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RESUMO 

 

Os fluidos de corte são lubrificantes usados no processo de usinagem nas indústrias metal- 

mecânica por apresentarem vários benefícios que variam de acordo com o tipo de operação 

executada. Estes fluidos são largamente utilizados como refrigeradores, como lubrificantes 

para melhorar o acabamento de superfícies metálicas, reduzir o desgaste de ferramentas e 

protegê-las contra a corrosão. Considerando as legislações vigentes e a demanda por produtos 

e processos considerados “verdes”. Assim os óleos vegetais representam uma solução para 

esses problemas, pois os óleos vegetais aparecem como uma excelente alternativa para 

substituição do óleos minerais. Deste modo, este trabalho teve como objetivo obter um fluido 

de corte emulsionável a base de óleo vegetal epoxidado, para uma melhor lubrificação e 

refrigeração no processo de usinagem, que não seja tóxico ao meio ambiente. O óleo vegetal 

foi modificado quimicamente através da reação de epoxidação com ácido fórmico. Foram 

determinadas as principais propriedades físico-químicas, tais como: densidade, acidez, índice 

de iodo, índice de oxirano, viscosidade, estabilidade térmica, além de caracterizações através 

de infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear. O óleo sintetizado foi utilizado para a 

formulação das emulsões O/A com diferentes concentrações de óleo epoxidado (10%, 20% e 

25%) e com diferentes concentrações de tensoativo (1%, 2,5% e 5%), e realizados estudos 

sobre a sua estabilidade. O desempenho tribológico das emulsões O/A foi analisado pelo 

tribômetro HFRR (High Frequency Reciprocating Rig), que consiste num ensaio de desgaste 

do tipo esfera-plano. Os resultados mostraram que o biolubrificante pode ser sintetizado por 

reação de epoxidação, os espectros, demonstraram que não houve 100% de conversão das 

insaturações em anéis epóxi. Em relação à avaliação tribológica observa-se que o percentual 

de óleo presente na emulsão influenciou diretamente na formação de filme e coeficiente de 

atrito para maiores concentrações o processo de formação de filme é mais lento e instável, 

bem como os valores de coeficiente de atrito. Maiores concentrações de tensoativos não 

melhoraram o desempenho tribológico das emulsões. O melhor desempenho para o processo 

de usinagem é a emulsão desenvolvida com 10% e 5% de tensoativo, a sua escara de desgaste 

em média foi de WSD = 202µm. 

 

 

Palavras-chave: Fluido de Corte, Emulsões O/A, Estabilidade, Lubricidade, Processo de 

Usinagem.



 
 

ABSTRACT 

 

The cutting fluids are lubricants used in machining processes, because they present many 

benefits for different processes. They have many functions, such as lubrication, cooling, 

improvement in surface finishing, besides they decreases the tool wear and protect it against 

corrosion. Therefore due to new environment laws and demand to green products, new cutting 

fluids must be development. These shall be biodegradable, non-toxic, safety for environment 

and operator healthy. Thus, vegetable oils are a good option to solve this problem, replacing 

the mineral oils. In this context, this work aimed to develop an emulsion cutting fluid from 

epoxidized vegetable oil, promoting better lubrication and cooling in machining processes, 

besides being environment friendly. The methodology was divided in five steps: first one was 

the biolubricant synthesis by epoxidation reaction. Following this, the biolubricant was 

characterized in terms of density, acidity, iodo index, oxirane index, viscosity, thermal 

stability and chemical composition. The third step was to develop an emulsion O/A with 

different oil concentration (10, 20 and 25%) and surfactant concentration (1, 2.5 and 5%). 

Also, emulsion stability was studied.  The emulsion tribological performance were carried out 

in HFRR (High Frequency Reciprocating Rig), it consists in ball-disc contact. Results showed 

that the vegetable based lubricant may be synthesized by epoxidationreaction, the spectra 

showed that there was 100% conversion of the epoxy rings unsaturations. In regard the 

tribological assessment is observed that the percentage of oil present in the emulsion directly 

influenced the film formation and coefficient of friction for higher concentrations the film 

formation process is slow and unstable, and the coefficient of friction. The high 

concentrations of surfactants have not improved the emulsions tribological performance. The 

best performance in friction reduction was observed to emulsion with 10% of oil and 5% of 

surfactant, its average wear scar was 202 μm. 

 

 

 

Keywords: cutting fluid, O/A emulsion, stability, lubricity, machining process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A usinagem é um dos processos de manufatura mais utilizados mundialmente pela 

indústria metal-mecânica. Nos últimos anos, grandes avanços tecnológicos foram obtidos, 

tanto nos materiais, como nas máquinas-ferramentas, que têm contribuído para a expansão 

dos processos de usinagem. Isto demonstra a grande importância destes processos, seja pela 

capacidade de conferir a uma peça uma determinada forma, dimensão e tolerância ou pelo 

fato de servir de base para o trabalho de todos os demais setores industriais, principalmente na 

confecção de ferramentas, base de qualquer processo mecânico. Por isso, a os processos de 

usinagem tem sido foco de muitos trabalhos, buscando a melhoria do processo e o aumento de 

sua produtividade. 

Nas operações de usinagem as ferramentas sofrem constantemente altos desgastes, 

devido ao aquecimento, o que pode provocar alguns efeitos indesejáveis tais como: alterações 

nas dimensões pretendidas e geração de tensões internas que podem comprometer a sua 

utilização. Para minimizar estes tipos de problemas, na indústria são utilizados fluidos de 

corte com a finalidade de refrigerar e lubrificar as ferramentas no processo de usinagem, bem 

como auxiliam na remoção dos cavacos (ALVES, 2005). Há uma grande variedade de fluidos 

de corte disponível no mercado que estão divididos em quatro classes principais que são os 

óleos integrais, emulsionáveis, semi-sintéticos e sintéticos.  

Com o crescimento das operações de usinagem, ocorre consequentemente o aumento 

da utilização de fluidos de corte, não só nas grandes indústrias do setor metal - mecânico, 

mas, principalmente, em atividades de prestação de serviços e em pequenas empresas, em 

decorrência da tendência da terceirização de serviços por parte das grandes empresas, em 

razão da sazonalidade de mercado. Todavia, o tratamento e o descarte de resíduos são 

processos caros e devem se submeter ao rigor da legislação ambiental, pois são substâncias 

que quando utilizados inadequadamente, atinge o solo, o ar, a fauna, a flora e os recursos 

hídricos, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e ao homem (SHASHIDHARA, 2010).  

Os fluidos de corte são consumidos em todo o mundo, estudos mostram que a 

demanda anual é estimada em mais de 2x10
9 

litros e os resíduos gerados podem chegar a um 

volume 10 vezes maior. Para as indústrias no Reino Unido, o custo de disposição é estimado 

em até 16 milhões de euros por ano (MARCELINO, 2013). 
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Segundo Marcelino (2013), no Brasil, os riscos associados à utilização dos fluidos de 

corte, são assistidos pela Legislação Federais lei № 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 

dispõe de sansões penais e administrativas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências.  

Assim, a consciência ambiental cresce consideravelmente a cada ano com relação ao 

problema do descarte, isto é devido à pressão exercida por Agências de proteção ambiental e 

Agencias de saúde, para que os produtos sejam comercializados e descartados com mais 

segurança e que causem menor impacto ao meio ambiente. Dessa forma, a fim de satisfazer as 

exigências ambientais, cada vez mais surge a necessidade de formulação de novos fluidos de 

corte, que apresentem redução nos custos de descartes destes no meio ambiente por meio de 

prolongamento do tempo de vida, sem sacrifício do seu desempenho técnico, a fim de atender 

melhorias no processo de usinagem na manufatura, contribuindo dessa forma para um 

desenvolvimento ecologicamente correto. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo geral desenvolver um fluido de corte 

emulsionável de base vegetal a partir de um óleo epoxidado para aplicar no processo de 

usinagem. 

Os objetivos específicos foram: 

 Sintetizar o lubrificante a partir de óleo de girassol; 

 Verificar a qualidade dos biolubrificantes através de análises físico-químicas;  

 Desenvolver emulsões O/A, empregando diferentes concentrações de óleo e tensoativo;  

 Avaliar a estabilidade das formulações; 

 Avaliar o desempenho tribológico das emulsões mais estáveis através do ensaio no 

HFRR. 

Para melhor compressão essa dissertação está dividida em seis capítulos.  No capítulo I, 

faz uma introdução geral sobre o conteúdo da pesquisa, contextualizando e mostrando a sua 

importância. O capítulo II descreve uma revisão bibliográfica dos principais tópicos de estudo. 

No capítulo III, expõe a metodologia experimental desenvolvida para a investigação dos 

objetivos propostos. No capítulo IV são apresentados os resultados obtidos bem como a sua 

discussão. O capítulo V inclui as conclusões alcançadas. E por fim, o capitulo VI indica as 

referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FLUIDOS DE CORTE 

 

2.1.1 Definição  

 

Fluidos de corte são composições lubrificantes usadas na usinagem de metais. O 

primeiro fluido de corte foi a água, com aplicação, até hoje, em determinadas operações. Com 

o desenvolvimento da indústria mecânica, os fluidos de corte tiveram que ser aprimorados. 

Atualmente são produtos com composições complexas, contendo agentes químicos que 

variam de acordo com o tipo de operação a ser executada e com os metais a serem trabalhados 

( RUNGE; DUARTE, 1990; OLIVEIRA, 2006). 

Os fluidos de corte são utilizados para limitar a geração de calor devido à energia 

utilizada para a deformação do cavaco e a energia proveniente do atrito ferramenta-peça e 

cavaco - ferramenta. Este calor gerado é limitado por meio de suas propriedades: lubrificação 

e refrigeração, a fim de evitar alguns inconvenientes como: o desgaste da ferramenta, 

dilatação térmica da peça, dano térmico à estrutura superficial da peça (ALVES, 2005). 

Assim, com a utilização do fluido de corte, pode-se diminuir o coeficiente de atrito, reduzindo 

a quantidade de calor gerado no processo. 

O efeito positivo do uso de fluidos de corte na usinagem foi primeiramente descrito 

em 1894 por F. Taylor, que relatou que, quando aplicada uma grande quantidade de água na 

área de corte para refrigerar a região ferramenta-peça-cavaco, a velocidade de corte foi 

aumentada em 33% sem redução de tempo de vida da ferramenta (ALVES, 2005). 

Posteriormente começou a utilizar água e soda ou água e sabão para evitar a oxidação da peça 

ou da ferramenta. Os óleos minerais surgiram para serem aplicados na usinagem de latão. 

Com o desenvolvimento da usinagem para ferramentas, surgiram novos fluidos de corte, tais 

como os óleos emulsionáveis e sintéticos.  

2.1.2 Classificação dos Fluidos de Corte 

 

Há uma grande variedade de fluidos de corte disponível no mercado que estão 

divididos em quatro classes principais. Cada tipo básico de fluido de corte apresenta as suas 

características, vantagens e limitações. De acordo com Runge e Duarte (1990) e ASM (1991) 
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apud Alves (2005), os fluidos de corte são agrupados em dois grupos básicos: Óleos de corte 

(integral ou aditivado); Fluidos de corte a base de água: emulsionáveis convencionais, 

emulsionáveis semissintéticos, soluções (fluidos sintéticos). A seguir encontra-se uma breve 

descrição das classes dos fluidos existentes. 

Os óleos de corte têm como principal composto básico o óleo mineral, podendo ser 

utilizado no estado puro (sem aditivação) ou aditivado (com aditivos polares e/ou aditivos 

químicos ativos ou inativos), sendo encontrados numa grande variedade em relação a sua 

viscosidade e aos níveis de aditivação (MUNIZ, 2008). Apresentam excelentes propriedades 

lubrificantes, um bom controle de anti-ferrugem, longa vida útil. No entanto, quando 

comparados aos fluidos à base de água apresentam um menor poder de refrigeração (ALVES, 

2005).  

Este tipo de óleo puro é aplicado em operações nas quais o calor gerado por atrito é 

muito grande, principalmente em operações desbaste pesado (REAL, 2004). Todavia, é 

importante saber qual o tipo de óleo utilizado, devendo ser utilizados óleos de base parafínica 

e com baixo nível de aromáticos, para não causar danos à saúde do operador (TESSARO, 

2008). 

Os fluidos de corte a base de água são misturas que variam entre emulsões e 

soluções, dependendo da constituição básica do concentrado (óleo mineral ou sais orgânicos e 

inorgânicos) e da quantidade de emulsificantes do mesmo. Este tipo de fluido apresenta 

algumas vantagens como baixo custo, não ser inflamável, ser atóxico, baixa viscosidade, uma 

alta taxa de evaporação e um alto calor específico, no entanto, seu baixo poder umectante e 

lubrificante junto ao seu alto poder de corrosão fazem com que ele não seja um bom fluido de 

corte. Por isso, esse tipo de fluido foi substituído por fluidos à base de óleos puros (integrais) 

e os fluidos emulsionáveis, com a finalidade de conciliar a refrigeração à lubrificação, pois 

esse tipo de fluido apresenta uma refrigeração eficiente e um moderado poder de lubrificação. 

Entretanto, a água apresenta algumas desvantagens como o de manchar as peças em operação 

e provocar ferrugem em peças de origem ferrosa.  

Nas emulsões, os fluidos são formulados tendo como base a água e o óleo, que são 

chamados de óleos solúveis. O óleo está disperso na água em forma de gotículas, devido à 

presença de agentes tensoativos, que reduzem o tamanho das partículas do óleo, mantendo-as 

dispersas e evitando a sua coalescência. Este tipo de fluido apresenta menor poder de 

lubrificação, porém um maior poder de refrigeração comparado ao óleo integral (SILVA et al, 

2004). 



5 
 

Este tipo de sistema apresenta uma variedade de microrganismos, que alteram as 

propriedades dos fluidos e reduzem o seu tempo de vida, além de ser prejudicial aos 

operadores devido às toxinas microbianas geradas pelas bactérias e fungos. Por isso, são 

necessários alguns cuidados no desenvolvimento de uma emulsão: quanto à qualidade da 

água, pois quando em mistura com água dura, os óleos podem ser formadores de precipitados, 

os quais se depositam sobre as máquinas e as peças, podendo interferir na filtragem do fluido, 

até ocorrer a quebra da emulsão; quanto ao controle de microrganismos (bactérias e fungos); 

ao pH e à concentração da emulsão (ALVES, 2005). 

Os óleos semissintéticos são combinações de fluidos sintéticos e emulsões em água. 

Estes fluidos contem menor quantidade de óleo mineral se comparado aos fluidos 

emulsionáveis convencionais (MUNIZ, 2008).  

De acordo com El Baradie (1996), os fluidos semissintéticos apresentam algumas 

vantagens e limitações semelhantes aos fluidos sintéticos, com uma maior lubricidade do que 

os sintéticos, aliado ao fato de serem mais limpos e apresentarem melhor controle de ferrugem 

quando comparado aos emulsionáveis. Uma desvantagem desse tipo de fluido é a baixa 

estabilidade da emulsão, pois há maior propensão do óleo se separar da emulsão. Além disso, 

eles são constituídos de menos óleo mineral comparado aos solúveis, porém necessitam de 

uma alta quantidade da água, e tendem a formar espuma facilmente. Esta espuma pode 

dificultar a transferência de calor, pois limita a quantidade do fluido em contato entre a 

ferramenta e a peça. 

Os fluidos sintéticos são soluções químicas constituídas de sais orgânicos e 

inorgânicos, aditivos de lubricidade, biocidas e inibidores de corrosão dissolvidos em água. 

Esses fluidos caracterizam-se por não apresentarem óleo mineral, resultando em soluções 

transparentes, com boa visibilidade no processo de corte. Possuem agentes umectantes que 

melhoram bastante as propriedades refrigerantes da solução. Apresentam vantagens como 

rápida dissipação de calor, excelentes poder de detergente e visibilidade da região de corte, 

facilidade no preparo da solução, elevada resistência à oxidação do fluido e à ferrugem, 

apresentam boas propriedades refrigerantes e proteção anticorrosivas (ALVES, 2005; 

MARCELINO, 2013).  

As desvantagens desse fluido é o baixo poder de lubrificação, a formação de 

compostos insolúveis e de espuma para determinadas operações de usinagem. Dos tipos de 

fluidos comercializados, destacam-se as emulsões e os óleos integrais que representam 

respectivamente, 38 e 29% do total de vendas. Em seguida, estão os sintéticos (25%) e as 

pastas e os lubrificantes sólidos (4% cada um) (GONÇALVES, 2011). 
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O fluido de corte estudado nesta pesquisa foi de origem vegetal e emulsionável, por 

ser um dos mais utilizados, apresentando uma relação custo/beneficio mais atraente em 

comparação aos demais tipos de fluido disponíveis. 

 

2.1.3 Funções dos fluidos de corte 

 

As principais funções dos fluidos de corte são a lubrificação e refrigeração do corte, 

além de outras funções, tais como: 

- Prevenção contra a soldagem cavaco-ferramenta (formação de arestas postiças); 

- Retirada do cavaco da região de corte; 

- Proteção contra a corrosão; 

- Redução da dilatação térmica da peça; 

- Evitar dano à estrutura superficial e o crescimento exagerado de tensões residuais 

na superfície usinada; 

- Redução no custo de ferramental na operação.  

Dentre estas funções a lubrificação é de fundamental importância, pois o fluido 

penetra entre as superfícies da ferramenta e o cavaco por capilaridade, reduzindo assim o 

atrito, aumentando o ângulo de cisalhamento e resultando em cavaco de menor espessura. 

Com a lubrificação, ocorre também a redução de energia e geração de calor. Desta maneira, é 

importante entender a lubricidade do sistema.  

A lubricidade é uma medida de poder de lubrificação de uma substância, sendo uma 

função de várias de suas propriedades físicas, destacando a viscosidade e a tensão superficial 

(MELO, 2013; FARIAS, 2011). 

Essa propriedade é de fundamental importância nos fluidos de corte, pois no 

processo de usinagem, as ferramentas necessitam que o fluido que escoe apresente essas 

propriedades lubrificantes para evitar falhas prematuras dos seus componentes.  

A interação entre as superfícies é responsável por gerar forças de contato que se 

opõem ao movimento, e assim parte de suas energias é dissipada na forma de calor, gerando  

ruídos e desgastes desses materiais em contato. Quando um fluido não apresenta lubricidade 

adequada, sua capacidade de diminuir o atrito e o desgaste entre as superfícies em contato é 

prejudicada. Para que esse problema seja minimizado é utilizado um lubrificante, que visa 

separar as superfícies deslizantes, reduzir o atrito, reduzir o desgaste, refrigerar, suavizar os 

movimentos e assim assegurar maior vida operacional ao sistema (HUTCHINGS, 1992). 
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A ASTM D 6079-04 define lubricidade como um termo qualitativo que descreve a 

habilidade de um fluido afetar o atrito e desgaste entre superfícies sob carga e com 

movimento relativo. Ela é avaliada pelo diâmetro da escara do desgaste (WSD), em µm, 

medido nos eixos x e y, produzida em uma esfera com deslizamento alternado contra um 

plano estacionário (disco) imersos num fluido. 

Quanto menor a escara de desgaste, maior a eficiência do filme lubrificado e a sua 

capacidade de separar duas superfícies sob movimento relativo (FARIAS, 2010).  

Segundo estudos realizados por Farias (2011), quando as superfícies estão mais 

afastadas, devido à presença do fluido com maior capacidade de lubrificação, assim o atrito 

será menor. 

De acordo com Kumar et al (2010) a lubricidade da emulsão está relacionada com a 

variação da concentração do tensoativo, influenciando desta maneira no tamanho da gotícula 

do óleo, resultando num menor coeficiente de atrito entre as superfícies. As pequenas 

gotículas de óleo apresentam um melhor desempenho no papel da lubricidade do que as 

gotículas maiores, pois essas são mais facilmente transportadas para a superfície metálica  

(SY-WEI LO et al, 2013). 

A adição do tensoativo solúvel numa emulsão O/A, pode levar à formação de uma 

monocamada adsorvida quimicamente na superfície, diminuindo assim a barreira de repulsão 

eletrostática entre o óleo e a superfície. Isto ocorre devido à gotícula de óleo estar mais 

próxima da superfície, substituindo a água, e assim fornecendo uma melhor capacidade de 

lubrificação (KUMAR et al, 2010).  

Para tanto, as condições de lubrificação de qualquer tribosistema dependem 

essencialmente dos parâmetros de velocidade de deslizamento (U), carga normal por unidade 

de comprimento aplicada sobre as superfícies (W) e viscosidade dinâmica do lubrificante (µ) 

(DUARTE, 2005). De acordo com a combinação dessas propriedades pode-se ter uma 

estimativa do coeficiente de atrito (µ) entre as superfícies e se haverá ou não o contato entre 

as asperezas. O gráfico da figura 01, conhecido como a curva de Stribeck mostra esse 

comportamento e classifica o deslizamento lubrificado em três regimes de lubrificação de 

acordo com a relação existente entre a espessura do filme do óleo (h) e rugosidade superficial 

das áreas em contato (R). 
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Figura 01: Curva de Stribeck. 

 

Fonte: Trajano (2013). 

 

As principais características de cada um destes regimes de lubrificação serão a seguir 

apresentadas.  

 

2.1.3.1  Regime de lubrificação hidrodinâmica (HL) 

 

Este tipo de lubrificação é caracterizado nas condições onde a relação entre a 

velocidade de deslizamento entre as superfícies e a carga normal aplicada é alta o suficiente, 

no qual é formado um filme lubrificante capaz de separar inteiramente as duas superfícies a 

ponto de não haver contato entre as asperezas (h>>R). 

Neste tipo de regime a viscosidade do lubrificante é um parâmetro importante, pois 

define a velocidade que vai ocorrer à completa separação das superfícies pelo filme e, também 

a taxa de aumento do coeficiente de atrito em razão das forças hidrodinâmicas opostas ao 

movimento (HUTCHINGS, 1992).  

É considerado como uma forma ideal de lubrificação, pois é caracterizada por baixos 

níveis atrito e elevada resistência ao desgaste, à variação de viscosidade é influenciada pela 
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temperatura. Nesse regime a camada fluida formada é suficiente para não permitir o contato 

sólido entre as asperezas e consequentemente o desgaste. A lubrificação hidrodinâmica é 

aquela que ocorre em mancais de deslizamento (TRAJANO. 2013).  

 

2.1.3.2 Regime de lubrificação elastrohidrodinâmica 

 

Este tipo de regime ocorre em contatos não conforme, é caracterizado por 

deformações elásticas significativas das superfícies. Tais deformações tendem a aumentar a 

espessura do filme lubrificante, contribuindo desta forma, para o não contato das asperezas, 

ou seja, as superfícies permanecem separadas completamente, assim como no regime 

hidrodinâmico, apresentando baixo atrito e desgaste entre as superfícies em contato. 

A principal característica desde tipo de regime consiste em existir uma espessura de 

filme de dimensão próxima à dimensão da rugosidade das superfícies em contatos, da pressão 

do filme fluido, da carga normal, da dureza e da rigidez das asperezas (h≈R), fazendo com 

que as asperezas se toquem e deformem elasticamente (BHUSHAN, 2001; HUTCHINGS, 

1992). 

A deformação elástica das superfícies em contato tem que ser consideradas, pois a 

viscosidade do lubrificante aumenta devido às altas pressões de contato e isto ajuda na 

formação de um efetivo filme fluido (WEIDLICH, 2009). 

Exemplos típicos de situações onde encontramos este tipo de lubrificação são em 

mancais de rolamento, engrenagens e cames. 

Quando o contato entre as superfícies não for "conforme", isto é, quando envolver 

uma linha ou ponto de contato, a tensão na zona de contato será geralmente muito maior do 

que aquela encontrada nas condições de lubrificação hidrodinâmica (Figura 02).  

 

Figura 02: Exemplos de contatos não “conformais”. 

 

Fonte: Viegas (2010). 

 

Este tipo de lubrificação é mais difícil de formar um filme completo, pois, as 

superfícies não são conformes e tendem a expelir o lubrificante ao invés de permitir a sua 
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entrada (NORTON, 2004). O aumento da tensão de contato aumenta a viscosidade do filme. É 

importante destacar que, mesmo em condições de EHL, pode ocorrer a formação de um filme 

fluido pleno de lubrificante que evita, efetivamente, o contato entre as asperezas das 

superfícies opostas (TRAJANO, 2013). 

 

2.1.3.3 Regime de lubrificação limitrofe 

 

O regime de lubrificação limítrofe é caracterizado pela presença de filmes 

tribológicos de dimensões moleculares aderidos nas superfícies em contato (ASM Handbook, 

1992). As asperezas das superfícies não são separadas por nenhum filme lubrificante, assim 

todo carregamento externo atuante no sistema é suportado tanto pelo contato direto das 

asperezas, quanto pela interação pela interação das moléculas que compõe o filme tribológico.  

Este tipo de lubrificação ocorre nas situações onde as cargas aplicadas são altas e 

combinadas com baixas velocidades de deslocamento impossibilitando a manutenção de um 

filme de lubrificação elastrohidrodinâmica entre as superfícies (JOAQUIN, 2007). 

A proteção ao desgaste se dá pela adsorção molecular do lubrificante pelas 

superfícies e é dependente das forças de repulsão entre as moléculas para suportar o 

carregamento (HUTCHINGS, 1992). 

Este tipo de lubrificação também é chamado de lubrificação de extrema pressão (EP), 

o qual ocorre quando a temperatura e a pressão de carga são muito elevadas. Neste tipo de 

lubrificação existem substâncias que apresentem suas estruturas átomos de oxigênio, enxofre, 

cloro, fósforo ou chumbo. Estes elementos possuem elétrons não ligantes em suas camadas de 

valência que atraem fortemente os elementos constituintes das superfícies a serem 

lubrificadas, formando ligações covalentes (TRAJANO, 2013). 

Os valores de atrito característicos deste regime de lubrificação são maiores do que 

aqueles observados no regime hidrodinâmico, porém menores do que os relacionados com 

sistemas não lubrificados (atrito seco). No regime de lubrificação limítrofe, o atrito é 

essencialmente independente da viscosidade do fluido lubrificante, dependendo apenas das 

propriedades físico-químicas do filme molecular. 

De acordo com Silva (2005), em seus estudos experimentais e simulações numéricas, 

o coeficiente de atrito tem valores geralmente entre 0,1 e 0,3. Assim a película de lubrificante 

formada é mais fina, permitindo o contato entre as superfícies de vez em quando. Para que 

haja formação de película lubrificante, é necessário que o fluido apresente adesividade, para 
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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. 

 

2.1.4 Composição dos fluidos de corte  

 

 

A utilização de fluidos de corte melhora a eficiência dos processos de usinagem 

proporcionando: o aumento da vida da ferramenta de corte, maior controle de tolerância 

dimensional, melhoria no acabamento superficial da peça usinada, redução nas forças de 

usinagem e amenização de vibrações (ÁVILA, 2004). No entanto é necessário conter aditivos 

químicos que atuam como objetivo de melhorar as propriedades inerentes aos fluidos ou lhe 

atribuem novas características no produto final (GUIMARÃES, 2006). Portanto, os aditivos 

aumentam a eficiência dos fluidos de corte, reforçando ou conferindo características 

necessárias às exigências das máquinas modernas (MUNIZ, 2008). De acordo com Petrobrás, 

citado por Muniz (2008), os aditivos podem ser classificados em: 

 Emulsificantes: são produtos químicos utilizados na fabricação de fluidos de corte 

que conferem ao óleo mineral a propriedade de formar emulsões estáveis do tipo 

água em óleo (A/O) ou óleo em água (O/A), nas quais o óleo mantém suas 

propriedades.  

 Anticorrosivos: são substâncias químicas adicionadas aos lubrificantes que evitam 

o ataque dos contaminantes corrosivos às superfícies metálicas. Os agentes 

corrosivos podem ser produtos resultantes da própria oxidação do óleo, como 

também agentes externos contidos no ar atmosférico ou, no caso dos motores de 

combustão interna, ácidos formados na combustão.  

 Biocidas: reduzem a população de microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) 

em emulsões lubrificantes, evitando: a rápida degradação do fluido, a quebra da 

emulsão, a formação de subprodutos, a ocorrência de efeitos maléficos devido ao 

contato do homem com as emulsões contaminadas (dermatite, pneumonia).  

 Antiespumante: são agentes químicos que previnem e reduzem a formação de 

espuma estável devido à aglutinação das minúsculas bolhas de ar que se 

encontram na superfície do óleo, com a consequente formação de bolhas maiores, 

que em contato com o ar ambiente se desfazem com maior facilidade.  
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 Agentes de Oleosidade, Resistência de película, Extrema pressão (E.P) e 

Antidesgaste: reduzem o atrito e o desgaste entre as peças e rebolo. 

 

2.1.5 Propriedades e Características dos Fluidos de Corte 

 

Para o fluido de corte é necessário apresentar as seguintes propriedades (MUNIZ, 

2008). 

 Calor específico: Essa propriedade varia significativamente com a temperatura, e 

mostra aumentos significativos relacionados à maior polaridade da molécula e/ou 

à ligação de hidrogênio presente.   

 Condutividade térmica: A condutividade térmica dos hidrocarbonetos líquidos 

varia de 0,14 W/m
2
. Ka 0 ºC até 0,11 W/m2.K a 400 ºC. Esses valores podem ser 

aplicados a todos os óleos minerais e hidrocarbonetos sintéticos usados em 

lubrificantes.  

 Propriedades anticorrosivas: Essas propriedades são necessárias para proteger a 

peça, a ferramenta e os componentes da maquina operatriz contra a corrosão. 

 Propriedades antiespumantes: são necessários num fluido de corte para evitar 

formação de espuma persistente que venha dificultar a visualização do operador 

no momento da aplicação. 

 Propriedade antioxidante: essa propriedade evita que o fluido se oxide 

prematuramente sob as ações de altas temperaturas nas operações. 

 Compatibilidade com o meio ambiente: a compatibilidade do fluido com o meio 

deve ser analisada em relação à saúde humana, pois os operadores das maquinas 

estão exposto ao contato direto ao um longo período de tempo à aspiração de 

névoa e/ou vapores formados durante a operação dos componentes da máquina. 

 Absorção de calor: uma alta capacidade de absorção de calor é influenciada 

diretamente pela viscosidade do fluido, pelo calor específico, pela condutividade 

térmica e, em casos de fluidos aquosos, pelo calor latente de vaporização, o que 

influencia na propriedade de refrigeração do fluido.  

 Propriedade de lavagem e decantação de cavacos e impurezas: os cavacos devem 

ser removidos, o mais rápido e eficientemente possível da área de corte, para 

evitar a quebra de ferramentas e danos às peças. A viscosidade, a tensão 
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superficial e a facilidade de decantação os cavacos influenciam diretamente a ação 

de lavagem do fluido.  

 Umectação: é o poder que um líquido tem de molhar um sólido, podendo fluir 

sobre o mesmo, e deixando uma película. Uma capacidade de umectação alta faz 

com que a superfície da peça, o cavaco e as ferramentas sejam molhados 

rapidamente pelo fluido e influi diretamente sobre a capacidade de refrigeração do 

mesmo.  

 Antidesgaste: essa propriedade reforça a propriedade de lubrificação e os aditivos 

antidesgaste não são tão eficientes que resistam sozinhos a pressões de corte 

muito altas.  

 Estabilidade do fluido: propriedade necessária durante a estocagem e o uso para 

assegurar que o produto seja homogêneo ao chegar à área de corte. Os óleos 

solúveis são bastante sensíveis quanto à estabilidade, devido a variedades de 

componentes de que são formados. Entretanto, os óleos integrais e os fluidos 

sintéticos também apresentam a possibilidade de separação durante sua 

estocagem, caso os componentes que entrem em sua formulação não sejam 

selecionados de maneira correta.  

 Odores: é muito importante para fluidos de corte que haja ausência de odores 

fortes, pois nas operações de usinagem, grandes superfícies são expostas ao 

ambiente e o aquecimento durante a operação contribui ainda mais para o 

desprendimento de odores.  

 Precipitados: não é bom para o fluido de corte a formação de precipitados sólidos 

ou de qualquer outra natureza, pois o fluido deve garantir uma livre circulação no 

sistema. Os fluidos de corte solúveis em água são muito sensíveis a esse tipo de 

problema em presença de água dura. Já os sintéticos podem formar resíduos às 

vezes muito difíceis ou até mesmo impossíveis de serem removidos. 

 Viscosidade: é a propriedade dos fluidos que determinada o valor de sua 

resistência ao cisalhamento. Nos fluidos de corte, a viscosidade deve ser 

suficientemente baixa para assegurar a circulação do mesmo na máquina, em 

alguns casos, a viscosidade do fluido de corte deve ser relativamente alta para que 

possa exercer a sua função de lubrificante. 

 Transparência: o fluido deve ser transparente para que operador observe a peça 

durante o seu corte.  
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2.1.6 Fluidos de corte e aspectos ambientais 

 

 Estudos indicam que a demanda global de lubrificantes em 2012 foi de 39,2 milhões 

de toneladas e cresceu a uma taxa aproximada de 1,0% ao ano entre 2007 e 2012. Para o 

período de 2012 a 2017 espera-se um crescimento mais acelerado, devido ao 

superaquecimento das economias da America do norte e na Europa, mantendo-se assim um 

crescimento semelhante (BNDS, 2014).  

Aproximadamente 85% dos lubrificantes utilizados em todo mundo são de origem 

mineral, o uso deste criou muitos efeitos negativos sobre o meio ambiente, principalmente ao 

seu uso inadequado, no qual, resultava na contaminação das águas superficiais e subterrâneas, 

poluição do ar, contaminação do solo e, consequentemente, contaminação dos alimentos 

(SHASHIDHARA, 2010).  

No processo de usinagem a maioria dos fluidos utilizados é de base mineral. Este 

aumenta a produtividade e a qualidade da operação e lubrificação durante o processo de corte. 

Devido às suas vantagens, o consumo vem aumentando no setor da usinagem. Todavia, cerca 

de 80% das doenças profissionais dos operadores são causadas pelo contato direto com este 

tipo fluido de corte, causando irritação e alergia, isso ocorre devido ao ataque de 

microrganismos, bactérias e fungos (SHASHIDHARA, 2010). 

Segundo ALVES (2005), o manuseio incorreto gera resultados desagradáveis que 

vão desde os problemas no processo de fabricação e problemas a saúde do operador até o 

descarte prematuro.  

Tem-se observado nos últimos anos crescentes avanços tecnológicos tanto no 

desenvolvimento de novos materiais, como de máquinas ferramentas. Junto a isso, os órgãos 

ambientais e as autoridades públicas têm se preocupado em viabilizar a harmonia entre as 

atividades industriais e o meio ambiente. Esta vem tentando formular fluidos de corte 

biodegradáveis, que causam menos agressão meio ambiente e ao operador e proporcionar uma 

melhora significativa na vida das ferramentas. Muitos dos produtos químicos utilizados na 

composição dos fluidos de corte, como os biocidas, anticorrosivos, umectantes, 

antiespumantes e outros aditivos podem ter efeito nocivo. Para superar esses desafios, 

alternativas incluem lubrificantes sintéticos, sólidas lubrificantes e lubrificantes à base de 

vegetais. Estes fluidos são substitutos altamente atraentes para os óleos à base de petróleo, 

porque eles são ecologicamente corretos, renováveis, menos tóxicos, possuem excelente 

lubricidade, baixa volatilidade e boas características de viscosidade/temperatura. A tendência 

por lubrificantes de maior qualidade é resultado, principalmente, do desenvolvimento 
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tecnológico. Novos equipamentos demandam lubrificantes de maior qualidade para garantir a 

proteção dos equipamentos contra, por exemplo, superaquecimento e desgaste excessivo das 

peças, em novas condições de operação.  

Por outro lado, a sociedade atual exige que a legislação ambiental seja mais rígida 

com as indústrias, a fim de ajustar seus processos buscando atender aos três aspectos mais 

importantes para a sua sustentabilidade: tecnológico, econômico e ambiental.  

Assim a política ambiental segue leis nacionais e/ou internacionais, bem como leis 

estaduais, dependendo de cada situação, as empresas recebem um certificado ISO 14001, no 

qual, faz a empresa esteja comprometida com o meio ambiente (MARCELINO, 2013). 

O órgão responsável pela fiscalização das leis ambientais em relação a sua utilização 

e descarte de fluidos de corte no Brasil é o Conselho Nacional do meio ambiente 

(CONAMA). 

A Resolução do CONAMA Nº 430, de 13 de Maio de 2011, estabelece dentre tantos 

outros critérios o teor máximo de óleos minerais para o desgaste de efluentes líquidos para um 

teor máximo de 20mg/l. Em virtude desta restrição, o descarte de emulsões contendo óleo 

mineral a 6% torna-se inadequado, assim faz-se necessário reduzir a concentração do produto 

em grandes volumes de diluentes.  

A poluição gerada pelo descarte de uma tonelada de fluido usado, no solo ou em 

cursos de água, equivale, por dia, ao esgoto domestico de 40 mil habitantes. A queima 

indiscriminada do óleo lubrificante usado, sem um tratamento prévio de desmetalização, gera 

emissões significativas de óxidos metálicos, além de outros gases tóxicos (RUNGE; 

DUARTE, 1999). 

Para superar esses desafios, uma alternativa é trabalhar com novas formulações de 

fluidos de corte, os quais provoquem menor impacto ambiental. Segundo Heissel e Lutz 

(1998), citado por Alves (2005), para estes fluidos serem considerados compatíveis devem 

seguir os seguintes requistos: 

 Devem ser produzidos a partir de matérias primas regenerativas, 

principalmente as nativas. Devem ser poupados recursos valiosos. 

 Devem ser seguros fisiologicamente. Não deve apresentar efeitos tóxicos, 

carcinogênico e nenhum dano a saúde. 

 Devem ser compatível ecologicamente. Não deve ser misturado com água 

(um problema especial das emulsões) e não deve poluir a água. 
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 Após seu uso, os resíduos de fluidos de corte devem ser facilmente 

biodegradáveis e não devem, ao mesmo tempo, gerar quaisquer produtos de 

degradação nocivos. 

 Devem distingui-se pelas possibilidades de reciclagem simples e, portanto, 

não causar problemas de descarte. 

O uso de água juntamente com derivados do petróleo resultou em um sistema de 

amplo uso, oferecendo vantagem de refrigeração (proporcionada pela água), e de lubrificação 

(gerada pelos derivados do petróleo) (MARCELINO, 2013). 

Por outro lado, as características lubrificantes e refrigerantes podem ser alteradas por 

meio da concentração do óleo que dependem de cada necessidade (MARCELINO, 2013). 

Estes tipos de fluido são geralmente utilizados em operações de alta velocidade, devido a sua 

grande capacidade refrigerante (GUIMARÃES, 2006).  

Para aliar as funções de lubrificação e refrigeração de um fluido e melhor adaptar ao 

meio ambiente, a indústria vem utilizando cada vez mais os fluidos de corte de base vegetal, 

pois, têm sido uma alternativa para esses problemas, pois são ambientalmente amigáveis, 

biodegradáveis, menos corrosivos, possuem excelente lubricidade, baixa volatilidade e boas 

características de viscosidade/temperatura (EHRAN et al. 2006). São menos agressores ao 

operador e proporcionam uma melhora significativa na vida das ferramentas.  

Óleos vegetais apresentam excelentes propriedades lubrificantes, sendo adequados 

para a maioria das operações de usinagem, garantindo alto desempenho e alto acabamento 

superficial, mas tendem apresentar maior tendência de espumar que os fluidos semi-sinteticos 

ou sintéticos verdadeiros (GUIMARÃES, 2006). 

Alves e Oliveira (2006) desenvolveram um fluido de corte a partir de óleos vegetais 

e com uma menor quantidade de aditivos. Este fluido de corte apresentou-se menos agressivo 

ao meio ambiente e ao operador e resultados similares aos comparados aos fluidos de óleo 

integral, apresentando um bom desempenho mecânico.  

Geralmente os fluidos de corte amigos do ambiente são emulsões de base vegetal, 

assim para desenvolver um fluido deste tipo são necessários conhecimentos sobre emulsões e 

tensoativos. A seguir serão abordados estes temas. 
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2.2 TENSOATIVOS  

 

Os agentes tensoativos, também chamados de surfactantes, são substâncias que, pela sua 

estrutura química e propriedades, se adsorvem nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás e 

sólido-líquido, reduzindo a tensão interfacial. São moléculas anfifílicas, as quais têm a 

característica de possuírem solubilidades diferentes quando presentes em meio aquoso. As 

moléculas anfifílicas são formadas por um grupo estrutural polar chamado hidrofílico com 

afinidade pela água e grupos apolar, chamado de grupo hidrofóbico, que possui afinidade por 

óleo (compostos orgânicos) (NETO, 2002; AMORIN, 2003), como mostra a figura 03. 

 

Figura 03: Representação da estrutura de uma molécula de tensoativo. 

 

Fonte: Melo (2013). 

Presentes em baixas concentrações em um sistema têm a propriedade de adsorverem nas 

superfícies ou interfaces e de modificarem de forma significativa a energia livre superficial ou 

interfacial. em concentrações mais elevadas formam as estruturas chamadas micelas. A carga do 

tensoativo induz importantes forças eletrostáticas e causa interações iônicas, quando estes são 

dissolvidos em solução, agregam-se como micelas ou se adsorvem na interface liquida-gás. A 

afinidade química dos íons tensoativos com vários contra-íons representa um papel importante 

na determinação da solubilização (LANGE, 1999).  

Os tensoativos são classificados de acordo com a carga do grupo polar da molécula, 

assim são divididos em quatro grupos  iônico, anfóteros e não- iônicos 

 

2.2.1  Tensoativos iônicos 

 

Esses tensoativos são caracterizados em função da carga elétrica da parte hidrofílica. 

Destacando-se dois grupos básicos: 
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a. Aniônicos  

 

Os tensoativos aniônicos são substâncias que em sua constituição apresentam cargas 

negativas, no qual, são características de ânions e constituem a parte ativa em solução aquosa 

(BORSATO, 2004). Os tensoativos mais importantes destes grupos são os sais de ácidos 

carboxilatos e os sulfatados e em menor grau, os fosfatados (WILEY, 2006). 

Segundo Pires, 2002 os tensoativos aniônicos apresentam um elevado poder de 

detergência, espumante e umectância. Devido as suas características, esses tensoativos são 

bastante utilizados para a produção de detergentes, sabões, alquil sulfatos, alquil éteres, entre 

outros (MELO, 2013), Por exemplo, o sabão dodecilbenzeno sulfato de sódio é mais usado em 

lavagem de roupas devido a sua eficiência e ao seu baixo custo. 

 

b. Catiônicos 

 

Os tensoativos catiônicos apresentam em sua constituição carga positiva que, ao se 

ionizarem em solução aquosa, fornecem íons carregados positivamente na superfície ativa (parte 

polar) (BORSATO, 2004). Nessa classe de tensoativos destacam-se sais de amônio quartanário, 

no qual, são solúveis tanto em meio ácido como em meio alcalino, proporcionando desta 

maneira, um aumento na viscosidade e ação bactericida e as aminas de cadeias longas são 

utilizadas como óleos lubrificantes, como inibidores de corrosão em superfícies metálicas e 

como coletores de flotação na indústria de minérios. 

Os haletos de alquilamônio e haletos de tetra-alquilamônio são os mais numéricos. Assim 

como o brometo de dodecilamônio [CH3(CH2)10CH2NH3
+ 

Br
–
], são excelentes doadores para 

formar pontes de hidrogênio e podem interagir fortemente com água. Segundo Melo (2013), os 

tensoativos catiônicos não são bons detergentes e espumantes (com exceção dos óxidos de amina 

quaternizado com pH ácido) e também possuem propriedades bactericidas. 

Atualmente os tensoativos catiônicos desempenham um papel importante como agentes 

antissépticos em cosméticos, também são utilizados como fungicidas em gerais e germicidas e 

como amaciadores de tecidos e condicionadores de cabelo (WILEY, 2006). 

 

2.2.2 Tensoativos Anfóteros 

 

Os tensoativos anfóteros apresentam uma molécula de caráter duplamente iônico, no 

qual, em soluções aquosas apresentam características aniônicas ou catiônicas de acordo com as 
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condições de pH na solução. Esse caráter anfótero ocorre devido à combinação de qualquer 

grupo aniônico e catiônico agrupados em uma única molécula anfifílica. Geralmente, para 

valores de pH inferiores a 4, esses tensoativos atuam como catiônicos e para valores de pH entre 

4 e 9, esses atuam como não - iônicos, e para valores de pH entre 9 e 10, esses atuam como 

tensoativos aniônicos (GOMES, 2009a). 

2.2.3 Tensoativos não iônicos  

 

Essa classe de tensoativos não possui carga em suas moléculas, mas apresentam uma 

parte lipofílica e outra hidrofílica que se solubiliza em água, ligando-se a esta através de pontes 

de hidrogênio (BORSATO, 2004). Estes são compatíveis quimicamente com a maioria dos 

outros tensoativos, tendo suas propriedades pouco afetada pelo pH, assim esses tensoativos 

apresentam grandes possibilidades de aplicação, tornado-os bastantes atrativos na industria 

(MELO, 2013).  

Os tensoativos não iônicos são derivados do polioxietileno e polioxipropileno (de 

compostos com alquil fenol e álcool, ésteres de ácidos graxos, alquilaminas, amidas e 

mercaptanas) ou polialcoóis, ésteres de carboidratos, amidas de alcoóis graxos e óxidos de 

amidas graxas. (WILEY, 2006). 

Estes são bastante utilizados em formulações têxteis como lubrificantes e 

emulsionantes, xampus medicinais e suaves, detergentes multiusos, detergentes em pó e líquido 

para lavagem de roupa e louça, retardadores de tingimento, etc. (SANTOS, 2009). 

 

 

2.3  BALANÇO HIDROFÍLICO- LIPOFÍLICO (BHL) 

 

As moléculas de tensoativos se comportam de forma que as cabeças polares estejam 

voltadas para a fase aquosa, e suas caudas apolares voltadas para a fase óleo buscando, dessa 

maneira, um equilíbrio para o sistema desejado. No entanto, esse equilíbrio não acontece 

perfeitamente, pois uma substância sempre será mais solúvel ou na fase aquosa ou na fase oleosa 

(SILVA, 2008).  

Assim objetivando selecionar a escolha do melhor tensoativo a ser utilizado na 

formulação de uma emulsão, Griffin (1954) introduziu a noção semi-empírica de um método 

denominado de "Balanço Hidrofílico-Lipofílico" (BHL), no qual, corresponde uma escala 

numérica adimensional de valores de BHL na faixa de 1 e 20. À medida que esse valor aumenta 
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o tensoativo torna-se mais hidrofílico, enquanto que para valores de BHL muito baixo 

o tensoativo é lipofílico. Este índice permite estimular a hidrofilidade do agente emulsificante, 

considerando às proporções relativas das partes hidrofílicas e lipofílicas. Conforme a escala de 

Griffin (tabela 01) os tensoativos com valores de BHL numa faixa 3-6 são considerados agentes 

emulsificantes mais hidrofóbicos, geram emulsões do tipo O/A, por outro lado os tensoativos que 

apresentam os valores de BHL numa faixa 8-18 são considerados mais hidrofílicos e geram 

emulsões do tipo A/O. Portanto, este método de balanço hidrofílico - lipofílico (BHL) tem se 

tornado uma ferramenta útil na escolha do agente emulsificante para uma determinada fase 

oleosa. Haja vista, que o conhecimento dos valores de BHL permite concluir o comportamento 

esperado do composto e a orientação para suas aplicações. A tabela 01 mostra as variações de 

BHL para tensoativos e suas aplicações. 

 

Tabela 01: Variação e Aplicação do BHL (Balanço Hidrofílico - Lipofílico). 

VARIAÇÃO APLICAÇÃO 

1 a 3 Agentes Antiespuma 

3 a 6 Agentes Emulsionantes (A/O) 

7 a 9 Agentes Molhantes 

8 a 18 Agentes Emulsificantes (O/A) 

13 a 18 Detergentes 

Fonte: Neto (2002) 

 

2.4 EMULSÃO 

 

2.4.1 Definição  

 

Uma emulsão é definida como sendo uma mistura de dois líquidos imiscíveis ou 

parcialmente miscíveis, na qual uma das fases se encontra dispersa na outra sob forma de 

partículas de tamanho microscópico ou coloidal, que se mantém estabilizadas pela ação de 

agentes tensoativos, localizados na interface óleo/água (CAPEK, 2003).  
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2.4.2 Classificação das emulsões 

 

As emulsões podem ser classificadas de acordo com a natureza de sua fase dispersa. Se o 

óleo é a fase dispersa e a água é a fase contínua, a emulsão é dita óleo em água (O/A) ou direta. 

Se a água é a fase dispersa e o óleo é a fase contínua, a emulsão é dita como água em óleo (A/O) 

ou inversa. Ainda pode haver sistemas mais complexos, ditos como múltiplos, do tipo O/A/O e 

A/O/A. As fases desses dois tipos de emulsões encontra-se representados na figura 04. 

 

Figura 04: Representação das emulsões O/A e A/O. 

 

Fonte: Muniz, 2008 

 

Para formar uma emulsão são necessários três componentes básicos: água, óleo e um 

agente tensoativo, além de energia (mecânica ou não) suficiente para que ocorra a dispersão 

(IIDA, 2007). A agitação mecânica é de fundamental importância, pois é necessário dispersar a 

fase interna em pequenas gotas e o agente emulsificante adsorver-se nestas gotas, evitando assim 

a coalescência das gotículas ao parar a agitação mecânica (SCHRAMM, 1992). Assim, os 

agentes tensoativos são os componentes mais importantes para formar uma emulsão, pois suas 

moléculas estabilizam o sistema (FRANGE, 2010). Os agentes emulsificantes facilitam a 

emulsificação do sistema pela diminuição da tensão interfacial e pela formação de um filme 

rígido na interface entre a água e o óleo.  

Conforme Oliveira (2010) numa emulsão óleo/água o tensoativo se localizará na 

interface dos líquidos, com a porção polar direcionada para a água e a porção apolar direcionada 

ao óleo e quanto maior a quantidade de tensoativo adsorvido, maior será a estabilidade da 

emulsão.  
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2.4.3  Estabilidade das emulsões e sua importância  

 

A propriedade mais importante numa emulsão é a sua estabilidade, ou seja, é a sua 

capacidade em se manter homogênea durante um determinado período de tempo, mantendo 

suas características iniciais e a fase dispersa permanecendo uniformemente distribuída por 

toda a fase contínua (XAVIER, 2011).  

O tempo necessário para a separação de fases de uma emulsão pode variar de 

segundos, dias, meses a anos, dependendo de alguns fatores como: natureza do emulsificante 

(tensoativo), temperatura, agitação, viscosidade, tamanho das gotas, repulsões de duplas 

camadas elétricas, além do modo de preparo das emulsões e o campo gravitacional (MUNIZ, 

2008). 

De acordo com Muniz (2008), a estabilidade das emulsões de um fluido depende da 

manutenção das cargas elétricas repulsivas entre as gotículas de óleo dispersas em água.  

Os fenômenos que afetam a estabilidade e podem ocasionar a quebra da emulsão são: 

 A adição de ácidos e sais, que anulam as cargas repulsivas das gotículas. 

 A acidulação da emulsão, pela absorção de gás carbônico (CO2) durante o preparo. 

 O ataque bacteriano que, além do consumo de emulsificante e agentes anticorrosivos, 

gera subprodutos ácidos, resultantes de seu metabolismo, reduzindo o pH da emulsão 

e a proteção anticorrosiva.  

 A qualidade da água é importante, ela deve estar isenta de impurezas, microrganismos 

e excesso de cloro. A dureza da água é uma propriedade de grande importância no 

preparo de emulsões. A utilização de “água dura” no preparo das emulsões pode levar 

à formação de compostos insolúveis, resultando da combinação de cátions de cálcio, 

magnésio e ferro com sabões, agentes umectantes e emulgadores, podendo levar à 

quebra da emulsão.  

A água para o preparo da emulsão deve ser limpa e de boa qualidade, assim como o 

óleo, e também para o recipiente que o ocorrerá a mistura, este precisa estar em boas 

condições de limpeza. Também é preciso tomar certos cuidados com o óleo que será utilizado, 

devido a  sua oxidação, pois o óleo pode ser oxidado pelo oxigênio presente na atmosfera e 

contaminado pela ação de fungos e bactérias.  

Segundo Silva (1996), a instabilidade de uma emulsão pode se manifestar das 

seguintes maneiras: cremosidade, onde as partículas menos densas sobem para o topo da 

formulação; floculação, em que a força de repulsão entre as moléculas é diminuída e elas se 



23 
 

associam de maneira fraca e reversível por agitação; coalescência, onde as gotículas da fase 

interna se unem e formam outra gotícula sendo este processo irreversível; e a inversão quando 

ocorre a troca de fase (a externa torna-se interna e vice-versa). 

À medida que as emulsões se tornam instáveis, ocorrem mudanças nas suas 

características físico-químicas. Assim, para verificar tais variações, pode-se determinar o 

valor do pH, viscosidade, tamanho de partícula, potencial zeta, centrifugação e 

armazenamento sobre condições diversas  (ANVISA, 2004; FRANGE, 2010). 

Quando as emulsões são aplicadas em fluidos de corte, é importante notar que estas 

podem sofrer vários tipos de contaminações que aceleram o seu processo de degradação. Por 

esta razão, é importante controlar os parâmetros de estabilidade das emulsões para que a sua 

aplicação seja assegurar o desempenho a um nível mais elevado quanto possível. 

Neste trabalho, foram estudados a viscosidade e tamanho de partícula para identificar a 

estabilidade das emulsões O/A desenvolvidas com óleo de girassol epoxidado. 

 

 

2.2.3.2 Viscosidade  

 

A viscosidade é uma grandeza física relacionada à força de resistência ao movimento 

de um fluido, esta ajuda a determinar se um produto apresenta consistência ou fluidez 

apropriada para o comportamento do produto ao longo do tempo, e indica se a estabilidade é 

adequada (BRASIL, 2004).  

A viscosidade é umas das propriedades mais importantes no que diz respeitos ao bom 

funcionamento dos fluidos. No caso de compostos orgânicos, ela aumenta com o 

comprimento da cadeia carbônica e com a instauração. As curvas do comportamento 

reológico das emulsões são determinadas pela relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa 

de cisalhamento. 

De acordo com Neto (2002), a viscosidade caracteriza o comportamento do fluxo do 

fluido sob uma variedade de condições, incluindo os efeitos da temperatura, pressão e taxa de 

deformação. 

Dentre os principais fatores que influenciam a viscosidade das emulsões destacam-

se: a viscosidade da fase externa, a fração volumétrica da fase interna a distribuição e o 

diâmetro médio das gotas da fase interna. A viscosidade de uma emulsão aumenta com a 

diminuição do diâmetro das gotas presentes na fase interna e diminui com a diminuição do 
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componente da fase interna. Esta apresenta uma relação de proporcionalidade com a 

viscosidade da sua fase externa. Deve-se destacar que a reologia de uma emulsão está 

associada não só ao conteúdo de fase interna, mas, também, à distribuição e ao diâmetro 

médio das gotas presentes na fase interna.  

De acordo com Azzini (1999) o aumento da viscosidade indica a estabilidade de uma 

emulsão. 

Estudos realizados por Frange (2010) mostram que a estabilidade da emulsão com 

óleo de oliva/água, manteve-se estáveis em temperaturas ambientes e apresentou um fluxo 

pseudoplástico, com a viscosidade diminuindo com o aumento da tensão de cisalhamento 

aplicada. 

Oliveira (2010) destaca as pesquisas desenvolvidas por Salager (1999) em que se 

avaliou a influência do tamanho de gota na viscosidade de uma emulsão. Foram estudadas 

emulsões com a mesma natureza da fase interna, porém diferentes quanto ao tamanho de gota. 

Desta forma, as emulsões com gotas pequenas apresentaram viscosidade maior e vice-versa. Esta 

distribuição está diretamente ligada à estabilidade de uma emulsão, pois quanto menor o 

diâmetro das gotas formadas na fase dispersa, mais estável será o sistema. A dependência do 

tamanho da gotícula a fatores como grau de cisalhamento, tensão interfacial, o tipo de 

emulsificante e da composição das fases contínua e dispersa. 

 

 

2.2.3.3 Tamanho de Partícula  

 

As partículas formadas na emulsão variam em tamanho, gerando uma distribuição de 

tamanhos de gotas. O tamanho de partícula interfere diretamente nas propriedades da emulsão, 

alterando a viscosidade e assim como a sua estabilidade. A caracterização do tamanho de 

partícula de uma emulsão é fundamental para levantamentos de suas propriedades, no controle 

da produção, na especificação e dimensionamento de equipamentos, redução de custos com 

transporte e tratamentos (OLIVEIRA, 2010). 

De acordo com Xavier (2011), uma emulsão estabilizada é aquela na qual as partículas 

dispersas mantêm-se suas características iniciais e permanecem distribuídas uniformemente por 

toda a fase contínua. As gotículas formadas na emulsão variam em tamanho, gerando uma 

distribuição de tamanhos de partícula Este tamanho interfere diretamente nas propriedades da 

emulsão, alterando sua viscosidade e assim a sua estabilidade. 
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Segundo Muniz (2008), a maior ou menor estabilidade dependente dos fatores como 

distribuição dos tamanhos das partículas, viscosidade da fase continua, proporção volumétrica 

das fases, temperatura e outros fenômenos que alteram os diâmetros médios, reais ou efetivos, 

das gotas, tais como o movimento às forças gravitacionais e o movimento browniano. Entretanto, 

podem ocorre vários tipos de desvios deste comportamento, levando à cremação, à floculação à 

coalescência e separação de fases (FRANGE, 2010). 

 

 

2.5 ÓLEOS VEGETAIS 

 

Os óleos vegetais constituem-se basicamente de moléculas de triglicerídeos. O termo 

"óleo" é usado para triglicerídeos que são líquidos à temperatura ambiente. Estes são 

insolúveis em água. O triglicerídeo é um éster, constituído de uma molécula de glicerol ligada 

a três moléculas de ácidos graxos Figura 05. 

Figura 05: Esquema de uma molécula de triglicerídeos, onde R1, R2 e R3 representam as cadeias 

carbônicas dos ácidos graxos. 
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Fonte: Knothe e Gerpen, (2006). 

Além de possuírem ácidos graxos e glicerídeos em sua composição, os óleos vegetais 

também são constituídos de algumas substâncias como esteróis, tocoferóis, fenóis, 

flavonóides, compostos voláteis, vitaminas, pigmentos etc (PEREIRA, 2007). 

Os ácidos graxos, constituintes dos triglicerídeos, diferem entre só principalmente 

pelo tamanho da cadeia carbônica, número e orientação das ligações duplas. A variação da 

decomposição de ácidos graxos nas moléculas de triglicerídeos de óleos depende do tipo de 

planta de onde são extraídos, das condições de crescimento da planta, como estação do ano, 

tipo de solo, etc. Os ácidos graxos contribuem para 94-96% do peso total de uma molécula de 
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triglicerídeos de óleo. Os ácidos graxos mais comuns nas composições de óleos naturais são 

mostrados na tabela 02. 

 

Tabela 02: Alguns ácidos graxos comuns presentes na composição dos óleos vegetais. 

Fonte: Pereira (2007). 

 

Existe uma grande diversidade de oleaginosas em todo mundo, de acordo com 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os mais usados são os óleos de 

mamona, soja, pinho, girassol, coco, oiticica, dendê e maracujá. O uso desses óleos está 

fundamentado na presença de diversos tipos de ácidos graxos, que possuem suas estruturas 

insaturações, que são sítios de reação de adição. A partir desse contexto a reações de 

aminação e epoxidação utilizando esses óleos têm sido bastante usados (ALCIDEZ, 2009). 

As cadeias saturadas e insaturadas nos óleos determinam as diferenças entre as 

propriedades químicas e físicas, tais como ponto de fusão, peso específico, viscosidade, 

solubilidade, reatividade química, estabilidade térmica e oxidativa (MELO, 2010). 
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2.5.1. Óleo de girassol  

 

Os óleos vegetais refinados contêm uma percentagem de 98% de triglicerídeos e nos 

outros 2% estão fosfatídeos, esteróis, tocoferóis, ácidos graxos livres, etc  

O girassol (helianthus annus) possui uma cultura de ampla capacidade de adaptação 

às diversas condições de latitude, longitude e fotoperíodo.  

Os maiores produtores do grão de girassol (Helianthus annuus) são Argentina, 

Rússia, USA, China, França e Índia. No Brasil a produção ainda é pouca expressiva, mas 

atualmente o produto vem se consolidando e conquistando o seu espaço no mercado, de modo 

que esta oleaginosa já ocupa o quarto lugar em volume de produção, perdendo apenas para a 

soja, palma e colza (PEREIRA, 2007). 

Das sementes do girassol se extrai um óleo de excelente qualidade nutricional e com 

um ótimo rendimento em torno de 48 a 52%.  

As tabelas 03 e 04 apresentam as características físico-químicas e a composição de 

ácidos graxos presentes no óleo de girassol. 

 

Tabela 03: Características Físico - Químicas do óleo de girassol.  

Propriedades Físico-Químicos Unidades Faixa de aceitação para consumo 

Densidade Relativa - 
0,918 - 0,923 (20ºC/20ºC) 

0,915 - 0,920 (25ºC/25ºC) 

Índice de Refração - 1,467 - 1,469 

Índice de Iodo gI2/ 100g 110 - 143 

Índice de Saponificação mg KOH/g 188 - 194 

Matéria Insaponificável g/100g < 1,5 

Acidez, óleo refinado g ácido oléico/100g < 0,3 

Acidez, óleo semi-refinado g ácido oléico/100g < 0,5 

Acidez, óleo puro g ácido oléico/100g < 2,0 

Acidez, óleo virgem g ácido oléico/100g < 2,0 

Índice de peróxido meq/kg < 10,0 

Fonte: Pereira (2007). 
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Tabela 04: Composição de ácidos graxos do óleo de girassol. 

Ácidos Graxos Estrutura (g / 100g) 

- C<14 < 0,4 

Mirístico C 14:0 < 0,5 

Palmito C 16:0 3,0 - 10,0 

palmitoléico C 16:1 < 1,0 

Esteárico C 18:0 1,0 - 10,0 

Oléico (ω -9) C 18:0 14,0 - 35,0 

Linoléico (ω -6) C 18:2 55,0 - 75,0 

A - Linolênico (ω -3) C 18:3 < 0,3 

Araquídico C 20:0 < 1,5 

Eicosenóico C 20:1 < 0,5 

Behênico C 22:0 < 1,0 

Lignocérico C 24:0 < 0,5 

Erucico C 22:1 < 0,5 

Tetracosenóico C 24:1 < 0,5 

Fonte: Pereira (2007). 

 

2.6 ÓLEO VEGETAL EPOXIDADO 

 

Os óleos vegetais epoxidados são produzidos a partir da reação de perácidos orgânicos 

com carbonos insaturados, presentes em óleos vegetais, formando grupo epóxi, ou anel 

oxirânico, na estrutura do material graxo (MONTEAVARO et. al., 2007). O epóxi é um anel de 

três membros constituídos por um átomo de oxigênio e outros dois átomos de carbono todos 

ligados entre si, formando assim éteres cíclicos (SOLOMONS, 2011). A função epóxi está 

representada na Figura 06 e é composta por um anel de três membros denominado de oxirano.  

 

Figura 06: Éter cíclico com três átomos de carbono formando um anel oxirano. 

 

Fonte: Pedrozo, 2009. 
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Estudos realizados por Holleben et. al. (1996) mostraram que os epóxidos ou oxiranos 

são versáteis intermediários em síntese orgânica preparados através de uma variedade de 

materiais de partida e que podem gerar, simultaneamente, até dois carbonos quirais. Em razão da 

polaridade e da tensão do anel de três membros, os epóxidos são suscetíveis a reações com um 

grande número de nucleófilos, eletrófilos, ácidos, bases, agentes redutores e alguns agentes 

oxidantes. A adição de nucleófilos a epóxidos, gera produtos 1,2-dissubstituídos, que, tem sido 

os mais estudados e muito utilizados em síntese orgânica. (HOLLEBEN et al,1996).  

Os reagentes epoxidantes são substâncias químicas responsáveis pela adição de um 

átomo de oxigênio numa ligação dupla carbono-carbono formando um anel epóxido. Estes 

compostos são obtidos através da ação de sistemas enzimáticos, os quais são capazes de epoxidar 

olefinas não funcionalizadas (HOLLEBEN et. al. 1996). O peróxido de hidrogênio tem sido o 

reagente epoxidante mais atrativo na epoxidação, tanto do ponto de vista ambiental quanto 

econômico, pois é barato, facilmente disponível e fornece água como subproduto. Entretanto, 

devido à sua baixa eletrofilicidade, é necessário um ativador para reagir com uma olefina 

(FARIAS, 2010). Esta ativação, usualmente, é feita pela conjugação do grupo hidroperóxidos 

com ligações múltiplas ou pela ação de um catalisador metálico (HOLLEBEN et. al 1996).  

As reações de epoxidação são realizadas com ácidos peroxicarboxílicos, como ácido 

peracético, ácido perfórmico e ácido perbenzóico. Porém, estas metodologias apresentam 

desvantagens, como o manuseio de grandes escalas industriais e o descarte de substâncias 

agressivas ao meio ambiente (Wanderley Neto, 2009). Assim, algumas mudanças vêm sendo 

desenvolvidas no cenário mundial para diminuir os impactos ambientais causados com o 

descarte desses produtos. A epoxidação com perácidos, gerado in situ pela reação com peróxido 

de hidrogênio (H2O2), é um dos métodos mais utilizados na indústria para obtenção de epóxidos. 

Devido à sua alta reatividade do anel oxirano, os epóxidos podem atuar como matéria-prima para 

a síntese de uma variedade de produtos químicos, tais como alcoóis, glicóis, alcanolaminas, 

carbonilo compostos, compostos olefínicos, polímeros como poliésteres, poliuretanos e resina 

epóxi. A vantagem da utilização do H2O2 como agente oxidante é que após a reação é formado 

água como subproduto.  

Segundo Rubio (2005), os mecanismos para a formação do perácido podem ser 

demonstrados através de duas rotas diferentes. Uma rota não catalítica (rota A) e outra catalisada 

com ácido fórmico (rota B) (Figura 07). A rota A, consiste na adição de peróxido de hidrogênio 

ao carbono da carbonila num ataque nucleofílico, para a formação de um estado tetraédrico 

intermediário, com a subsequente perda de uma molécula de água. A rota B é realizada em meio 

ácido, ocorrendo inicialmente a protonação do oxigênio da carbonila, ativando assim o carbono 
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deste grupo funcional para que venha a sofrer o ataque nucleofílico do peróxido de hidrogênio. 

Em seguida, ocorre a perda de uma molécula de água e o oxigênio carbonílico é desprotonado, 

formando um mol de perácido fórmico (RUBIO, 2005). 

 

Figura 07: Mecanismo de formação do perácido segundo rota A e rota B. 

 

Fonte: Lehnen (2011). 

Conforme o mecanismo apresentado para a formação do perácido, o carbono da 

carbonila do ácido fórmico será o sitio eletrofílico, enquanto os átomos de oxigênio do peróxido 

de hidrogênio serão os sítios nucleofílico. Após a formação da espécie ativa, que irá atacar as 

duplas ligações, ocorre a formação do epóxido, conforme pode ser observar na figura 08. 
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Figura 08: Mecanismo para a formação do epóxido. 

 

Fonte: Lehnen (2011). 

O perácido reage com os carbonos insaturados do substrato, formando o anel 

epoxidílico. Os ácidos carboxílicos mais utilizados são o acético e o ácido fórmico. A utilização 

do ácido acético requer a presença de um catalisador orgânico para que ocorra a formação do 

perácido. Neste caso, o mais utilizado é o ácido sulfúrico. Essa reação gera produtos  laterais, 

como dióis, devido à abertura do anel. A utilização do ácido fórmico dispensa o uso do 

catalisador ácido, o que minimiza a formação desses produtos laterais (MARIATH, 2011).  

Gan et. al. (1992) estudaram a cinética da reação de epoxidação e de clivagem oxirânica 

de ésteres metílicos derivados do óleo de palma por ácidos peracético e perfórmico. Neste estudo 

observou-se que a epoxidação com quase completa conversão e significante abertura do anel 

ocorreu na presença de benzeno. O efeito estabilizante do benzeno nos oxiranos é atribuído à 

natureza heterogênea do sistema empregado usando um solvente orgânico, onde somente uma 

pequena quantidade de ácido fica presente na fase do óleo. Porém, não é aconselhável devido à 

toxicidade do benzeno a saúde.  

Derawi e Salimon (2010) ressaltam que a epoxidação pela rota do acido fórmico com 

catalise homogênea ácida, é uma forma mais simples e barata de realizar a epoxidação de óleos 

vegetais. Estudos foram realizados por Derawi e Salimon (2010) com ácido perfórmico gerado in 

situ - (HCOOOH) - para produzir óleo de palma epoxidado. O ácido perfórmico foi produzido 

através da mistura de ácido fórmico (HCOOH), sendo o veículo de oxigênio, e peróxido de 
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hidrogénio (H2O2) como doador de oxigênio em várias razões estequiométricas: HCOOH: H2O2. 

O efeito da concentração de H2O2 e de HCOOH, temperatura, agitação e tempo de reação, foram 

estudados e os resultados mostraram que o teor de epoxi foi ótimo com  razão molar de 1: 5: 2 a 

150 minutos. 

Todavia, Pedrozo (2009) observou nos seus estudos de síntese de epoxidação que a 

melhor condição para a reação de epoxidação foi com a estequiometria 1:1:4 (mols de 

insaturação: ácido fórmico 85%: peróxido de hidrogênio 30%, respectivamente), na ausência do 

solvente orgânico. Assim, nessas condições, foi obtido um grau de epoxidação (GE) de 99% com 

custos reduzidos, já que foram empregados reagentes em menor concentração sem o uso de um 

solvente clorado. 
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3  METODOLOGIA  

 

 

Neste capitulo serão apresentados os procedimentos experimentais utilizados no 

desenvolvimento desta dissertação, os quais estão descritos no esquema da Figura 09. 

 

Figura 09: Esquema das etapas da metodologia aplicada. 

 

Nos itens a seguir descrevem-se as etapas citadas no esquema. 

 

3.1 EPOXIDAÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL 

 

Pesquisas vêm demonstrando o potencial de diversas oleaginosas para a produção de 

lubrificantes industriais, dentre elas o óleo de girassol representa uma alternativa para a 

produção de biolubrificante, devido ser ambientalmente correto, apresenta baixa volatilidade e 

alta biodegradabilidade.  

A escolha para trabalhar nessa pesquisa com óleo vegetal de girassol baseada no 

fator da mesma ser uma oleaginosa de fácil produção na região e também devido aos estudos 

realizados por Trajano (2010), que mostraram bons resultados e desempenho tanto nas 

propriedades físico-químico como  desempenho tribológico. 

O óleo de girassol foi epoxidado empregando o perácido fórmico, o qual, foi 

preparado in situ  a partir da mistura de ácido fórmico (85%, V/V) e peróxido de hidrogênio 
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(50%, V/V), na estequiometria molar de 1:11:5 óleo de girassol, peróxido de hidrogênio e o 

ácido fórmico, respectivamente. 

A reação ocorreu adicionando ao óleo vegetal, ácido fórmico e deixando em agitação 

por 30 minutos. Em seguida, adicionou-se a essa mistura peróxido de hidrogênio gota a gota, 

até o término da adição que foi por volta de 20 minutos. 

Essa adição deve ser lenta, pois a combinação entre o peróxido de hidrogênio e o 

ácido fórmico forma a espécie ativa da reação, o ácido perfórmico. Após a completa adição do 

peróxido de hidrogênio a mistura foi mantida por mais 3 horas sob agitação, a uma 

temperatura de 50ºC. Essas condições foram definidas segundo Goud et. al. (2005), que 

variou temperatura, estequiometria em seus estudos, encontrando uma boa conversão. 

Após esse procedimento, a emulsão se desfez em duas fases. As fases obtidas foram 

transferidas para um funil de separação, no qual a fase aquosa foi separada da fase orgânica. 

Em seguida a fase orgânica foi lavada com água destilada a 70°C para retirar todo o ácido 

fórmico residual, até chegar ao pH na entre (6-7). Foi adicionado um sal (Bicarbonato de 

sódio) para auxiliar o sistema atingir o pH desejado. Finalmente, o óleo biolubrificante foi 

seco em estufa a 90-100°C por 4 h. 

 

 

3.2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO DE GIRASSOL EPOXIDADO  

 

3.2.1 Densidade Absoluta  

 

A densidade foi determinada com um picnômetro. Inicialmente, em uma balança 

analítica o picnômetro foi pesado vazio e em seguida com água. Após lavar e secar o 

picnômetro, pesou-se o óleo lubrificante e o óleo puro de girassol. Esse procedimento foi 

realizado no Laboratório de Química da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT), segundo a norma 

do Instituto Adolfo Lutz (1985, p. 18-21).  
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3.2.2 Índice de Acidez para lubrificantes  

 

A análise do índice de acidez foi realizada no laboratório de combustíveis e 

lubrificantes, seguindo a norma ASTM D664, utilizando titulador automático potenciometrico 

KEM AT-500N-2 contendo bureta automática de 20,0 mL (resolução 0,001 mL) previamente 

calibrados pelo INMETRO. Inicialmente, foi pesado cerca de 5,0 g de biodiesel. Em seguida, 

a amostra foi diluída em 50 mL de isopropanol (pureza 100% e 98,7%). Para a detecção 

potenciométrica foi utilizado um eletrodo combinado de vidro contendo uma solução 

etanólica de LiCl 2,0 mol/L com eletrólito interno (GONÇALVES et al., 2013). 

 

3.2.3 Índice de Iodo  

 

Para melhor avaliar as reações de adição à duplas ligações, como é o caso da 

epoxidação, é importante medir o grau de insaturação dos ácidos graxos. Por isso, utilizou-se a 

técnica de determinação do índice de iodo (I.I). Essa técnica define o número de insaturações 

existente em substâncias graxas, expresso em "g de iodo em 100 g da amostra" (% de iodo 

absorvido). Quanto maior o índice de iodo, mais ligações insaturadas estão presentes no óleo ou 

gordura analisados. Essa análise foi realizada no Laboratório de Química ECT, seguindo o 

método de Akishino (2008, p. 69).  

Em um erlenmeyer de 250 mL, pesou-se 10 g da amostra, em seguida adicionou-se 20 

mL de clorofórmio (triclorometano) e pipetou-se 25 mL da solução de Wijs. A mistura foi 

agitada cuidadosamente e colocada em repouso em um local escuro por 30 minutos, à 

temperatura ambiente (27ºC). Após esse tempo adicionou-se 20 mL de solução de iodeto de 

potássio e 100 mL de água destilada. A solução foi titulada com tiossulfato de sódio 0,1 N até 

que a cor amarela tenha quase desaparecido. Adicionou-se 2 mL de amido e a titulação 

continuou com a solução de tiossulfato lentamente até o ponto final (desaparecimento da cor 

azul). Foram realizadas as provas em branco.  

O índice de iodo foi calculado pela equação: 

 

I. I. = (B-C). N. 12,69 / A                              :                                                            Equação (01) 
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Sendo: 

A: Massa da amostra.  

B: consumo de solução de tiossulfato de sódio na titulação da prova em branco 

C: consumo de solução de tiossulfato de sódio na titulação da amostra.  

N: normalidade de tiossulfato de sódio utilizado na solução. 

 

3.2.4 Índice de oxirano  

 

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 oxirano absorvido (%) é calculado em função da quantidade de halogênio consumido. Essa 

analise foi realizada no Laboratório de Química da ECT, seguindo a Norma ASTM D 1652. 

Na determinação do índice de oxirano, pesou-se 0,4 g da amostra do epóxido num 

erlenmeyer, e então, adicionou-se 15 mL de diclorometano sob agitação. Em seguida, adicionou-

se 10 mL da solução de brometo de tetraetilamônio e 8 gotas do indicador de violeta. Por fim, 

titulou-se com uma solução de ácido perclórico 0,1N até que a solução passasse da cor azulada 

para esverdeada sendo anotado, o volume gasto na titulação. A cor verde deve ficar estável por 

pelo menos 30 segundos..   

O cálculo do teor de epóxido (I.O) foi realizado de acordo com as equações 02, 03 e 04: 

 Porcentagem em peso de epóxido (E): 

 

E= 4.3 x V x N/W, onde:                                                                   Equação (02) 

 

E = Porcentagem do teor de epóxido, %; 

V = Volume gasto na titulação, em ml; 

N = Normalidade da solução de ácido perclorico; 

W = Massa da amostra de epóxido purificado, em g. 

 

 Peso equivalente em epóxido (WEEW):                                   

 

(WEEW) = 43 x 100/E                                                            Equação (03) 
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Onde 43 = massa molar do anel epóxido 

 Porcentagem em peso do oxigênio oxirano (O) 

 

O = 16/43 x E                                                                          Equação (04) 

O = 1,6 x V x N/W 

 

3.2.5  Viscosidade  

 

A determinação da viscosidade dos óleos epoxidados e das emulsões estudadas foi 

realizada no reomêtro Brookfield Viscometer – Brookfield Engineering Labs que se baseia na 

variação rotacional de um sensor do tipo cilindro concêntrico (spindle – CP48) imerso no fluido. 

O comportamento reológico e as respectivas viscosidades foram obtidos através de variações na 

taxa de cisalhamento na faixa de 0 - 3000 (s
-1

), durante 150 s, com uma medida por segundo, 

com dois níveis de temperatura (40ºC e 100ºC).  

O viscosímetro Brookfield (Figura 09) é utilizado na caracterização de diversos 

materiais, sendo usado em fluxos de baixa e alta taxa de cisalhamento. Seu sistema 

operacional é adaptado a um banho termostatizado acoplado a um computador, trabalhando 

com pequenas quantidades de amostra no recipiente da análise aproximadamente 70 mL. 

 

Figura 10: Sistema utilizado para estudo da reologia e determinação da viscosidade das emulsões de 

20% e 25% de óleo epoxidado. 

 

Fonte: Santos, (2010). 
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3.2.6 Ressonância Magnética Nuclear  

 

Os espectros de RMN das amostras de óleo vegetal epoxidado e não epoxidado  

foram obtidos em espectrômetro de Bruker AVANCE
®
 200 operado a 50 MHz para RMN

13
C, 

50 MHz para DEPT 135 e 200 MHz para RMN
1
H. Foram utilizados tubos de vidros de 5 mm 

de diâmetro e clorofórmio deuterado (padrão TMS) como solvente, na temperatura ambiente. 

As amostras foram preparadas em uma concentração aproximada de 0,25 mg/mL. 

 

3.2.7 Análise Termogravimétrica  

 

A estabilidade térmica do óleo epoxidado foi determinada utilizando um analisador 

termogravimétrico e calorímetro simultâneo do Modelo: SDTQ600, Fabricante: TA 

Instruments. Para a realização deste ensaio, utilizou-se 10 mg da amostra de óleo de girassol 

epoxidado, numa taxa de aquecimento de 20 °C/min, iniciando a corrida em 20 °C e chegando 

a uma temperatura final de 900 °C, em atmosfera de nitrogênio e de ar sintético a uma vazão 

do gás de purga 50 mL/min. 

 

 

3.3 EMULSÕES  

 

3.3.1  Preparo das Emulsões 

 

A determinação da concentração de óleo epoxidado para o estudo da estabilidade da 

emulsão O/A foi fundamentada nos trabalhos desenvolvidos por Ferrari (2002), Lima et al. 

(2006) e Pianovski et al (2008), os quais, obtiveram emulsões estáveis com óleos de andiroba, 

babaçu e pequi na concentração de óleo de 10%. Silva (1994) desenvolveu emulsões do tipo 

O/A utilizando concentrações de 5%, 10% e 30 % do óleo de pequi. Muniz (2008) realizou 

estudos de estabilidade com concentrações de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% de óleo 

mineral naftênico.  



39 
 

Inicialmente a estabilidade das emulsões O/A foram verificadas visualmente com as 

concentrações de óleo epoxidado de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 35% e com uma 

concentração constante de tensoativo (3,2%). Todavia, as emulsões que apresentaram de 

imediato uma estabilidade por meio de análises visuais, foram as emulsões com 20% e 25% 

de óleo epoxidado. Para estas amostras foram realizados ensaios de pH, viscosidade e 

tamanho de partícula. Para verificar a eficiência da estabilidade dessa emulsão, foram 

preparadas novas formulações, mantendo a concentração de óleo (20% e 25%), porém 

variando a concentração de tensoativo (1%, 2,5% e 5%). A concentração de 10% também foi 

avaliada e realizados estudos tribológicos dessas três concentrações de óleo epoxidado.  

Nos testes de bancadas as emulsões foram preparadas separadamente, em um becker 

de 250 mL, no qual foi solubilizado o tensoativo (sabão base composto de óleo de coco e 95% 

de sebo bovino) a uma temperatura igual a 60ºC, sob agitação mecânica de 700 rpm. Após 

esse procedimento, adicionou-se 10 g de óleo epoxidado e assim submetendo-o à agitação por 

10 minutos (FRANGE, 2009). Todas as emulsões desenvolvidas tiveram a mesma 

formulação. 

 

3.3.2 Estudo da Estabilidade das Emulsões 

 

O estudo de estabilidade foi fundamentado de acordo com o Guia de Estabilidade 

sugerido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que propõe que as 

amostras devem ser submetidas ao armazenamento, em condições que possibilitem aceleradas 

mudanças, obtendo assim informações sobre a sua estabilidade no menor tempo possível 

(ANVISA, 2004). 
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3.3.2.1 Ensaios Organolépticos 

 

Inicialmente, a estabilidade das emulsões foi avaliada quanto aos ensaios 

organolépticos, os quais permitem avaliar visualmente e de imediato, as características das 

amostras, verificando as alterações macroscópicas, como a separação de fases, a formação de 

grumos, como também a cor, odor e aparência. Essa análise foi realizada num período de 24 

horas, à temperatura ambiente (25º), em provetas de 25 mL (subdivisões 1 mL) (Método 

Selub 08-PETROBRÁS), para avaliação do grau de separação de fase da emulsão 

 

3.3.2.2 Análise da distribuição de tamanho de partícula 

 

O tamanho de partícula foi obtido utilizando o equipamento da Brookhaven 90 Plus 

Nanoparticle Size analyzes (modelo 90 Plus/BI - MAS), o qual possui como faixa de trabalho 

diâmetro entre 2 e 3  µm. sendo a sua intensidade de  15 mW. A temperatura é controlada de 

5ºC a 75ºC, sendo para essa análise mantida constante 25ºC. As medidas são realizadas com 5 

leituras de 30 segundos, totalizando 150 segundos. Para realizar essa análise, as emulsões 

foram diluídas numa proporção de 1/10 e homogeneizadas até a completa dispersão. Após a 

diluição, as amostras foram colocadas em uma cubeta de quartzo e transferidas para o 

equipamento para a determinação do tamanho de partículas.  

 

 

3.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TRIBOLÓGICO DAS EMULSÕES 

 

3.4.1 Ensaios de Contato Esfera-Plano  

 

A avaliação da lubricidade foi realizada usando o High Frequency Reciprocating Rig 

(HFRR) da PCS Instruments no laboratório do Grupo de Estudos Tribológicos e Integridade 

Estrutural (GET) da UFRN. O ensaio consiste no deslizamento alternado de uma esfera sobre 

um disco. 

O disco (AISI 52100) foi preparado através de lixamento (220# a 1200#) e, 

posteriormente polido para atingir uma rugosidade Ra de 0,02 μm. Após esse procedimento, o 

disco e a esfera foram limpos com detergente secos com papel toalha e colocados num becker 
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com tolueno, por 7 minutos. Após este tempo, foram secas em ar quente e imersos em acetona 

para continuar a limpeza por mais 3 minutos no banho ultrassônico. Ao término da limpeza, 

secou-se com ar quente, deixando a peças prontas para o ensaio tribológico. 

A Figura 11 apresenta detalhadamente o posicionamento do corpo de prova e do 

contra corpo submergidos em óleo lubrificante, através de um desenho esquemático do 

HFRR. O ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D6079-04 e as condições de 

trabalho estão mostradas na Tabela 05. 

 

Figura 11: Desenho esquemático do ensaio no equipamento HFRR. 

 

Fonte: FARIAS, 2011. 

 

Tabela 05: Parâmetros usados no ensaio tribológico para verificar atrito e desgaste. 

 

Parâmetros usados no equipamento High Frequency Reciprocating Rig 

Frequência Carga Deslocamento Temperatura Tempo 

50 Hz 2 N 1 mm 60 º C 75 min 
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Após a preparação do corpo de prova e do contra corpo, preparou-se o ensaio para 

análise tribológica de contato não conforme. Inicialmente, colocou-se o disco no suporte 

inferior, em seguida a esfera no suporte superior (Figura 12) e o lubrificante no suporte 

inferior. Neste equipamento, foram colocados 2 mL de emulsão em um recipiente que contém 

o par tribológico em contato (esfera-disco). O posicionamento do disco e da esfera nos seus 

respectivos suportes é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12: Posicionamento do disco e da esfera nos suportes (a) e (b), e configuração do contato no 

equipamento HFRR (c), respectivamente. 

 

Fonte: FARIAS, 2011. 

 

Durante os ensaios foram medidos o coeficiente de atrito e o percentual de filme 

formado. Após o ensaio, a esfera é retirada do suporte de ensaio e o excesso de óleo é 

removido com papel absorvente. Posteriormente, o diâmetro de escara de desgaste da esfera 

foram avaliados via microscopia óptica. A média aritmética dos diâmetros da escara nos eixos 

x e y, o WSD, associa-se ao grau de lubricidade do lubrificante. Assim valores altos de WSD 

indicam um maior desgaste da esfera e, portanto, um fluido com menor poder de lubrificação 

(FARIAS, 2011).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE GIRASSOL EPOXIDADO 

 

 

As propriedades físico-químicas são importantes para avaliar a qualidade de um 

lubrificante. Na tabela 06, estão apresentadas algumas dessas propriedades do óleo de girassol 

comercial e do óleo de girassol epoxidado. 

 

Tabela 06: Propriedades Físicas e Químicas do óleo epoxidado e óleo comercial. 

Análise 
Óleo de Girassol 

Comercial 

Óleo Epoxidado 

(Ác. Fórmico) 

Densidade (g/cm 
3
) 0,9183 0,937 

Acidez (mg KOH/g) ±0,08 ±0,18 

Índice de Iodo (g de I2/ 100 g 

de gordura) 
119,77 1,3 

Viscosidade 40 ºC/100 ºC (cSt) 27/11,5 70,23/13,3 

Índice de Viscosidade 147 155 

Índice de Oxirano - 4,2% 

 

Os óleos vegetais quando modificados quimicamente melhoram as suas propriedades 

físico-químicas, como a maior viscosidade, aderência, densidade, uma baixa acidez, uma 

reduzida toxicidade, fácil miscibilidade com outros fluidos, melhores propriedades 

anticorrosivas e maior afinidade com a superfície do metal (VECINA NETO, 1999 

KLEINOVÁ et. al. 2007). 

De acordo com Vecina Neto (1999), pela resolução nº 482, de 23 de setembro de 

1999, a densidade do óleo de girassol é de (0,9150 - 0,9200 g/cm
3
) a uma temperatura de 

25ºC. Assim, para o biolubrificante de girassol, nota-se na tabela 06, uma densidade mais 

elevada quando comparado com o óleo comercial refinado, isto ocorre devido as propriedades 

físicas e químicas terem mudado devido à quebra das ligações duplas para formar o anel 

oxirano, pois a densidade do biolubrificante está ligada diretamente com a sua estrutura 

molecular, a densidade decresce pelo aumento da insaturações na molécula (ALMEIDA, 

2011).  
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Nota-se na tabela 06, que o biolubrificante apresentou um índice de acidez mais 

elevado do que o óleo de girassol puro, provavelmente isso é causado pelo ácido residual da 

reação de epoxidação. No entanto, este valor esta dentro das normas para o uso do 

lubrificante. O índice de acidez elevado contribui para diminuir o estado de conservação do 

lubrificante, promovendo um maior desgaste e corrosividade em peças e equipamentos 

mecânicos (MUNIZ, 2008; TRAJANO, 2013).  

O índice de iodo é um parâmetro usado para indicar a presença de duplas ligações em 

um éster de ácido graxo, corresponde ao número de centigramas de iodo absorvidos por 1 

grama de gordura. Quanto maior o valor encontrado para este índice, maior o grau de 

insaturação, servindo como indicativo de tendência à oxidação dos óleos vegetais. Assim, 

para saber se a reação de epoxidação ocorreu com eficiência foi utilizado o índice de iodo. 

Tendo em vista essa observação, nota-se que ocorreu uma redução significativa de 119,77g I2/ 

100 g de gordura para 1,3g I2/100 g de gordura indicando a eficiência da síntese de 

epoxidação, pois houve a diminuição no número de ligações duplas (FARIAS, 2010). 

A viscosidade para o biolubrificante mostrou valores mais elevados (Tabela 06) do 

que os do óleo de girassol comercial. É importante considerar que a viscosidade permiti uma 

boa atomização do óleo e preserva sua característica como lubrificante. Este aumento na 

viscosidade é devido a reação de conversão das insaturações em anéis oxiranos.  

O índice de viscosidade é um número que indica o grau de mudança da viscosidade 

de um óleo com a variação de temperatura. Um elevado índice de viscosidade indica pequenas 

mudanças da viscosidade com grandes variações de  temperatura, enquanto que baixo valores 

de índice de viscosidade indica elevadas variações da viscosidade com a temperatura 

(MOBARAK et al, 2014).De acordo com Mobarak et al (2014), os biolubrificantes à base de 

óleos vegetais têm maior índice de viscosidade do que os óleos minerais o que garante que os 

biolubrificantes permanecem eficazes, mesmo a altas temperaturas, mantendo a espessura da 

película de óleo. Todavia, nota-se que o óleo de girassol epoxidado apresenta um índice de 

viscosidade em torno de 155 (Tabela 06) e eles são adequados para uso em uma ampla faixa 

de temperatura.  

 O valor de conversão das insaturações foi de 59,65 %, mostrando que não houve 

100% de conversão das insaturações em grupo epóxido.  Este valor de conversão foi  obtido 

pelo valor teórico e experimental utilizando as seguintes equações propostas por Mungroo et 

al, 2008. 

Conversão de valor teórico de oxigênio Oxirano 
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= (OOex /OOTh) x100                                                                     Equação (05) 

 

Onde OOex é o conteúdo determinado experimentalmente de oxigênio Oxirano. 

OOTh é o máximo teórico de oxigênio oxirano em 100g de óleo. 

 

OOTh = {(IV0/2Ai)/ [100 + (IV0/2i)]} x A0 x100                        Equação (06) 

 

Onde  Ai = 126,6 

A0 = 16,0 

IV0 = é o valor inicial de Iodo na amostra de óleo. 

 

4.1.1 Ressonância Magnética Nuclear. 

 

Como análise complementar  para confirmar a formação do epóxido foi utilizada  a 

técnica de Ressonância Magnética Nuclear, no qual, determina através da análise quantitativa 

dos sinais de hidrogênio na região de duplas ligações. O espectro de RMN 
1
H do óleo de 

girassol epoxidado e dos seus derivados epóxi-ésteres, com indicações dos deslocamentos 

químicos são mostrados nas Figuras 13 e 14, respectivamente. 
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Figura 13: Espectro de RMN 
1
H dos epóxi-ésteres derivados do óleo de girassol, com 

indicações dos deslocamento químicos. 

 

Nota-se no espectro de 
1
H RMN de époxi - ésteres, uma diminuição da intensidade 

do sinal em ~5,3 ppm, sinal referente aos hidrogênios ligados aos carbonos sp
2
, C=C, isto 

representa que não houve conversão total das insaturações em grupo epóxi. Todavia, observa-

se que houve o aparecimento de um sinal em ~3,0 ppm na amostra do óleo de girassol 

epoxidado que pode ser atribuído aos mesmos hidrogênios, que agora estão ligados aos 

carbonos do ciclo epóxi. Também foi possível observar que os hidrogênios ligados aos 

carbonos vicinais sp2 sofreram um deslocamento de ~2 ppm para ~1,5 ppm. Este 

deslocamento também é consequência da influência dos oxigênios do grupo epóxi 

(SOLOMONS, 2001; SACCHI, 1997; SILVERSTEIN, 1994). 

De acordo com estudos realizados por Reiznautt (2008), observa-se que não houve a 

conversão total das insaturações em grupo epóxi devido o não desaparecimento total do 

deslocamento químico em δ = 5,3 ppm (Figura 14) proveniente dos prótons de carbono 

insaturados, mostrando que não houve 100% de conversão. A conversão dessa estequiometria 

foi de 59,65%, mostrando que houve um pouco mais de 50% de conversão das insaturações 

em anéis oxiranos, isto deve ter ocorrido provavelmente devido a abertura do anel. 
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Figura 14: Espectro de RMN 
1
H dos epóxi-ésteres derivados do óleo de girassol epoxidado, 

com indicações dos deslocamentos químicos. 

 

Fonte: Reiznautt (2008). 
 

4.1.2 Análise Térmica e Calorimetria Exploratória Diferencial. 

 

As curvas de TG e do óleo de girassol (comercial e epoxidado) são observados nas 

Figuras 15. 

A Figura 15 refere-se as curvas de TG do óleo de girassol (comercial e epoxidado) 

em ar atmosférico (nitrogênio e oxigênio), representa um comportamento térmico que ocorre 

em três etapas de perda de massa. Pode-se observar que óleo de girassol comercial, apresenta 

uma estabilidade térmica até 300ºC. A partir desta temperatura, nota-se, três perdas de massa. 

A primeira perda diz respeito à decomposição dos triglicerídeos, já a 2º e a 3º a menor perda 

ocorre até 452ºC pode ser atribuída as impurezas existentes nesse óleo, tais como ácidos 

graxos livres. Já o óleo de girassol epoxidado, apresenta uma estabilidade térmica em 

aproximadamente 350 ºC. A partir desta temperatura, observa-se o início da decomposição 

térmica, finalizando em torno 475 ºC. Essa primeira etapa está relacionada a decomposição do 

triglicerídeos. A segunda etapa ocorre entre as temperaturas 475 ºC - 560 ºC. e esta está 

relacionada a saída de resíduos químicos (cinzas). 
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Figura 15: Curvas de TGA do óleo de girassol (comercial e epoxidado) em ar atmosférico. 

 
 

4.2 ESTUDO DA ESTABILIDADE DAS EMULSÕES O/A COM CONCENTRAÇÃO 

CONSTANTE DE TENSOATIVO. 

 

 

4.2.1 Ensaios Organolépticos 

 

Os ensaios organolépticos permitiram avaliar, de imediato, o estado em que se 

encontravam as emulsões em estudo, por meio de análises comparativas, com objetivo de 

verificar alterações no que se refere à cor, ao odor e à aparência (BRASIL, 2004). Este estudo 

preliminar mostrou que das sete formulações, apenas duas apresentaram-se visualmente 

estáveis. As análises estão demonstradas na Figura 16. 
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Figura 16: Ilustração das características organolépticas das formulações. 

 

 

As emulsões da Figura 16 mostraram-se semelhantes no que diz respeito à cor, ao 

odor e à aparência. As amostras apresentaram um aspecto leitoso, porém apenas as emulsões 

nas concentrações de 20% e 25% de óleo apresentaram-se homogêneas e permaneceram zero 

na separação, ou seja, as emulsões foram estáveis com relação às demais, num período de 

trinta dias. Esses percentuais de separação das emulsões apresentados acima se referem à 

formação de creme resultante da coalescência que é caracterizada por uma larga distribuição 

de tamanho das gotículas, resultando na separação de fases de forma visível ao olho nu 

(FRANGE et al., 2009). No entanto, diversos fatores podem comprometer as estabilidades 

físico-química e microbiológica de um sistema emulsionado, tais como a escolha de 

constituintes incompatíveis, tipo de concentração de emulsificante, velocidade de agitação, o 

tempo de aquecimento e arrefecimento, quantidades das fases, temperatura e o ambiente de 

estocagem (PIANOVSKI, 2008). A instabilidade de uma emulsão ocorre devido à formação 

de cremes, uma vez que essa formação é um processo reversível. Os flocos de creme podem 

ser redispersos facilmente e uma mistura uniforme é reconstituída da emulsão que apresentou 

essa formação, por agitação, uma vez que as gotículas de óleo ainda estão envoltas por uma 
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película protetora de agente emulsificador. A Figura 17 mostra como a concentração de óleo 

se comporta com a variação do tempo. 

 

Figura 17: Valores de estabilidade das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% e 35%. 

 

 

O gráfico apresentado na Figura 17 foi analisado quanto à variação da separação 

concentração do óleo epoxidado e o tempo sobre o volume separado de fases. Pode-se 

visualizar que as emulsões com as concentrações de 20% e 25% do óleo epoxidado 

permaneceram sem o aparecimento de qualquer fase no período de 60 minutos, o que significa 

que o sistema é estável neste período de tempo. Pode-se observar também que para as outras 

concentrações o tipo de separação de fases aumenta com o teor de óleo epoxidado na 

emulsão. 
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4.2.2 Análise da distribuição de tamanho de partícula das emulsões O/A variando a 

concentração de óleo epoxidado de tensoativo 

 

O perfil de distribuição do tamanho de partículas das emulsões com as concentrações 

de 10%, 20% e 25% de óleo epoxidado e variando a concentração de tensoativo são 

apresentados nas figuras (19a-b,c). 

 

Figura 18: Distribuição de tamanho de partículas das emulsões com  1%, 2,5% e 5% de Tensoativo 

respectivamente. 

a) 
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b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

A análise do perfil de distribuição do tamanho de partícula das emulsões obtidas 

demonstram uma distribuição monomodal, sugerindo uma distribuição uniforme das partículas 

para todas as emulsões desenvolvidas.  

A partir das análises das formulações, constatou-se na figura 19a que as emulsões 

desenvolvidas com 1% de tensoativo, mostraram que o tamanho de partícula diminuíram a 
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medida que houve o aumento na concentração de óleo epoxidado mostrando ser mais estáveis 

para as emulsões desenvolvidas com uma menor concentração de óleo, estas apresentam uma  

melhor estabilidade dificultando assim a separação gravitacional, floculação e coalescência das 

emulsões SABERI, (2013). 

Nota-se na figura 19b que o tamanho de partícula é menor para as emulsões 

desenvolvidas com 20% e 25% de tensoativo, sendo a mais estável a emulsão desenvolvida com 

25% de óleo epoxidado. 

Observa-se na figura 19c que para as emulsões desenvolvidas com 5% de tensoativo 

que o tamanho de partícula diminui para as emulsões desenvolvidas com as menores 

concentrações de óleo epoxidado, sendo estas mais estáveis, este diâmetro menor das partículas 

tem sido atribuída a um momento de adsorção das moléculas de tensoativo na interface óleo-

água, levando assim a uma diminuição da tensão superficiais que facilita a formação de pequenas 

gotas e distribuições de tamanho estreitas, facilitando a absorção das goticulas e formando uma 

pelicula protetora nas superfícies (ADJONU, 2014). Este fato também deve-se ao aumento da 

viscosidade para as emulsões desenvolvidas com as maiores concentrações de óleo epoxidado. 

 

4.2.3  Estudo do comportamento reológico das emulsões O/A 

 

Para melhor estudar a formação das emulsões, tomou-se as concentrações de 10, 20 e 

25% de óleo epoxidado avaliando o efeito da concentração de tensoativos adicionados de 

(1;2,5, 5%) 
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Figura 19: Comportamento reólogico das Emulsões O/A: a)  10% de óleo epoxidado. b) 

20% de óleo epoxidado; c) 25% de óleo epoxidado. A concentração de tensoativo (1;2,5, 5%). 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 
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c) 

 

A partir das análises das formulações, constatou-se que as emulsões não obedecem à 

lei de Newton, apresentando-se comportamento de um fluido não newtoniano, devido à 

relação não linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Observa-se 

também que a tensão aumenta mais proporcionalmente à medida que a taxa de cisalhamento 

aumenta, este tipo de comportamento é observado para todas as emulsões desenvolvidas. Isto 

se deve ao fato que os sistemas estudados apresentam comportamento dilatantes.  

Assim, o fluido é caracterizado como dilatante, que exibe um comportamento oposto 

ao pseudoplástico, ou seja, a taxa de acréscimo da tensão de cisalhamento aumenta com a 

maior intensidade do aumento da taxa de deformação (GABAS, 2012). 

Nota-se na Figura 18a que a emulsão com a mesma concentração de tensoativo 

apresenta um comportamento semelhante até aproximadamente 200 s
-1

, em seguida observa-

se que a emulsão com a menor concentração de óleo epoxidado apresenta uma maior 

viscosidade, isto deve-se provavelmente, ao tamanho das partículas serem menores 

promovendo uma distribuição de fase óleo na emulsão de forma estruturada à emulsão. 

O efeito da concentração de tensoativo sobre a viscosidade depende da concentração 

de óleo na emulsão. Para uma menor quantidade de óleo 10% e um aumento no percentual de 

tensoativo provoca a diminuição da viscosidade numa faixa de taxa de cisalhamento de 1400 

à 2700 s
-1

. Nas demais taxas a quantidade de tensoativo não influência na viscosidade. 
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Quando as emulsões são formadas por concentrações maiores de óleo epoxidado 

(20% e 25%) Figura 18c-d. O aumento da concentração de tensoativo conduz um ligeiro 

aumento na viscosidade. Isto deve ocorrer devido ao fato da maior concentração de tensoativo 

promover uma estruturação da emulsão associado ao aumento da viscosidade de soluções do 

tensoativo com o aumento da sua concentração.   

 

 

4.3 ANÁLISE TRIBOLÓGICA DAS EMULSÕES  

 

Os ensaios tribológicos foram realizados no tribômetro HFRR, cujo objetivo foi 

verificar a lubricidade dessas emulsões O/A. Analisando o desgaste, o coeficiente de atrito e a 

formação de filme durante o contato metálico. O tempo do ensaio de 4.500 segundos (75 

minutos) foi especificado pela Norma ASTM D-6079-04. 

Os gráficos das Figuras 20(a - b) mostram os coeficientes de atrito e a formação de 

filme das emulsões desenvolvidas com 10% de óleo epoxidado variando a concentração de 

óleo e tensoativo. 

 

Figura 20: Coeficientes de atrito e Formação de Filme das emulsões com 10% de óleo epoxidado com 

concentração de tensoativo (1; 2,5 e 5%). 

a) 
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b) 

 

 

Observa-se na Figura 20a, que o coeficiente de atrito apresenta uma tendência a 

aumentar mais proporcionalmente à concentração de tensoativo. Nota-se uma instabilidade 

nos valores de coeficiente de atrito no início dos ensaios de HFRR. A emulsão com 5% de 

Tensoativo apresenta um menor tempo de instabilidade em torno de 1,200 s, enquanto que 

para outras emulsões este tempo é de cerca de 2.000 s. Provavelmente, este fato ocorre devido 

o filme lubrificante ainda está em desenvolvimento. 

Observou-se que a formação de filme para a emulsão com 10% de óleo epoxidado 

ocorre inicialmente para a emulsão com maior concentração de tensoativo (5%) do que as 

outras concentrações (1% e 2,5%). A formação de filme começa em aproximadamente 700s e 

mostra a superioridade em relação a outras concentrações (1%, 2,5%) em torno de 2500s. Este 

tempo de formação do filme correspondendo a tempos de instabilidade no gráfico do 

coeficiente de atrito, Figura 20a. 

Este tipo de comportamento é explicado pelo fenómeno de adsorção das micelas 

formadas na superfície metálica. A maior quantidade de tensoativo leva à formação de 

monocamada micelar contendo o óleo disperso. No caso das concentrações maiores que 5% o 

filme não é formado rapidamente, pois as menores concentrações a viscosidade das emulsões 

é maior, o que facilita a sua adesão à superfície e de formação de uma película de proteção.  

De acordo com Wanderley Neto (2009), os resultados são condizentes, pois o 

aumento do teor de tensoativo apresenta uma melhor eficiência na cobertura do metal. Pois o 

tensoativo exerce a função de formar um filme interfacial, protegendo a superfície metálica 

devido a formação de uma barreira à agressão dos eletrólitos. Estas moléculas são de fácil 
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adsorção em superfície devido ao fato de haver em sua estrutura um grupo polar hidrofílico, 

cabeça da molécula, e um grupo apolar hidrofóbico, cauda da molécula, que promovem um 

filme protetor (WANDERLEY NETO, 2009).  

 

 

Figura 21: Coeficientes de atrito e Formação de Filme das emulsões com 20% de óleo epoxidado com 

concentração de tensoativo (1; 2,5 e 5%). 

 

a) 

 

 

b) 
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Na Figura 21a assim como observado na Figura 20a existe uma tendência do 

aumento do coeficiente de atrito para a emulsão desenvolvida com uma maior concentração 

de tensoativo. Apartir de 2075s todas as curvas das emulsões apresentam estabilidade.  

Observa-se que a formação de filme para a emulsão com 20% de óleo epoxidado 

ocorre em aproximadamente 2000 s, mas apresenta instabilidade. A emulsão com 1% de 

tensoativo é a que melhora a estabilidade durante a formação de filme. Já com maior 

concentração de tensoativo (5%), a formação de filme inicia em aproximadamente 2500s, 

apresenta um período curto de estabilidade entre 2560 s e 3500 s. Este tempo de formação do 

filme corresponde aos tempos de instabilidade nas curvas do coeficiente de atrito. 

Esta instabilidade na formação de filme pode ser explicada pelo aumento da 

concentração do óleo epoxidado, pois neste sistema à formação de monocamadas na 

superfície metálica não é estável, pois quanto maior o teor de óleo epoxidado na emulsão mais 

instável o sistema.  

Fato também observado (Figura 22a-b) para as emulsões desenvolvidas com 25% de 

óleo epoxidado 

 

Figura 22: Coeficientes de atrito e Formação de Filme das emulsões com 25% de óleo epoxidado com 

concentração de tensoativo (1; 2,5 e 5%). 

a) 
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b) 

 

 

Esta instabilidade inicial no ensaio de HFRR se encontra num regime de lubrificação 

limítrofe, isto é, as asperezas da superfície não são separadas por nenhum filme lubrificante. 

Assim, todo carregamento externo atuante no sistema é suportado tanto pelo contato direto 

das asperezas, quanto pela interação das moléculas que compõe o filme tribológico. 

Com o aumento da concentração de óleo epoxidado (25%) observa-se uma 

instabilidade de formação de filme durante todo em ensaio, independente da concentração de 

tensoativo (Figura 22c). Nota-se na Figura 25b que a formação de filme inicia com a menor 

concentração de tensoativo (1%), mas apresenta instabilidade durante todo o ensaio. A 

emulsão com maior concentração de tensoativo demora mais a formar filme mais também é 

instável. Pode-se justificar esse tipo de comportamento devido ao aumento da concentração de 

óleo. Estes resultados mostra que o tensoativo em concentração mais elevada prejudica na 

estabilidade do filme formado. 

A Figura 23 apresenta os resultados dos valores de diâmetro da escara de desgaste 

(WSD), correspondentes aos ensaios de lubricidade das emulsões O/A. Estes valores foram 

obtidos através das imagens capturadas por um microscópio óptico com ampliação de 100 

vezes. Com essas imagens é possível avaliar a capacidade antidesgaste das emulsões com 

diferentes concentrações de tensoativo. 
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Figura 23: Imagens das escaras de desgaste na esfera de aço AISI 52100. Diâmetro médio de escara 

medido para a emulsão com 10%, 20% e 25% de óleo epoxidado variando tensoativo (A) 1% de 

tensoativo (B) 2,5% de tensoativo (C) 5% de tensoativo. Ampliação: 100 vezes. 

a)  

 
b) 

 
c)  
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As superfícies desgastadas para as emulsões com 10% de óleo (Figuras 23a), 

apresentam poucos sulcos indicando que não houve praticamente desgaste abrasivo, tendo um 

desgaste mais uniforme.  

As emulsões que apresentaram maiores desgastes abrasivos foram aquelas emulsões 

com as menores concentrações de tensoativo (1% e 2,5%). Este fato é confirmado pelo valor 

de WSD. 

Observa-se nas superfícies desgastadas para as emulsões com 20% de óleo (Figuras 

23b) ranhuras mais intensas na superfície da esfera para as emulsões com maiores 

concentrações de tensoativo (2,5% e 5%). A emulsão com a menor concentração de 

tensoativo apresenta ranhuras mais leves. Este fato de maior desgaste é confirmado pela 

observação clara do WSD, que foram verificadas que quanto maior a concentração de óleo 

epoxidado, maior o diâmetro de escara de desgaste da esfera. Essas ranhuras foram causadas 

por partícula duras, provavelmente de óxidos, que se desprenderam do disco e atuaram como 

um terceiro corpo, gerando este desgaste abrasivo.  

Para as emulsões desenvolvidas com 25% de óleo (Figuras 23c), nota-se ranhuras 

leves para as emulsões com concentração de tensoativos (2,5% e 5%), já a emulsão com 1% 

de tensoativo é mais lisa e menos desgastadas, resultados verificados pelo valor de WSD. 

De um modo geral não se observa uma tendência clara dos valores de WSD em 

função da concentração de tensoativo. Talvez isso deve-se as incertezas geradas nas medidas 

do WSD que são totalmente visual. 

Estes resultados mostra que a instabilidade do filme promove maior desgaste. 
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5  CONCLUSÕES  

 

Baseado nos resultados obtidos pode-se chegar as seguintes conclusões. 

 

 Neste trabalho, foi demonstrado que a reação de epoxidação é eficaz no 

desenvolvimento de biolubrificantes (lubrificante a base de óleo de girassol). Os 

espectros, demonstraram que não houve 100% de conversão das insaturações em anéis 

epóxi. 

 

 As emulsões desenvolvidas com concentrações de 20% e 25% de óleo, apresentaram 

características homogêneas durante o estado. Estas apresentaram uma distribuição de 

tamanho de partícula monodispersa. O diâmetro da partícula diminui quando ocorre o 

aumento da concentração de tensoativo e a diminuição da concentração de óleo 

epoxidado. 

 

 Maiores viscosidades foram observadas para emulsões que apresentaram partículas 

com menores diâmetro. 

 

 De acordo com os resultados da avaliação tribológica observa-se que o percentual de 

óleo presente na emulsão influenciou diretamente na formação de filme e coeficiente 

de atrito para maiores concentrações o processo de formação de filme é mais lento e 

instável, bem como os valores de coeficiente de atrito. Maiores concentrações de 

tensoativos não melhoraram o desempenho tribológico das emulsões. O melhor 

desempenho para o processo de usinagem é a emulsão desenvolvida com 10% e 5% de 

tensoativo, a sua escara de desgaste em média foi de WSD = 202µm. 
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