado 24-1 com
ponto central. Neste planejamento experimental variou-se o tempo (A), a temperatura (B),
mol ácido fórmico (C) e mol do peróxido de hidrogênio (D). A Tabela 3.2 apresenta os
valores dos domínios experimentais investigados (variáveis e seus níveis) para a epoxidação
do óleo de maracujá e de moringa, respectivamente.
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Tabela 3.2: Valores dos domínios experimentais investigados (variáveis e seus níveis) na
epoxidação dos óleos de maracujá e de moringa
Nível
Maracujá

Fator Unidade

Moringa

Mínimo Máximo Ponto Central - Mínimo Máximo Ponto Central
(-)

(+)

(O)

(-)

(+)

(0)

A

h

2

6

4

2

5

3,5

B

°C

50

90

70

50

90

70

C

mol

0,3

1

0,75

0,3

1

0,75

D

mol

1

2

1,5

0,5

1,5

1,0

Na Tabela 3.3 é apresentada a matriz para realização dos experimentos de otimização
da epoxidação do óleo de maracujá e moringa utilizando o planejamento fracionado 24-1 com
ponto central.
Tabela 3.3: Matriz de planejamento para os ensaios para epoxidação dos óleos de maracujá e
de moringa utilizando o planejamento fracionado 24-1 com ponto central.
Ensaios

A

B

C

D

1

-1

-1

-1

-1

2

+1

-1

-1

+1

3

-1

+1

-1

+1

4

+1

+1

-1

-1

5

-1

-1

+1

+1

6

+1

-1

+1

-1

7

-1

+1

+1

-1

8

+1

+1

+1

+1

Ponto Central 1

0

0

0

0

Ponto Central 2

0

0

0

0

Ponto Central 3

0

0

0

0

Para o tratamento dos dados e obtenção dos gráficos estatísticos foi utilizado o
programa Statistica 7.0. Os valores de Índice de Iodo (I.I) e Oxigênio Oxirano (I.O) foram
utilizados como resposta para investigação das condições de otimização da síntese. Os
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resultados foram avaliados através das curvas de nível da superfície de resposta para cada
índice estudado.

3.2.3.1.1 Procedimento experimental

Em um balão de 250 mL sob aquecimento e agitação constantes (500 rpm), acoplado a
um condensador de refluxo, adicionou-se 1,0 mol de insaturação do óleo de maracujá ou de
moringa, o ácido fórmico e o peróxido de hidrogênio, nas proporções e condições
estabelecidas pelo planejamento experimental fracionado 24-1 com ponto central. Para evitar a
hidrólise dos óleos vegetais, o peróxido de hidrogênio foi adicionado fracionadamente durante
a primeira hora de reação.

3.2.4 Caracterização dos óleos vegetais e seus epóxidos

Neste item serão descritas as principais técnicas analíticas aplicadas na caracterização
dos óleos vegetais antes e depois do processo de epoxidação.

3.2.4.1 Espectrometria na região do infravermelho (FTIR)

A caracterização das substâncias obtidas foi feita empregando a técnica de
Infravermelho. Para realização das análises de infravermelho de amostras líquidas, as
substâncias foram colocadas entre pastilhas de KBr, enquanto que para sólidos, as amostras
são homogeneizadas com KBr e obtidas as pastilhas. O equipamento de infravermelho
utilizado foi o modelo 16FPC- Espectrômetro Perkin Elmer e FTS 3000 MX, Séries
EXCALIBUR.
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Análise térmica (TG/DTG)

Com o objetivo de verificar a estabilidade térmica das amostras, foram realizados
ensaios termogravimétricos na faixa de 25 a 600°C e taxa de aquecimento de 10°C min-1, sob
atmosfera dinâmica de nitrogênio (N2) a uma razão de 50 mL min-1. Aproximadamente 20 mg
das amostras foram distribuídas em cadinho de alumina. O equipamento utilizado foi uma
termobalança modelo TGA/SDTA 851, marca Mettler Toledo.

3.2.4.3 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H)

Os espectros de RMN de 1H das amostras de óleo e de seus respectivos epóxidos
foram obtidos em um espectrômetro de RMN Bruker AVANCE® 200, operado a 200 MHz
para RMN de 1H. Foi utilizado clorofórmio deuterado (padrão tetrametilsilano – TMS) como
solvente, na temperatura ambiente. As amostras foram preparadas em uma concentração
aproximada de 0,25 mg/mL.

3.2.4.4 Índice de iodo (I.I)

O índice de iodo (I.I) é definido como a medida do grau de insaturações presentes nos
ácidos graxos dos óleos e gorduras.
A técnica do I.I baseia-se na absorção de um halogênio, destacando-se o iodo, de
forma estequiométrica, sendo os resultados expressos em termos de iodo (gramas de iodo por
100 gramas da amostra).
As principais reações envolvidas são compreendidas a partir das equações 3.1 e 3.2.
(3.1)
(3.2)
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Técnica (MORETTO e FETT, 1998)

Pesou-se 0,25 g da amostra em um erlenmeyer de 500 mL, adicionou-se 10 mL de
tetracloreto de carbono e 25 mL de solução de Wijjs. A mistura foi agitada cuidadosamente e
colocada em repouso por 30 minutos, ao abrigo da luz, à temperatura ambiente (±25 ºC).
Adicionou-se 10 mL da solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de água fervida e fria.
Titulou-se a mistura com tiossulfato de sódio 0,25 M até o ponto de formação de coloração
amarela, adicionou-se então 2 mL de solução de amido e a titulação continuou até a
colocaração azul desaparecer. Realizou-se a prova do branco, colocando todos os reativos,
exceto a amostra.
Cálculo do I.I
(3.4)

Onde:
(VA-VB) = diferença entre os volumes da solução de Na2S2O4 0,25 M gastos na determinação
do branco e da amostra, respectivamente;
P = peso da amostra em gramas.

3.2.4.5 Oxigênio oxirânico

Os grupos epóxi presentes em ácidos graxos podem ser determinados através da
reação do material epoxidado com um excesso de halogênio, utilizando um solvente
adequado. O teor de oxigênio oxirânico absorvido (%) é calculado em função da quantidade
de halogênio consumido.

Técnica (IUPAC, 1987)

Pesou-se 0,3g de amostra em um frasco de 50 mL dissolveu-se em 5 mL de benzeno.
Adicionou-se 5 gotas de cristal violeta (solução 0,1% em ácido acético glacial) e o sistema foi
agitado. Acoplou-se convenientemente a saída da bureta ao frasco contendo a amostra e
titulou-se rapidamente com a solução de ácido bromídrico 0,1 M até uma coloração verde
azulada permanente.
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015

50

Capítulo 3. Metodologia

Tese de Doutorado

Cálculo do oxigênio oxirânico (O.O):
O.O (%) = (VT.M.1,6)/p

(3.5)

Onde:
VT = volume de HBr gasto na titulação da amostra.
M = molaridade da solução de HBr usada.
p = peso da amostra (g)

3.2.5 Obtenção de novos biolubrificantes hidráulicos a base de óleos vegetais

Os óleos de maracujá e de moringa in natura e epoxidados foram analisados em
termos de viscosidade a 40°C (ASTM D-2983), ponto de fulgor (ASTM D-92), índice de
acidez total (ASMT D-974), corrosão ao cobre (ASMT D-130) e densidade a 40°C (ASTM
D-4052). Essa caracterização foi necessária para atender as normas DIN 51524 (Part 2 HLP) e
DIN 51517 (Part 3 CLP) cujo os valores de referência encontram-se na Tabela 3.4. Além
disso, para verificar os efeitos da epoxidação nos óleos, foram feitas as análises de oxigênio
oxirânico (IUPAC, 1987), índice de iodo (AOCS Cd 1-25), estabilidade oxidativa (ASTM D7525) e teste de formação de espuma ( Método Selub 09 Petrobras).
Tabela 3.4: Parâmetros analisados e seus respectivos métodos com os seus valores de
referência para os fluidos lubrificantes.
Parâmetro

Método de análise

Viscosidade a 40°C (mm²/s)
Ponto de Fulgor (°C)
Índice de acidez Total (mg de
KOH/g de amostra)
Estabilidade oxidativa (min)
Corrosão ao cobre
Densidade a 40°C (g/cm³)
Oxigênio Oxirânico (%)
Índice de Iodo, WIJS (mg de I2/g)

ASTM D 2983
ASTM D-92/90

Teste de formação de espuma
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Valores de Referência
DIN 51524
DIN 51517
(Part 2 HLP) (Part 3 CLP)
80 – 100
≥150
205
238

ASTM D-974

≤2,0

≤2,0

ASTM D7525
ASTM D-130
ASTM D 4052
IUPAC, 1987
AOCS Cd 1-25/95
Método Selub 09 –
PETROBRAS

1A
0,88
-

1A
0,90
-

-

-
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Para fins de comparação, dois lubrificantes comerciais também foram caracterizados.
Os lubrificantes hidráulicos comerciais utilizados, VG100 e R150, se enquadram dentro das
exigências das normas DIN 51524 (Part 2 HLP) e DIN 51517 (Part 3 CLP), respectivamente.

3.2.5.1 Preparação das formulações dos novos biolubrificantes
Para a etapa de aditivação, foi utilizado o planejamento experimental 23com ponto
central para avaliar quais as melhores concentrações de inibidor de corrosão (IC), antioxidante
(BHA) e extrema pressão (EP). Os limites inferiores e superiores para os aditivos EP e IC
foram os mesmos recomendados pelo fabricante Miracema-Nuodex Ltda e os limites do
antioxidante (BHA) foram baseados no estudo anterior realizado por Araújo et al., (2009). Os
fluidos de base óleo de maracujá e de moringa in natura e seus respectivos óleos epoxidados
foram aditivados, conforme mostrado na Tabela 3.5. Considerando que a aplicação desses
biolubrificantes é para fins hidráulicos, adicionou-se também um antiespumante e um
desemulsificante.
Tabela 3.5: Aditivos utilizados e suas respectivas quantidades empregadas para preparação
dos novos fluidos lubrificantes.

Aditivo

Extrema Pressão (m%)

Símbolo

EP

Inibidor de corrosão e IC
antidesgaste (vol%)

Nível
Mínimo (-)

Máximo (+)

Ponto Central (0)

1,00

5,00

3,00

0,50

1,50

1,00

Antioxidante (m%)

BHA

0,10

0,30

0,20

Antiespumante (m%)

D

-

-

0,30

Desemulsificante (m%)

E

-

-

0,15

Os experimentos foram feitos conforme mostra a matriz de planejamento da Tabela
3.6.
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Tabela 3.6: Matriz de planejamento dos experimentos com os aditivos utilizados para
preparação dos novos fluidos lubrificantes.
FORMULAÇÃO

IC (mL)

EP (g)

BHA (g)

1

-1

-1

-1

2

+1

-1

-1

3

-1

+1

-1

4

+1

+1

-1

5

-1

-1

+1

6

+1

-1

+1

7

-1

+1

+1

8

+1

+1

+1

Ponto Central 1

0

0

0

Ponto Central 2

0

0

0

Ponto Central 3

0

0

0

Para melhor solubilização dos aditivos, eles foram primeiramente solubilizados em 5
mL de óleo de soja refinado, isso porque foi observada a ocorrência da precipitação dos
aditivos quando adicionados diretamente nos óleos in natura e nos óleos epoxidados, devido a
alta polaridade desses fluidos.
Fazer a diluição dos aditivos em um óleo de melhor solubilidade é bastante comum
nos lubrificantes de base sintética, onde frequentemente são diluídos primeiramente os
aditivos em um óleo de base mineral para depois adicionar no lubrificante sintético, conforme
relatado por Carreteiro e Belmiro (2006).

3.2.6 Caracterização dos novos biolubrificantes

3.2.6.1 Índice de acidez total (ASTM D-974)

O índice de acidez total (I.A.T) é uma medida da quantidade de substâncias ácidas
presentes no óleo. O I.A.T representa a quantidade de base, expressa em miligramas de
hidróxido de potássio por grama de amostra, necessária para titular a amostra a um ponto final
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especificado, utilizando p-naftolbenzeína como indicador. Para a determinação do índice de
acidez foi utilizado o Método do indicador.

Técnica (ASTM D 974):
Pesou-se 2 gramas do fluido em um erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-se então 100
mL da solução A (50% de tolueno +5% de água +45% de álcool isopropílico) e 0,5 mL de
solução indicadora de p-naftolbenzeína. Titulou-se com a solução de hidróxido de potássio
0,1 M até o aparecimento da cor verde ou castanho-esverdeada. Realizou-se a prova do
branco, colocando todos os reativos, exceto a amostra.

Cálculo do I. A.T:
Onde:
(3.6)
m é a massa da amostra, em gramas;
A é o volume de solução de KOH gasto com a titulação da amostra, em mililitros;
B é o volume de solução de KOH gasto com a titulação de ensaio em branco, em
mililitros;
C é a concentração da solução-padrão de KOH, em mol/L.

3.2.6.2 Corrosão ao cobre (ASTM D-130)

Para avaliar o grau relativo de corrosividade dos lubrificantes comerciais e dos obtidos
nesse estudo, foi realizado o ensaio de corrosão da lâmina de cobre. O equipamento utilizado
para realização deste ensaio foi o Modelo K39395 da marca Kaehler.

Técnica (ASTM D-130):
Uma lâmina de cobre polida foi imersa em 30 mL de amostra e foi aquecida a uma
temperatura de 100ºC, durante 3 horas. No final deste período, a lâmina de cobre foi
removida, lavada e comparada com as lâminas do conjunto Padrão ASTM D-130.
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3.2.6.3 Ponto de fulgor (ASTM D-92)

O ponto de fulgor é uma medida que determina a menor temperatura na qual o produto
se vaporiza em quantidade suficiente para formar uma mistura com ar inflamável sob
condições experimentais. Essa análise permite verificar a possível presença de compostos
voláteis e inflamáveis no lubrificante. O equipamento utilizado para realização deste ensaio
foi o PM4 (Modelo 12 /1660 – Petrotest).

Técnica (ASTM D92):
Adicionou-se 70 mL da amostra na cuba de ensaio a qual já se encontrava aquecida a
100°C. Após isso, passa-se a chama sob a amostra em intervalos de tempo constantes, onde se
observa a temperatura na qual a chama foi apagada. Esta temperatura foi considerada como o
ponto de fulgor da amostra analisada.

3.2.6.4 Densidade (ASTM D-4052)

Para a análise de densidade foi utilizando o densímetro digital modelo DMA 500.

3.2.6.5 Viscosidade (ASTM D-2983 e ASTM D-445)

As medidas de viscosidade foram realizadas empregando uma ampla faixa de
cisalhamento (0 a 500 s-1). As medidas foram obtidas através do Reômetro Brookfield,
modelo RS 2000, durante 10 min, à temperatura de 40ºC, visto que é a temperatura utilizada
nos fluidos de corte comerciais.

3.2.7 Desempenho tribológico dos lubrificantes desenvolvidos

Para a avaliação do desempenho tribológico dos lubrificantes desenvolvidos utilizouse um tribômetro esfera-plano de movimento alternado (HFRR), cujo diagrama esquemático
já foi mostrado em um trabalho anterior (ALVES et al., 2013). Nesta seção será detalhada a
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metodologia de avaliação do comportamento destes óleos como lubrificantes no regime
limítrofe, com e sem aditivos de extrema pressão e antidesgaste utilizando o HFRR.

3.2.7.1 Ensaio de atrito e desgaste

O equipamento HFRR é constituído por um par tribológico de disco e esfera, sendo
que o contato entre ambos resulta na medida do coeficiente de atrito, através de um sensor
piezoelétrico, e na formação do filme por ECR (electrical contact resistance). Para todos os
ensaios HFRR, 2 mL de óleo lubrificante foram adicionados à um recipiente que contém o par
tribológico (esfera com microdureza entre 570 e 750 HV, Ra = 0,05 µm e com 6,0 mm de
diâmetro; e um disco torneado de 10 mm de diâmetro e lixado até #1200, microdureza entre
190 e 210 HV, Ra médio de 0,04 µm; ambas as esferas de aço AISI 52100). A amostra foi
submetida a um deslizamento alternado de amplitude 1 mm, a 60°C, frequência 20 Hz e carga
normal 2N durante 75 min. A esfera e o disco foram submetidos a uma limpeza prévia em um
banho de ultrassom contendo acetona e tolueno. Cada ensaio foi realizado em triplicata a fim
de obter os valores médios de coeficiente de atrito e de formação de filme. Após o ensaio,
foram medidas as dimensões da escara de desgaste formada na superfície da esfera através de
um microscópio óptico com ampliação de 100 vezes, obtendo o Wear Scar Diameter (WSD),
de acordo com a norma ASTM D 6079-04. Valores altos de WSD indicam um maior desgaste
da esfera e, portanto, um fluido com menor lubricidade.

3.2.7.2

Análise da superfície desgastada

A morfologia e distribuição dos elementos da superfície desgastada no disco foram
examinadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com o equipamento Hitachi
TM3000 equipado com EDS (espectroscopia por dispersão de energia).
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4 Resultados e Discussões
Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos e a discussão de cada um deles
de acordo com a relevância necessária. Inicia-se com a apresentação dos resultados da
otimização dos produtos dos óleos de maracujá e de moringa epoxidados. Em seguida, são
mostrados os resultados do planejamento experimental com ponto central para o pacote de
aditivos de lubrificantes hidráulicos. E, finalmente, apresenta-se os dados da investigação do
comportamento tribológico sob condições limítrofes dos biolubrificantes desenvolvidos.

4.1 Otimização da epoxidação dos óleos de maracujá e moringa via ácido
perfórmico
Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos na
síntese dos epóxidos de óleo de maracujá e de moringa, envolvendo a otimização e a
caracterização dos diferentes produtos obtidos. Foi realizada a otimização do processo de
síntese utilizando o planejamento fatorial fracionado 24-1. Em seguida, investigou-se a
seletividade, termodinâmica e cinética dos dois epóxidos obtidos em três níveis de
temperatura de 30, 50 e 70°C.
Os índices de iodo (I.I) e oxigênio oxirano (O.O) foram feitos antes da reação de
epoxidação. Os valores iniciais de I.I (g I2/100g) do óleo de maracujá e de moringa foram
130,70 e 71,91, respectivamente. Para ambos os óleos o O.O (%) foi igual a zero.

4.1.1 Planejamento e otimização da reação de epoxidação

A Tabela 4.1 apresenta os valores do teor de oxigênio oxirânico (O.O) e índice de iodo
(I.I) para os ensaios de epoxidação realizados nos óleos de maracujá e de moringa utilizando o
planejamento fracionado 24-1 com ponto central. Estes dados são importantes para a
determinação do modelo matemático, das superfícies de resposta e determinação das
condições ótimas para a síntese dos epoxidados.
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Tabela 4.1: Valores dos teores de oxigênio oxirânico (O.O) e do índice de iodo (I.I) para os
epóxidos obtidos nos ensaios para epoxidação do óleo de maracujá e de moringa.
Ensaios

Maracujá

Moringa

O.O

I.I

O.O

I.I

1

3,89

52,20

1,64

46,11

2

0,75

83,98

3,69

6,60

3

1,00

87,59

1,81

6,43

4

3,93

94,74

1,70

39,59

5

4,34

26,08

4,05

2,27

6

1,44

12,07

1,71

19,06

7

1,27

10,51

3,76

14,87

8

0,82

27,95

2,73

27,33

Ponto Central 1

4,44

55,99

3,81

34,74

Ponto Central 2

5,30

55,19

2,23

34,48

Ponto Central 3

4,44

55,42

2,07

34,09

Na Figura 4.1 estão apresentados os gráficos de Pareto para epoxidação do óleo de
maracujá.
Figura 4.1 : Gráficos de Pareto para o epoxidação do óleo de maracujá: (a) Índice de Iodo
(I.I); (b) Oxigênio Oxirânico (O.O).

Fonte: próprio autor.

Analisando os gráficos de Pareto foi possível confirmar que no caso do I.I todas as
variáveis e suas interações têm significância estatística para o intervalor de 95% de confiança.
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Todavia, analisando os resultados dos valores de resposta do O.O somente a interação do
tempo (1) com a temperatura (2) foi significativa.
A análise de variança (ANOVA) do planejamento utilizado para epoxidação do óleo
de maracujá está apresentada na Tabela 4.2.
Tabela 4.2: Análise de Variança (ANOVA) dos dados do índice de iodo (I.I) e
oxigênio oxirânico (O.O) para os ensaios para epoxidação do óleo de maracujá.
Análise de Variância - Modelo Linear
Variável
Índice de
Iodo

FV

SQ

Regressão 8627,30

nGL

MQ

Fcalc.

Ftab

p

7

1232,47

44,68

8,89

0,032

Resíduos

82,75

3

27,58

F. Ajuste

82,40

1

82,40

Erro Puro

0,347

2

0,17

Total

8710,05

10

Oxigênio Regressão

17,31

7

2,47

Oxirânico Resíduos

14,66

3

4,89

F. Ajuste

14,16

1

14,16

Erro Puro

0,49

2

0,25

Total

31,97

10

(I.I)

(O.O)

R2

0,99
475,16 18,51

0,51

8,89

0,002

1,197
0,54

57,05

18,51

0,017

Analisando os dados da ANOVA apresentados na Tabela 4.2 verifica-se que para o I.I o
planejamento investigado possui significância estatística, porém o modelo matemático não é
preditivo no intervalo de 95% de confiança. Já para o O.O não existe significância estatística
como, também, o modelo linear não é preditivo para o intervalo de confiança proposto.
Verifica-se ainda, na Tabela 4.2, que o coeficiente de determinação (R2) obtido pela
regressão foi de 0,99 para o I.I, o que evidencia um bom ajuste do modelo estatístico.
Entretanto, para o O.O o valor do R2 foi 0,54, comprovando a falta de ajuste do modelo
estatístico.
Com os dados da ANOVA foi possível confirmar a significância dos parâmetros em
estudo. Para isso, foi realizado o teste F. Neste teste para os parâmetros serem significativos
estatisticamente deve-se levar em consideração duas condições: a primeira refere-se à análise
da regressão. Neste caso, para que os parâmetros sejam significativos estatisticamente quando
o valor de F calculado deve ser maior que o valor de F Tabelado; a segunda análise refere-se à
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falta de ajuste, em que o F calculado deve ser menor que o F Tabelado. Desta forma, para o
índice de iodo, comparando os valores de F calculado e Tabelado para a regressão (Fcalculado=
44,68, FTabelado= 8,89), verifica-se uma regressão significativa, uma vez que satisfaz a
condição de exigência. Porém, para a falta de ajuste o F calculado (Fcalculado= 475,15)
comparado com o valor de F Tabelado (FTabelado= 18,51) demonstra falta de ajuste do modelo
linear, ou seja, os dados experimentais não são bem representados pelo modelo ajustado. Isso
equivale dizer que o modelo obtido para as variáveis significativas não pode ser utilizado para
fins preditivos, dentro do domínio de fatores estudados. Porém, esse fato pode ser considerado
desprezível visto que, analisando a Figura 4.2 (a), nota-se que os valores observados
experimentalmente e os valores previstos pelo modelo linear apresentaram-se muito
próximos.
Verifica-se ainda, na Tabela 4.2, os valores do test F para o oxigênio oxirânico (O.O).
Para a regressão os valores de F calculado (Fcalculado) e F Tabelado (FTabelado) foram 0,51 e
8,89, respectivamente. Neste caso, identifica-se uma regressão não significativa. Para a falta
de ajuste, os valores de F calculado (Fcalculado) e F Tabelado (FTabelado) foram 57,05 e 18,51,
respectivamente. Fazendo um comparativo destes valores, da mesma forma que a regressão,
constata-se a falta de ajuste do modelo linear. Observa-se pela análise da Figura 4.2 (b) a falta
de ajuste do modelo, confirmando a análise do teste F.
Figura 4.2: Gráficos dos valores observados versus os valores previstos para a epoxidação do
óleo de maracujá, em função: (a) Índice de Iodo (I.I); (b) Oxigênio Oxirânico (O.O).

Fonte: próprio autor.

Na Figura 4.3 estão apresentadas as curvas de níveis previstas para as duas condições
estudadas. Na Figura 4.3 (a) e 4.3 (b) foram fixados os valores de razão molar de ácido
fórmico e insaturações do óleo (0,65:1) e para o peróxido de hidrogênio e insaturações (1,5:1),
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já na Figura 4.3 (c) e 4.3 (d) a razão ácido fórmico e insaturações (1:1) e peróxido de
hidrogênio e insaturações (1:1).
Figura 4.3: Curvas de nível para epoxidação do óleo de maracujá: (a) em função do I.I (0,65 e
1,5); (b) em função do O.O (0,65 e 1,5); (c) em função do I.I (1:1:1); (d) em função do I.O
(1:1:1).

Fonte: próprio autor.

Através da análise das superfícies de resposta mostradas na Figura 4.3 (a) e 4.3 (b),
observa-se que as melhores condições de síntese do epóxido do óleo de maracujá (EMA)
encontram-se na região de 50°C e com aproximadamente 2 horas de reação, prevendo um I.I
em torno de 40,00 g I2/100 g e um O.O de 5,00%. Nessas condições experimentais o
rendimento não é superior a 70%. Contudo, alterando os valores da razão de peróxido e ácido
para 1:1, as novas superfícies de respostas indicaram melhoria no rendimento do produto,
superior a 90%, sendo que o índice de iodo torna-se menor e sem alterar o valor do oxigênio
oxirânico, tornando necessário aproximadamente 2,0 horas de reação a uma temperatura
inferior a 50 °C, conforme mostra a Figura 4.3 (c) e 4.3 (d).
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Os modelos matemáticos encontrados para o I.I e O.O do EMA foram obtidos por
regressão linear no intervalo de 95 % de confiança (p < 0,05) e apresentados nas Equações 4.1
e 4.2, respectivamente. Foram calculados considerando todos os efeitos investigados. Vale
ressaltar que os modelos apresentados simulam as variáveis em seus níveis codificados.

+

(4.1)

0,50

(4.2)

Na Figura 4.4 estão apresentados os gráficos de Pareto para a epóxido do óleo de
moringa (EMO). Observa-se que os resultados para epoxidação do óleo de moringa
apresentaram comportamento semelhante à epoxidação do óleo de maracujá.
Figura 4.4: Gráficos de Pareto para epoxidação do óleo de moringa, em função: (a) Índice de
Iodo (I.I); (b) Oxigênio Oxirânico (O.O).

Fonte: próprio autor.
Nota-se que o comportamento da epoxidação do óleo de moringa foi semelhante ao do
óleo de maracujá, onde no caso do I.I todas as variáveis e suas interações têm significância
estatística para o intervalor de 95% de confiança. Porém, analisando os resultados referentes
ao O.O, nenhuma variável investigada teve significância estatística.
A análise de variança (ANOVA) do planejamento utilizado para o epoxidação do óleo
de moringa está apresentada na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3: Análise de Variança (ANOVA) dos dados do índice de iodo (I.I) e oxigênio
oxirânico (O.O) para os ensaios da epoxidação do óleo de moringa.
Análise de Variância - Modelo Linear
Variável

nGL

MQ

Fcalc.

Ftab

p

Regressão 1824,28

7

260,61

1,79

8,89

0,009

Resíduos

437,28

3

145,76

F. Ajuste

437,06

1

437,06

Erro Puro

0,22

2

0,11

Total

2261,56

10

Oxigênio Regressão

7,77

7

1,11

Oxirânico Resíduos

1,85

3

0,61

F. Ajuste

0,01

1

0,01

Erro Puro

1,84

2

0,92

Total

9,62

10

Índice de
Iodo
(I.I)

(O.O)

FV

SQ

R2

0,81
4022,62

18,51

0,0002

1,80

8,89

3,573
0,81

0,01

18,51

0,926

Verifica-se na Tabela 4.3 que o coeficiente de determinação (R2) obtido pela regressão é
de 0,81 para ambas as resposta estudadas, o que evidência um ajuste médio do modelo
estatístico. Para confirmar a significância dos parâmetros do modelo pela análise da ANOVA
(Tabela 4.3), foi realizado o teste F em ambas as resposta estudadas. No caso do índice de
iodo (I.I), comparando o valor de F calculado (Fcalculado= 1,79) com o valor de F Tabelado
(FTabelado= 8,89) para a regressão, verifica-se a falta de significância estatística nos limites do
planejamento estudado. Comportamento inverso ocorre na análise do F calculado (Fcalculado=
4022,62) comparado com o valor de F Tabelado (FTabelado= 18,51) para a falta de ajuste,
demonstrando falta de ajuste do modelo linear, ou seja, os dados experimentais não são bem
representados pelo modelo ajustado. Isso significa que o modelo linear obtido não pode ser
utilizado para fins preditivos dentro do domínio de fatores estudados. Essa falta de ajuste pode
ser confirmada através da Figura 4.5 (a), que apresenta a comparação entre os valores
observados experimentalmente e aqueles preditos pelo modelo linear.
Verifica-se, ainda, na Tabela 4.3, os valores do test F para o oxigênio oxirânico (O.O).
Analisando os valores de F calculado (Fcalculado= 1,80343) e F Tabelado (FTabelado= 8,89) para a
regressão, verifica-se uma regressão não significativa. Da mesma forma, para ao falta de
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ajuste o valor de F calculado (Fcalculado= 0,01098) mostrou-se menor que o de F Tabelado
(FTabelado= 18,51), demonstrando ajuste satisfatório do modelo linear aos dados experimentais.
Isso significa que o modelo linear pode ser utilizado para fins preditivos dentro do domínio de
fatores estudados. Observa-se pela análise da Figura 4.5 (b) o ajuste aceitável do modelo para
alguns pontos experimentais. Esse resultado já era esperando visto que coeficiente de
determinação (R2) obtido pela regressão é de 0,81, indicando um erro relativo de até 20% do
modelo matemático.
Figura 4.5: Gráficos dos valores observados versus os valores previstos para epoxidação do
óleo de moringa, em função: (a) Índice de Iodo; (b) Oxigênio Oxirânico (O.O).

Fonte: próprio autor.

Na Figura 4.6 (a) e 4.6(b) são apresentadas as superfícies de respostas para epoxidação
do óleo de moringa considerando seus respectivos pontos centrais, ou seja, a razão do ácido
fórmico (0,65:1) e peróxido de hidrogênio (1:1). Os resultados da epoxidação do óleo de
moringa mostrados na Figura 4.6, apresentaram um comportamento semelhante à epoxidação
do óleo de maracujá, apesar da composição e proporção de ácidos graxos insaturados serem
diferentes.
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Figura 4.6: Curvas de nível da epoxidação do óleo de moringa na proporção molar dos
reagentes H2O2/C=C/HCOOH: (a) H2O2/C=C/HCOOH igual a 0,65:1:1,5 e como resposta o
Índice de iodo (I.I) ; (b) H2O2/C=C/HCOOH igual a 0,65:1:1,5 e como resposta o oxigênio
Oxirânico (O.O); (c) H2O2/C=C/HCOOH igual a 1:1:1 e como resposta o I.I; (d)
H2O2/C=C/HCOOH igual a 1:1:1 e como resposta o O.O.

Fonte: próprio autor.

Através da análise das superfícies de respostas propostas nas Figuras 4.6 (a) e 4.6 (b),
observa-se que as melhores condições da síntese do epóxido do óleo de moringa (EMO)
encontram-se na região de 50 °C e aproximadamente 5,5 horas de reação, prevendo um I.I em
torno de 10,00 g I2/100 g e um O.O de 2,8%, resultando em um rendimento de cerca de 65%
de epóxido produzido. No entanto, modificando-se os valores da razão de peróxido de
hidrogênio (1,5:1) e ácido fórmico (1:1), as novas superfícies de respostas, apresentadas nas
Figuras 4.6 (c) e 4.6 (d), indicam um aumento do rendimento na síntese do epóxido,
alcançando valores superiores a 95%. Nestas condições tem-se a diminuição mais acentuada
do I.I e aumento do O.O, sendo necessário pelo menos 2 horas de reação e 50 °C.
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Os modelos matemáticos encontrados para o I.I e O.O para o EMO foram obtidos por
regressão linear e apresentados nas Equações 4.3 e 4.4, respectivamente.

(4.3)

(4.4)

As condições experimentais ótimas sugeridas através da análise dos gráficos das
superfícies de respostas para epoxidação do óleo de maracujá (Figura 4.3 (c) e (d)) e da
moringa (Figura 4.6 (c) e (d)) foram verificadas através de ensaios em triplicata, cujos
resultados do I.I e O.O estão apresentados na Tabela 4.4.
Tabela 4.4: Caracterização final dos óleos e dos epóxidos do óleo de maracujá e de moringa
otimizados.
Análise

Óleo

Epóxido

Maracujá

Moringa

Maracujá

Moringa

Índice de Iodo

130,7

71,90

16,56

6,49

(g I2 / 100g)

(±0,30)

(±0,25)

(±0,25)

(±0,31)

-

-

4.60

5,40

(±0,20)

(±0,23)

-

-

87,33

90,98

(±0,5)

(±0,4)

Oxigênio Oxirânico
(%)
Conversão em função
do I.I*

* Conversão do I.I = (I.Io – I.I)/ I.Io *100; I.Io = Índice de Iodo Inicial = 130,70 gI2/100g de
óleo de maracujá e 71,91 gI2/100g de óleo de moringa
Os resultados apresentados na Tabela 4.4 comprovam que o gráfico da superfície de
reposta foi representativo para a otimização do processo de epoxidação de óleo de maracujá e
moringa via ácido perfórmico gerado in situ.

Maria Susana Silva, Fevereiro/2015

67

Capítulo 4. Resultados e Discussões

Tese de Doutorado

4.1.2 Cinética da reação de epoxidação dos óleos de maracujá e de moringa

Após ser feita a otimização da síntese dos epóxidos utilizando o planejamento
fracionado, foram feitos ensaios em duplicata para investigar a cinética de reação a 30 °C, 50
°C e 70 °C, com proporção molar dos reagentes H2O2/C=C/HCOOH (1:1:1) para óleo de
maracujá e (1,5:1:1) para o óleo de moringa. A reação foi acompanhada através da
determinação do I.I e do O.O a cada 15 minutos durante 3horas.
A reação de epoxidação ocorre em duas etapas. Na primeira ocorre a formação do
perácido, como demonstrado na equação 4.5:
HCOOH + H2O2

k

OOH

H
C

+ H2O

O

(4.5)

Na segunda etapa, o perácido atua como agente epoxidante nas duplas ligações,
formando o anel oxirano, apresentada na equação 4.6 (GAN e NG, 1986, GOUD et al., 2006).
H

OOH
C

O
+ C=C

+ RCOOH

O

(4.6)

O tratamento cinético referente aos dados experimentais da epoxidação dos óleos em
estudo foi realizado considerando uma reação de primeira ordem, cuja formação e
concentração do perácido durante as reações dependem do consumo de H2O2, que é
responsável pela formação do epóxido. Deste modo, a taxa da reação é determinada pela
variação da concentração de epóxido com o tempo. A etapa inicial de formação do ácido
perfórmico pode ser considerada como a etapa determinante da velocidade de reação,
assumindo-se que a concentração desse reagente permanece constante no decorrer do
processo (GAN et al., 1992, CAMPANELLA e BALTANAS, 2004, GOUD et al., 2006).
Sendo assim, a equação da taxa da reação pode ser representada por:
(4.7)

Separando e integrando a equação (4.8), tem-se:
(4.8)

Rearranjando a equação (4.9), obtem-se:
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Onde Ep equivale ao epóxido e o subscrito 0 denota concentração inicial.
Através da equação 4.9 e dos dados experimentais foi realizado um ajuste linear, onde o
coeficiente angular corresponde ao valor da constante k e o coeficiente linear ao logaritmo da
concentração inicial de peróxido. As representações gráficas deste estudo para a epoxidação
do óleo de maracujá e de moringa são representadas nas Figuras 4.7 (a) e 4.7 (b),
respectivamente. O coeficiente de determinação foi igual a 0,96 para o EMA e 0,98 para o
EMO e partindo da equação de Arrhenius (k = A.e-Ea/RT) foi possível calcular a energia de
ativação (Ea) para as reações em estudo.
Figura 4.7: Representação gráfica de ln[(H2O2) - (Ep)] versus o tempo: (a) para a
EMA, (b) para o EMO.

Fonte: próprio autor.
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Os valores da constante k e suas Ea para a EMA e EMO estão apresentados na Tabela
4.5.
Tabela 4.5: Valores da constante cinética (k) obtidos variando-se a temperatura reacional e
suas Ea para a o epóxido do óleo de maracujá (EMA) e epóxido do óleo de moringa (EMO).
Temperatura (°C)

EMA

EMO

30
50
70
30
50
70

Constante de
velocidade
(k x 10-5 L. mol-1.s-1)
2,50
4,86
5,70
2,11
3,79
4,18

Ea
(kcal/mol)

4,36

3,63

As constantes cinéticas obtidas foram da ordem de 10-5 L.mol-1s-1, que são valores
superiores àquela reportada na literatura para ésteres metílicos da oleína da palma (MEPOL) e
para o óleo de soja (ZAHER et al., 1989; GAN et al., 1992). Observa-se um resultado
satisfatório com o coeficiente de determinação igual a 0,90 para as três temperaturas,
permitindo afirmar que a clivagem dos anéis oxirânicos pode ser considerada desprezível.
Observa-se que o processo de epoxidação do óleo de maracujá apresenta uma Ea um
pouco maior do que a Ea da epoxidação do óleo de moringa. Isso acontece devido a razão
molar do peróxido de hidrogênio ser maior nesta última reação. Esses valores da energia de
ativação são menores do que os encontrados para outros trabalhos, como por exemplo, para
epoxidação do óleo de mahua (Madhumica indica) em que a energia encontrada foi de 14,5
kcal mol-1(GOUD et al., 2006). Comparando, também, com o estudo cinético de epoxidação
do óleo de soja em tolueno com ácido peracético e perfórmico gerado in situ, na presença de
uma resina de troca iônica como catalisador, realizado por Petrovic et al. (2002), os valores de
energia ativação foram 13,06 kcal mol-1 para a epoxidação com ácido peracético e 8,57 kcal
mol-1 com o ácido perfórmico. Essas diferenças podem ser justificadas pelo fato de que a
epoxidação dos óleos de maracujá e de moringa ocorre de forma mais rápida quando
comparada com esses outros óleos, onde os valores máximos para conversão dos epóxidos são
atingidos após 5 horas de reação, e neste trabalho foi de 3 horas para ambos.
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4.1.3 Parâmetros termodinâmicos da reação de epoxidação dos óleos de

maracujá e de moringa
O cálculo dos parâmetros termodinâmicos da epoxidação dos óleos de maracujá e de
moringa foi realizado a partir do ajuste linear da equação 4.10, também conhecida como
equação de Eyring, com o coeficiente angular representando a relação ΔH/R e o coeficiente
linear uma relação entre kb e ΔS.
(4.10)
Onde:
k = constante cinética;
T = temperatura absoluta (K);
= constante de Boltzmann (3,3 x 10-24 cal.K-1);
h = constante de Plank (1,584 x 10-34 cal.s-1);
R = constante dos gases (1,9872 cal.K-1);
ΔS = entropia de ativação;
ΔH = entalpia de ativação.
De posse dos valores de ΔH e ΔS, a energia livre de Gibbs, ΔG, pode ser calculada
diretamente através da equação 4.11:
ΔG = ΔH – TΔS

(4.11)

Na Tabela 4.6 são apresentados os valores de ∆S, ∆H e ∆G para o óleo de maracujá e de
moringa. Observa-se que em ambos os óleos o valor de ΔG foi superior a 0, ou seja, as
reações não ocorreram de forma espontânea. Além disso, observa-se que o epóxido do óleo de
moringa (EMO) forma-se mais espontâneamente que o epóxido do óleo de maracujá (EMA).
Tabela 4.6: Parâmetros termodinâmicos das reações de epoxidação dos óleos de maracujá e
moringa.
Epóxido
Maracujá
Moringa

ΔH
(kcal.mol-1)
3,72
2,93

ΔS
(kcal.mol-1.K-1)
-0,040
-0,070

ΔG
(kcal.mol-1)
16,44
24,84

4.1.4 Conversão da reação de epoxidação dos óleos de maracujá e de moringa

Na Tabela 4.7 estão apresentados os valores da conversão relativa ao I.I para os ensaios
de epoxidação realizados no estudo cinético dos óleos de maracujá e moringa.
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Tabela 4.7: Conversão relativa ao I.I dos epóxidos dos óleos de maracujá (EMA) e de
moringa (EMO).

EMA

EMO

ANÁLISE
Oxigênio Oxirano
(%)
Índice de Iodo
(gI2/100g)
Conversão em
função do I.I * (%)
Oxigênio Oxirânico
(%)
Índice de Iodo
(g I2/100g)

30 °C

50 °C

70 °C

4,51

4,79

4,89

22,21

15,62

8,27

83,09

88,04

94,30

4,23

5,65

6,13

6,45

6,18

2,20

Conversão em
91,02
91,40
96,31
função do I.I **
* Conversão do I.I = (I.Io – I.I)/ I.Io *100; I.Io = Índice de Iodo Inicial = 130,70 gI2/100g de
óleo de maracujá
** Conversão do I.I = (I.Io – I.I)/ I.Io *100; I.Io = Índice de Iodo Inicial = 71,91 gI2/100g de
óleo de moringa

Verifica-se também na Tabela 4.7 que os valores do oxigênio oxirânico para o epóxido
do óleo de maracujá (EMA) são muito próximos em todas as temperaturas. Apesar do valor
de conversão em relação ao I.I ser maior a 70°C, é preferível utilizar uma temperatura menor
(30°C) para síntese do epóxido, uma vez que quanto maior a temperatura maior a
possibilidade da clivagem do anel oxirano e a formação de produtos secundários indesejáveis.
Analisando os valores de oxigênio oxirânico para o epóxido de óleo de moringa (Tabela
4.7), observa-se que nas temperaturas de 50°C e 70°C eles foram próximos. Embora o valor
de conversão em relação ao I.I a 70°C seja superior às demais temperatura estudas, analisando
o valor do O.O é preferível utilizar uma temperatura mais branda (50°C).
Na Figura 4.8 observa-se que o I.I decresce com o tempo de reação em todas as
temperaturas. É importante observar que o EMA, apresentado na Figura 4.8 (a), tem uma
tendência em diminuir o I.I com o aumento da temperatura. Já para o EMO visto na Figura
4.8 (b), obteve-se o melhor resultado da redução do I.I à 30°C do que a 50°C. Em ambos, os
epóxidos formados a 70°C alcançaram os menores I.I.
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Figura 4.8: Representação gráfica do Índice de Iodo contra o tempo de reação para o (a) EMA
e (b) EMO a 30°, 50° e 70 °C.

Fonte: próprio autor.
A formação dos anéis oxiranos para o EMA e EMO aumentou em função do tempo de
reação para todas as temperaturas estudadas, conforme é visto nas Figuras 4.9 (a) e 4.9 (b),
respectivamente.
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Figura 4.9: Representação gráfica do Oxigênio Oxirânico versus o tempo de reação para o (a)
EMA e (b) EMO a 30°, 50° e 70 °C.

Fonte: próprio autor.

A partir destas Figuras 4.9 (a) e 4.9 (b), é possível concluir que a epoxidação do óleo
de maracujá e de moringa tem um comportamento semelhante na formação do epóxido, sendo
diretamente proporcional ao aumento da temperatura. Observa-se também, que o
comportamento do O.O (%) nas temperaturas de 50° e 70 °C são semelhantes. Logo, é
preferível realizar o processo de epoxidação à 50 °C.
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4.1.5 Seletividade da reação de epoxidação dos óleos de maracujá e de moringa

Com os valores experimentais de I.I e I.I0 foi possível calcular a seletividade (S) da
reação de epoxidação, que é a medida da não ocorrência de reações secundárias durante a
etapa de síntese. Quanto maior a seletividade, calculada segundo a Equação 4.12, menor é a
ocorrência de reações secundárias (PETROVIC et al., 2002).

(4.12)
Onde:
EO (%) = teor de oxigênio no epóxido por 100 g de óleo, determinado
experimentalmente;
I.I = índice de iodo da amostra;
I.I0 = valor inicial do índice de iodo;
EOm (%) = o teor de oxigênio teórico do epóxido do óleo de maracujá é igual a
6,2051 e do epóxido do óleo de moringa é 6,2010.

As Figuras 4.10 (a) e 4.10 (b) mostram a seletividade em função do tempo da reação
de epoxidação para os óleos de maracujá e de moringa, considerando as três temperaturas
avaliadas.
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Figura 4.10: Representação gráfica da seletividade (S) contra o tempo de reação a 30°, 50° e
70°C para: (A) EMA e (B) EMO.

Fonte: próprio autor.

Analisando as Figuras 4.10 (a) e (b) é possível observar um comportamento
semelhante para a seletividade (S), onde os valores mais elevados de seletividade (S) foram
observados na temperatura mais baixa e, para as três temperaturas avaliadas, sempre no início
do tempo de reação da epoxidação. Além disso, observa-se que a seletividade diminui com o
tempo de reação, fato observado também por Petrovic et al. (2002). Para o EMA, a síntese a
30°C observa-se que os valores de seletividade estão entre 0,87 e 0,72, e para o EMO entre
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1,6 e 1,0 sugerindo, assim, uma baixa ocorrência de reações secundárias. Observa-se que os
valores de seletividade a 50 e 70 °C são mais baixos, isso ocorre porque a clivagem do anel
oxirano em ácido linoleicos ocorre mais facilmente em temperaturas mais elevadas (GOUD et
al., 2006, CAMPANELLA et al., 2008).
Conclui-se que tanto para a formação do EMA como para a formação do EMO não é
necessário uma temperatura muito elevada, pois com a utilização 30°C são obtidos resultados
satisfatórios de conversão do epóxido com menor possibilidade de formação de produtos
secundários e da clivagem dos anéis oxiranos.

4.1.6 Caracterização dos epóxidos dos óleos de maracujá e de moringa

Baseado nos dados de seletividade e conversão, obtidos anteriormente, foi feita a
caracterização dos óleos epoxidados formados com 3 horas e 30º C, a fim de confirmar os
resultados satisfatórios da conversão do epóxido com menor possibilidade de formação de
produtos secundários e da clivagem dos anéis oxiranos.

4.1.6.1 Espectrometria na região do infravermelho (FTIR)

Os espectros de infravermelho dos óleos antes e depois da epoxidação dos óleos de
maracujá e moringa estão apresentados na Figura 4.11 e 4.12, respectivamente.
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Figura 4.11: Espectros de infravermelho: (a) óleo de maracujá in natura (OMA); (b) epóxido
do óleo de maracujá (EMA).

Fonte: próprio autor.
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Figura 4.12: Espectros de infravermelho: (a) óleo de moringa in natura (OMO); (b) epóxido
do óleo de moringa (EMO).

Fonte: próprio autor.

Nos espectros dos óleos após a epoxidação, apresentados nas Figuras 4.11 (b) e 4.12
(b), observa-se o decréscimo da intensidade da banda de estiramento = C-H em 3006 cm-1
(fraca) comparado com os óleos in natura das Figuras 4.11 (a) e 4.12 (a). Essa banda é
atribuída ao estiramento =C-H, característico da presença de ligações duplas nos óleos in
natura (Figuras 4.11 (a) e 4.12 (a)). A formação dos grupos epóxidos pode ser confirmada
com o aparecimento de duas bandas em 823 e 846 cm-1 (ambas de baixa intensidade),
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conforme pode ser visto também na Figura 4.11 (b) e 4.12 (b), para o EMA e EMO,
respectivamente. Esses dados são compatíveis com os dados obtidos por Vlček e Petrovic
(2006) e Farias (2010).

4.1.6.2 Análise Térmica (TG/DTG)
Fazendo-se a derivada primeira das curvas termogravimétricas (TG), são obtidas as
curvas termogravimétricas derivadas (DTG), que é a derivada da variação de massa em
relação à temperatura. As curvas DTG mostram com mais clareza os pontos finais e iniciais
do processo, como também as reações que estão acontecendo.
Nas Figuras 4.13 e 4.14 são apresentadas as curvas TG/DTG do óleo de maracujá in
natura e do óleo de maracujá epoxidado, respectivamente.
Figura 4.13: Curva TG/DTG do óleo de maracujá in natura (OMA).
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Fonte: próprio autor.
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Figura 4.14: Curva TG/DTG do epóxido do óleo de maracujá (EMA).
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Observou-se na DTG do óleo de maracujá in natura (OMA), mostrado na Figura 4.13,
que existe a formação de 2 eventos e de um ombro. O primeiro evento ocorre em temperatura
inferior a 330°C com uma ligeira perda de massa, o que pode ser explicado pela quebra dos
ácidos graxos saturados, tais como: palmítico, palmitoleico, esteárico, miristoleico. O
segundo evento (evento principal), ocorre na faixa de temperatura de 322-498°C com a
variação de perda de massa de 94%. Essa perda pode ser devido a quebra das cadeias
insaturadas presentes no óleo. É possível visualizar também a presença de um ombro no final
do evento principal na temperatura próximo a 473°C, isto indica a ocorrência de pequenas
reações próximas ao final do evento principal. A DTG do epóxido do óleo de maracujá
(EMA), apresentado na Figura 4.14, mostra apenas um evento ocorrendo na faixa de
temperatura de 278 a 512°C.
Nas Figuras 4.15 e 4.16 são apresentadas as curvas TG/DTG do óleo de moringa in
natura (OMO) e do epóxido do óleo de moringa (EMO), respectivamente.
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Figura 4.15: Curva TG/DTG do óleo de moringa in natura (OMO).
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Fonte: próprio autor.

Figura 4.16: Curva TG/DTG do epóxido do óleo de moringa (EMO).
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Fonte: próprio autor.

A DTG do óleo de moringa in natura (OMO) exibido na Figura 4.15 apresenta apenas
um evento na faixa de temperatura de 411-515°C, que pode ser atribuído à quebra das suas
ligações de insaturação, predominantes do ácido oleico. É possível visualizar na faixa de
temperatura de 420-450°C a formação de vários ombros o que pode ser devido à existência de
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várias reações ocorrendo ao mesmo tempo (reações em série e em paralelo) durante a reação
principal. A DTG do epóxido do óleo de moringa (EMO) indica a existência de um evento
principal na faixa de temperatura de 391-501°C e apenas duas reações que parcialmente se
sobrepõem, conforme pode ser visto na Figura 4.16.
Observa-se também que os dois epóxidos apresentaram comportamento semelhantes,
uma vez que suas estabilidades térmicas diminuem, confirme pode ser visto na Tabela 4.8.

Tabela 4.8: Dados da curva TG/DTG do óleo de maracujá, moringa e de seus
respectivos epóxidos. Perda de massa inicial (mi), massa final (mf), variação de perda de
massa (∆m), temperatura de início de degradação (Ti) e temperatura final (Tf).
mi (%)

mf (%)

∆m (%)

Ti (°C)

Tf (°C)

1

3

2

316

322

3

97

94

322

498

Óleo de Moringa (1 eventos)

3

99

96

411

515

Epóxido do óleo de Maracujá (1 evento)

2

96

94

278

512

Epóxido do óleo de Moringa (1 evento)

2

97

95

391

501

Amostra
Óleo de Maracujá (2 eventos)

4.1.6.3 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H)

Analisando os espectros de RMN1H dos óleos epoxidados de maracujá (Apêndice C) e
de moringa (Apêndice D) observa-se a ausência do sinal em aproximadamente 5,3 ppm,
referente às insaturações (C=C) presentes nos óleos antes da epoxidação (Apêndice A e B).
Foi observado também que após a epoxidação houve o aparecimento de um sinal próximo de
2,9 ppm na amostra do EMA e em cerca de 3,1 ppm no EMO, associados aos hidrogênios,
que estão ligados aos carbonos do ciclo epóxi, gerando um deslocamento do sinal para os
valores mencionados. Também foi possível observar que os hidrogênios alílicos (carbonos
sp2) sofreram um deslocamento de aproximadamente 2 ppm para 1,6 ppm no EMA e 1,5 ppm
no EMO. Pode-se considerar que este deslocamento também é consequência da influência da
presença dos oxigênios do grupo epóxi (WANG e CHIEN-CHAO, 1996, MUNGROO et al.,
2008, SALIMON e SALIH, 2010).
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4.2 Desenvolvimento de novos biolubrificantes hidráulicos a base de óleos
vegetais epoxidados
Na Tabela 4.9 estão apresentados os valores da matriz resposta do planejamento fatorial
2³ das formulações estudadas. Observou-se que em todos os ensaios a corrosão ao cobre foi
1A e não houve formação de espuma. Deste modo, a avaliação dos parâmetros foi feita apenas
para os efeitos na viscosidade, índice de acidez total, estabilidade oxidativa e o ponto de
fulgor. As respostas encontradas nesse planejamento foram avaliadas no software Statistica
7.0 e com base nesses resultados foram encontradas os melhores percentuais dos aditivos para
cada óleo estudado.
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Tabela 4.9: Matriz resposta do planejamento fatorial 2³ com ponto central para os
lubrificantes à base de óleo de maracujá e de moringa, antes e depois da epoxidação.

Biolubrificante

ÓLEO DE MARACUJÁ
EPÓXIDO DO ÓLEO DE
MARACUJÁ
ÓLEO DE MORINGA
EPÓXIDO DO ÓLEO DE
MORINGA

Formulação

Viscosidade
(mm²/s)

I.A.T (mg
KOH/g)

Estabilidade
Oxidativa
(min)

Ponto
de
Fulgor
(°C)

1
2
3
4
5
6
7
8
PC1
PC2
PC3
1
2
3
4
5
6
7
8
PC1
PC2
PC3
1
2
3
4
5
6
7
8
PC1
PC2
PC3
1
2
3
4
5
6
7
8
PC1
PC2
PC3

32,67
32,75
35,39
35,30
32,50
35,67
35,95
36,57
34,21
34,30
34,21
180,12
189,82
206,42
177,44
167,50
187,78
176,78
195,99
170,44
164,27
166,96
46,30
45,93
52,20
49,15
45,99
46,40
49,42
52,75
47,94
47,38
48,00
84,04
82,25
80,98
82,47
77,24
79,28
85,22
86,12
86,18
85,23
87,13

1,17
1,16
1,10
1,09
1,13
1,12
1,03
1,02
1,14
1,10
1,12
0,96
0,87
0,77
0,74
0,74
0,79
0,85
0,69
0,94
0,94
0,80
0,42
0,54
0,42
0,45
0,44
0,48
0,44
0,63
0,47
0,46
0,47
0,20
0,27
0,17
0,17
0,14
0,22
0,19
0,27
0,22
0,20
0,21

15,39
21,09
23,50
44,48
18,50
28,52
37,92
35,22
29,35
29,29
29,84
131,38
134,28
105,57
129,16
87,71
177,3
196,67
202,98
160,00
160,74
161,69
28,43
35,93
40,86
46,08
40,31
40,25
55,20
44,12
37,60
36,00
34,39
141,70
228,82
215,93
223,89
207,95
183,48
215,80
212,79
226,38
225,30
225,68

206
174
212
224
220
192
210
194
198
204
200
206
190
210
196
210
180
206
180
204
196
206
210
208
215
211
210
213
216
206
210
208
206
234
198
204
168
196
168
200
154
200
202
204

Na Tabela 4.10 estão apresentados os efeitos com o coeficiente de determinação e o pvalue de cada efeito para as variáveis respostas estudadas. Os “p-value” destacados na Tabela
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4.10 representam a significância estatística dos parâmetros para o intervalo de confiança de
95% (p ≤ 0,05).

Tabela 4.10: Efeitos com o coeficiente de determinação e o "p value" de cada efeito dos
lubrificantes à base de óleo de maracujá e de moringa antes e depois da epoxidação.
Lubrificantes

Variável

Viscosidade
(mm²/s)

ÓLEO DE MARACUJÁ

Acidez
(mg KOH/g)

Estabilidade
Oxidativa
(min)

Ponto de
Fulgor
(°C)

Parâmetros

Efeitos

Média
IC*
EP**
BHA***
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x

34,50
0,47
1,20
0,57
-0,34
0,47
-0,12

Desvio
padrão
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

-0,30

0,02

0,00409

1,10
-0,01
-0,04
-0,03
0,00
-0,00
-0,00

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,00002
0,45904
0,02010
0,04944
0,92899
0,92899
0,46054

0,00

0,01

0,92899

28,47
4,25
7,20
1,96
0,32
-2,42
-0,67

0,09
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

0,00001
0,00063
0,00022
0,00292
0,09516
0,00192
0,02411

-3,50

0,11

0,00092

203,08
-7,99
6,00
0,00
7,00
-3,00
-8,00
-4,00

0,92
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

0,00002
0,01776
0,03091
1,00000
0,02299
0,10887
0,01775
0,06580
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p- value
0,00000
0,00160
0,00025
0,00110
0,00311
0,00160
0,02574

R2

0,98

0,94

0,98

0,92
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Variável

Viscosidade
(mm²/s)

EPÓXIDO DO ÓLEO DE MARACUJÁ

Acidez
(mg KOH/g)

Estabilidade
Oxidativa
(min)

Ponto de
Fulgor
(°C)

ÓLEO DE
MORINGA

Viscosidade
(mm²/s)

Tese de Doutorado

Parâmetros
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
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Efeitos

Desvio
padrão

p- value

180,32
2,52
3,92
-3,22
-4,97
7,34
0,44

0,93
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09

0,00003
0,14722
0,06957
0,09866
0,04514
0,02144
0,72343

4,70

1,09

0,05003

0,82
-0,03
-0,04
-0,03
-0,02
0,00
0,04

0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,00084
0,39723
0,30162
0,36667
0,55020
0,96854
0,29035

-0,03

0,03

0,35241

149,77
15,30
12,96
20,53
-7,82
8,68
20,70

0,25
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,00000
0,00038
0,00053
0,00021
0,00145
0,00118
0,00021

-12,99

0,30

0,00053

198,55
-10,75
0,75
-3,25
0,75
-3,25
-1,75

1,59
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87

0,00006
0,02898
0,72727
0,22449
0,72727
0,22449
0,44832

0,25

1,87

0,90593

48,57
0,041
2,36
0,12

0,55
0,65
0,65
0,65

0,00013
0,95511
0,06794
0,86712

R2

0,59

0,62

0,96

0,91

0,63
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Variável

Acidez
(mg KOH/g)

Estabilidade
Oxidativa
(min)

Ponto de
Fulgor
(°C)

EPÓXIDO DO ÓLEO DE
MORINGA

Viscosidade
(mm²/s)

Tese de Doutorado

Parâmetros

Efeitos

IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
IC x EP
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA

0,03
0,89
0,08

Desvio
padrão
0,65
0,65
0,65

0,70

0,65

0,39395

0,47
0,05
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,00025
0,03141
0,44983
0,12889
0,44983
0,39481
0,07796

0,03

0,01

0,07796

40,64
0,18
5,17
3,57
-1,66
-2,98
-0,48

1,46
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71

0,00129
0,92255
0,09450
0,17216
0,43374
0,22368
0,80704

-1,09

1,71

0,58878

210,82
-1,63
0,87
0,12
-1,87
-0,12
-1,12

1,21
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41

0,00003
0,36841
0,59918
0,93762
0,31606
0,93762
0,50974

-1,37

1,41

0,43347

83,28
0,69
3,00
-0,47
0,54
0,81
4,42

0,28
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,00001
0,41163
0,04649
0,55594
0,50724
0,35019
0,02228

-1,11

0,33

0,24098
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p- value

R2

0,96924
0,30229
0,90915

0,94

0,87

0,70

0,63
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Variável

Tese de Doutorado

Parâmetros

Média
IC
EP
BHA
Acidez
IC x EP
(mg KOH/g)
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
Estabilidade
Oxidativa
IC x EP
(min)
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
Média
IC
EP
BHA
Ponto de
Fulgor
IC x EP
(°C)
IC x BHA
EP x BHA
IC x EP x
BHA
*IC – Inibidor de corrosão e antidesgaste
**EP – extrema pressão
***BHA - antioxidante

0,20
0,06
-0,01
0,00
-0,02
0,02
0,06

Desvio
padrão
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

0,02

0,003

0,13180

209,76
17,07
26,62
2,42
-14,42
-30,64
-8,04

0,16
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19

0,00000
0,00051
0,00021
0,02451
0,00072
0,00016
0,00230

25,16

0,19

0,00024

193,52
-36,41
-17,50
-21,50
-4,50
-0,50
12,50

0,60
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71

0,00001
0,00151
0,00647
0,00430
0,08619
0,75746
0,01256

-4,50

0,71

0,08619

Efeitos

p- value
0,00020
0,01360
0,40000
1,00000
0,16790
0,08620
0,01360

R2

0,98

0,84

0,93

Analisando os valores “p- value” apresentados na Tabela 4.10, para as formulações com
base no óleo de maracujá, observa-se que todos os efeitos foram significativos para
viscosidade e, para a estabilidade oxidativa, apenas a interação do inibidor de corrosão (IC)
com o de extrema pressão (EP) não foi significativo. Na variável resposta Índice de Acidez
Total os efeitos significativos foram negativos e estão presentes nos aditivos de Extrema
Pressão (EP) e no Antioxidante (BHA). Não foi significativo o ponto de fulgor, o
Antioxidante (BHA) e a sua interação com o inibidor de corrosão e antidesgaste (IC), já os
demais efeitos foram significativos.
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A partir dos resultados obtidos, foi possível obter modelos matemáticos incluindo todos
os efeitos para cada variável resposta estudada nos fluidos lubrificantes, conforme pode ser
visto na Tabela 4.11.
Tabela 4.11: Modelos matemáticos linear das variáveis respostas para a formulação dos novos
lubrificantes à base de óleo de maracujá e de moringa antes e depois da epoxidação.
Lubrificante

Variável

Modelo Linear
34,50

Óleo de
maracujá
in natura

IC*

EP*(-0,34)

+IC*(2,52)

+EP*(3,92)+BHA*(-3,22)

+

IC*

EP*(-4,97)

Viscosidade +IC*BHA*(7,34) +EP*BHA*(-0,44) + IC*EP*BHA *(4,70)
Índice de
0,82 +IC*(-0,03) +EP*(-0,04)+BHA*(-0,03) + IC* EP*(-0,02)
acidez total +IC*BHA*(0,0012) +EP*BHA*(0,04) + IC*EP*BHA *(-0,034)
140,78

+IC*(15,29)

+EP*(12,96)+BHA*(20,53)

+

IC*

Estabilidade +IC*BHA*(8,68) +EP*BHA*(20,69) + IC*EP*BHA *(-12,99)
Ponto de
198,55 +IC*(-10,75) +EP*(0,75)+BHA*(-3,25) + IC*
+IC*BHA*(-3,25) +EP*BHA*(-1,75) + IC*EP*BHA *(0,25)
Fulgor
+EP*(2,36)+BHA*(0,12)

+

IC*

Viscosidade +IC*BHA*(0,89) +EP*BHA*(0,08) + IC*EP*BHA *(0,69)
Índice de
0,47
+IC*(0,05)
+EP*(0,01)+BHA*(0,02)
+
IC*
acidez total +IC*BHA*(0,01) +EP*BHA*(0,03) + IC*EP*BHA *(0,03)

EP*(-7,82)
EP*(0,75)
EP*(0,03)
EP*(0,01)

40,64 +IC*(0,18) +EP*(5,17)+BHA*(3,57) + IC* EP*(-1,66) +IC*BHA*(-

Estabilidade 2,98) +EP*BHA*(-0,47) + IC*EP*BHA *(-1,09)
Ponto de
210,82 +IC*(-1,63) +EP*(0,87)+BHA*(0,12) + IC* EP*(-1,87) +IC*BHA*(0,12) +EP*BHA*(-1,12) + IC*EP*BHA *(-1,37)
Fulgor
83,28

Epóxido do
óleo de
moringa

+

28,47+IC*(4,25) +EP*(7,20)+BHA*(1,96) +IC* EP*(0,32) +IC*BHA*(-

48,57+IC*(0,04)

Óleo de
moringa
in natura

+EP*(1,20)+BHA*(0,57)

Estabilidade 2,42) +EP*BHA*(-0,67) + IC*EP*BHA *(-3,50)
Ponto de
203,08 +IC*(-7,99) +EP*(6,00)+BHA*(0,00) + IC* EP*(7,00) +IC*BHA*(3,00)+EP*BHA*(-8,00) + IC*EP*BHA *(-4,00)
Fulgor
180

Epóxido do
óleo de
maracujá

+IC*(0,47)

Viscosidade +IC*BHA*(0,47) +EP*BHA*(-0,12) + IC*EP*BHA *(-0,30)
Índice de
1,10+IC*(-0,0057) +EP*(-0,04)+BHA*(-0,03) + IC* EP*(0,00063)
acidez total +IC*BHA*(-0,0006) +EP*BHA*(-0,0056) + IC*EP*BHA *(0,00063)

+IC*(0,69)

+EP*(3,00)+BHA*(-0,47)

+

IC*

Viscosidade +IC*BHA*(0,81) +EP*BHA*(4,42) + IC*EP*BHA *(-1,11)
Índice de
0,20
+IC*(0,06)
+EP*(-0,01)+BHA*(0,00)
+
IC*
acidez total +IC*BHA*(0,02) +EP*BHA*(0,06) + IC*EP*BHA *(0,02)
209,76

+IC*(17,07)

+EP*(26,62)+BHA*(2,42)

+

IC*

EP*(0,54)
EP*(-0,02)
EP*(-14,42)

Estabilidade +IC*BHA*(-30,64) +EP*BHA*(-8,04) + IC*EP*BHA *(25,16)
Ponto de
193,52 +IC*(-36,41) +EP*(-17,5)+BHA*(-21,50) + IC* EP*(-4,50)
+IC*BHA*(-0,50) +EP*BHA*(12,50) + IC*EP*BHA *(-4,50)
Fulgor

Na Tabela 4.12 estão presentes os dados da análise de variância (ANOVA) do modelo
linear do planejamento experimental aplicado nos lubrificantes de óleo de maracujá in natura.
A partir da ANOVA, foi possível confirmar que para as variáveis respostas índice de acidez
total e ponto de fulgor os modelos são preditivos, ou seja, possuem um modelo matemático
(Tabela 4.11) capaz de prever os resultados sem necessidade de novos experimentos. As
variáveis que possuem significância estatística são a viscosidade, estabilidade oxidativa e
ponto de fulgor. Com o uso do Statistica 7.0, foi possível também verificar a região que
Maria Susana Silva, Fevereiro/2015
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promove melhor desempenho das formulações com os aditivos nos lubrificantes através da
análise das curvas de nível, cujos gráficos são apresentados na Figura 4.17.
Tabela 4.12: ANOVA dos lubrificantes de óleo de maracujá in natura (OMA).
VARIAVEL

Análise de Variância - Modelo Linear

VISCOSIDADE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
19,49
0,28
0,28
0,006
19,78

nGL
7
3
1
2
10

MQ
2,78
0,09
0,28
0,003

Fcalc.
29,28

Ftab
8,89

p
0,037

96,79

18,51

0,01

ACIDEZ
ÍNDICE DE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
0,02
0,0013
0,00068
0,00062
0,02

nGL
7
3
1
2
10

MQ
0,003
0,0004
0,00068
0,00031

Fcalc.
6,99

Ftab
8,89

p
3,78

2,21

18,51

0,27

OXIDATIVA
ESTABILIDADE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
739,25
4,66
4,48
0,18
743,91

nGL
7
3
1
2
10

MQ
105,61
1,55
4,48
0,09

Fcalc.
67,9

Ftab
8,89

p
0,12

49,65

18,51

0,02

FULGOR
PONTO DE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
1903,47
43,44
24,78
18,67
1946,91

nGL
7
3
1
2
10

MQ
271,92
14,48
24,77
9,33

Fcalc.
18,78

Ftab
8,89

p
1,26

2,65

18,51

0,24
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Figura 4.17 : Curvas de nível dos lubrificantes de óleo de maracujá in natura (OMA): (a) Viscosidade (mm²/s); (b) Índice de acidez (mg KOH/g);
(c) Estabilidade oxidativa (min); (d) Ponto de fulgor (°C).

Fonte: Próprio autor.
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De acordo com a Figura 4.17 a melhor condição para os aditivos com o óleo de
maracujá in natura encontra-se na região onde o EP e o IC estão no seu limite superior e o
BHA está no seu limite inferior. Essa região foi confirmada experimentalmente conferindo
valor de viscosidade igual 35,30 mm²/s, acidez total de 1,08 mg KOH/ g de amostra, 224ºC de
ponto de fulgor e 44, 34 min de estabilidade oxidativa.
Ainda na Tabela 4.10, analisando as formulações com o epóxido do óleo de maracujá
(EMA), verifica-se que somente os “p- value” da estabilidade oxidativa foram todos
significativos. No caso da viscosidade, o efeito da interação do IC com o EP foi
significativamente negativa, a interação do IC com o BHA foi positiva e a interação dos três
aditivos possuiu uma significância positiva.

Para resposta acidez nenhum efeito foi

significativo e para o ponto de fulgor apenas o efeito do IC foi significativo. Na Tabela 4.13
estão presentes os dados da análise de variância (ANOVA) para os modelos lineares desse
planejamento experimental. Analisando esta Tabela, pode-se confirmar que o modelo obtido
para as variáveis respostas índice de acidez total e ponto de fulgor é preditivo, ou seja, é
possível utilizar os seus efeitos através do modelo matemático, apresentado na Tabela 4.11, e
ser capaz de prever os resultados sem necessidade de novos experimentos. A variável que
possui significância estatística foi a estabilidade oxidativa. Os gráficos com as curvas de nível
desse planejamento, considerando os efeitos das variáveis exibidas anteriormente na Tabela
4.10, estão apresentados na Figura 4.18.
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Tabela 4.13: ANOVA dos lubrificantes de epóxido do óleo de maracujá (EMA).
VARIAVEL

Análise de Variância - Modelo Linear

VISCOSIDADE

FV

ÍNDICE DE ACIDEZ
OXIDATIVA
ESTABILIDADE
FULGOR
PONTO DE

Regressão
Resíduos

SQ
1064,95
726,91

nGL
7
3

MQ
152,14
242,3

Fcalc.
0,63

Ftab
8,89

p
1,15

F. Ajuste

707,78

1

707,78

74,01

18,51

0,013

Erro Puro
Total

19,13
1791,86

2
10

9,56

FV
Regressão
Resíduos

SQ
0,05
0,03

nGL
7
3

MQ
0,01
0,01

Fcalc.
0,72

Ftab
8,89

p
3,23

F. Ajuste

0,02

1

0,02

2,99

18,51

0,23

Erro Puro
Total

0,01
0,08

2
10

0,01

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
12460,2
504,12
502,69
1,4266
12964,3

nGL
7
3
1
2
10

MQ
1780,03
168,04
502,69
0,71

Fcalc.
10,59

Ftab
8,89

p
0,0045

704,73

18,51

0,0014

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
1127,5
105,23
49,23
56
1232,73

nGL
7
3
1
2
10

MQ
161,07
35,076
49,23
28

Fcalc.
4,59

Ftab
8,89

p
3,29

1,75812

18,51

0,32
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Figura 4.18: Curvas de nível dos lubrificantes de epóxido do óleo de maracujá (EMA), em função: a) Viscosidade (mm²/s); b) Índice de a(mg
KOH/g); c) Estabilidade oxidativa (min); d) Ponto de fulgor (°C).

Fonte: próprio autor.
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Ressalta-se na Figura 4.18 que a melhor condição dos aditivos para o óleo de maracujá
epoxidado encontra-se para EP no seu ponto central (0), para o IC no seu limite inferior e o
BHA no seu limite superior. Essa região foi confirmada experimentalmente, conferindo valor
de viscosidade igual 175,43 mm²/s, acidez total de 0,79 mg KOH/ g de amostra, 204,5ºC de
ponto de fulgor e 204,7 min de estabilidade oxidativa.
No caso dos fluidos a base de óleo de moringa in natura observa-se na Tabela 4.10 a
baixa afinidade dos aditivos com o óleo in natura, pois os valores de “p- value” do ponto de
fulgor, estabilidade oxidativa e a viscosidade não possuem nenhum efeito significativo. O
índice de acidez total possui apenas a significância positiva no efeito do IC.
Na Tabela 4.14 apresentam-se os dados da análise de variância (ANOVA) do modelo
linear desse planejamento experimental.
Tabela 4.14: ANOVA dos lubrificantes de óleo de moringa in natura (OMO).
VARIAVEL

Análise de Variância - Modelo Linear
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
55,12
6,82
0,08
6,74
61,94

nGL
7
3
1
2
10

MQ
7,87
2,27
0,07
3,3707

Fcalc.
3,46

Ftab
8,89

p
4,46

0,02

18,51

0,89

ACIDEZ
ÍNDICE DE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
0,04
0,00033
0,00028
5,00E-06
0,04

nGL
7
3
1
2
10

MQ
0,0054
0,0001
0,00028
2,50E-05

Fcalc.
49,4

Ftab
8,89

p
0,14

11,15

18,51

0,08

OXIDATIVA
ESTABILIDADE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
420,75
63,59
16,67
46,92
484,34

nGL
7
3
1
2
10

MQ
60,11
21,19
16,67
23,46

Fcalc.
2,83

Ftab
8,89

p
3,24

0,71

18,51

0,49

FULGOR
PONTO DE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

SQ
80,99
34,65
2,65
32
115,64

nGL
7
3
1
2
10

MQ
11,57
11,55
2,65
16

Fcalc.
1

Ftab
8,89

p
4,1

0,16

18,51

0,72

VISCOSIDADE

FV
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Verifica-se através dos dados apresentados na Tabela 4.14, que os modelos obtidos no
planejamento experimental proposto para óleo de moringa in natura (OMO) são preditivos
em todas as variáveis respostas investigadas. Porém, apenas a variável índice de acidez total
possui limites com significância estatística de 95%. Os gráficos com as curvas de nível para o
óleo de moringa in natura, considerando os efeitos da Tabela 4.10, estão apresentados na
Figura 4.19.
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Figura 4.19: Curvas de Nível dos lubrificantes de óleo de moringa in natura: a) Viscosidade (mm²/s); b) Índice de acidez (mg KOH/g); c)
Estabilidade oxidativa (min); d) Ponto de fulgor (°C).

Fonte:próprio autor.
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98

Capítulo 4. Resultados e Discussões

Tese de Doutorado

Nota-se na Figura 4.19 que a melhor composição de aditivos para o óleo de moringa in
natura (OMO) encontra-se na região onde o EP e o BHA estão nos seus limites superiores e o IC
no seu limite inferior. Essa região foi confirmada experimentalmente, conferindo valor de
viscosidade igual 49,42 mm²/s, acidez total de 0,44 mg KOH/ g de amostra, 216ºC de ponto de
fulgor e 55,2 min de estabilidade oxidativa.
Analisando os resultados do epóxido do óleo de moringa (EMO) na Tabela 4.10, confirmase uma maior afinidade dos aditivos com o óleo epoxidado. Todos os efeitos foram significativos
para a estabilidade oxidativa, sendo que as interações duplas tiveram efeitos negativos, e as
interações dos três aditivos exibiram efeito positivo. Para a variável viscosidade os efeitos
significativos foram positivos para o EP e a interação do EP com o BHA. No caso do índice de
acidez total, o IC possui significância positiva assim como a interação do EP com o BHA. Para
o ponto de fulgor os efeitos dos aditivos sozinhos foram negativamente significativos, mas a
interação do EP com o BHA teve significância estatística. Na Tabela 4.15 estão presentes os
dados da análise de variância (ANOVA) do modelo linear desse planejamento experimental.
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Tabela 4.15: ANOVA dos lubrificantes do epóxido do óleo de moringa.
VARIAVEL
VISCOSIDADE
ACIDEZ
ÍNDICE DE
OXIDATIVA
ESTABILIDADE
FULGOR
PONTO DE

FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total
FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total
FV
Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total
FV

SQ
62,7
36,29
34,49
1,797
99
SQ
0,0166
0,0003
0,0001
0,0002
0,02
SQ
5699,72
1009,91
1009,82
0,0937
6709,63
SQ

Regressão
Resíduos
F. Ajuste
Erro Puro
Total

4582,19
314,53
314,53
1,00E-06
4896,73

Análise de Variância - Modelo Linear
nGL
MQ
Fcalc.
Ftab
7
8,95
0,74
8,89
3
12,09
1
34,49
38,38
18,51
2
0,89
10
nGL
MQ
Fcalc.
Ftab
7
0,00237
20,25
8,89
3
0,00012
1
0,00015
1,51
18,51
2
0,0001
10
nGL
MQ
Fcalc.
Ftab
7
814,25
2,419
8,89
3
336,64
1
1009,82
21542,7
18,51
2
0,05
10
nGL
MQ
Fcalc.
Ftab
7
3
1
2
10

654,59
104,84
314,53
1,00E-06

6,24

8,89

1E-06

18,51

p
2,13
0,02

p
1,81
0,34

p
0,0046
4,6E-06

p
0

Analisando os dados apresentados na Tabela 4.15, pode-se confirmar que o planejamento
foi preditivo para o índice de acidez total e para o ponto de fulgor. Porém, apenas a variável
índice de acidez total possui significância estatística de 95%. Os gráficos com as curvas de nível
para o óleo de moringa epoxidado, considerando os efeitos da Tabela 4.15, estão apresentados na
Figura 4.20.
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Figura 4.20: Curvas de Nível dos lubrificantes do epóxido do óleo de moringa: a) Curva de nível para viscosidade; b) Curva de nível para o
Índice de acidez; c) Curva de nível para Estabilidade oxidativa; d) Curva de nível para o Ponto de fulgor.

Fonte:próprio autor.
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A análise da Figura 4.20 sugere que a melhor condição dos aditivos para o epóxido do
óleo de moringa corresponde à região onde BHA está no seu limite superior, EP no seu ponto
central (0) e o IC no seu limite inferior. Essa região foi confirmada experimentalmente,
conferindo valor de viscosidade igual 83,50 mm²/s, acidez total de 0,24 mg KOH/ g de
amostra, 211ºC de ponto de fulgor e 311,80 min de estabilidade oxidativa.
Na tabela 4.16 estão os percentuais dos aditivos utilizados para preparação dos novos
fluidos lubrificantes à base de óleo de maracujá e de moringa in natura e epoxidados.
Tabela 4.16: Percentuais de aditivos utilizados para preparação dos novos fluidos lubrificantes
à base de óleo de maracujá e de moringa in natura e epoxidados.
Aditivo

Óleo de Maracujá

Óleo de Moringa

in natura

epoxidado

in natura

epoxidado

Extrema Pressão (wt%)

5,00

3,00

5,00

3,00

Antidesgaste (vol%)

1,50

0,50

0,50

0,50

Antioxidante (wt%)

0,10

0,30

0,30

0,30

Antiespumante (wt%)

0,30

0,30

0,30

0,30

Desemulsificante (Wt%)

0,15

0,15

0,15

0,15

Na Tabela 4.17 estão apresentados os resultados das caracterizações dos novos
biolubrificantes aditivados, conforme a tabela 4.16, dos óleos in natura sem aditivos, dos
óleos epoxidados sem aditivos e dos lubrificantes comercias VG100 e R150. É importante
ressaltar que todos os experimentos foram feitos em triplicata, com o desvio inferior a 5%.
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Tabela 4.17: Caracterização dos biolubrificantes à base do óleo de maracujá in natura, epóxido do óleo de maracujá, óleo de moringa in natura,
epóxido do óleo de moringa, e lubrificantes comercias.
Óleo de maracujá
In natura

Parâmetro

Viscosidade a 40°C
(mm2/s)
Ponto de Fulgor (°C)
Índice de acidez Total
(mg de KOH/g de
amostra)
Estabilidade
oxidativa (min)
Corrosão ao cobre
Densidade a 40°C
(g/cm3)
Índice de Iodo, WIJS
(mg de I2/g)

Óleo de moringa

Epoxidado

In natura

Óleos comerciais

Epoxidado

Sem
aditivos
(OMA)

Com aditivos
(OMA- ADI)

Sem
aditivos
(EMA)

Com aditivos
(EMA- ADI)

Sem
aditivos
(OMO)

31,78

35,3

185,65

175,43

44,88

49,42

80,37

228

224

190

204,5

204

216

1,12

1,08

0,83

0,77

0,41

7,5

44,47

16,89

204,7

1A

1A

1A

0,9061

0,9093

130,7

132,3

VG100

R150

85,5

99,95

150,04

230

211

244,5

195

0,42

0,2

0,24

0,6

1,1

28,27

55,2

24,57

311,80

1670,26

931,16

1A

1A

1A

1A

1A

1A

1A

0,9061

0,9068

0,8968

0,9015

0,9333

0,9368

0,8804

0,9065

15,62

17,02

71,9

73,9

6,18

8,18

-

-

Com aditivos Sem aditivos Com aditivos
(OMO-ADI)
(EMO)
(EMO-ADI)
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Através da Tabela 4.17, é possível observar que o índice de iodo diminui após a
epoxidação dos óleos in natura, enquanto que o oxigênio oxirânico aumenta. Esses resultados
confirmam que ocorreu o processo de epoxidação para ambos os óleos in natura
(ADHVARYU e ERHAN, 2002; PETROVIC et al., 2002; DINDA et al., 2008; MEYER et
al., 2008; MILCHERT et al., 2010; MUSHTAQ et al., 2013). Observa-se que a presença dos
aditivos aumenta a viscosidade dos fluidos à base de óleo de maracujá in natura (OMA) e à
base óleo de moringa in natura (OMO), e que após as suas epoxidações, também ocorre esse
aumento. Entretanto, com a aditivação do epóxido do óleo de maracujá (EMA) ocorre uma
pequena queda na viscosidade (5%), isso ocorre devido às viscosidades dos aditivos serem
menores que a epóxido. Observa-se também que a viscosidade do lubrificante VG100 é mais
próxima do EMO-ADI, enquanto que o fluido R150 tem uma viscosidade mais próxima do
epóxido do óleo de maracujá aditivado (EMA-ADI). Os resultados do EMO-ADI se
enquadram dentro das exigências da norma DIN 51524 (Part 2 HLP), onde a viscosidade deve
ser entre 80 e 100 mm²/s, enquanto que o EMA-ADI está dentro do limite da norma DIN
51517 (Part 3 CLP), onde a viscosidade deve ser maior ou igual a 150 mm²/s.
Para se enquadrar dentro das exigências das normas DIN 51524 (Part 2 HLP) e DIN
51517 (Part 3 CLP), os lubrificantes devem ter valores do índice de acidez inferiores à 2,0 mg
de KOH/ g de amostra, conforme mostrado anteriormente na Tabela 3.4. Segundo os
resultados apresentados na Tabela 4.17, todos os fluidos estão dentro dessa especificação.
Verifica-se que os fluidos à base do óleo de maracujá apresentam os maiores valores de índice
de acidez total comparado aos demais fluidos estudados, contudo, observa-se que ocorreu
uma diminuição da sua acidez após a adição dos aditivos e epoxidação. Já os fluidos à base de
óleo de moringa alcançaram os menores valores de acidez total, sendo que o epóxido do óleo
de moringa (EMO) apresentou um índice de acidez 50% menor em relação ao óleo in natura
não aditivado (OMO). Todavia, após a aditivação do óleo epoxidado, um leve incremento no
valor da acidez foi observado.
Ainda na Tabela 4.17, observa-se que o valor do ponto de fulgor (PF) do óleo de
maracujá in natura aditivado (OMA-ADI) teve uma redução de 2% em relação ao OMA.
Além disso, o EMA apresentou um PF 15% menor em relação ao OMA. Já no EMA, o PF
aumenta cerca de 7% após a sua aditivação, indicando uma maior afinidade química dos
aditivos quando o óleo é epoxidado. O óleo de moringa se comporta de forma diferente, uma
vez que o valor do PF aumenta 6% no óleo de moringa in natura após aditivado (OMO-ADI)
e 13% com a epoxidação (EMO). Porém, quando óleo epoxidado é aditivado, uma queda de
cerca de 10% é observada. Os fluidos EMA, EMA-ADI e OMO apresentaram PF abaixo de
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205 °C, no entanto, os fluidos OMA, OMA-ADI, OMO-ADI, EMO e EMO-ADI
apresentaram valor de PF acima do mínimo exigido pela norma DIN 51524 (Part 2 HLP).
Dentre todos os óleos, somente o VG100 está dentro do limite DIN 51517 (Part 3 CLP) (PF ˃
238°C). A estabilidade oxidativa (ASTM D7525) não é um parâmetro exigido pelas normas
DIN 51524 (Part 2 HLP) e DIN 51517 (Part 3 CLP) para classificação de lubrificantes, porém
esse parâmetro foi determinado para comprovar que o processo de epoxidação com a presença
de aditivo antioxidante melhora o comportamento dos fluidos de base vegetal.
Observa-se que ocorreu um aumento de 145% no valor da estabilidade oxidativa do
OMA após o processo de epoxidação (EMA). Além disso, o EMA-ADI proporcionou uma
estabilidade oxidativa 12 vezes maior do que a do EMA. Isso demonstra que os aditivos
possuem afinidade química melhor com o óleo epoxidado e, consequentemente, melhoram a
qualidade do fluido como lubrificante. A estabilidade oxidativa dos fluidos comerciais foi
superior a dos fluidos estudados devido à origem mineral do fluidos comerciais, os quais são
quimicamente mais estáveis à formação de radicais livres que promovem a oxidação
(SALIMON et al., 2010; NAGENDRAMMA e KAUL, 2012). O óleo de moringa in natura
teve o crescimento de 95% da sua estabilidade oxidativa após ser aditivado, contudo observase que esse óleo apresenta uma queda de 40% com o processo de epoxidação. Entretanto, o
EMO aumentou cerca 12 vezes a sua estabilidade após a aditivação (EMO-ADI). Isso indica
que o óleo epoxidado tem melhor afinidade com o aditivo antioxidante, resultando na
melhoria das qualidades do fluido como lubrificante. Os resultados das caracterizações dos
fluidos de base do óleo de maracujá e de moringa comprovaram que o processo de epoxidação
com posterior aditivação promove a melhoria das suas características físico-químicas,
principalmente em relação à estabilidade oxidativa e a sua acidez.

4.3 Desempenho tribológico dos lubrificantes desenvolvidos
Como o objetivo desse trabalho foi desenvolver novos biolubrificantes hidráulicos à
base de óleos epoxidados de maracujá e de moringa via ácido perfórmico e avaliar como esta
modificação química altera o desempenho tribológico desses óleos, nesta seção será
apresentada uma análise do comportamento destes óleos como lubrificantes no regime
limítrofe, com e sem aditivos de extrema pressão e antidesgaste.
Para o estudo do comportamento tribológico foram utilizados as melhores formulações
encontradas anteriormente, no item 4.2. O aditivo de extrema pressão (EP), que atua no
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regime limítrofe, possui como princípio ativo cerca de 10% de enxofre inativo e o aditivo de
antidesgaste é composto por dialquil ditiofosfato de zinco, que também atua na região
limítrofe.

4.3.1 Comportamento tribológico

Os diferentes fluidos de base vegetal com e sem aditivos foram avaliados quanto ao
desgaste da superfície metálica usando um tribômetro esfera-plano de movimento alternado, o
HFRR. Os óleos minerais VG100 e R150 foram usados para fins comparativos.
Na Tabela 4.18 estão apresentados os valores médios do coeficiente de atrito e o seu
desvio padrão.
Tabela 4.18:. Médias do coeficiente de atrito dos lubrificantes.
Lubrificante

Coeficientes de atrito

Desvio padrão

OMA

0,0595

0,0035

OMA-ADI

0,0863

0,0011

EMA

0,0680

0,0017

EMA-ADI

0,0573

0,0011

OMO

0,0835

0,0005

OMO-ADI

0,0840

0,0010

EMO

0,0800

0,0006

EMO-ADI

0,0803

0,0035

VG100

0,1230

0,0010

R150

0,1033

0,0023

Observa-se na Tabela 4.18 que o menor valor de coeficiente de atrito encontrado foi
para o EMA-ADI, seguido do OMA. Observa-se que após a aditivação o OMA-ADI
apresentou uma redução de cerca de 30% da eficiência de lubrificação. Além disso, os
resultados confirmam que a epoxidação do óleo de maracujá possibilita sua melhoria para ser
aplicado em regimes de lubrificação limítrofe, visto que, após a aditivação do epóxido, seu
coeficiente de atrito diminui em comparação ao do óleo in natura e ao óleo aditivado. Os
óleos de moringa OMO e OMO-ADI, e os seus óleos epoxidados EMO e EMO-ADI,
praticamente não apresentaram alterações em seus coeficientes de atrito após a sua aditivação.
Os maiores valores de coeficiente de atrito foram encontrados para as amostras do VG100 e
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R150. Nos óleos de maracujá e moringa in natura, os aditivos de EP e IC não agiram como
aditivo antidesgaste. Isso provavelmente ocorreu devido à baixa solubilidade e sinergia desses
aditivos nos óleos vegetais in natura, de maneira que o aditivo não conseguiu interagir com a
superfície metálica para formar o filme lubrificante e ainda diminuiu a adsorção do óleo base
sobre a superfície metálica. Esse comportamento pode ser explicado devido à sua natureza
química e a polaridade dos óleos vegetais in natura e epoxidados, pois mesmo na ausência de
aditivos, esses óleos são adsorvidos na superfície do metal, formando uma camada fina que
evita o contato metal–metal, resultando na redução do desgaste e atrito (VAN DER WAAL,
1985; LARSSON et al., 2000; WAARA et al., 2001; ALVES et al., 2013).
Os resultados do índice de não polaridade dos fluidos de base vegetal, desenvolvidos
neste trabalho, estão na tabela 4.19.
Tabela 4.19: Resultados do índice de não polaridade dos fluidos de base vegetal
desenvolvidos.
Lubrificante

Massa Molar

Índice de não polaridade

Óleo de maracujá in natura

829,81

146,88

Óleo de Moringa in natura

850,50

157,73

Epóxido do óleo de maracujá

904,74

160,14

Epóxido do óleo de moringa

895,18

166,02

Na Figura 4.21 estão apresentados os comportamentos dos coeficientes de atrito em
função do tempo dos fluidos lubrificantes à base do óleo de maracujá in natura (OMA e
OMA-ADI) e do epóxido do óleo de maracujá (EMA e EMA-ADI). Na Figura 4.22 estão os
dados referentes a desse comportamento para os fluidos à base do óleo de moringa e na Figura
4.23 para os fluidos de base mineral VG100 e R150.
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Figura 4.21. Coeficiente de atrito em função do tempo com diferentes tipos de fluidos
lubrificantes à base do óleo de maracujá (OMA e OMA-ADI) e do epóxido do óleo de
maracujá (EMA e EMA-ADI).
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Fonte: próprio autor.

Figura 4.22. Coeficiente de atrito em função do tempo com diferentes tipos de fluidos
lubrificantes à base de óleo de moringa (OMO e OMO-ADI) e do óleo epoxidado de moringa
(EMO e EMO-ADI).
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Fonte: próprio autor.
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Figura 4.23. Coeficiente de atrito em função do tempo com diferentes tipos de fluidos
lubrificantes de base mineral VG100 e R150.
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Fonte: próprio autor.

Observa-se, através dos dados da Tabela 4.19, que o lubrificante que possui menor
polaridade é o epóxido do óleo de moringa (EMO), seguido do epóxido do óleo de maracujá
(EMA). Esse comportamento explica o fato de que os óleos epoxidados aditivados EMO-ADI
e EMA-ADI, possuem o melhor desempenho físico-químico (ver tabela 4.17) e menor
coeficiente de atrito comparado aos fluidos com base óleo vegetal in natura, com ou sem
aditivos, conforme apresentado nas Figuras 4.21 e 4.22.
Na Figura 4.21, observa-se que o comportamento do coeficiente de atrito nos ensaios
do óleo de maracujá in natura sem aditivos (OMA) e aditivado (OMA-ADI) teve pouca
oscilação após os 1000 segundos, apresentando valores de coeficiente de atrito superiores aos
dos óleos epoxidados. Isso corrobora com o resultado observado na formação do filme
lubrificante do óleo de maracujá. O comportamento dos fluidos a base de óleo epoxidado
foram diferentes entre si, onde o seu coeficiente foi diminuindo ao longo do tempo sem
alcançar uma estabilidade. Isso demonstra uma afinidade com a superfície, garantindo a
formação de filme e impedindo o atrito metal-metal durante a lubrificação limítrofe.
Nota-se também na figura 4.21 que o óleo de maracujá in natura dispensa o uso de
AW e EP no regime de lubrificação limítrofe, porque observa que a apresença desses aditivos
comprometeram o desempenho desses fluidos. Já para os fluidos a base do óleo de moringa,
observa-se que a presença dos aditivos AW e EP não afeta significativamente o desempenho
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da lubrificação, porque eles apresentaram comportamento muito semelhante sem esses
aditivos, como pode ser visto na figura 4.22.
Os comportamentos dos coeficientes de atrito apresentados na Figura 4.22 são
semelhantes entre os fluidos com o óleo in natura (OMO e OMO-ADI), onde o óleo in natura
aditivado (OMO-ADI) possui o maior coeficiente de atrito, superior a 0,083. Sendo que os
fluidos a base do óleo epoxidado apresentaram valores de coeficiente mais altos no início do
ensaio, e após 500 segundos declinaram e continuaram praticamente estáveis, com valores
abaixo de 0,08.
Observa-se na Figura 4.23 que os fluidos de base mineral VG100 e R150 tiveram
comportamentos diferentes durante todo o ensaio. Isso ocorreu porque ambos possuem
viscosidades diferentes. O óleo mineral R150 apresentou mais flutuações durante o ensaio, e
isto pode ter ocorrido em função da baixa adesão da camada de lubrificante, que foi removida
devido ao movimento da esfera. O fluido VG100 apresentou menos flutuações durante o
ensaio, entretanto mostrou-se menos eficiente à formação de filme quando comparado aos
outros fluidos estudados.
O desempenho superior dos óleos vegetais estudados pode ser explicado pelo fato de
que os óleos vegetais contêm espécies moleculares naturais que melhoram as propriedades
lubrificantes limite (como o ácido oleico, por exemplo) (HUTCHING, 1992). Os grupos
funcionais polares da molécula do triglicerídeo mantêm excelentes propriedades nesse tipo de
lubrificação devido a forte adsorção física e química do metal na superfície em contato. O
ponto de ligação com o metal ocorre através do grupo polar da molécula, formando uma
camada molecular apolar que separa as superfícies metálicas entre si, impedindo o atrito
(ADHVARYU et al., 2004).
A formação de filme está exibida nas Figuras 4.24, 4.25 e 4.26, e foram medidas
durante o ensaio do HFRR por meio da Eletrical Contact Resistance (ECR). A cobertura da
superfície, provocada pela produção e remoção de películas na superfície, foi medida sob
condições limites de lubrificação com uma esfera de aço deslizando contra um disco de aço.
Os filmes que cobrem as superfícies metálicas são afetados pela rugosidade e pela sua
estrutura. Assim, o comportamento de atrito apresenta uma resposta que corresponde à
formação de película entre os contatos sob condições de lubrificação limite. Pode-se afirmar
também que a formação da película é fortemente influenciada pelo óleo base (ALVES et al.,
2013).
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Figura 4.24: Formação de filme dos lubrificantes à base do óleo de maracujá (OMA e OMAADI) e do epóxido do óleo de maracujá (EMA e EMA-ADI).
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Fonte: próprio autor.

Figura 4.25: Formação de filme dos lubrificantes à base do óleo de moringa (OMO e OMOADI) e do óleo epoxidado de moringa (EMO e EMO-ADI).
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Fonte: próprio autor.

Analisando a Figura 4.24, verifica-se que a melhor formação de filme ocorreu no
ensaio do óleo de maracujá in natura sem aditivos (OMA), provando que os óleos vegetais
têm a capacidade de formar uma camada lubrificante forte e estável em condições limítrofe.
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Entretanto, após a aditivação do óleo (OMA-ADI), observa-se que a formação de filme é
significativamente reduzida. Isso indica que os aditivos não estão solubilizados no fluido e
não possuem sinergia com o óleo base. Para o epóxido do óleo de maracujá sem aditivos
(EMA) e com aditivos (EMA-ADI), ambos tiveram comportamentos semelhantes ao longo do
tempo, esse comportamento é devido as suas viscosidades serem maiores.
Como o óleo de maracujá in natura (OMA) possui a maior polaridade (ver tabela
4.19), isso explica porque ele apresenta a maior capacidade de lubrificação, pois ele é capaz
de formar um filme molecular lubrificante resistente (Figura 4.24) sem a necessidade de
aditivos antidesgate (AW) e de extrema pressão (EP). Além disso, devido a sua alta
polaridade, observa-se que o OMA na presença dos aditivos AW e EP apresenta o pior
desempenho de lubrificação no regime limítrofe.
Observa-se na Figura 4.25 que para os fluidos à base de óleo de moringa é necessário
cerca de 500 segundos para formação de película. Verifica-se que a baixa polaridade do óleo
in natura (OMO), favorece o aumento do atrito e menor formação de filme (Figura 4.25) em
comparação com os outros fluidos de mesma base. Analisando a mesma figura é possível
afirmar que o EMO apresenta maior percentual de formação de filme, seguido do seu epóxido
aditivado EMO-ADI, ou seja, os aditivos não afetam a lubrificação no regime limítrofe de
forma significativa, isso porque a temperatura e a pressão nas condições do ensaio não foram
suficientes para ativar os aditivos EP e AW na superfície metálica. Observa-se também que os
fluidos à base de óleo de moringa apresentaram comportamento de formação de filme
semelhante, com exceção do óleo de moringa aditivado (OMO-ADI), que obteve o menor
desempenho na formação de filme. Isto pode ter ocorrido pela pouca adesão da camada de
lubrificante, corroborando com o resultado observado para o óleo de maracujá in natura, ou
seja, os aditivos não reagiram com a superfície metálica, prejudicando a adsorção do óleo
base. Foi observado que após 2500 segundos, os fluidos de base do epóxido do óleo de
moringa sem aditivos (EMO) e com aditivos (EMO-ADI) e o óleo de moringa in natura sem
aditivos (OMO) apresentaram praticamente o mesmo comportamento na formação de filme,
demonstrando que para a lubrificação limítrofe o uso de aditivos AW e EP é insignificante ou
até mesmo dispensável nesses fluidos à base de óleo de moringa. Isso pode ser explicado pela
presença de grupos funcionais mais polares nos derivados químicos que estabelecem forte
interação com a superfície do metal e, por conseguinte, resulta em um filme lubrificante
estável (WAARA et al.,2001). Baseado nisso, tem-se que o lubrificante de base óleo de
moringa possui um grupo menos polar do que o óleo de maracujá, produzindo uma película
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mais fraca e menos estável. Isto justifica as suas altas flutuações no percentual do filme,
indicando que o filme é removido e formado durante o ensaio (ALVES et al., 2013).
Observa-se na Figura 4.26 que os fluidos de base mineral VG100 e R150 tiveram
comportamentos diferentes durante todo o ensaio em virtude das suas diferentes viscosidades.
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Figura 4.26: Formação de filme dos fluidos de base mineral VG100 e R150.
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Fonte: próprio autor.

O óleo mineral R150 apresentou mais flutuações durante o ensaio, e isto pode ter
ocorrido em função da baixa adesão da camada de lubrificante, que foi removida devido ao
movimento da esfera. O fluido VG100 apresentou menos flutuações durante o ensaio,
entretanto mostrou ser menos eficiente à formação de filme quando comparado aos outros
fluidos estudados.
Segundo a norma ASTM D6079-04, a lubricidade é avaliada pela escara do desgaste,
produzida em uma esfera que desliza alternadamente contra um plano estacionário. A
característica adequada da lubricidade deve apresentar uma escara de desgaste com valor
inferior a 400 µm, segundo a norma ASTM D6079-04, ou inferior a 460 µm, segundo a
norma ISO 12156-1. Os resultados da escara de desgaste obtidos nos ensaios estão
apresentados na Tabela 4.19.
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Tabela 4.20: Resultados da escara de desgaste dos ensaios no HFRR.
LUBRIFICANTES

Escara (µm)

Desvio padrão

OMA

76

3,00

OMA-ADI

141

2,18

EMA

131

5,89

EMA-ADI

152,17

3,51

OMO

150

1,50

OMO-ADI

160

5,27

EMO

145,94

4,92

EMO-ADI

162,67

5,69

VG 100

181,22

6,31

VG 150

164,44

8,03

De acordo com a norma ASTM D6079-04, quanto maior a lubricidade, menor a escara
do desgaste, confirmando a eficácia ao filme lubrificante interfacial em sua ação de separação
das superfícies metálicas sob movimento relativo. Uma vez que as superfícies estão mais
afastadas, devido à presença do fluido com maior capacidade de lubrificação, o atrito será
menor. Ou seja, o coeficiente de atrito no ensaio HFRR é função do percentual de filme de
óleo lubrificante formado entre as superfícies e indica o nível de lubricidade do fluido
analisado. Observa-se na Tabela 4.20 que o óleo de maracujá in natura sem aditivos (OMA)
foi o que apresentou menor valor de escara (76 µm), indicando sua maior capacidade de
lubrificação. Por outro lado, esse óleo apresenta características indesejáveis, tais como, baixa
estabilidade oxidativa e elevada acidez. As amostras contendo aditivos apresentaram uma
capacidade reduzida de lubrificação para todos os fluidos de base vegetal. As escaras dos
fluidos de óleo de moringa (OMO e OMO-ADI) exibiram pouca oscilação nos seus valores
comparados com os dos valores das amostras OMA e OMA-ADI, que apresentaram uma
diferença superior a 50%. Além disso, todos os fluidos de base vegetal tiveram uma
capacidade de lubrificação superior aos fluidos comerciais (VG100 e R150).

4.3.2

Análise da superfície desgastada
A morfologia da superfície dos discos desgastados foi analisada por MEV, conforme

mostrada nas Figuras 4.27, 4.28 e 4.29. As micrografias correspondem ao centro da escara
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desgastada nos discos (ampliação de 1000X) para todos os fluidos lubrificantes estudados.
Através dessas imagens foi possível verificar o comportamento dos fluidos em função da sua
capacidade de antidesgaste.
Figura 4.27: Imagens de MEV das superfícies desgastadas lubrificadas com: (a) óleo de
maracujá in natura sem aditivos (OMA); (b) óleo de maracujá in natura com aditivos (OMAADI); (c) epóxido do óleo de maracujá sem aditivos (EMA); (d) epóxido do óleo de maracujá
com aditivos (EMA-ADI);

Fonte: próprio autor.
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Figura 4.28: Imagens de MEV das superfícies desgastadas lubrificadas com: (a) óleo de
moringa in natura sem aditivos (OMO); (b) óleo de moringa in natura com aditivos (OMOADI); (c) epóxido do óleo de moringa sem aditivos (EMO); (d) epóxido do óleo de moringa
com aditivos (EMO-ADI);

Fonte: próprio autor.
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Figura 4.29: Imagens de MEV das superfícies desgastadas lubrificadas com: (a) Lubrificante
VG100; e (b) Lubrificante R150.

Fonte: próprio autor.

As superfícies desgastadas por óleo de maracujá in natura e pelos óleos epoxidados
sem aditivos EMA e EMO, de acordo com as Figuras 4.27 (a), 4.27(c) e 4.28 (c),
respectivamente, mostraram baixo sinal de desgaste, sendo mais lisas do que a superfície
desgastada pelos mesmos fluidos aditivados. Para as amostras aditivadas OMA-ADI, OMOADI e EMO-ADI, conforme visto nas Figuras 4.27 (b), 4.28 (b) e 4.28 (d), foi possível
observar pequenos sinais de desgaste abrasivo na direção de deslizamento, demonstrando que
os aditivos não apresentam uma boa capacidade antidesgaste quando combinados com
lubrificantes vegetais. Ao contrário, os aditivos causam o aumento do desgaste, entretanto, no
caso do óleo de moringa aditivado (OMO-ADI), o desgaste foi ligeiramente menor
comparado ao óleo in natura (OMO), segundo as Figuras 4.28 (b) e 4.28(a), respectivamente.
Os fluidos comerciais (VG100 e R150) apresentaram um grande desgaste abrasivo e formação
de pit (GOTO, 1997; ASI, 2006), conforme mostrado nas Figuras 4.29 (a) e 429 (b).
A fim de avaliar a formação de filme sobre a superfície desgastada, análise elementar
das regiões de contato lubrificadas foi obtida por EDS e mostrada nas Figuras 4.30, 4.31 e
4.32. Observa-se que nenhum dos espectros apresentou elementos além daqueles que
constituem o aço AISI E-52100. Isso indica que não houve formação de filme em função da
não detecção de elementos que estão presentes nos óleos, como carbono (C), e no aditivo,
como enxofre inativo (S), fósforo (P) e zinco (Z). Esses resultados podem ser explicados pelo
fato de que não houve reação química entre os aditivos EP e IC com a superfície metálica,
para formar o filme lubrificante protetor (XU et al., 2010; ALVES et al., 2013;
PADGURSKAS et al., 2013).
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Figura 4.30: EDS das amostras: (a) óleo de maracujá in natura sem aditivos (OMA); (b) óleo
de maracujá in natura com aditivos (OMA-ADI); (c) epóxido do óleo de maracujá sem
aditivos (EMA); (d) epóxido do óleo de maracujá com aditivados (EMA-ADI);

Fonte: próprio autor.

Figura 4.31: EDS das amostras: (a) óleo de moringa in natura sem aditivos (OMO); (b) óleo
de moringa in natura com aditivos (OMO-ADI); (c) epóxido do óleo de moringa sem aditivos
(EMO); (d) epóxido do óleo de moringa com aditivos (EMO-ADI).

Fonte: próprio autor.
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Figura 4.32: EDS das amostras: (a) Lubrificante VG100 e (b) Lubrificante R150.

Fonte: próprio autor.

Como ocorre apenas adsorção física, uma interação reversível, os óleos lubrificantes
provavelmente se solubilizaram no solvente durante a limpeza dos discos. Alves et al. (2013)
detectaram a formação de filme devido a presença de ZnO e CuO na superfície desgastada
lubrificada com óleo de girassol, possivelmente derivado da composição do óleo. Xu et al.
(2010) detectaram a formação de filme devido à presença do oxigênio utilizando um bio-óleo
emulsionado, pois a existência de oxigênio acelera a geração de óxidos inorgânicos, tais
como, Fe3O4 e Fe2O3. Esses óxidos desempenharam um papel importante na formação de
película de lubrificação na superfície de atrito. Esse mecanismo de lubrificação do bio-óleo
emulsionado pode ser atribuído aos grupos polares dos compostos oxigenados, fazendo com
que as gotas de micro-bio-óleo sejam adsorvidas na superfície por causa da fricção,
provocando reações químicas na lubrificação limítrofe. Por outro lado, a existência de
oxigênio também pode acelerar o desgaste por corrosão nas superfícies de atrito.

Maria Susana Silva, Fevereiro/2015

120

CAPÍTULO 5
CONCLUSÃO

Capítulo 5. Conclusão

Tese de Doutorado

5 Conclusão
O objetivo desta tese foi desenvolver novos biolubrificantes a base de óleo de
maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) e de moringa (Moringa oleifera
Lamarck) in natura e epoxidados e otimizar um novo pacote de aditivos para sua utilização
como fluido hidráulico. A primeira etapa do trabalho consistiu em realizar a síntese e
otimização da produção de epóxidos desses óleos via estudo de seletividade, cinético e
termodinâmico, guiado pelo planejamento fatorial fracionado 24-1 com ponto central. Em
seguida foi desenvolvido um pacote de aditivos para lubrificantes hidráulicos empregando
planejamento experimental com ponto central 23. Por último foi avaliado o comportamento
destes óleos como lubrificantes no regime limítrofe utilizando o equipamento HFRR.
Com relação a estes estudos pode-se concluir:


Foram comprovadas as possibilidades da síntese de epóxidos a partir dos óleos

de maracujá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) e de moringa (Moringa oleifera
Lamarck) via ácido perfórmico gerado in situ alcançando uma conversão superior a 83% e
90%, respectivamente.


O processo de epoxidação dos óleos melhorou a estabilidade oxidativa e o

índice de acidez total dos óleos.


Novos lubrificantes a base de óleo de maracujá e moringa in natura e

epoxidados com propriedades tribológicas satisfatórias foram obtidos com sucesso neste
trabalho. Além disso, os óleos epoxidados solubilizam melhor os aditivos, resultando no
aumento do desempenho dos fluidos.


Em termos de desempenho físico-químico como lubrificantes, o melhor fluido

foi o epóxido do óleo de moringa aditivado (EMO-ADI), seguido do epóxido do óleo de
maracujá aditivado (EMA-ADI), epóxido do óleo de moringa sem aditivos (EMO), epóxido
do óleo de maracujá sem aditivos (EMA).


O óleo de maracujá in natura apresentou o melhor poder de lubrificação na

camada limítrofe comparado com os outros fluidos estudados, porém apresentou uma baixa
estabilidade oxidativa e elevado índice de acidez total.


Esse trabalho confirmou que todos os óleos de base vegetal neste trabalho

apresentam superior desempenho de lubrificação, formação de filme e menor coeficiente de
atrito, quando comparados aos fluidos de base mineral comerciais. Além disso, os óleos de
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base vegetal produziram a formação de filme em condições limítrofes mesmo sem a presença
de aditivos EP e IC.


Em termos de desempenho de lubricidade, o melhor fluído foi o óleo de

maracujá in natura (OMA), seguido do epóxido do óleo de maracujá sem aditivos (EMA) e,
por último, o óleo de maracujá in natura aditivado (OMA-ADI).


A realização desde trabalho apresentou uma nova alternativa para obtenção de

biolubrificantes hidráulicos de alto desempenho, com propriedades superiores aos
lubrificantes comerciais de base parafínica testados, sendo de viabilidade técnica e ambiental
e sem necessidade de aditivos de extrema pressão e antidesgaste.
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