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RESUMO

Os óleos lubrificantes geralmente são produzidos a partir de fontes não
renováveis, como por exemplo o petróleo. Estes lubrificantes possuem aditivos para
que suas propriedades sejam melhoradas e adequadas para aplicações específicas o
que eleva o custo de produção além do elevado poder de degradação ambiental
devido ao seu descarte incorreto. Como forma de reduzir os impactos ambientais e
elevado custo de produção dos óleos lubrificantes, foram desenvolvidos estudos
voltados para os biolubrificantes originados de oleaginosas que possuem grande
potencial de produção no território brasileiro, além da redução do impacto ambiental
por ser um óleo biodegradável. A lubrificação apresenta uma grande importância para
o setor industrial, pois contribui para o aumento do ciclo de vida dos componentes
mecânicos de equipamentos de médio e grande porte reduzindo o desgaste excessivo
entre peças com movimento relativo entre si e a refrigeração dos componentes. O
óleo vegetal produzido a partir do fruto da planta oiticica (Licania rígida) da familia
Chrysobalanaceae, encontrada nas vegetações da caatinga, surge como alternativa
para uso como biolubrificante devido ao seu baixo custo e fácil extração. No presente
trabalho, foram utilizados os métodos de extração mecânica e química, para posterior
análise físico-química e demais parâmetros operacionais que devem existir para o
bom funcionamento de um óleo lubrificante. Verificou-se que o método de extração
mecânica se mostrou mais eficaz quanto a rapidez da produção, mas a extração
química mostrou um maior rendimento em relação a massa do vegetal e o volume
produzido do óleo. Os valores das propriedades físico-químicas do óleo da oiticica
para ambas as extrações se apresentaram similares, logo ambos os métodos podem
ser utilizados para a obtenção do óleo da oiticica sem se preocupar com alterações
significativas nas principais propriedades esperadas por um óleo lubrificante vegetal.
Os ensaios de desempenho quanto a condutividade e resistividade térmica
apresentaram valores superiores em comparação ao óleo comercial, provando assim
que o óleo vegetal possui uma melhor capacidade de refrigeração em relação ao óleo
comercial. A análise de desgaste provou que o poder de lubrificação do óleo da oiticica
foi superior em relação ao óleo comercial.

Palavras-Chaves: óleos lubrificantes, oiticica, biolubrificante, propriedades físicoquímicas, extração mecânica e química.

ABSTRACT

Lubricating oils are usually produced from non-renewable resources such as
petroleum. These lubricants have additives that their properties are improved and
suitable for specific applications which increases the production cost of high power of
environmental degradation due to its incorrect disposal. In order to reduce
environmental impacts and high cost of production of lubricating oils, studies were
developed focused on the bio-lubricants derived from oil which have large production
potential in Brazil, in addition to reducing the environmental impact by being a
biodegradable oil. Lubrication is of great importance for the industrial sector, it
contributes to increase the life cycle of the mechanical components of medium and
large equipment reducing excessive wear between parts with relative movement
between itself and the cooling of the components. The vegetable oil produced from the
fruit of the myrtle plant (rigid Licania) of Chrysobalanaceae family, found in the caatinga
vegetation, is an alternative for use as biolubrificante due to its low cost and easy
extraction. In this work, methods of mechanical and chemical extraction were used for
subsequent physical and chemical analysis and other operating parameters that must
exist for the proper functioning of a lubricating oil. It was observed that the mechanical
extraction method was more effective as the speed of production, but the chemical
extraction showed a higher yield compared to vegetable mass and volume of produced
oil. The values of the physico-chemical properties oiticica oil for both extractions
performed similar, then both methods can be used to obtain oiticica oil without worrying
about significant changes in key properties expected for vegetable lubricating oil. The
performance tests as conductivity and thermal resistivity showed higher values in
comparison with the commercial oil, thus proving that the vegetable oil has an
improved cooling capacity compared to the commercial oil. The wear analysis proved
that the power of oiticica oil lubrication was higher than the commercial oil.

Keywords: lubricating oils, oiticica, bio-lubricants, physicochemical properties,
mechanical and chemical extraction.
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1. INTRODUÇÃO
A lubrificação dos equipamentos mecânicos nos quais possuem movimentos
relativos entre peças, passiveis de desgaste, sempre se mostrou importante para a
vida útil do equipamento. Cada equipamento possui um ciclo de vida pré-estimado e
a falta de lubrificação contribui para a sua redução. O mau uso dos lubrificantes
também contribui para a redução da vida útil dos equipamentos (CARRETERO, 2009).
Os lubrificantes comerciais geralmente são originados do petróleo, ou seja,
uma fonte não-renovável que possui um alto poder de agressão ao meio ambiente
quando é descartado de maneira indevida. A maioria dos lubrificantes têm em seu
composto, aditivos que objetivam fornecer alguma propriedade específica que o óleo
puro não possui, como, por exemplo, um antioxidante, antiespumante, resistência a
alta pressão, adesividade, entre outros (CAVALCANTI, 2014).
O vazamento de petróleo no mar, independentemente da quantidade, é
considerado uma catástrofe ambiental devido a sua fácil expansão pela água e
agressão a vida marítima. Um exemplo de uma catásfrofe ambiental ocorreu em 2010
no golfo do México com o vazamento de 5 milhões de barris diretamente ao mar
comprometendo o ecossistema deste local (GÂNDARA, 2000).
Diante dos problemas ambientais que os lubrificantes comerciais com base em
petróleo podem provocar, é possível utilizar como alternativa os biolubrificantes, ou
seja, óleos extraídos de vegetais que são biodegradáveis, contribuindo para o bemestar do meio ambiente (FOX, 2007).
Os óleos lubrificantes apresentam propriedades específicas que influenciam
diretamente na eficiência do processo de lubrificação dos equipamentos. É importante
que o óleo apresente a viscosidade adequada, anti-oxidantes, alto índice de
viscosidade, baixa acidez, entre outros (CARRETERO, 2009).
Os biolubrificantes oriundos de oleaginosas, possuem a vantagem de não
agredir o meio ambiente quando descartado, além de apresentar propriedades
similares ao óleo comercial utilizado nos setores comerciais e industriais. A extração
dos óleos vegetais pode ser feita de forma física e química, ou seja, por meio de
prensagem e solvente como extrator (MELO, 2010).
Alguns estudos de biolubrificantes já existem como por exemplo o óleo da
carnaúba, girassol, soja, entre outros. Estes estudos apresentaram resultados
interessantes, o que influenciou nos estudos de produção de biolubrificantes por meio
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de outras fontes de oleaginosas. A oiticica já possui pesquisas que objetivaram a
caracterização de algumas propriedades físico-químicas com o intuito de produzir
biodiesel por meio do processo de transesterificação (GÂNDARA, 2000).
As desvantagens existentes no uso dos biolubrificantes está na grande
instabilidade oxidativa que estes apresentam devido a presença de ácidos graxos e
ligações insaturadas nas cadeias orgânicas presentes em sua composição química
(MELO, 2010). O aumento da oxidação provoca um aumento na acidez do óleo
vegetal que consequentemente irá atacar os componentes mecânicos oxidando-os, e
assim contribuindo para a redução da vida útil do equipamento.
Para combater a instabilidade oxidativa bem como o aumento da acidez,
existem tratamentos químicos como a esterificação, neutralização com bases que
apresentam elevada molaridade, acréscimo de aditivos, entre outros (OLIVEIRA,
2012).
O presente trabalho tem o principal objetivo de obter e caracterizar o óleo da
oiticica (Licania rigida) extraído por métodos distintos (químico e mecânico), pelo fruto
descartado (seco) pela natureza. Após a obtenção do óleo vegetal bruto, foi realizada
um tratamento químico para melhorar as condições de acidez e viscosidade para
posterior caracterização das propriedades físico-químicas e análise térmica e de
desgaste comparado-o com um óleo comercial.

1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo Geral
Obter e caracterizar quimicamente, fisicamente e termicamente o óleo bruto da
oiticica como biolubrificante.

1.1.2. Objetivos Específicos


Determinar o melhor método de extração (química e física) do óleo da oiticica
em termos de eficiência de extração e viabilidade econômica.



Verificar a viabilidade de um tratamento químico para melhorar as propriedades
do óleo da oiticica.
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Calcular a massa específica, potencial hidrogeniônico, índice de acidez,
viscosidade, índice de viscosidade do óleo descartado pela natureza (seco) da
oiticica.



Analisar a eficiência do óleo da oiticica como biolubrificante por meio de
ensaios térmicos e análise de desgaste.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Óleo Lubrificante

O petróleo é historicamente reconhecido como fonte de energia da humanidade
e matéria-prima para produção de insumos industriais bem como de produtos de uso
generalizado, sendo os óleos lubrificantes minerais alguns de seus inúmeros
subprodutos (Gândara, 2000).
A descoberta do petróleo remonta a séculos, porém data do século passado o
início de sua extração comercial, com técnicas sistemáticas que se aperfeiçoaram
através dos anos. O “boom" comercial do petróleo ocorreu neste século, em função
de suas potencialidades para a produção de mercadorias energéticas (combustíveis),
e como matéria-prima para uma infinidade de outros produtos. Após a extração, o
petróleo - ou o denominado "cru básico" - passa por processos de eliminação da água,
dessalinização, e extração de areia e impurezas oriundas do processo de extração
(Gândara, 2000).
Após estas etapas, o "cru" está em condições de ser refinado, dando origem
aos diversos produtos e subprodutos básicos; dentre estes, os óleos lubrificantes.
Portanto o petróleo é a principal matéria-prima dos óleos lubrificantes de origem
mineral (Maia, 2009).
Os óleos lubrificantes são utilizados por todos os segmentos industriais
(metalúrgicos, siderúrgicos, alimentícios, farmacêuticos, etc.) e principalmente no
segmento dos motores automotivos. Após o uso, seja na origem industrial ou
automotiva, o óleo lubrificante usado necessita ser recuperado, por exigência da
Resolução do CONAMA-09/93, através de um processo químico conhecido como
rerrefino de óleo lubrificante. A preocupação com o destino do óleo lubrificante usado
tem por pano de fundo, uma implicação ambiental, devido ao alto teor de metais
pesados nele concentrados após sua utilização (Maia, 2009).
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2.1.1. Condições de Lubrificação
O movimento relativo entre superfícies em contato pode acontecer sob as
seguintes condições de lubrificação: Vácuo, seco (atmosfera), lubrificação limítrofe,
lubrificação misturada (elasto-hidrodinâmica), lubrificação hidrodinâmica. Sendo que
nos dois primeiros casos o movimento acontece sem ação de lubrificação.
As condições de lubrificação variam à medida que variam as cargas e, as
velocidades empregadas, bem como a viscosidade do lubrificante. Variando as
condições de lubrificação o coeficiente de atrito também variará. O diagrama de
Stribbeck (Figura 1) relaciona o coeficiente de atrito com as condições de lubrificação
(CARRETERO, 2009). Onde: Z é a velocidade relativa, N’ é a viscosidade do
lubrificante e P é a carga sobre a unidade de área.
Figura 1 - Diagrama de Stribbeck - Relaciona o coeficiente de atrito com as
condições de lubrificação

Fonte: CARRETEIRO, 2009.

A lubrificação limítrofe ocorre quando a película protetora da lubrificação
apresenta uma espessura mínima do ponto de vista prático. A lubrificação
hidrodinâmica apresenta uma película protetora que separa completamente as
superfícies em movimento relativo. A lubrificação misturada apresenta os dois tipos
de regime de lubrificação já citados: limítrofe e hidrodinâmica (CARRETEIRO, 2009).
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2.2. Tribologia
Tribologia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados ao atrito, ao
desgaste e à lubrificação. O atrito ocorre quando duas superfícies estão em contato,
no qual existirá uma resistência ao movimento relativo entre as partes. Para que este
movimento relativo aconteça é preciso exercer sobre uma destas partes uma força
superior à força de atrito. A força de atrito é o somatório da força de adesão, devido à
atração molecular, e da força mecânica necessária para vencer as interferências entre
as rugosidades superficiais das partes em contato (HUTCHINGS, 1994).
De acordo com a Lei de Coulomb, a força de atrito (FA ) entre duas superfícies
é equivalente ao produto do coeficiente de atrito (µ) pela força normal atuante (FN ).

FA = µ FN

(1)
Figura 2 – Força de atrito.

Fonte: TESTMAT, 2010.

Pela Figura 2, se a força F for maior que a força FA , o corpo se moverá. Na
situação oposta, ou seja, caso a força F seja menor do que a força FA , então o corpo
permanece parado (CURSO de Desgaste e Tribologia, TESTMAT).
Quando existe o contato “seco” entre duas superfícies, as moléculas próximas
à superfície de um metal reagem com as moléculas próximas à superfície do outro
metal, compondo assim a força de adesão entre as superfícies, devido à atração
molecular. A Figura 3 mostra o contato “seco” entre duas superfícies. A área de
contato será influenciada pelas características da peça, como o perfil, a rugosidade,
as ondulações e os erros de forma (HUTCHINGS, 1994).
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Figura 3 - Contato seco entre duas superfícies.

Fonte: HUTCHINGS, 1994.

Componentes mecânicos que possuem uma lubrificação deficiente ou ausência
de lubrificação, pode provocar a fratura e liberação de pequenas partículas que sofrem
entre si sofrendo a adesão entre as superfícies, ver Figura 4.
Figura 4 - Fenômeno conhecido como micro-solda.

Fonte: TESTMAT, 2010.
Em materiais iguais, de baixa rugosidade superficial, ao retirar-se os gases e a
umidade entre eles, a adesão será muito grande (contato íntimo), como exemplo, os
blocos padrões de Metrologia que parecem imantados ao serem colocados em
contato íntimo. Logo, para materiais iguais, devido à formação atômica similar, a
adesão será ainda mais forte. Por isso é muito comum utilizar-se materiais diferentes
em materiais sujeitos ao atrito dinâmico, como por exemplo, utilizando-se mancal de
bronze para eixos de aço a adesão será minimizada (TESTMAT, 2010).
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2.2.1. Análise de Desgaste

A principal função de um óleo lubrificante é reduzir o desgaste de elementos de
máquinas em movimento, evitando o contato entre os componentes metálicos. A
redução do desgaste se torna possível devido à separação dos componentes
metálicos por um espesso filme de óleo e a formação de uma camada protetora
superficial no metal a partir da interação com os aditivos presentes no óleo. Diversos
fatores como altas temperaturas, cargas excessivas, partículas abrasivas e diluição
por combustível, podem quebrar o filme e a camada superficial do óleo, elevando o
desgaste e consequentemente o depósito de partículas abrasivas (SILVA, 2007).
A análise do desgaste é realizada através da ferrografia, subdividindo-se em
quantitativa, que indica a severidade do desgaste através da contagem de partículas,
e analítica, que revela suas causas através da observação visual das partículas
(SILVA, 2007).
Como a maioria dos sistemas mecânicos sofre desgaste antes de uma eventual
falha, a análise das partículas coletadas no lubrificante evita a desmontagem dos
sistemas para manutenção, pois substitui a análise das superfícies que sofrem
desgaste. Com a finalidade da análise citada, foi montada uma bancada com um motor
elétrico acoplado a um redutor de velocidades (SILVA, 2007).

2.3. Óleo Vegetal
A obtenção dos óleos vegetais é feita por meio de sementes oleaginosas que
contenham fruto e que possam ser extraídos por métodos que envolva pressão,
extração por solventes ou a combinação dos mesmos. Estes óleos são submetidos a
uma série de tratamentos físico e químico para seu refino (ALUYOR et al., 2009). Em
geral, os óleos vegetais são substitutos para os óleos à base de petróleo por serem
ambientalmente amigáveis, renováveis, menos tóxicos e facilmente biodegradáveis
(NORRBY, 2003; MATTHEW et al., 2007).
A produção de óleos vegetais na União Europeia foi estimada em 28,9 milhões
de toneladas em 2012, com predominância de 72% para o óleo de canola. O consumo
desse óleo para produção de biodiesel alcançou 6,9 milhões de toneladas contra
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apenas 2,7 milhões de toneladas para uso alimentar (USDA, 2012). A Figura 5
apresenta a produção mundial de óleos vegetais, organizada por países produtores.

Figura 5 - Maiores produtores de oleaginosas pelo mundo.

Fonte: USDA, 2012.

Em capacidade de expansão da produção de oleaginosas, o Brasil é o país
com maior capacidade de desenvolvimento e proliferação para a produção de
agroenergia em todo seu território, devido às condições climáticas e solo fértil, sem
afetar a produção de alimentos e o desmatamento das áreas florestais (THOMAZ et
al., 2012).
A composição de óleos vegetais é apresentada pela Figura 6. São compostos
constituídos basicamente de triglicerídeos, obtidos pela reação entre três moléculas
de ácidos graxos de cadeia longa com os grupos de hidroxilas do glicerol, tendo como
produto o éster (FOX; STACHOWIAK, 2007).
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Figura 6 - Reação de Formação da molécula de triglicerídeo.

Fonte: PACHECO, 2014.

A composição de alguns ácidos graxos é determinada pela posição das
insaturações na cadeia carbônica. Os óleos vegetais naturais diferem no comprimento
da

cadeia

e

no

número

de

ligações

duplas.

(MONGKOLWONGROJN;

ARUNMENTTA, 2002). De acordo com Pacheco (2014), as propriedades físicas e
químicas de um óleo vegetal estão relacionadas principalmente com o comprimento
da cadeia carbônica e ao seu grau de insaturação, são insolúveis em água a
temperatura ambiente e possuem consistência entre líquido e sólido, ou seja, alta
viscosidade.
A neutralização das cadeias longas e insaturadas pode ser feito por meio do
uso de uma base forte, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio (MELO,
2010; MATOS, 2011). Os ácidos graxos são constituintes dos óleos e gorduras de
reserva energética na forma de mono, di e triglicerídios. Uma grande quantidade de
ácidos graxos livres indica que o produto está em acelerado grau de deterioração. A
principal consequência disso é que o produto se torna mais ácido. Um elevado índice
de acidez indica, portanto, que o óleo ou gordura está sofrendo quebras em sua
cadeia, liberando seus constituintes principais (ALVES; OLIVEIRA, 2008).
A polaridade das moléculas de óleos provoca uma grande afinidade química
com a superfície metálica, tendo como resultado a produção de filmes moleculares
lubrificantes orientados, alinhados densos e homogêneos, perpendiculares à
superfície do metal, que tendem a inibir o contato metal com metal, propiciando assim
melhoria na propriedade antidesgaste (PACHECO, 2014).
Diante do exposto, pode-se concluir que os óleos base vegetal são mais
lubrificantes que os óleos minerais, o que lhes permite a utilização como lubrificante
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hidrodinâmico. A Figura 7 representa de maneira geral o alinhamento das moléculas
de óleos vegetais e minerais.

Figura 7 - Esquema de alinhamento das moléculas de óleos vegetais e minerais.

Fonte: PACHECO, 2014.

Como as moléculas dos óleos vegetais são pouco polares, estas tendem a se
alinhar na superfície metálica das peças pela interação eletrostática e, assim, formam
um filme lubrificante que tem capacidade de suportar tensões substanciais, facilitando
a usinagem e, consequentemente, aumentando a vida das ferramentas utilizadas nas
operações (WOODS, 2005).
Acredita-se, assim, que os triglicerídeos são substâncias essenciais no que se
refere à capacidade de lubrificação (MAIA, 2009). Desta forma, os óleos vegetais
também possuem considerável capacidade lubrificante e podem ser combinados com
aditivos de modo a conferir certas características necessárias para um bom fluido
lubrificante (CARDOSO, 2012).
Através dos novos métodos de cultivo e processos modernos de refino, é
possível adaptar as propriedades dos óleos vegetais de forma a reduzir uma série de
problemas como, resinificação, elevada viscosidade, desenvolvimento de acidez,
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dentre outros (WOODS, 2005; KURODA, 2006). A reduzida estabilidade oxidativa dos
óleos vegetais ocorre devido a existência de insaturações em sua cadeia principal da
molécula do óleo. Formas de evitar e diminuir a velocidade destas reações químicas
pode ser apresentado por meio de mudanças na estrutura dos óleos mediante a
aplicação de bases semissintéticas, sintéticas e aditivação (JOSEPH et al., 2007).

2.4. Características da Oiticica
A Licania rígida Benth, árvore da família Chrysobalanaceae (Figura 8),
conhecida popularmente como oiticica é uma espécie típica de matas ciliares da
caatinga verdadeira, da caatinga do sertão, do seridó e do agreste piauiense e dos
litorais cearense e norte riograndense; ocorre nas bacias hidrográficas do Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, principalmente no Sertão - em altitude de 50
até 300 m, com cerca de 3.000 horas de luz solar, por ano, nos neossolos flúvicos dos
rios - nativa, espalhada entre outras vegetações (MELO, 2006).

Figura 8 - Oiticica centenária no Boqueirão do Rio Salgado no Estado do
Ceará.

Fonte: OLIVEIRA, (2010).

Os vales nordestinos mais densamente florestados com a oiticica são: Paraíba,
Acaraú, Jaguaribere, Açu, Apodi, Ipanema do Piancó, Piranhas e rio do Peixe. A
amêndoa (Figura 9) constitui cerca de 70 % do fruto e contém 60 a 63 % de óleo. O
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óleo da oiticica apresenta alta secatividade e outras propriedades, como índice de
refração médio de 1,515 (25 ºC) e 1,509 (40 ºC), tempo de gelatinização médio de 22
min a 280-300 ºC (OLIVEIRA, 2012).

Figura 9 - Fruto da oiticica verde e maduro respectivamente.

Fonte: OLIVEIRA, 2012.

Uma característica importante do óleo de oiticica é a sua composição, sendo
composto basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolênico (10 a 12%) com
pequenas quantidades de ácido oléico, palmítico e esteárico, e por algumas
características químicas, ganha destaque no mercado industrial pela sua alta
secatividade sendo é utilizado na fabricação de tintas para automóveis, tintas para
impressoras e vernizes, podendo ser utilizado ,também, para a produção de
biopolímeros com utilização em diversas áreas como a farmacêutica e química fina
(OLIVEIRA, 2012).
Desta forma o desenvolvimento de uma metodologia de isolamento deste ácido
pode levar à produção de novos compostos, agregando valor ao óleo e
consequentemente ao produtor das comunidades rurais (OLIVEIRA, 2012).

2.5. Análise Fisico-Química
Para um óleo ser considerado como lubrificante ele deve possuir várias
propriedades que garantam o seu bom desempenho, ajudando no funcionamento dos
componentes. A análise físico-química tem como objetivo principal a identificação das
condições do lubrificante. Estas análises podem ser efetuadas de forma pontual, ou
seja, medidas isoladas; ou análise periódica, ao longo do tempo, para o
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acompanhamento das condições do lubrificante (Projeto Lubrificantes de Alto
Desempenho-GET, 2007). Abaixo serão descritas algumas propriedades importantes
para se analisar um óleo lubrificante.
A viscosidade cinemática é a medida de resistência ao escoamento de um
fluido, sendo uma das principais propriedades dos óleos lubrificantes. A unidade de
medida mais utilizada é o centiStocks (cSt) no qual pelo sistema internacional de
unidades é dado por m²/s. A viscosidade diminui devido à contaminação por solvente
ou óleos de menor viscosidade. A viscosidade aumenta devido à oxidação, presença
de insolúveis, água e contaminação por óleos de maior viscosidade (SUPREME
LUBRIFICANTES, 2010).
O Índice de Viscosidade é um número adimensional que mede a intensidade
de variação da viscosidade em relação à temperatura. Quanto maior o Índice de
Viscosidade, menor é a variação da viscosidade em função da temperatura.
(SUPREME LUBRIFICANTES, 2010). O Ponto de Fulgor representa a temperatura
que o óleo deve atingir para que uma chama passada sobre a superfície inflame os
vapores. O Ponto de Inflamação representa a temperatura que o óleo deve atingir para
que uma chama passada sobre a superfície inflame os vapores formados e sustente
a combustão. (SUPREME LUBRIFICANTES, 2010).
O Índice de Acidez representa o número de acidez total, este valor indica a
quantidade total de substâncias acidas contida no óleo. As substâncias ácidas
geradas pela oxidação do óleo podem atacar metais e produzir compostos insolúveis.
(SUPREME LUBRIFICANTES, 2010).
A corrosão em lâmina de cobre é um método qualitativo de determinação de
corrosividade de um produto, pelo seu efeito sobre uma lâmina de cobre polida. Este
valor define as características de proteção corrosiva do óleo lubrificante. Este ensaio
determina o comportamento do óleo em relação ao cobre e as suas ligas.

2.6. Esterificação
O processo de esterificação de ácidos graxos é usado em matérias-primas com
alta acidez. O seu principal objetivo é a redução da acidez da substancia que está
sendo tratada. Na esterificação de ácidos graxos com alcoóis de cadeia curta, por
exemplo, metanol e etanol, são usados catalisadores ácidos, como o ácido clorídrico,
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ácido fosfórico, ácido sulfúrico, dentre outros. Essa reação é reversível e o catalisador
provoca a reação direta e inversa (PACHECO, 2014).
O processo de esterificação dos ácidos graxos está representado na Figura 10.
Nesta reação, o grupo carbonila do ácido é protonado por um ácido de Brönsted,
formando um carbocátion, que sofre um ataque nucleofílico do álcool à carbonila,
produzindo um intermediário tetraédrico que elimina uma molécula de água e forma
um éster. No final da reação o catalisador é regenerado (MELO, 2010).

Figura 10 - Mecanismo de reação de esterificação.

Fonte: MACHADO (2013).

Alguns fatores que influenciam o rendimento da conversão de ácidos graxos
em ésteres são a quantidade disponível de matérias-primas, a temperatura, a
quantidade e o tipo de catalisador, dentre outros (PACHECO, 2014).
De acordo com a dissertação de PACHECO (2014), a esterificação ácida foi
aplicada no óleo de soja com o objetivo de redução da acidez. Por meio de sua
metodologia, a acidez reduziu em até 60,3%. Por tanto, esta metodologia foi utilizada
no presente trabalho.
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3. METODOLOGIA
3.1. Obtenção da Matéria Prima
As amostras do fruto da Oiticica (Licania rigida) foram adquiridas na zona do
sertão da Paraíba no município de Patos. Os frutos da oiticica coletados foram
descartados pela planta e estavam aparentemente secos (Figura 11). Os frutos da
oiticica foram descascados, lavados com água corrente e colocados em uma estufa
com temperatura de 60°C por 24 horas. Os frutos que tinham a presença de larvas
foram descartados durante o processo de seleção das amostras.
Figura 11 – a) Frutos da oiticica com a casca. b) Frutos da oiticica sem a casca.

3.2. Extração do óleo
O processo de extração do óleo do fruto da oititica foi realizado de duas
maneiras distintas: quimicamente e mecanicamente. O fluxograma da Figura 12 exibe
desde a obtenção e tratamento inicial dos frutos da oititica até o processo de extração
química e mecânica do óleo vegetal.
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Figura 12 - Fluxograma do processo de extração do fruto da oiticica.

Inicialmente ocorreu a recepção das sementes, ou seja, a obtenção do fruto da
oiticica seco diretamente das árvores. Posteriormente ocorreu a limpeza, ou seja, por
meio de um banho de água corrente e depois secagem em uma estuda a 50 graus.
Posteriormente ocorreu a decortificação das sementes que seria a separação da
casca com a polpa. Em seguida ocorreu a armazenagem das sementes em lugar seco
sem que ocorra contaminações externas.
Após a realização do processo de extração e obtenção do óleo vegetal bruto
da oiticica, foi comparado a eficiência de extração química e mecânica para verificar
qual entre ambos os processos possui maior viabilidade de produção..

3.2.1. Extração Química
A extração química seguiu as etapas descritas pela Figura 12. Os passos foram
a trituração, extração com solvente (hexano), filtração, recuperação do solvente e
obtenção do óleo vegetal bruto.
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3.2.1.1. Trituração
Após os procedimentos de recepção, limpeza e decortificação (remoção das
cascas), as sementes foram trituradas. Segundo CAVALCANTI (2014), a necessidade
de triturar as sementes é justificada pelo aumento da eficiência do processo de
extração do óleo por causa do aumento da superfície de contato. Quanto mais próximo
o contato da molécula de óleo com o solvente mais eficiente é esta extração. A
trituração das sementes ocorreu por meio de um liquidificador comercial.

Figura 13 - Fruto da oiticica triturado.

A Figura 13 apresenta a semente triturada por meio do liquidificador comercial.
No manuseio do pó utilizando as mãos, é possivel notar um certo grau de oleosidade
na pele. O pó foi peneirado utilizando uma peneira de mesh 20 para separar as
particulas maiores das menores e assim contribuir para o aumento da eficiencia de
produção do óleo extraido.

3.2.1.2. Extração com Solvente
Para que ocorra a separação do óleo da oiticica da semente triturada, é
necessário utilizar um solvente específico para esta situação, portanto no presente
trabalho foi utilizado o hexano. A extração por solvente baseia-se na mistura entre o
solvente de hexano (fase líquida) e o pó da semente triturada (fase sólida) em um
recipiente de vidro até se obter uma suspensão. O resultado da mistura após o periodo
de decantação pode ser visualizado pela Figura 14.
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Figura 14 - Mistura do solvente de hexano com o pó triturado da semente da oiticica.

Hexano + óleo
Farelo

Fonte: Laboratório de Mecânica dos Fluidos/DEM/UFRN.

Para separar a fase líquida(óleo) da fase sólida(semente triturada) é feito uma
decantação da mistura hexano e óleo com o farelo(semente triturada sem o óleo). A
mistura hexano, óleo e farelo é colocada em repouso num recipiente, totalmente
vedado, para evitar a evaporação do solvente. Após visualmente verificar a separação
das fases, o processo da remoção da fase líquida pode ser feito através de sifonação,
onde a fase líquida é retirada com cuidado. A fase líquida passa a ser agora o solvente
mais o óleo extraído do pó da semente e a fase sólida o pó da semente sem o óleo.
A cada 12 horas foi realizada uma agitação da mistura com o objetivo do
hexano atingir o máximo da superficie de contato de cada grão do pó. O solvente
utilizado neste estudo foi hexano 98,5%(obtido pelo comércio local) que apresenta
baixa temperatura de ebulição (60ºC) o que permite uma melhor separação do óleo
sem que ocorra a degradação térmica.

3.2.1.3. Filtração
O processo de filtração foi realizado no laboratório da NUPEG. Foram utilizados
os seguintes componentes:


Bomba de vácuo (14 CV) da marca Prismatec;



Papel filtro;



Funil de Buchner;



Kitassato;



Pinça metálica de fixação;



Copo de 300ml;
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Mistura solvente/óleo/impurezas.

Após obter-se o solvente mais o óleo, fase extrato, através do processo de
decantação, este fluido foi filtrado para remover todas as impurezas ou resíduos do
pó da semente. A filtração foi realizada utilizando o sistema da Figura 15.

Figura 15 - Sistema de filtração da mistura hexano-óleo. a) Kitassato com o filtro e a
bomba de vácuo. b) Encaixe do copo no kitassato utilizando a pinça.

Fonte: NUPEG/UFRN.

O kitassato é conectado com a bomba de vácuo por meio de uma mangueira
bem vedada para evitar o aumento de pressão durante o funcionamento do processo.
Entre o kitassato e o copo foi inserido o papel filtro, que tem a função de reter resíduos
sólidos, e assim foi colocado a pinça metálica para fixar o funil de Buchner, o copo e
o kitassato.
No copo foi inserido a mistura solvente/óleo/impurezas e a bomba de vácuo foi
ligada. A mistura solvente/óleo/impurezas possui baixa viscosidade, logo pela
diferença de pressão exercida pela bomba de vácuo, a mistura é facilmente deslocada
para o kitassato provocando assim a retenção dos resíduos no filtro analítico.
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Figura 16 – a) Camadas do filtro no qual foi utilizado um filtro analítico. b) Vista
superior do conjunto de vidrarias após a filtração.

Pela Figura 16 é possível observar a quantidade de residuos presentes na
mistura e que ficaram retidos no filtro analítico após a comparação entre o antes e o
depois do procedimento.

Figura 17 - Vidraria de baixo com a presença da mistura solvente/óleo sem a
presença de impurezas.

Fonte: Laboratório de Mecânica dos Fluidos/DEM/UFRN.

Pela Figura 17, após o procedimento de filtragem, a mistura solvente/óleo
apresenta-se límpida e pronta para o proximo passo da metodologia.

37

3.2.1.4. Recuperação do Solvente
A recuperação do solvente é realizada para separar a mistura filtrada de óleo e
hexano por meio de um processo de destilação simples. Como o hexano possui um
ponto de ebulição baixo, em torno de 60°C, se torna prático utilizar um método simples
de destilação que separa líquidos de outras substancias liquidas, desde que tenham
pontos de ebulição bastantes distintos. O processo de destilação simples (Figura 18)
da mistura hexano/óleo utilizou os seguintes componentes:


Balão de destilação de 500 mL;



Manta térmica elétrica;



Condensador;



300 mL de solvente hexano mais óleo;



Termômetro;



Becker de 500 mL.
Figura 18 - Sistema de destilação simples.

Fonte: Laboratório de Mecânica dos Fluidos/DEM/UFRN.
A destilação ocorreu quando a mistura hexano mais óleo foi aquecida, por meio
de uma manta térmica, dentro do balão de destilação, ocorrendo a vaporização da
substância que apresentou menor ponto de ebulição e, assim, deslocando-se até o
condensador para em seguida voltar a fase líquida novamente. A substância que não
se vaporizou (óleo), acumulou-se no balão de destilação.
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A saída superior do balão de destilação foi vedado por meio de uma rolha, na
qual estava fixado o termômetro; na outra saída lateral do balão foi fixado o
condensador; na saída do condensador foi colocado o Becker para reter o líquido
condensado, solvente hexano recuperado. Após acionar a manta térmica e ela atingir
em média 60°C, o solvente entrou em ebulição.
Ao se obter dois terços de hexano recuperado em relação a massa inicial, o
processo de destilação foi interrompido. Assim, no balão de destilação restou óleo
com uma pequena quantidade de hexano que foi removido posteriormente. A mistura
resultante é colocada em uma estufa (Figura 19) e regulada a uma temperatura de
60°C, devido esta temperatura ser a temperatura de evaporação do hexano, e
posteriormente é feita várias pesagens até que a massa se apresente constante,
provando que não há mais hexano no óleo.

Figura 19 - Estufa do Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.

Estes ensaios foram realizados no laboratório de Mecânica dos Fluidos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

39

3.2.2. Extração Mecânica
3.2.2.1. Prensagem
Antes da extração do óleo, os frutos da oiticica foram separados, ou seja, foram
selecionados os melhores frutos e descartados aqueles que tinham parasitas ou que
já estivessem em um estado muito avançado degradação natural. A extraçao
mecânica do óleo ocorreu por meio de um processo de prensagem utilizando uma
prensa hidráulica de 10 toneladas da marca TIL Marcon (Figura 20).
Os frutos foram prensadas em uma prensa hidráulica com a utilização de um
sistema cilindro/pistão acoplado a mesma. Este sistema cilindro/pistão consiste em
um cilindro metálico oco de aproximadamente 100 mm de diâmetro interno por 200
mm de altura, a extremidade voltada para baixo foi fechada possuindo apenas um furo
por onde escoa o óleo resultante da prensa das sementes; e durante a prensagem um
pistão metálico sólido desliza no interior do cilindro. A prensagem se dá pela
movimentação do pistão para baixo, tal movimento foi gerado pela força resultante da
prensa hidráulica.
O fruto foi inserido no cilindro da prensa e o embolo foi encaixado no interior do
cilindro para então se iniciar o processo de prensagem manualmente. Foi aplicado
uma carga máxima de 8 toneladas durante o processo.

Figura 20 - Na esquerda: Cilindro com o fruto da oiticica e êmbolo. Na direita: Prensa
Hidráulica Til Malcon.

Fonte: Laboratório de Mecânica dos Fluidos/DEM/UFRN.
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Após a secagem das sementes, foram realizadas as pesagens de algumas
porções do fruto de acordo com a Tabela 1 para verificar se há diferença na eficiência
da extração mecânica em relação a quantidade em massa de frutos inseridos na
prensa.
Tabela 1 - Quantidade de porções de amostra e suas respectivas massas em
gramas.
Porção

Massa (g)

1

70

2

100

3

120

4

150

5

200

Baseado em CAVALCANTI (2014), o cálculo da eficiência da extração
mecânica foi realizado pela equação (2).

𝜂𝐸𝑀 =

𝑚𝐸 .100
𝑚𝑇

(2)

Onde 𝑚𝐸 é a massa em gramas extraída mecanicamente, 𝑚 𝑇 é a massa em
gramas total do fruto antes de ser inserido na prensa e 𝜂𝐸𝑀 é o rendimento da extração
mecânica adimensional.
Após a extração mecânica, o óleo bruto apresentou algumas impurezas
provenientes da própria semente prensada. Por causa da elevada viscosidade
apresentada pelo óleo, não foi possível utilizar o procedimento realizado pela filtragem
do óleo extraído quimicamente, logo a separação das impurezas com o óleo foi
realizada por meio da decantação das impurezas.
A retirada das impurezas foi realizada em duas etapas. A primeira etapa foi feita
por meio de uma peneira de mesh 20 para retirada dos resíduos maiores,
posteriormente o óleo foi posto em repouso por 24 horas até que ocorreu a decantação
dos resíduos no fundo da vidraria, assim óleo límpido na parte superior foi
cuidadosamente retirado e colocado em outra vidraria.

41

3.3. Esterificação Ácida
Após a obtenção do óleo vegetal bruto foi realizado o processo de esterificação.
Os frutos da oiticica foram coletados já em estado de descarte pela natureza. Logo a
possibilidade de presença de microorganismos que elevem a acidez do óleo é
elevada. Diante do exposto é realizada a medição do pH do óleo bruto. Ao apresentar
pH menor do que 7, é realizado o processo de esterificação.
Os parâmetros utilizados neste trabalho, durante a esterificação, estão
relacionados aos parâmetros encontrados na dissertação de mestrado de Machado
(2013). Inicialmente, foi feita a filtração a vácuo do óleo residual com intuito de retirar
as impurezas sólidas. Posteriormente, para realização do processo de esterificação
ácida, utilizou-se um béquer de 1 L, um balão de fundo chato de 250 mL, um
termômetro, duas rolhas, um suporte universal com uma garra e uma chapa de
aquecimento e agitação magnética, como pode ser observado na Figura 21.

Figura 21 - Aparato experimental usado na etapa de esterificação ácida.

Fonte: Laboratório de Química. ECT/UFRN.
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Neste reator foi adicionado 150 g de óleo residual sob agitação. O ácido
sulfúrico foi diluído no álcool etílico em um Erlenmeyer. Foram utilizados 90 mL de
álcool etílico e 1,63 mL de ácido sulfúrico. No momento em que o óleo residual atingiu
a temperatura desejada foi adicionado a ele a solução alcoólica de ácido sulfúrico.
Assim, iniciou-se a cronometragem do tempo, sendo este igual a 2 horas.
Após realizada a etapa de esterificação ácida, o meio reacional foi transferido
para um funil de separação com intuito de retirar o catalisador. O meio reacional foi
transferido para um funil de separação para realizar a decantação e foram realizadas
lavagens sucessivas com alíquotas de 100 mL de água deionizada até que o pH da
água de lavagens fosse neutralizado, ou seja, apresente valor do pH igual a 7. Este
procedimento foi realizado em duplicata para garantir uma maior confiabilidade dos
resultados.

3.4. Análise Fisico-Química e Térmica
A análise do óleo da oiticica foi realizada através de ensaios térmicos, físicos e
químicos específicos para óleos lubrificantes. Os ensaios realizados foram: índice de
acidez, viscosidade, índice de viscosidade, massa específica e pH. Estes foram
realizados por meio das normas da ASTM (2016).

3.4.1. Massa Específica
O ensaio para determinar a massa específica do óleo da oiticica foi realizado
no laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN. Foram utilizados os seguintes
componentes:


Picnômetro de 30 mL;



Balança digital da marca BEL com 3 casas decimais e 100g de capacidade
máxima.



Óleo de oiticica.

O procedimento de cálculo da massa específica foi realizado com o óleo da
oiticica na temperatura de 25°C, 40°C e 100°C. O picnômetro já possuía o valor do
volume real que é dado por 33,97mL (Figura 22).
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Figura 22 – a) Óleo da oiticica inserido no picnômetro. B) Pesagem do óleo na
balança digital.

Logo, a massa especifica é calculada pela equação (3).

𝜌=

𝑚
𝑉𝑟

(3)

Onde 𝜌 é a massa específica [g/cm³], 𝑚 é a massa [g] do óleo medida pela
balança digital e 𝑉𝑟 é o volume real [mL] do picnômetro.

3.4.2. Potencial Hidrogeniônico
O ensaio para determinação do pH do óleo da oiticica foi realizado no
laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN. O ensaio realizado foi simples e
manual utilizando um indicador universal como mostra a Figura 23.

44

Figura 23 - Indicador universal de pH. Fonte: casaamericana.com

O indicador é inserido no óleo da oiticica por 60 segundos, posteriormente é
retirado e seco por um pano limpo. Logo em seguida, é feito a comparação da
coloração adquirida com a numeração exposta na Figura 23.

3.4.3. Índice de Acidez
O ensaio de acidez foi realizado através do método AOCS Cd 3d-63,
recomendado pela AOCS (AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY) como foi utilizado
por Melo (2010). O material utilizado para o referido ensaio segue abaixo:


Agitador magnético;



Bureta de 25 mL;



Erlenmeyer de 125 mL;



Solução de hidróxido de potássio 0,01M.



Solução de Éter etílico – Álcool Etílico (2+1) neutra;



Indicador fenolftaleína;

O índice de acidez (IA) é determinado através da quantidade de hidróxido de
potássio, em miligramas, utilizada para neutralizar os ácidos graxos contidos em um
grama de gordura ou óleo. Para calcular o IA foi necessário medir 2,0 g da amostra,
no caso o óleo da oiticica, em um Erlenmeyer de 125 mL. Preparou-se uma mistura
de álcool etílico e éter etílico na proporção de 2:1 em volume.
Adicionou-se 25 mL desta mistura em cada Erlenmeyer. Posteriormente, foi
realizada a titulação da solução com hidróxido de potássio, 0,01 M, até a obtenção da
coloração rósea. A solução de hidróxido de potássio é previamente padronizada com
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biftalato de potássio, esta padronização foi realizada para confirmar a concentração
da solução de hidróxido de potássio utilizada durante o procedimento.
Utilizou-se a fenolftaleína como indicador. E também foi feita a titulação do
branco, ou seja, 25 mL da mistura de éter etílico e álcool etílico sem a presença do
óleo. Este procedimento foi realizado duas vezes para cada amostra e o resultado foi
obtido a partir da média dos valores encontrados.

Figura 24 - Sistema utilizado para o cálculo do índice de acidez. a) Antes da
Titulação. b) Após a titulação.

Com os dados encontrados, foi possível obter I.A. para o óleo da oiticica, a
partir da equação (4), em mg KOH/g.

𝐼. 𝐴. =

(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 ).𝑁.5,61
𝑚

(4)

Onde 𝑉𝐴 é o volume de solução de KOH utilizado na titulação da amostra em
mL, 𝑉𝐵 é o volume de solução de KOH utilizada na titulação do branco em mL, N é a
normalidade da solução do hidróxido de potássio (admissional) e m é a massa da
amostra medida em gramas.
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3.4.4. Viscosidade Cinemática
Este ensaio foi realizado no laboratório da NUPEG localizado na UFRN. Para
calcular a viscosidade cinemática do óleo da oiticica foi utilizado um reômetro do tipo
Brookfield (Figura 25) acoplado a um banho térmico com controle de temperatura. O
procedimento deste ensaio foi baseado na norma ASTM D-2983 (2015). O software
utilizado pelo reômetro requer alguns dados de entrada, os quais seguem abaixo:


Taxa de cisalhamento variando de 0 a 3000 [1/s];



Duração de 300 segundos para cada temperatura pré-estabelecida;



100 pontos para armazenamento de dados.



As temperaturas pré-estabelecidas foram 25°C, 35°C, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C,
85°C e 95°C.

Figura 25 – a) Monitor com o software com os dados de entrada e saída. b)
Reômetro Brookfield. c) Banho térmico.

Para cada temperatura foram realizados dois ensaios e os dados foram
armazenados de 3 em 3 segundos. Foi utilizado uma quantidade de 70mL do óleo da
oiticica no referido ensaio. A viscosidade fornecida pelo reômetro Brookfield tem
unidade cP, ou seja, é a viscosidade absoluta. Para calcular a viscosidade cinemática
deve-se utilizar a equação (5).

𝜐=

𝜇𝑎
𝜌

(5)
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Onde 𝜐 é a viscosidade cinemática em [cSt], 𝜇𝑎 é a viscosidade absoluta em
[cP] e 𝜌 é a massa específica em [g/cm³].

3.4.5. Índice de Viscosidade
Segundo a norma ASTM D-2270 (2015), o índice de viscosidade (I.V.) mede a
variação da viscosidade com a temperatura. Quanto maior o I.V., menor será a
variação de viscosidade do óleo lubrificante, quando submetido a diferentes valores
de temperatura. Conforme a norma, o método de determinação envolve dois
procedimentos diferentes, o procedimento A utilizado para produtos cujo I.V. possui
valores iguais ou inferiores a 100, e o procedimento B utilizado para produtos com
valores superiores a 100.
Procedimento A – produtos com I.V. menor ou igual a 100:

𝐼. 𝑉. = [

(𝐿−𝑈)
𝐿−𝐻

] . 100

(6)

Onde os valores de H e L são adimensionais e tabelados pela norma e o valor
de U é a viscosidade da amostra a 40 ºC. Alguns valores de H e L para especificar o
I.V. consta na Tabela 2.
Tabela 2 – Alguns valores de H e L segundo as fórmulas do índice de
viscosidade.

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAei3MAK/indice-viscosidade
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Procedimento B – produtos com IV maior ou igual a 100.

[(𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 𝑁)−1]

𝐼. 𝑉. = {

0,00715

} + 100

(7)

Onde N é definido conforme a equação 8.

𝑁=

(log 𝐻−log 𝑈)
log 𝑌

(8)

Onde H é tabelado, U é a viscosidade cinemática da amostra a 40 ºC e Y é a
viscosidade cinemática da amostra a 100 ºC. O método somente é aplicável a
produtos que tenham viscosidade cinemática entre 2 e 70 mm²/s a 100 ºC. O I.V. deve
ser reportado como um número inteiro, ou seja, resultados decimais devem ser
arredondados para o número inteiro mais próximo.

3.5. Análise de Eficiência
De posse dos resultados das propriedades térmicas, físicas e químicas do óleo
da oiticica, foi realizada uma comparação com os lubrificantes comerciais até se
encontrar um lubrificante com características físico-químicas similares ao óleo da
oiticica. Após selecionar o óleo comercial, foi realizado um estudo comparativo com o
óleo da oiticica por meio dos ensaios de capacidade de dissipação de calor e
resistividade térmica.

3.5.1. Estudo do Desgaste Relativo ao Atrito
Baseado na metodologia de Cavalcanti (2014), o ensaio de desgaste relativo
ao atrito utilizou o tribômetro localizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da
UFRN. O dispositivo consiste em uma peça cilíndrica, que desliza em movimento
rotativo em contato com outra peça com mesmas características, porém essa última
permanece estática e o contato entre elas é gerado a partir de uma carga, e ao mesmo
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tempo óleo é gotejado a uma taxa constante nas superfícies em contato. Este ensaio
de desgaste relativo ao atrito é baseado nos princípios da norma ASTM G-174 (2015).
Devido a haste possuir maior dureza em relação a amostra, é possível medir o
desgaste da amostra utilizando uma balança de precisão e assim estimar a
capacidade de lubrificação do óleo. Os corpos de prova para o ensaio de desgaste
foram confeccionados na Oficina Mecânica da UFRN (Figura 26). As amostras foram
fabricadas em aço ASTM 1020 (2015) e possuem as dimensões: diâmetro = 12,5 mm,
comprimento = 25mm. E as hastes foram fabricadas com o aço ASTM 1045 (2015) e
possuem as dimensões: diâmetro = 12mm, comprimento = 250mm.

Figura 26 - Confecção das amostras e hastes na Oficina Mecânica.

.
Para o acabamento superficial das amostras foram utilizadas lixas de SiC nas
seguintes granulometrias: #100, #240, #320, #400, #600; e na haste #100 e #240.

Figura 27 - a) Corpo de prova. b) Haste utilizada para o desgaste.
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Após o lixamento, as amostras e as hastes foram submetidas a um banho
ultrassônico com álcool isopropílico com o objetivo de retirar as impurezas (Figura 28).

Figura 28 - Banho ultrassônico das amostras em álcool isopropílico.

Após o banho foi feita a secagem das amostras e verificação de suas massas
através de uma balança de precisão CC 1201 com 4 casas decimais, como mostra a
Figura 29.

Figura 29 - Balança de precisão CC 1201 realizando a pesagem de um corpo de
prova.

A identificação das amostras e hastes, bem como a sequência do ensaio foi
realizado conforme a Tabela 3. Foram confeccionados dez amostras e duas hastes.
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Cinco amostras e uma haste foi utilizada para o ensaio do óleo da oiticica e os demais
para o óleo comercial.
Tabela 3 - Divisão das amostras e hastes utilizada em cada óleo analisado.
Óleo
analisado

Oiticica

Comercial

Amostra
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

Haste

H1

H2

Os dados de entrada para a realização do ensaio em cada amostra seguem na
Tabela 4.
Tabela 4 - Variáveis de entrada para a realização do ensaio.
Rotação da haste
1500 rpm
Intervalo de tempo
2 horas
Carga
amostra/haste
1,2 Newton
Taxa de
lubrificação
1 gota/min

As variáveis citadas na Tabela 4 foram as mesmas em cada ensaio das
amostras, mudando apenas o óleo. O tribômetro com todo o aparato experimental
pode ser visualizado pela Figura 30. Além de realizar o desgaste da amostra em
contato com a haste, foi colocado um termopar com dois canais de captação de
temperatura para obter os valores em graus Celsius do ambiente e do ponto de
contato entre a amostra e a haste para estimar o gradiente de temperatura.
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Figura 30 - Tribômetro realizando o desgaste da amostra além de coletar as
temperaturas da amostra e do meio ambiente utilizando o termopar.

Após o término de cada ensaio, a respectiva amostra foi submetida a um novo
banho sônico com álcool isopropílico e secagem. Posteriormente foi feito a pesagem
da amostra na balança de precisão e registrada a nova massa. Desta forma, é possível
estimar a perda de massa em função da capacidade de lubrificação.

3.5.2. Estudo do Gradiente de Temperatura
O gradiente de temperatura foi determinado por meio do mesmo ensaio
apresentado no item 3.5.1, onde foi inserido na amostra um termopar especificamente
na área próxima do contato entre a amostra e a haste como pode ser observado pela
Figura 31.
Figura 31 - Contato entre a amostra e a haste.
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O fio azul refere-se ao termopar e o tubo verde é onde ocorre o escoamento do
óleo da oiticica no ponto de contato entre a amostra e a haste. Também foi posto outro
termopar, mas desta vez para medir a temperatura ambiente.

3.5.3. Estudo da Condutividade Térmica e Resistividade Térmica
Para o ensaio da condutividade e resistividade térmica dos óleos foi utilizado
um analisador de propriedades térmicas da marca Decagon Devices Inc. (Figura 32),
modelo KD2-Pro. O sensor utilizado foi KS-1 para amostras líquidas, que fornece os
valores de condutividade numa faixa de 0,02 a 2,00 (W/m.k) e resistividade numa faixa
de 50 a 5000 (ºC cm/W), com uma precisão de mais ou menos 5%.
De acordo com o manual do fabricante, foi realizada uma calibração do
equipamento utilizando uma solução padrão de glicerina. Após a calibração foi iniciada
o procedimento de leitura utilizando uma proveta graduada de vidro com capacidade
em volume de 10 mL na qual foram inseridos o óleo e o sensor.

Figura 32 - Ensaio de condutividade e resistividade térmica.

De acordo com o manual do equipamento, foi realizada 5 leituras em cada óleo
(óleo extraído mecanicamente e quimicamente), em temperatura ambiente, no
intervalo de 15 em 15 minutos. A leitura foi realizada diretamente no visor do
equipamento KD2-Pro.

54

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Extração do Óleo da Oiticica
Seguindo a metodologia proposta, inicialmente foi realizada a extração química
do fruto da oiticica. No reservatório de vidro da Figura 14 foi inserido 240 gramas de
pó triturado e 1 litro de hexano. Após realizar todo o procedimento descrito no item
3.2.1, foi obtido 90 mL de óleo bruto da oiticica apresentando assim uma eficiência de
extração de 37,5% de acordo com a equação (1). Em relação a extração mecânica,
os valores da extração são apresentados na Tabela 5. Os valores do óleo extraído
foram obtidos em duplicata e assim feito a média aritmética.

Tabela 5 - Valores da quantidade de óleo extraído e suas respectivas eficiência de
extração.
Porção
1
2
3
4
5

Massa do fruto
(g)
70
100
120
150
200

Óleo Extraído (g)
19
28,5
20
25,6
11

Eficiência
(%)
27,14
28,50
16,67
17,07
5,50

De acordo com a tabela 5, verifica-se que a as porções 1 e 2 tiveram as maiores
eficiências. Isto se deve ao fato de que quanto maior a quantidade de sementes
inseridas no cilindro da prensa, maior será a probabilidade de obstrução das ranhuras
existentes no interior do disco interrompendo a saída de óleo e causando perdas
durante o processo de prensagem.
Também foi verificado que uma certa quantidade de óleo se acumulou na parte
superior da torta nas porções 4 e 5. Os frutos prensados formam a torta que é
composta pelo fruto da oiticica esmagado e com uma porcentagem de óleo muito
pequena. Uma solução seria fabricar um cilindro maior além das demais peças que
compõem a prensa como êmbolo e o disco.
Realizando uma comparação entre a extração mecânica e química, verifica-se
que a extração química possui maior eficiência, isto ocorre devido as perdas do óleo
durante o processo químico serem muito pequenas, pois o hexano remove a maior
parte do óleo presente nas partículas do pó visto que a superfície de contato é maior
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quanto menor for a partícula. Segundo Cavalcanti (2014), o hexano absorve mais óleo
do fruto triturado quanto menor for a partícula, ou seja, ocorre um aumento da
superfície de contato. No processo de prensagem, parte do óleo fica retido no interior
das moléculas do fruto.

Figura 33 - Na esquerda é apresentado o óleo da oiticica extraído mecanicamente e
na direita é apresentado o óleo da oiticica extraído quimicamente.

4.2. Ensaios Pré-esterificação
4.2.1. Índice de Acidez
De posse do óleo bruto da oiticica por meio dos métodos químico e mecânico,
foi realizada o ensaio do índice de acidez e da viscosidade. A acidez do óleo é uma
propriedade de extrema importância na seleção de um óleo lubrificante ou fluido de
corte devido a possibilidade de corrosão e degradação dos componentes mecânicos
caso o óleo apresente acidez elevada. Portanto, baseado na metodologia do presente
trabalho, foram realizados três ensaios do índice de acidez nos dois tipos de óleos
extraídos de formas diferentes. O resultado segue no gráfico da Figura 34.

56

Figura 34 - Relação do índice de acidez com intervalos de tempo definidos para
cada um dos óleos extraídos de maneira distinta.
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Pelo gráfico da Figura 34, verifica-se que o índice de acidez do óleo da oiticica
extraído quimicamente e mecanicamente, apresentaram valores elevados. Segundo
a Supreme Lubrificantes, o valor da acidez aceitável para a lubrificação de
equipamentos de médio e grande porte é de no máximo 6 mgKOH/mg segundo a
referência Supreme Lubrificantes(2010), portanto é interessante utilizar um processo
que reduza tal acidez. Ainda analisando o gráfico, nota-se que a acidez do óleo pela
extração química foi maior do que pela extração mecânica, isto ocorreu devido o
hexano ter provocado a quebra da gordura do óleo liberando ácidos graxos e demais
substancias orgânicas que tenham provocado instabilidade oxidativa.
Nota-se pelo gráfico que com o aumento do intervalo de tempo, ocorre um
aumento significativo da acidez. Este comportamento é esperado, pois os óleos
vegetais apresentam baixa estabilidade oxidativa devido aos seus sítios oxidativos
que advêm das duplas ligações dos ácidos graxos que os constituem. Esta oxidação
leva a formação de substâncias ácidas, aumentando o índice de acidez destes
produtos, e podendo promover a corrosão nos produtos em que eles são usados.

4.2.2. Viscosidade
Antes do processo de esterificação, também foi realizado o ensaio da
viscosidade do óleo bruto da oiticica, para verificar se este tratamento poderia alterar
a viscosidade do óleo. Portanto, o gráfico da Figura 35 mostra os valores da
viscosidade.
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Figura 35 - Viscosidade em função da temperatura para o óleo da oiticica extraído
mecanicamente pré-esterificação.
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No gráfico da Figura 35, verifica-se um valor elevado da viscosidade
comparando por exemplo com a viscosidade do óleo lubrificante utilizado na caixa de
engrenagens de uma unidade de bombeio em produções de petróleo onshore
apresentando uma viscosidade de 25cP a 100°C aproximadamente. O reômetro não
foi capaz de calcular a viscosidade do óleo para as temperaturas abaixo de 60 graus
devido a elevada viscosidade apresentada pelo óleo.

4.3. Ensaios Pós-Esterificação
4.3.1. Índice de Acidez
Diante do exposto, é interessante que o índice de acidez seja reduzido ao
menor valor possível. Portanto, seguindo a metodologia, foi utilizado o processo de
esterificação que tem como resultado a redução da acidez de um óleo especifico. O
funil de decantação após diversas lavagens com água deionizada pode ser observado
pela Figura 36. O pH da água deionizada retirada pelo funil de decantação finalmente
atingiu o valor de 7 após sucessivas lavagens, ou seja, o óleo foi neutralizado com
sucesso.
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Figura 36 - Última etapa do processo de esterificação.

Após o processo de esterificação, foi realizado um novo ensaio de acidez para
os óleos extraídos mecanicamente e quimicamente. Os resultados podem ser
visualizados pela Tabela 6.

Tabela 6 - Índice de acidez após o processo de esterificação.
Óleo
Extração
Mecânica
Extração
Química

Índice de Acidez
[mgKOH/mg]
0,91
0,98

Realizando uma comparação entre os valores do índice de acidez da Tabela 5
com os valores do gráfico da Figura 34, verifica-se uma redução bastante elevada da
acidez após o processo de esterificação, comprovando assim a eficácia deste
procedimento.
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4.3.2. Massa Específica
A massa específica do óleo da oiticica para as diferentes temperaturas citadas
na metodologia segue na Tabela 7.

Tabela 7 - Resultados da massa especifica do óleo da oiticica.
Temperatura
[°C]
25
40
100

Massa Específica [kg/m³]
Extração
Extração
Mecânica
Química
971
976
949
952
888
893

Segundo a referência, os valores das massas específicas apresentadas na
Tabela 6 são similares aos valores de outras oleaginosas como a soja, milho,
mamona, entre outros, segundo Matos (2011). Comparando os valores das massas
específicas do óleo extraído mecanicamente e quimicamente, nota-se que a diferença
entre estes é muito pequena. Observa-se também que com o aumento da temperatura
do óleo diminui a massa específica, este fenômeno ocorre devido o óleo se expandir
com o aumento da temperatura, ocupando o mesmo volume com uma massa menor.
Este fenômeno também ocorre nos óleos minerais.

4.3.3. Potencial Hidrogeniônico
O pH do óleo da oiticica extraído mecanicamente e quimicamente segue na
Tabela 8.

Tabela 8 - Valores do pH referente ao óleo da oiticica.
Óleo
Extração
Mecânica
Extração
Química

pH
7
7
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Os valores do pH apresentados na Tabela 8 apresentaram o valor neutro, o que
seria esperado para um bom desempenho do óleo como lubrificante ou fluido de corte.
Este valor neutro foi obtido devido a eficácia do processo de pré-tratamento do óleo
por esterificação realizado anteriormente.

4.3.4. Viscosidade
Foi realizado um ensaio analítico com ambos os óleos extraídos quimicamente
e mecanicamente, onde ambos foram escoados em um béquer e registrado o tempo.
Notou-se que o tempo para preencher 30mL do béquer foi similar para ambos os
óleos, comprovando uma similaridade da viscosidade para ambos os óleos.
A

viscosidade

cinemática

foi

realizada

somente

no

óleo

extraído

mecanicamente, visto que a viscosidade do óleo extraído quimicamente possui
similaridade a viscosidade do óleo extraído mecanicamente, além do presente
trabalho possuir pouco hexano, o que limitou a produção de mais óleo vegetal. O
comportamento reológico do óleo da oiticica a 40°C e 96°C é apresentado na Figura
37.

Figura 37 - Comportamento reológico do óleo da oiticica. a) Temperatura a 40°C. b)
Temperatura a 96°C.
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Analisando a curva dos gráficos da Figura 37, a viscosidade em função da taxa
de cisalhamento (Eta x D) possui um comportamento variável nos valores de
viscosidade para taxas de cisalhamento menores que 800 s-1, mas acima deste valor
a viscosidade é constante, este efeito pode ser causado devido ao torque inicial
necessário e pela inércia do equipamento. Analisando a tensão de cisalhamento em
função da taxa de cisalhamento (Tau x D), percebe-se a proporcionalidade entre elas,
pois comportam-se aproximadamente como retas. Este resultado foi observado em
todas as temperaturas ensaiadas. Diante das análises constatou-se que o óleo da
oiticica pode ser classificado como um fluido Newtoniano.
A viscosidade para cada temperatura do óleo da oiticica após o processo de
esterificação pode ser observada no gráfico da Figura 38.

Figura 38 - Variação da viscosidade em função da temperatura.
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Analisando a curva do gráfico da Figura 38, verifica-se que a viscosidade
diminui com o aumento da temperatura. Este comportamento no qual a viscosidade é
inversamente proporcional a temperatura ocorre normalmente nos óleos lubrificantes.
Comparando os valores dos gráficos da Figura 35 e 38, é possível afirmar que o
processo de esterificação reduziu consideravelmente o valor da viscosidade do óleo
da oiticica bruto.
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4.4. Análise de Desempenho
4.4.1. Seleção do Óleo Comercial
Após os ensaios até aqui apresentados, foi criado uma tabela apresentando os
valores físicos, químicos e térmicos do óleo da oiticica, ver Tabela 9.

Tabela 9 - Resumo dos valores físicos, químicos e térmicos do óleo da oiticica
analisados pelo presente trabalho.
Características
Índice de Acidez préesterificação
Índice de Acidez pósesterificação

8,36

9,33

0,91

0,98

0,971 a 25°C
0,949 a 40°C
0,902 a 100°C
7
58,1 a 40°C
11,85 a 96°C
61,22 a 40°C
13,13 a 100°C

0,976 a 25°C
0,952 a 40°C
0,899 a 100°C
7
Similar a EM*
Similar a EM
Similar a EM
Similar a EM

mgKOH/mg

Massa específica

g/cm³

pH

-

Viscosidade Absoluta

Valores
Extração Mecânica
Extração Química

Unidade

cP

Viscosidade Cinemática

cSt

Índice de Viscosidade

-

226
*Extração Mecânica

Analisando a Tabela 9, nota-se que os valores das propriedades físico-químicotérmicas do óleo da oiticica extraído quimicamente e mecanicamente são similares.
Logo, em termos de viabilidade econômica e redução de tempo, é recomendável que
a extração do óleo da oiticica seja mecânica, mesmo que a eficiência de extração
química seja maior em comparação com a extração mecânica.
Diante dos dados obtidos pela Tabela 9, é possível selecionar um óleo
comercial que tenha os valores similares às propriedades até aqui estudadas.
Portanto, foi selecionado o óleo automotivo SAE J300 e os dados técnicos referente
a este óleo seguem na Figura 39.
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Figura 39 - Classificação da viscosidade para óleo automotivo SAE J300.

Fonte: http://www.paxlub.com.br/tabelas.

A viscosidade cinemática a 95°C obteve um valor de 13,13 cSt, mas na tabela
e nas especificações de óleos lubrificantes, a viscosidade deve considerar uma
temperatura de 100°C, logo o valor exato da viscosidade do óleo da oiticica nesta
temperatura será inferior a 13,13 cSt. Portanto, de posse da tabela da Figura 39, o
óleo comercial selecionado será de grau SAE 10W30. O óleo foi adquirido no comércio
local na cidade de Natal.

Figura 40 - Óleo comercial Lubrax 10W30.

Fonte: Site da Lubrax, 2016.

64

4.4.2. Análise de desgaste
A análise de desgaste foi realizada por meio da diferença de massa das
amostras, nas quais foram medidas antes e depois dos ensaios. A equação
responsável pela eficiência da lubrificação foi baseada na equação (9) de acordo com
Cavalcanti (2014).

∆𝑚

𝑘=

[ 𝜌 .0,000001]
𝐴

(9)

𝑑𝑑.𝑐

Onde k é o desgaste em [m²/N], ∆𝑚 é a variação da massa em [g], 𝜌𝐴 é a massa
específica da amostra em [g/cm³], dd é a distância de deslizamento em [m] e c é a
carga aplicada durante o ensaio em [N]. Os valores da análise do desgaste k foram
calculados para cada amostra e feita assim uma média aritmética. Os resultados
podem ser visualizados pelo gráfico da Figura 41.

Figura 41 - Análise de desgaste dos óleos.

Desgaste K [m²/N]

4,77838E-15

Óleo da Oiticica
Óleo Comercial
1,73629E-15

Analisando o gráfico da Figura 41, observa-se que o desgaste das amostras
para o óleo comercial foi superior em 62,9% em relação ao óleo da oiticica. Isto
ocorreu devido o filme líquido do lubrificante formado pelo óleo da oiticica ter sido mais
consistente em relação ao óleo comercial. A boa dissipação do calor do óleo vegetal
também contribuiu para a manter o sistema mecânico em equilíbrio térmico. Portanto,
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o óleo vegetal analisado possui melhor poder de lubricidade em relação ao óleo
comercial, demonstrando mais uma vez sua possível aplicação no mercado comercial.

4.4.3. Análise de Condutividade e Resistividade Térmica
Após os resultados dos valores das propriedades físicas, químicas e térmicas,
foram realizados os ensaios de condutividade e resistividade térmica do óleo da
oiticica e do óleo comercial como forma de comparar a eficiência do óleo vegetal. Os
resultados destes ensaios podem ser visualizados na Tabela 10.

Tabela 10 - Resultados dos ensaios de condutividade e resistividade térmica do óleo
da oiticica e comercial.
Tipo de
Óleo

Temperatura
[°C]

Condutividade
Térmica
[W/m°C]

Resistividade
Térmica
[°C.cm/W]

Erro

Oiticica
Lubrax

22,856
22,856

0,1686
0,135

593
741,6

0,00346
0,0044

Analisando os dados da Tabela 10, observa-se que a condutividade térmica do
óleo da oiticica foi 24,88% maior do que o óleo comercial, logo o poder de resfriamento
do óleo da oiticica supera o óleo comercial. A resistividade térmica do óleo da oiticica
apresentou um valor 25,05% menor em relação ao óleo comercial, provando assim
que possui menor poder isolante e comprovando assim a sua eficácia.
O gradiente de temperatura dos óleos também foi calculado utilizando os
termopares no ponto de contato entre a amostra e a haste e também com o ambiente.
A cada 10 minutos foram registrados os valores da temperatura da amostra e do
ambiente para cada amostra e assim feito o cálculo da média aritmética. Logo a
variação da temperatura entre a amostra e o ambiente para cada amostra podem ser
visualizados na Figura 42.
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Figura 42 – Gradiente de temperatura dos óleos analisados.
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Observando o gráfico da Figura 42, é possível afirmar que o óleo da oiticica
possui um gradiente de temperatura maior, ou seja, possui maior capacidade de
dissipação de calor em relação ao óleo comercial, reforçando assim os resultados da
resistividade e condutividade térmica realizadas pelo presente trabalho.
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5. CONCLUSÕES


Foi possível obter o óleo da oiticica por meio de ambas as extrações: química
e mecânica.



A extração química teve um rendimento maior, mas apresentou maior acidez
em comparação com a extração mecânica.



O processo de esterificação demonstrou ser eficaz reduzindo a acidez de
ambos os óleos extraídos de formas distintas.



A acidez apresentada pós-esterificação, demonstra valores aceitáveis,
permitindo assim o uso do óleo da oiticica como biolubrificante de maneira que
não ocorra a oxidação dos componentes mecânicos durante a lubrificação.



O processo de esterificação também foi eficaz quanto a redução da
viscosidade do óleo, pois o uso de óleos com elevada viscosidade é aplicado
em situações bastante específicas o que reduziria a atuação comercial do óleo
da oiticica.



As propriedades físico-químicas do óleo da oiticica extraído quimicamente e
mecanicamente apresentaram valores similares, o que reforça a utilização da
extração mecânica como principal meio de produção do óleo bruto da oiticica
como biolubrificante.



O índice de viscosidade do óleo da oiticica apresentou um valor elevado em
comparação ao óleo comercial, significando que o óleo da oiticica pode ser
aplicado em situações em que necessite de maior controle da viscosidade em
função da variação da temperatura.



A condutividade térmica e a resistividade térmica do óleo da oiticica
apresentaram

valores

satisfatórios

em

relação

ao

óleo

comercial,

comprovando o bom comportamento de refrigeração do óleo vegetal estudado.


O gradiente de temperatura do óleo da oiticica foi superior em relação ao óleo
comercial, reforçando os resultados da condutividade e resistividade térmica
do óleo vegetal.



O ensaio de desgaste provou que o óleo da oiticica possui um elevado poder
de lubrificação em relação ao óleo comercial.
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS


Realizar os ensaios de cromatografia gasosa antes e depois do processo de
esterificação do óleo.



Aplicar o ensaio de instabilidade oxidativa para avaliar o nível de oxidação com
em relação ao tempo de uso do óleo.



Realizar os procedimentos de degomagem, neutralização, lavagem e secagem
no óleo da oiticica e verificar as propriedades físico químicas posteriormente.



Avaliar a possibilidade de acréscimo de aditivos antioxidantes para reduzir a
instabilidade oxidativa.



Estimar a quantidade de metais desgastados durante o processo de
lubrificação por meio da Espectroscopia de Infravermelho (FTIR).

.

69

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 ALUYOR, E. O.; KESSINGTON, O. O.; MUDIAKEOGHENE. Biodegradation of
vegetable oils: a review. Scientific Research and Essay, v. 4, n. 6, p. 543-548,
Jun. 2009.
 ALVES, S. M.; OLIVEIRA, J. F. Vegetable based cutting fluid: an environmental
alternative to grinding process. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL CIRP EM
ENGENHARIA CICLO DE VIDA, 15. Sydney, 2008. Anais... Sydney: CIRP, 2008.
p. 664-668.
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D445: Standard
Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and
Calculation of Dynamic Viscosity). West Conshohocken: Astm Journals, 2015.
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D2270: Standard
Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and
100 °C. West Conshohocken: Astm Journals, 2015.
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D664: Standard
Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and
100 °C. West Conshohocken: Astm Journals, 2015.
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D974: Standard
Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration. West
Conshohocken: Astm Journals, 2015.
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM G-174: Standard
Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Materials by Abrasive Loop
Contact. West Conshohocken: Astm Journals, 2015.
 AOCS OFFICIAL METHOD (Estados Unidos). The American Oil Chemists'
Society. Disponível
em:
<http://methods.aocs.igx.rd.net/methods/methoddetail?productId=111545>. Acesso em: 22 jul. 2016.
 CAVALCANTI, Synara Lucien de Lima. Caracterização do Óleo de Carnaúba
para Uso como Biolubrificante. 2014. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de
Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
 CARDOSO, K. P. Óleo de pinhão-manso e fluido de corte emulsionável:
estabilidade oxidativa e propriedades lubrificantes. 2012. 108f. Dissertação
(Mestrado) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2012.
 CARRETERO. P.; BELMIRO, P. N. A.; Lubrificantes e Lubrificação Industrial.
Editora Interciência, 2009 p. 77.

70

 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONAMA N° 09/93: DISPÕE
SOBRE REFINO DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO. Rio de Janeiro: Ministério
do Meio Ambiente, 2015.
 CURSO de Desgaste e Tribologia. Apostila elaborada pela TESTMAT. Disponível
em: <http://pt.slideshare.net/freddypoetscher/apostila-desgaste-tribologia-cursosservicos-testmat>. Acesso em: 30 set. 2014.
 GET – Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural, Projeto
Lubrificantes de Alto Desempenho, Relatório 1/4 entregue a Petrobras em 27
de Novembro de 2007.
 FOX, N. J.; STACHOWIAK, G. W. Vegetable oil based lubricants– a review of
oxidation. Journal Tribol Int, v. 40, p.1035 – 46. 2007.

 GÂNDARA, Gustavo Morini Ferreira. ÓLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS: UMA
ANÁLISE

DAS

POTENCIALIDADES

DA

REUTILIZAÇÃO. 2000.

90

f.

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Produção, Universidade
Metodista de Piracicaba, Santa Bárbara D’oeste, 2000.
 HUTCHINGS, I.M., Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials.
Cambridge: British Library Cataloguing in Publication Data, 1992a. 273p.
 JOSEPH, P. V.; SAXENA, D.; SHARMA, D. K. Study of some non-edible vegetable
oils of Indian origin for lubricant application, Journal of Synthetic Lubrication, v.
24, p. 181-197. 2007.
 MACHADO, S.A. Estudo da produção de biodiesel a partir do óleo de macaúba
(Acrocomia aculeata) pela rota etílica. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2013.
 MAIA, Júlio César da Costa. Monitoramento de lubrificantes através de
reações de oxidação. 2009. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.
 MATTHEW, T. S.; NADER, S.; BIGYAN, A.; LAMBERT, A. D. Influence of fatty acid
composition on the tribological performance of two vegetable-based lubricants.
Journal Synth Lubr., v. 24, p. 101–10. 2007.
 MATOS, Paulo Roberto Rodrigues de. GET – Grupo de Estudos de Tribologia e
Integridade Estrutural, Projeto Lubrificantes de Alto Desempenho, Relatório
1/4 entregue a Petrobras em 27 de Novembro de 2007. 2011. 125 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Química, Universidade de Brasília, Brasilia, 2011.

71

 MELO, M. A. M. F. Avaliação das propriedades de óleos vegetais visando a
produção de biodiesel. 2010. 118f. Dissertação (Mestrado). Departamento de
química. Universidade Federal da Paraiba. João Pessoa, 2010.
 MONGKOLWONGROJN, M.; ARUNMETTA, P. Theoretical characteristic of hydro
dynamic journal bearings lubricated with soya bean-based oil. Journal Synth
Lubr, v. 19, p. 213. 2002.
 NORRBY, T. Environmentally adapted lubricants in swedish forest industry Stat oil
Lubricants R&D, 2003, 161p.
 OLIVEIRA, Francisco Adriano Góis de. Síntese, caracterização e avaliação de
biodiesel de óleo de oiticica (licania rigida benth) e isolalamento do éster
metílico do ácido licânico. 2012. 11 f. Monografia (Especialização) - Curso de
Química, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2012.
 OLIVEIRA, J. F. G.; ALVES, S. M. Adequação dos processos de usinagem
utilizando produção mais limpa como estratégia de gestão ambiental. Produção,
v. 17, n. 1, p. 129-138, Jan. 2007.
 PACHECO, Barbara Talita Galotto. Síntese do biodiesel a partir de óleo
residual através da esterificação homogênea dos ácidos graxos livres e
transesterificação alcalina. 2014. 38 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia
Química, Instituto de CiÊncia e Tecnologia, Universidade Federal de Alfenas, Poço
de Caldas, 2014.
 SILVA,

Mário

Américo

Borsanelli.

XIV

CONGRESSO

NACIONAL

DE

ESTUDANTES DE ENGENHARIA MECÂNICA, 14., 2007, Uberlândia-mg.
TÉCNICA DE PARTÍCULAS DE DESGASTE NO ÓLEO LUBRIFICA NTE
APLICADA À ANÁLISE DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE. Uberlândia-mg:
Creem 2007, 2007. 2 p.
 SUPREME LUBRIFICANTES. Análise de Óleo Lubrificante. São Paulo: Artigo
Técnico, 2010. 11 p.
 THOMAZ, G. L.; ZAGONEL, J.; COLASANTE, L. O.; NOGUEIRA, R. R. Produção
do girassol e teor de óleo nos aquênios em função da temperatura do ar,
precipitação pluvial e radiação solar. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 8,
p.1380-1385, Ago. 2012.
 USDA. United States Department of Agriculture. Forest Service, Madison, 2012.

72

 WOODS, S. Vegetable oil-based metalworking fluids can provide better
performance and environmental results than mineral oil-based fluids. Cutting Tool
Engineering Magazine, v. 57, p. 1-3. 2005.

