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RESUMO 

 

Os lubrificantes encontrados no mercado são de origem mineral ou 

sintético e agridem ao homem e ao meio ambiente, principalmente, devido ao 

seu descarte inadequado, por isso as indústrias estão buscando desenvolver 

produtos que causem um menor impacto ambiental. Para diminuir a agressão 

ao operador, principalmente, os Fluidos de Corte passaram a formar uma 

emulsão óleo/água ou água/óleo. No entanto a emulsão não foi tida como a 

solução mais adequada para a questão ambiental, portanto a busca por 

lubrificantes biodegradáveis e que não sejam tóxicos continua e assim os óleos 

vegetais estão sendo vistos, novamente, como base para a produção de 

lubrificantes. O maior problema desses óleos é sua instabilidade oxidativa que 

é intensificada ao trabalhar em altas temperaturas. O processo de 

transesterificação diminui a oxidação, no entanto altera algumas propriedades 

físico-químicas. Portanto o Óleo de Soja após o processo de transesterificação 

foi submetido aos ensaios de densidade, viscosidade dinâmica (cuja 

viscosidade cinemática foi calculada a partir dos dois parâmetros citados); 

ponto de fulgor e acidez.  Além dos ensaios físico-químicos, o éster de soja foi 

submetido a um ensaio dinâmico em um tribômetro adaptado de um torno de 

bancada cujo desgaste induzido foi o adesivo e por último foi usado como fluido 

de corte em um processo de torneamento em dois materiais distintos, Aço1045 

e Ferro Fundido. Esse último ensaio apresentou resultados inferiores ao fluido 

de corte mineral o qual foi comparado em todos os ensaios, já nos outros 

ensaios alguns o resultado era satisfatório em outros não de modo que aditivos 

químicos podem ser adicionados ao óleo analisado para tentar equacionar 

todos os parâmetros e assim formular um biolubrificante não tóxico para aplicar 

nos processos de usinagem da indústria metal-mecânica 
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ABSTRACT 

 

The lubricants found in the market are of mineral or synthetic origin and 

harm to humans and the environment, mainly due to their improper discard. 

Therefore industries are seeking to develop products that cause less 

environmental impact, so to decrease mainly, operator aggression  the Cutting 

Fluids became an emulsion of oil / water or water / oil. However, the emulsion 

was not considered the most suitable solution for environmental question, 

therefore the search for biodegradable lubricants and which no are toxic 

continues and so vegetable oils are seen, again, as a basis for the production of 

lubricants. The biggest problem with these oils is their oxidative instability that is 

intensified when working at high temperatures. The process transesterification 

decreases the oxidation, however changes some physical and chemical 

properties. Therefore soybean oil after the transesterification process was 

subjected to tests of density, dynamic viscosity, kinematic viscosity which is 

calculated from two parameters mentioned, flash point and acidity. Besides the 

physico-chemical test the soybean oil was subjected to a dynamic test in a 

tribometer adapted from a table vise, whose induced wear was the adhesive 

and ultimately was used as cutting fluid in a process of turning in two different 

materials, steel 1045 and cast iron. This latter test presented results  below the 

mineral cutting fluid  which it was compared in all tests, already in other 

experiments the result was satisfactory and other experiments not, so that 

chemical additives can be added to the oil analyzed to try  equate all 

parameters and so formulate a biolubrificante not toxic to apply in machining 

processes of metalworking industry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os primeiros lubrificantes que se tem registro eram à base de óleo 

vegetal e animal, porém com a evolução dos sistemas mecânicos surgiu a 

necessidade de óleos com maior estabilidade, propriedade que não se tinha 

nesses óleos devido sua alta taxa de decomposição por oxidação, e por 

consequência da instabilidade oxidativa não se tinha bom desempenho. 

Os óleos lubrificantes encontrados atualmente no mercado são 

extraídos do petróleo ou sintetizados a partir dele que com o auxilio dos 

aditivos possuem alta performance. Infelizmente o problema são os danos 

causados ao meio ambiente desde o inicio do processo até seu descarte final, 

principalmente seu descarte indiscriminado e sua queima indevida. Na 

usinagem os lubrificantes são chamados de fluido de corte e podem causar 

danos mais graves, pois há contato direto entre o fluido e o operador. 

Preocupadas com essas questões, empresas vem procurando desenvolver 

um lubrificante vegetal de qualidade e resistente à ação oxidativa. 

As fontes de matéria prima são diversas, a extração do óleo pode ser 

de sementes de soja, girassol, milho, algodão, arroz, entre outras. No entanto, 

uma boa opção é o Éster produzido a partir do Óleo de Soja (OS), pois o 

Brasil é referência mundial em produção da semente de soja.  

Como em todos os óleos vegetais, a principal desvantagem do uso do 

OS como Fluido de Corte (FC) é o poder oxidativo, por isso o OS não foi 

analisado in-natura, mas sim após um processo de transesterificação que 

apesar de reduzir a viscosidade aumenta sua resistência a oxidação. Apesar 

processo de transesterificação, o Éster de Óleo de Soja (EOS) analisado 

estava puro, ou seja, não continha nenhum agente químico, o que significa 

que após os resultados apresentados o mesmo pode ter algumas de suas 

propriedades aperfeiçoadas através de aditivos. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo principal obter um Fluido de 

Corte a partir do EOS com propriedades lubrificantes e refrigerantes que seja 

resistente à oxidação. Com isso, obtém-se um produto biodegradável e não 

tóxico eliminando os problemas causados pelos lubrificantes convencionais. 
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Além disso, serve de incentivo para explora o potencial agrícola do país de 

modo a movimentar a economia gerando renda. Contudo, ainda contribui para 

a ciência com um trabalho inovador e serve de base para pesquisas futuras. 

 

 



 

3 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – TRIBOLOGIA 

 

2.1.1 ATRITO 

O atrito é a força mecânica que resiste ao movimento ou dificulta a 

movimentação entre superfícies em deslizamento ou rolamento (MANG E 

DRESEL 2007). 

Para Hutchings (1992) “A força de atrito pode ser definida como a 

resistência encontrada por um corpo em detrimento de outro.”  

A segunda definição é mais mais ampla do que a primeira já que não faz 

referência ao movimento. Como o atrito é dividido em atrito interno e externo, 

pode-se dizer que o conceito dado por  Hutchings atende as duas condições 

desde que haja uma resistência seja ela interna ou externa. Enquanto Mang e 

Dresel refere-se somente ao atrito externo. 

O atrito interno ocorre em corpos sólidos quando o aquecimento provoca 

micro-soldas havendo assim resistência interna do material ao movimento. Ou 

entre as moléculas do lubrificante, o atrito fluido. 

Já o atrito externo ocorre principalmente por causa das asperezas 

presentes na superficie conforme mostrado na Figura.1.  

 

 

Figura 1 - Esquema ilustrativo da irregularidade superficial. Fonte: Oliveira 

2009. 
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O atrito externo é dividido em estático e dinâmico, sendo o estático 

maior que o dinâmico e está relacionado com a resitência que o corpo faz para 

sair do repouso e começar o movimento relativo. No atrito dinâmico o corpo já 

está em movimento relativo e é classificado de acordo com o tipo de 

movimento do corpo, se é deslizamento ou rolamento, ver Figura 2. Sob as 

mesmas condições de carga e material  e sem lubrificação o atrito de 

rolamento é inferior ao de deslizamento, porém na prática não se encontra 

rolamento puro pois devido às deformações das partes rolantes há o 

surgimento de micro-deslizamento.  

 

 

 

Figura 2 - Esquema ilustrativo dos tipos de atrito dinâmico. Fonte: Hutchings 

1992. 

 

O coeficiente de atrito é conhecido pela letra μ e é uma relação das 

forças atuantes no corpo, portanto μ= F/W, podendo o valor desse parâmetro 

variar de 0,001 para rolamentos com carga leve até 10 para deslizamentos de 

metais puro, mas a faixa mais aceitável está entre 0,1 e 1. 

O atrito é regido por quatro leis empíricas segundo Vinci e Amonton 

(STACHOWIAK; BATCHELOR, 2001):  

1. Há uma proporcionalidade entre a força máxima tangencial 

antes de deslizar e a força normal quando um corpo estático é 

submetido a aumento da carga tangencial; 

2. A força de atrito tangencial é proporcional à força normal 

em deslizamento; 

3. Força de atrito é independente da velocidade de 

deslizamento. 
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4. Força de atrito é independente da área de contato 

aparente; Segundo Oliveira (2009)  

 

A terceira lei do atrito é atribuída a Coulomb, que a teria 

definido em 1875. Esta lei apresenta limitações, pois quando se 

analisa o atrito estático (velocidade zero) e o cinético, que é 

menor que o anterior, constata-se uma falha. Quando as 

superfícies sob contato são lubrificadas, o atrito pode ser menor 

ainda.( OLIVEIRA,2009, p.26) 

 

A quarta lei é confirmada através da que mostra duas superficies em 

contato através dos picos da rugosidade superficial conforme já ilustrado na Fig 

1. 

Sob a ação de uma carga os picos entram em contato, conforme 

mostrado na Figura 1, essa carga induz uma tensão de modo a provocar uma 

deformação plástica que resulta na junção das superfícies (atrito por adesão); 

ao combinar com uma carga deslizante surge à força de atrito. Portanto pode-

se dizer que a força de atrito é função da tensão de cisalhamento e da área 

real de contato e a área real é a carga normal sobre a pressão de escoamento. 

Equação 1 

Pe
WFat


          (1) 

De acordo com a segunda lei a proporcionalidade entre a força de atrito 

e a carga normal aplicada pode ser descrita, também, como na Equação 2 

E

F
P


          (2) 

 

Essas leis servirão de hipótese simplificadora para a execução dos 

experimentos e consequentemente no desnvolvimento da dissertação. 

O atrito dissipa energia em forma de calor, por isso, Male e Cockroft 

(1964 apud Börder, 2005) realizaram vários ensaios tribológicos sem 

lubrificação, para verificar as variáveis que influenciavam o coeficiente de atrito 

(μ). Para realização dos experimentos foram utilizados corpos de prova, cuja 

geometria era de um anel, de diferentes materiais, dimensões e temperatura de 

trabalho. Desse trabalho conclui-se que para uma faixa de temperatura de 0ºC 
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ate 150ºC o alumínio, latão alfa, cobre e aço carbono, o não apresentaram. No 

entanto, logo após essa faixa, coeficiente de atrito começa a aumentar em 

função da temperatura e para aço e cobre essa elevação de μ atinge valores 

entre 720ºC a 750ºC e depois decresce ate 1000ºC, temperatura limite do 

ensaio. Ver figura 3. 

 

Figura 3 – Variação do coeficiente de atrito em função da temperatura para aço 

e cobre. Fonte: Adaptado de Border 2005. 

 

Considerando alguns sistemas mecânicos como um Motor de 

Combustão Interna (MCI) que de acordo com Oliveira (2009), em condições 

normais trabalha em temperaturas próximas à 100ºC; ou a interface cavaco-

ferramenta, cuja temperatura máxima medida por Carvalho, R. et al (2004) na 

interface foi de 1100ºC, verifica-se que a temperatura é um parâmetro 

importante e que portanto sua relação com o atrito deve ser analisada quando 

se deseja compreender o atrito independente da lubrificação. 

É comum relacionarem atrito ao desgaste, no entanto, essas 

características que são do sistema e não do material, nem sempre possuem 

relação direta. Pode-se ter um sistema com alto atrito e baixa taxa de desgaste 

como comprovado em Silva et al (2006) ou com baixo atrito e alto desgaste 

conforme Cavalcanti (2011). 

Bhushan (2001, apud Silva et al 2010) falou sobre a dificuldade de se 

modelar atrito e desgaste devido os muitos parâmetros envolvidos nos 

sistemas como rugosidade, geometria das superfícies em contato e a 
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atmosfera. Por isso são parâmetros difíceis de serem modelados e embora 

seja um assunto discutido há séculos ainda tem muito que se conhecer. 

 

2.1.2 - DESGASTE 

 

Para Gagg e Lewis (2007) o desgaste é a perda progressiva de material 

de uma determinada superfície, Stoeterau (2004) complementa essa definição 

dizendo que de forma geral o desgaste é uma mudança comutativa e 

indesejável motivadas pela remoção gradual e discreta de partículas de 

superfície em movimento relativo predominante em ações mecânicas.  O 

desgaste causa perda de rendimento, mas principalmente altera a geometria 

dos corpos envolvidos principalmente se o sistema não possuir lubrificação ou 

o for insuficiente. Ao perde precisão das classes de ajustes aumenta-se as 

folgas causando vibração chegando à falha, mesmo em casos onde isso não 

ocorre o sistema pode ser comprometido.  

Em um cilindro de um Motor de Combustão Interna (MCI), por exemplo, 

o desgaste causa ovalização e conicidade de modo a provocar a obliqüidade 

na biela, comprometendo o sistema.  

Já em um processo de usinagem, que representa 60% dos principais 

processos de fabricação na indústria, o desgaste da ferramenta de corte 

compromete a qualidade da peça usinada. Por esse motivo o engenheiro 

mecânico tem a preocupação constante em avaliar o desgaste da ferramenta, 

pois as perdas envolvidas são altas e incluem não somente o valor da 

ferramenta reposta, mas a depreciação do equipamento, perdas de peças 

devido erros nas suas tolerâncias geométricas, desvios de forma, seu 

acabamento superficial que acarreta perdas de competitividade. Segundo 

Amorim (2002), dos três principais casos de desgaste em ferramentas de corte, 

flanco, cratera e entalhe; o desgaste no flanco é usado como referência, já que 

é considerado crítico, por não apresentar confiabilidade nas tolerâncias 

dimensionais, comprometendo as dimensões da peça usinada.  

O desgaste é classificado de acordo com o processo de retirada do 

material, que pode ser abrasivo, adesivo, fadiga de superfície e reação 

química, além dessas já citadas, em uma ferramenta de corte ocorre, ainda há 
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o desgaste por difusão. Para evitar o processo de desgaste deve-se conhecer 

o sistema tribológico já que as variáveis envolvidas influencia no tipo de 

desgaste (VICENTE 2005). 

Segundo Oliveira (2009) os desgastes adesivo, abrasivo e químico, são 

os de maior ocorrência em motores de combustão interna. Para Almeida (2010) 

os desgastes mais comuns em ferramentas de corte são por difusão, abrasão 

ou adesão; Stoeterau (2004) considera o desgaste adesivo como responsável 

pela maioria dos danos que ocorre em sistemas práticos. Portanto será 

discutido nesse trabalho somente os tipos de desgaste mencionados pelos 

autores Oliveira (2009) e Almeida (2010). 

Desgaste por adesão ou aderência: É identificado pelo cisalhamento 

superficial ou transferência de material de uma superfície para outra durante o 

movimento relativo. Nesse processo partículas são removidas 

permanentemente ou temporariamente ligadas à outra superfície por um 

processo de soldagem a frio (GAGG E LEWIS, 2007).  

Quando ocorre a soldagem, ou micro-soldagem já que é em apenas 

alguns pontos da superfície, há uma junção dos materiais através da 

deformação plástica dos picos da rugosidade superficial, uma nova fase é 

formada a partir dos materiais do corpo e do contra-corpo, pode-se dizer que 

houve uma adesão. Nesse caso como há um ponto de união, nesse ponto não 

há movimento relativo, portanto o atrito existente é o atrito interno do material. 

Adesão e aderência são termos distintos muitas vezes usados para 

explicar o mesmo fenômeno, no entanto na literatura o adhesion wear é 

utilizado em processos diferente, por se tratar de fenômenos diferentes 

segundo Medeiros (2011). Para Medeiros (2011) a adesão ocorre quando há 

interação eletromagnética explicada pela físico-química, já a aderência trata-se 

apenas de uma resistência de separação dos corpos. Na adesão há formação 

de uma nova fase composta pelos materiais envolvidos, Figura 4 (a). Na Figura 

4 (b) não há presença de fase composta, nesse caso só a interface que ao ser 

rompida não ocorre transferência de um material para o outro. Figura 4 

  



 

9 

 

(a) (b) 

Figura 4 – Esquemas da interfase formada por adesão (a) e interface pela 

aderência (b). 

 

 Apesar do desgaste ser uma característica do sistema e não do 

material, o tipo de material é um fator influencia no processo, principalmente no 

desgaste adesivo, segundo Gagg e Lewis (2007) chega a induzir ao erro 

quando se deseja diagnosticar o tipo de desgaste. Isso porque quando os dois 

materiais são idênticos, ou similares, deslizam uns sobre o outro de modo que 

durante o processo comportam-se como, de fato, um desgaste adesivo. Se os 

dois metais são diferentes suas durezas são distintas sendo uma superior a 

outra. Nesse caso pode ocorrer o desprendimento de uma particula e essa se 

comportar como um terceiro corpo, acelerando o processo de desgaste, 

assemelhando –se do desgaste abrasivo. 

 Desgaste por abrasão: Diferente de Stoeterau (2004) Kassim ( 

2000, apud, Ribeiro 2004) considera esse tipo de desgaste é o mais severo e 

comum, ocorre em cerca de 50% dos casos. A remoção de material nesse 

processo ocorre por meio de uma partícula dura que pode esta ligada ao contra 

corpo ou solta entre as duas superfícies, caracterizando-se desgaste abrasivo 

de dois ou três corpos, respectivamente (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

2001), de acordo com Vicente (2005) o desgaste de três corpos é de duas a 

três vezes menor que o de dois corpos.  

Antes o desgaste abrasivo era considerado apenas como um corte, 

depois em escalas micro percebeu-se que de acordo com o comportamento 

mecânico do material, pode ocorrer diferente interação entre as partículas e o 

corpo e por consequência diferentes mecanismos de falhas, conforme Figura 5. 
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Figura 5. Interação física entre as partículas e as superfícies dos materiais. 

Adaptado de: Vicente 2005 

 

O primeiro mecanismo ilustrado na figura 5.(a), mostra o 

desprendimento de grãos, porém sem retirada de.material. A partícula realiza 

somente um passe acomodando o material na região vizinha a sulco. 

A segunda ilustração figura 5.(b) representa o corte,o modelo clássico 

onde um grão afiado ou aspereza difícil que corta a superfície mais macia. 

Nesse caso o volume do material removido é igual ao volume da ranhura. 

A fadiga, figura 5.(c) é a sucessão de vários passes da partícula 

abrasiva, ou seja, é a formação de vários sulcos que devido às repetições 

causa deformação elástica e plástica no material. 

O caso da figura 5. (d) ocorre quando o material desgastado é frágil e a 

trinca propaga-se por meio da resistência do material se deformar. 
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Desgaste por reação triboquímica: Segundo Ribeiro (2004) 

 

É a remoção de material ou degradação de propriedades 

mecânicas de um metal, devida à ação química ou eletroquímica 

de meios agressivos, ou devido à remoção de material por meios 

mecânicos facilitada pela reação química. (RIBEIRO, 2004, p22) 

 

Esse desgaste ocorre quando se tem movimento relativo com baixa 

amplitude e alta freqüência que reagindo com o ambiente pode ser tratado 

como desgaste por corrosão ou por oxidação (VICENTE 2005) e 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001). 

 

Desgaste por difusão: Esse desgaste é semelhante ao triboquímico a 

diferença está nas reações químicas existentes. Na difusão em estado sólido 

ocorre transferência de material por meio dos átomos pertencentes à rede 

cristalina que migra de uma para outra por efeito da temperatura. 

Em um processo de usinagem a temperatura entre a ferramenta de 

corte-cavaco e ferramenta de corte-peça chega a níveis elevados em 

determinados pontos. Se o material for metal duro formam-se carbonetos que 

se desprendem e passa a ocorrer o processo abrasivo. 

O desgaste é um processo natural, principalmente em superfícies 

metálicas devido à interação com o meio, porém há fatores que podem acelerar 

ou retardar o desgaste. A metodologia mais utilizada para se retardar o efeito 

do desgaste é a lubrificação. 

O desgaste independe da área de contato aparente e da velocidade de 

escorregamento, mas é proporcional ao comprimento de deslizamento e à 

carga aplicada e pode ser quantificado segundo a equação de Archard: 

 

WkQ *                   Eq. (3) 

H

K
k                    Eq. (4) 

  

O coeficiente de desgaste k representa o volume removido (mm3) por 

unidade de deslocamento (m), por unidade de carregamento normal (N).  A 
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Tab. 1 apresenta valores típicos para o coeficiente de desgaste adimensional K 

em diferentes condições de lubrificação. Rabinowicz (1995, apud, Stoeterau 

2004) 

 

Tabela 1 – Coeficiente de desgaste K em diferentes condições de lubrificação. 

Fonte: Stoeterau (2004) 

Condição de Lubrificação 
Metal em Metal Não metal 

em metal Iguais Diferentes 

Sem lubrificação 5x10-3 2x10-4 5x10-6 

Com lubrificação pobre 2x10-4 2x10-4 5x10-6 

Com lubrificação média 2x10-5 2x10-5 5x10-6 

Com lubrificação 

excelente 
2x10-6 a 1x10-7 2x10-6 a 1x10-7 5x10-6 

 

 

2.1.3 REGIMES DE LUBRIFICAÇÃO 

 

Lubrificação Hidrodinâmica (HD): A propriedade mais importante 

lubrificante é a viscosidade, isso porque a viscosidade do fluido rege, junto com 

a rotação e a carga aplicada, a espessura do filme lubrificante. Nesse regime a 

camada fluida varia entre 0,025-0,25 mm (ALVES,2011), espessura suficiente 

para não permitir o contato sólido e consequentemente o desgaste. 

No entanto, há muita perda de energia nos sistemas com esse regime 

de lubrificação, isso porque o atrito fluido é alto. A Figura 6 ilustra um esboço 

típico para lubrificação HD que deve possuir uma inclinação entre as 

superfícies para gerar o chamado efeito de cunha. 
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Figura 6. Esboço esquemático para dedução da equação de Reynolds. Fonte 

Oliveira 2009 

 

 No Motor de Combustão Interna 70% das perdas são devidos 

atrito fluido no anel/pistão e mancais que trabalham dentro do regime de 

lubrificação HD (VICENTE, 2005). Para diminuir esse atrito teria que diminuir a 

viscosidade, no entanto, isso poderia provocar o desgaste dos componentes 

mecânicos, por isso pesquisadores buscam através dos aditivos obter camadas 

de filme mais resistente com baixa viscosidade.  

 

Lubrificação Elastohidrodinâmica (EHD): Nesse regime o contato 

característico é não conforme, por isso o suporte de carga é o resultado da 

contribuição mútua das superfícies em contato e da pressão hidrodinâmica 

gerada no filme de óleo, já que a área de contato é pequena.  

Para se calcular a espessura do filme de óleo, neste caso, é necessária 

a resolução da equação de Reynolds acoplada com expressões que 

considerem a elasticidade dos materiais sob contato. 

 

Lubrificação Limítrofe: Diferente da lubrificação HD a espessura do 

filme lubrificante na ordem de 10μm, sendo um valor menor do que a 

rugosidade combinada das superfícies sob contato. Esse regime ocorre em 

situação de cargas elevadas e baixa velocidade. De acordo com Oliveira (2009) 

nesse caso, para reduzir o desgaste o lubrificante deve possuir aditivos 

antidesgaste (AD) e de extrema pressão (EP), pois são capazes de reagir com 

as superfícies sob contato e formam compostos de baixa tensão cisalhante.
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2.2 – LUBRIFICANTES 

 

Desde os tempos antigos, quando o homem necessitava deslocar um 

determinado corpo, promovendo movimento relativo entre o corpo e uma 

superfície de referência, que o lubrificante é utilizado. No antigo Egito, por 

exemplo, há registro de um homem despejando óleo em um trenó que 

transportava um monumento, comprovando a necessidade de diminuir a 

resistência provocada pela força de atrito (OLIVEIRA E SILVA, 2011) 

“As principais atribuições de um lubrificante são separar as superfícies 

quando estão em movimento de modo a reduzir o atrito entre elas e dissipar o 

calor do sistema” (RODRIGUES, 2010). 

Os lubrificantes de origem vegetal poderiam desempenhar essa função 

pois apresentam bons desempenho de lubricidade, alto índice de viscosidade e 

alto ponto de fulgor. No entanto devido a insaturação da cadeia carbônica eles 

possuem alta instabilidade oxidativa que aumenta a viscosiade e acidez, além 

de alto ponto de fluidez. 

Por isso, com a evolução dos sistemas mecânicos, os lubricantes 

passaram a ter maiores exigências e possuir outras fuções para atingir o 

objetivo final que é reduzir o desgaste, seja esse em decorrência do atrito ou 

da temperatura, prolongando assim a vida do componente mecânico. 

Os lubrificantes possuem uma grande variedade de aplicação, sendo 

divididos em dois grandes grupos: os automoivos e industriais. Geralmente os 

lurificantes são encontrados no estado líquido e semi-líquidos, mas podem ser 

também sólidos e gasosos. Em um Motor de Combustão Interna (MCI) há os 

particulados provenientes da combustão nos cilindros e na usinagem existe o 

cavaco como tipos de resíduos que necessitam do lubrificante para promover a 

limpeza dessas partículas sólidas. Essa é uma função secundária dos 

lubrificantes que é melhor desempenhada pelos lubrificantes líquidos. 

As propriedades físico-químicas de um lubrificante estão diretamente 

ligadas ao seu desempenho que por sua vez está relacionado as exigências 

referentes a sua aplicação. Por exemplo, o lubrificante que é utilizado como 

fluido de corte não possui as mesmas propriedades daquele utilizado em um 
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veículo automotivo. Portanto para se conhecer um lubrificante deve-se 

conhecer suas reologia. 

 

Viscosidade: É considerada a mais importante das propriedades de um 

lubrificante sendo parâmetro de classificação norma da Society Automotive 

Engineering – SAE. Viscosidade é a resistência ao deslocamento imposta pela 

camadas do fluido quando está em movimento. A Figura 7 mostra o 

comportamento da viscosidade de um fluido newtoniano.  

 

 

Figura 7 – Esquemas do comportamento da viscosidade de um fluido 

newtoniano. 

 

A viscosidade é dividida em absoluta ou dinâmica e cinemática. 

 Viscosidade Absoluta ou dinâmica é medida em Poise e é definida 

pela ASTM (American Society of Testing Materials) como : 

 

A força tangencial sobre a área unitária de um dos dois 

planos paralelos separados de uma distância unitária quando o 

espaço é cheio com o líquido e um dos planos move-se em 

relação ao outro com velocidade unitária no seu próprio plano.  

 

Viscosidade Cinemática é medida em Stoke e definida como a relação 

entre a viscosidade absoluta e sua massa especifica.  
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A viscosidade aceita pela industria de lubrificantes cuja unidade é 

estampada nas embalagens é a cinemática representada pelo submutiplo 

centi-Stoke (cSt).  

A viscosidade dinâmica é calculada pela Eq 5 e a cinemática pela Eq 6. 

 

                  Eq. (5)

                    Eq. (6)

 V

m


                  Eq. (7) 

 

A viscosidade é influenciada pelo efeito da temperatura sendo duas 

grandezas inversamente proporcionais, por isso o Índice de Viscosidade (IV) é 

calculado para medir a variação da viscosidade. Quanto maior o IV menor a 

variação da temperatura. 

Os óleos lubrificantes são, em sua maioria, de origem mineral ou 

sintéticos. Os óleos minerais são oriundos do refino do petróleo, portanto são 

formados por uma mistura complexa com moléculas de diferente tamanho e 

composição como hidrocarbonetos, nitrogênio, enxofre e metais; de difícil 

controle químico de acordo com Dennen (1994 apud Azevedo, 2004). 

Outra caracteristica importante para os lubrificantes, principalmente se 

sua função principal for refrigerar um sistema, é a condutividade térmica K ( 

W/Km). A condutividade térmica trata-se de uma propriedade especifica do 

material/fluido e quantifica sua capacidade em transferir energia térmica. 

Quanto maior a condutividade térmica maior a capacidade de dissipar energia 

térmica. Quanto menor a capacidade de transferência de energia, logo o 

material/fluido tem caracteristicas isolantes. 
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2.2.1 ÓLEOS BASE 

 

Os lubrificantes líquidos possuem na sua formulação um ou mais 

óleo base correnspondente, em média,  a  93% e os outro 7% de aditivos, 

podendo variar essa proporção de acordo com a aplicação (MATOS, 2011). 

Para óleos de corte a proporção é de 99% para 1% de aditivos segundo o 

mesmo autor.  

O óleo base é classificado de acordo com sua origem : mineral, sintético 

ou éster.  

Base mineral: Esses são produzidos a partir do petróleo bruto 

apresentando cadeias complexas composta por anéis  naftênicos, aromáticos 

ou parafínicos, cuja proporção muda de acordo com as características do local 

de extração (PETTERSSON, 2006).  

Bowden e Tabor (1964, apud Maru,2003) mostraram através de um 

experimento que quanto maior a cadeia principal menor o coeficiente de atrito, 

de acordo com Maru (2003) dentre os três grupos citados os parafínicos 

apresentam maior cadeia e de acordo com Matos (2011) melhor Índice de 

Viscosidade. 

Mesmo com as caracteristicas satisfatórias, com a evolução dos 

sistemas mecânicos, os óleos minerais deixaram de atender algumas 

necessidades consideradas importantes, surgindo assim os óleos sintéticos. 

Base sintéticos: Trabalham em condições adversas com maior 

resistência oxidativa e degradativa, portanto tem uma maior vida útil, no 

entanto o custo é duas a três vezes maior do que os mineais. As principais 

base sintéticas são silicos, diéster, poliol éster e polibutenos (MATOS,2011). 

Éster Sintéticos: Pettersson (2006) disse que os primeiros ésteres 

sintéticos foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial para serem 

utilizados nos motores das aeronaves. Depois foram produzidos os de alto 

desempenho aplicados hoje na indústria aeronáutica. As propriedades desses 

fluidos variam com a sua estrutura química e foram desenvolvidos até hoje de 

acordo com a necessidade tecnológica. 

 Apesar da excelente performance dos lubrificantes encontrados 

hoje no mercado, sendo também aplicados na indústria aeronáutica como 
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alguns sintéticos, a indústria vem  buscando novas fontes de matéria-prima 

para a produção dos lubrificantes devido os problemas que os lubrificantes 

causam ao meio ambiente. 

2.2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Os lubrificantes e o sistema de lubrificação influenciam ao mesmo 

tempo que são influênciados pelo meio ambiente, devidos os impactos 

causados, eles passaram por vários processos de mudança para se obter um 

menor impacto ambiental. Um exemplo disso foi a evolução dos óleos que 

passaram a ter maior vida útil e consequentemente menor produção de 

resíduos. Outra evolução foi a de sistemas de lubrificação como o MQL 

(Mínima Quantidade de Líquido).  

 Comparado a outros produtos químicos os lubrificantes não 

preocupam tanto durante a produção seu maior problema é no uso e no 

descarte final. Os óleos minerais e sintéicos são difundidos em todo o mundo, 

por isso, embora o problemas causados por esse óleos sejam relativamente 

pequenos, eles ocorre com grande frequência. 

 Na Europa todo ano são usados em 5 milhões de barris de 

lubrificantes, desses 40 a 50% poluem o meio ambiente, seja por meio da 

atmosfera ou vazamentos que contaminam o solo e reservatórios de água 

(lençóis freáticos, rios, etc.) além dos resíduos como lata de óleos que 

corresponde a 90 milões e 20 milhões de filtros  que não são descartado 

corretamente segundo Luther (2007). 

 No Brasil a resolução do CONAMA nº 362/2005. trata do descarte 

final dos óleos usados ou contaminados e do refino desses óleos para serem 

usados novamente como base para novo óleos de acordo com Associação de 

Proteção ao Meio da Cianorte – APROMAC (2007). Infelizmente apenas 24% 

são reaproveitados sendo descartados indevidamente 76%. A natureza tem 

condições de decompor os óleos minerais através de microorganismos, porém 

não nessas quantidades. Os óleos sintéticos são mais preocupantes pois não 

são absorvido e ainda contém uma quantidade maior de aditivos que em altas 

concentrações são tóxicos. Ao ser usado, o óleo lubrificante é contaminado por 

elementos tóxicos como, por exemplo, cromo, cádmio, chumbo e arsênio; que 
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são oriundos da fórmula original e absorvidos do próprio motor ou 

equipamento. 

 Além dos riscos ao meio ambiente existem também os riscos 

causados diretamente ao homem devido à toxidade dos lubrificantes seja 

usado ou não. O contato direto do óleo sobre na pele pode causa uma série de 

problemas de saúde ao homem. Na aplicação de lubrificantes como fluido de 

corte a vaporização do fluido devido seu poder refrigerante causa problema 

respiratórios e aumenta o risco de câncer em diferentes órgãos, sendo os 

emulsionáveis, de maneira geral, o fluido com menor risco ao operador de 

acordo com Alves e Oliveira (2007). 

 

2.2.3 BIOLUBRIFICANTES 

 

 Depois das pesquisas em biocombustíveis o que o mundo 

pesquisa hoje são os biolubrificantes e bioaditivos, produtos biodegradáveis e 

não tóxicos que não afetam o meio ambiente e o homem. 

Os biolubrificantes já estão começando a ser produzidos para algumas 

aplicações, porém o campo de aplicação desse produto deve ser amplo desde 

aplicação como fluido de corte à óleo de motor, de modo a reduzir os 

problemas causados pelo lubrificantes convencionais. No entanto desenvolver 

o lubrificante com essas características não é uma tarefa fácil. 

Segundo Perez (2009) os lubrificantes que não agridem o meio ambiente 

podem ser desenvolvidos a partir de óleos vegetais ou de ésteres sintéticos 

parcialmente produzidos de recursos renováveis. 

Os biolubrificantes, quanto ao desempenho, devem apresentar as 

mesmas propriedades apresentadas pelos lubrificantes convencionais e outras 

melhores como a biodegradabilidade. Os óleos vegetais possuem propriedades 

satisfatórias como boas propriedades de lubricidade, alto índice de viscosidade, 

sendo maior até que os óleos minerais, alto ponto de fulgor. Além das 

vantagens citadas, os óleos vegetais apresentam vantagens características 

como citado por Pezes (2009): 

 

Baixas emissões devido a que os ésteres têm o 

ponto de ebulição em intervalos de temperatura mais alta, 
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são compostos totalmente livres de aromáticos e os 90% 

dos óleos biodegradáveis não contaminam a água, 

diminuição das perdas por evaporação de óleo e prevenção 

do risco de poluição ao ambiente. (PEREZ, 2009, p16) 

 

Boa parte dos óleos vegetais apresentam elevado ponto de fluidez, de 

10 óleos vegetais analisados e publicados pela revista Lubes 

(http://www.lubes.com.br/revista/ed20n07.html ); apenas 4 tinha ponto de 

fluidez abaixo de 5 graus negativos. Infelizmente essa não é a principal 

desvantagem dos óleos vegetais e sim sua instabilidade em virtude do seu alto 

poder oxidativo. Contudo esses pontos negativos podem ser contornados 

através do uso de aditivos que para atender os biolubrificantes, de modo a 

manter sua biodegradabilidade e não toxidade; já estão sendo produzidos na 

versão ecológica os bioaditivos.  

Os óleos vegetais continuam sendo fonte de matéria prima para 

produção de aditivos que não possuem propriedades tóxicas. Uma contribuição 

importante tem sido do Óleo da castanha do Caju que possui propriedade 

antioxidante e por isso já está sendo alvo de pesquisa para a produção dos 

bioaditivos. 
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2.3 - ÓLEO DE SOJA 

 

O óleo de soja é principalmente aplicado no setor alimentício, porém 

pode ele pode ser aplicado na indústria farmacêutica, cosmética, em tintas e 

vernizes; além da produção de biocombustíveis.   

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP) entre os óleos mais 

utilizados na produção do biodiesel no Brasil está a mamona, dendê, babaçu, 

soja e pinhão manso. Essa preferência tem se mantido para as pesquisas 

referentes aos biolubrificantes. Outra opção para a produção de biolubrificantes 

é o óleo de soja já que o Brasil junto com os Estados Unidos representam a 

maior parte da produção mundial de soja segundo a FAO. Ver Tab 2. 

 

Tabela 2 - Produção mundial de soja. Fonte: FAO 2011 

PAÍS 
PRODUÇÃO 

(Milhões de Toneladas) 

RENDIMENTO 

Kilograma/Hectare 

 1976 1986 1987 1988 1976 1988 

U.S.A 34,4 52,8 52,3 41,9 1721 2270 

Brasil 11,2 13,3 17,0 18,30 1750 1859 

China 12,1 16,6 12,2 10,9 855 1443 

Mundo 62,1 94,4 100,2 92,3 1384 1909 

 

No Brasil a soja é um dos grãos cuja produção mais cresceu e hoje 

corresponde a 49% das áreas plantadas no país, de acordo com o 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.  Segundo a ABIOVE – Associação Brasileira 

das Indústrias de Óleos Vegetais estima que a produção de soja para 2013, no 

Brasil, será de 82, 3 milhões de toneladas.  

Além de ser uma nova fonte de matéria-prima com potencial para a 

produção dos biolubrificantes, o fator custo deve ser considerado; e com o 

aumento da produção do grão devido a melhorias, principalmente nas 

tecnologias, o valor do produto está em queda.  

O óleo de soja é classificado conforme o método de extração se é 

mecânica ou por solventes de acordo com a Portaria n. 795, de 15 de 

dezembro de 1993 do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Reforma 
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Agrária. Essa mesma portaria define as características do óleo quanto sua 

identificação e percentual emaciados graxos. Além dessas características essa 

mesma portaria classifica quanto ao grau de elaboração: 

 

Bruto ou Cru: É o óleo tal qual foi extraído do grão. 

Degomado ou Purificado: É o óleo que após sua extração, 

teve extraídos os fosfolipídeos. Refinado: É o óleo que 

após sua extração e degomagem, foi neutralizado, 

clarificado e desodorizado. (Portaria n. 795, 1993, pag 02) 

  

Além dos fatores comerciais já apresentados o óleo de soja, quando 

comparado com outros óleos vegetais possuem uma baixa viscosidade 

dinâmica que para aplicação como fluido de corte é um fator a se considerar, 

pois quanto mais viscoso um fluido maior dificuldade o mesmo terá para 

escoar, o que dificultaria seu contato com a interface ferramenta-peça. Ver Tab. 

3. 

 

Tabela 3 – Viscosidade dos principais óleos vegetais. Fonte: Brock et al, 2008 

T (°C) 
Viscosidade Dinâmica (mPa.s) 

Soja Milho Girassol Arroz Algodão Oliva Canola 

20 59,0 67,6 58,3 73,8 67,7 79,7 73,1 

30 41,2 47,4 41,3 50,5 47,3 55,4 50,5 

40 29,5 32,3 29,1 34,3 33,4 37,8 35,6 

50 22,3 24,8 21,3 24,5 24,6 26,2 25,2 

60 16,7 18,5 16,4 19,2 18,0 21,4 19,1 

70 12,6 14,0 12,6 14,2 14,0 14,9 14,5 

  

Além da viscosidade outro parâmetro que foi fundamental para a escolha 

do óleo de soja foi o Ponto de Combustão, através da Tab. 4 pode-se observar 

que o mesmo, juntamente com o óleo de girassol e de canola, possui o maior 

valor. 
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Tabela 4 – Ponto de Combustão dos principais óleos vegetais. Fonte: 

Souza et al, 2007 

Ponto de 

Combustão 

(°C) 

M1 M2 M3 Girassol Canola Milho Algodão Soja 

23,8 324,5 23 357 357 56 347,5 357 

 

Porém mesmo com algumas propriedades básicas favoráveis o óleo de 

soja precisa passar por um processo químico para separar o éster do restante 

da molécula, pois o Ester é que servirá de  base para produção de um 

biolubrificante. O processo utilizado neste trabalho foi o processo de 

trasesterificação, pois reduz o poder oxidativo dos óleos vegetais e diminui sua 

viscosidade. 

 

2.3.1 – TRANSESTERIFICAÇÃO 

 

 Os óleos vegetais são constituídos de éster triacilgliceróis, também 

chamados de triglicerídeos, que é resultante do processo de esterificação entre 

o glicerol e ácidos graxos. No processo de transesterificação os triglicerídeos 

reagem com um álcool na presença de um catalisador que pode ser uma base 

ou um ácido forte. O álcool usado no processo pode ser o 

metanol, etanol, propanol. Para uitilizar um óleo vegetal como lubrificante o 

mesmo deve ser transesterificado, ou seja, ser transformado em um novo 

éster. Como produto da reação tem-se o novo éster e a glicerina como 

subproduto, conforme Fig 8. 

 

 

Figura 8 – Esquema da síntese de reação entre a molécula de triglicerídeo, 

álcool e catalisado e os produtos gerados. Fonte: Geris et al (2007) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propanol
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 Esse processo pode ser realizado de várias maneiras sendo para Geris 

et al (2007) a reação enzimática causa menor impacto ambiental que os outros 

catalisadores, embora não sejam usados industrialmente. Já entre os alcoóis o 

mais usado é o metanol por conta do custo e do tempo de separação da 

glicerina que é menor do que o etanol.  

Vieira et al (2010) utiliza o álcool metílico e como catalisador o ácido 

sulfúrico diferente de Geris et al (2007) que usa uma base como catalisador. As 

bases são melhores catalisadores, pois faz a reação ocorrer em um intervalo 

de tempo menor do que os ácidos, e são mais fáceis de manipulá-los e seu 

custo é baixo. No entanto, os catalisadores bases formam muito sabão, 

precisando de várias lavagens o que gera muitos efluentes e também 

desperdício.  

Geris et al (2007, p.6) disse que trata-se de um “processo relativamente 

simples  e que reduz a massa molecular para um terço em relação aos 

triacilglicerídeos, como também reduz a viscosidade e aumenta a volatividade”. 

Assim a trasesterificação refina o óleo vegetal quebrando sua cadeia longa 

diminuindo o poder oxidativo dos óleos vegetais devido à molécula de 

triglicerídeo e melhorara a interação com os aditivos. 



 

25 

 

2.4 - ADITIVOS 

 

Os lubrificantes encontrados hoje no mercado possuem um bom 

desempenho, principalmente quando são comparados com os utilizados 

antigamente. Essa evolução é devida aos aditivos. Assim os aditivos 

acrescentam, retiram ou modificam as propriedades físico-químicas do fluido 

lubrificante. Os aditivos possuem tamanha responsabilidade nesse processo 

que os óleos lubrificantes, minerais ou sintéticos são classificados conforme o 

pacote de aditivos que recebe. Essa classificação é o grau API. 

API é a sigla de Instituto Americano do Petróleo, em português, e criou 

essa classificação somente no óleo para motor já que o Motor de Combustão 

Interna (MCI) é um sistema complexo e que trabalha em regime severo, 

baseada no desempenho do lubrificante. A classificação se dá por duas letras 

onde a primeira representa o combustível o qual trabalha o motor e a segunda 

o desempenho, de A a Z, na ordem crescente. Quanto mais distante da letra A 

for, mais moderno o lubrificante, pois A significa sem aditivação. Atualmente a 

classificação vai ate a letra M para óleos tipo S (Gasolina, Álcool e GNV) e F 

para classificação C (diesel).  

Os aditivos são divididos pela influência química e física no óleo base 

como os antioxidantes, emulsificadores, demulsificadores, melhoradores do 

índice de viscosidade. E os que interferem na superfície do material como os 

anticorrosivos, detergente-dispersante, agentes de extrema pressão, 

antidesgaste (BRAUN, 2007). 

 

Antioxidantes.  

 

 Os lubrificantes sofrem oxidação devido o contato com o oxigênio 

ou pela degradação térmica em temperatura elevada.  Isso forma compostos 

de alto peso molecular e ácidos orgânicos que aumenta sua viscosidade e 

acidez.  

Os ácidos atacam as superfícies metálicas e os compostos de alto peso 

molecular em grande quantidade, em um Motor de Combustão Interna (MCI), 

constitui o que se conhece como “borra”. Nesse sistema a oxidação é 

intensificada, pois o óleo tanto tem contato com o oxigênio como trabalha em 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Americano_do_Petr%C3%B3leo&action=edit&redlink=1
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temperaturas elevadas, por isso os antioxidantes são considerados importantes 

aditivos para compor o óleo de motor. 

Além de proteger o sistema, um lubrificante com maior estabilidade 

oxidativa possui um maior tempo de vida útil aumentando seu tempo de troca e 

consequentemente menor geração de resíduos. 

 Sendo Oliveira (2009, p.46) o “fenômeno da oxidação inicia com a 

formação de peróxidos e os aditivos antioxidantes atuam no impedimento da 

formação destes compostos”. 

Matos (2011) disse que as cadeias lineares saturadas possuem maior 

estabilidade do que as ramificadas, composto insaturado e aromáticos. Para o 

autor as mais importantes e eficazes antioxidantes são os fenólicos, amínicos e 

o zinco, pois todos atuam como „sequestradores‟ de radicais. O zinco ainda 

contribui como antidesgaste e extrema pressão.  

 

Detergentes e Dispersantes 

 

O termo detergente é relacionado a sua propriedade de limpeza, muito 

embora sua ação é mais dispersante já que sua finalidade é manter as  

partículas sólidas oriundas da oxidação ou de material particulado, de forma 

bem dispersa no meio líquido de forma a limpar a „sujeira‟ presente. A figura 09 

mostra a ação dos detergentes dispersantes. 

 

Figura 9 – Ação dos detergentes e dispersantes em partículas sólidas. Fonte: 

Adaptado de Braun (2007) 
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 De acordo com Braun (2007) os detergentes dispersantes são formados 

por uma cauda de hidrocarbonetos responsáveis pela solubilização do aditivo 

no óleo base e por uma cabeça hidrofílica polar responsável por atrair os 

contaminantes impedindo sua aderência nas superfícies metálicas e em outros 

particulados maiores. Esse comportamento é semelhante aos detergentes 

domésticos e geralmente são atribuídos aos fosfonatos e sulfonatos. Os 

sufonatos ainda são bons anticorrosivos de acordo Oliveira e Silva (2011) 

Já Oliveria (2009) possui outro conceito sobre os detergentes e 

dispersantes: 

 

Os detergentes são normalmente sabões metálicos 

solúveis no óleo, porém com solubilidade limitada na água. Os 

sais de metais alcalinos terrosos são os mais comuns, como os 

de cálcio e magnésio, e o seu caráter básico promove a 

neutralização dos ácidos formados provenientes da oxidação 

do óleo. Os aditivos dispersantes são de base succinimida ou 

poliméricos, tais como metacrilatos. (OLIVEIRA, 2009, p.45) 

 

O trabalho dos detergentes e dispersantes é distribuído de acordo com a 

temperatura de trabalho. O sistema está com temperaturas baixas o 

dispersante atua, quando a temperatura é elevada os detergentes são quem 

atua.  

 

 

Abaixadores de Ponto de Fluidez 

 

Os aditivos abaixadores de ponto de fluidez são agentes que impedem a 

cristalização da parafina presente no óleo base, em temperaturas baixas, 

alterando a morfologia dos cristais (MATOS,2011).Ver Fig 10. 
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Figura 10 – Morfologia do lubrificante sem aditivo (a) e com aditivo abaixador 

do ponto de fluidez (b). Fonte: Rizvi apud Matos 2011 

 

 Esse tipo de aditivo é importante em locais onde as temperatura no 

inverno chega a níveis muito baixos, alguns tipos permite fluidez até -50°C.  

Para a classificação SAE multiviscoso, conhecido também como de 

inverno, pois na sua especificação possuem a letra W (winter), como o óleo 

15W40 que ao ser comparado com um monoviscoso SAE 40 apresenta uma 

menor temperatura de fluidez do que o SAE 40, embora a viscosidade a 100 ºC 

seja a mesma. 

 De acordo com Oliveira (2009) Esses aditivos são normalmente 

polímeros como os à base de metacrilatos ou polialquilnaftalenos ou ésteres de 

polialquilfenol. 

 

Melhoradores de Índice de Viscosidade (MIV) 

 

Os melhoradores de índice de viscosidade são aditivos que proporciona 

ao fluido um aumento de sua viscosidade em função do aumento da 

temperatura. Isso parece não fazer sentido uma vez que a viscosidade é 

dependente da temperatura. Só que na presença desses aditivos essa 

dependência diminui. 
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Os aditivos melhoradores de índice de viscosidade são polímeros de 

estrutura linear, normalmente do tipo polimetacrilato, que podem ainda possuir 

caráter dispersante ou não, polisobuteno ou copolímeros de olefinas (etileno-

porpileno, estireno-butadeno). 

 Esses aditivos em baixas temperaturas estruturam-se como arranjos 

poliméricos compactos e emaranhados que à medida que a temperatura eleva 

ele passa a se solubilizar expandindo e aumentando a viscosidade do óleo. Ver 

Fig 14. 

 

 

Figura 11 – Atuação dos polímeros lubrificantes Fonte: Oliveira e Silva 2011 

 

Antidesgaste (AD) e Extrema Pressão (EP) 

 

Para Braun (2007) a presença desses aditivos no óleo base forma uma 

camada de baixa resistência ao cisalhamento devido a estrutura polar destes 

aditivos que por adsorção ou absorção química formam esse filme protetor 

reduzindo o atrito, pois reage como um sabão. Com a elevação da temparatura 

ocorre reação triboquimica que se trata da reação das superficies metálicas 

com os aditivos Antidesgaste (AD) e Extrema Pressão (EP) de modo a formar 

os fosfetos de  ferro, sulfetos, sulfatos, óxidos e carbonetos, dependendo da 

química do aditivo. 

Assim, as aspereza, são suavizadas reduzindo desgaste por deformação 

plástica do metal evitando a microsoldagem  das partes móveis em condições 

de extrema pressão. 

Braun (2007) diz ainda que os aditivos antidesgaste e extrema pressão 

não são diferentes fazendo parte de ambos os grupos.  
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Já Oliveira (2009) em sua tese relatou a semelhança desses dois 

grupos, mas o separou. Para os aditivos de extrema pressão (EP) ele comenta 

a formação de fósfetos, sulfetos ou cloretos de ferro nas superfícies metálicas. 

Quando aborda aditivo antidesgaste (AD) o autor diz que o mais utilizado é o 

ZDDP (dialquil ditiofosfato de zinco) que apesar de apresentar um bom 

comportamento antioxidante de acordo com Braithwaite (1967 apud Oliveira, 

2009) eles causam a deterioração dos catalisadores dos veículos segundo 

Silva, A. (2008).  

Como aditivos AD e EP tem se encontrado solução nos aditivos sólidos 

como o Diammond Like Carbon (DLC) estudado por Vicente (2005) ou o 

carbonitreto de ferro estudados por Oliveira (2009). 

 

Demulsificadores e Emulsificadores  

 

A maioria dos óleos industriais em sistemas de circulação como os óleos 

hidráulicos, de engrenagens, turbina, compressor requerem a propriedade de 

desemulsão à contaminação da água separada do sistema de lubrificação. 

Sem os aditivos demulsificadores os óleos lubrificantes podem formar-se uma 

emulsão estável do tipo água em óleo .  Aqui o peso molecular, o grau de 

etoxilação e da taxa de tratamento são muito importantes para garantir as 

propriedades demulsificante. 

Surpreendentemente a mesma classe de substâncias químicas é usado 

como emulsificantes. Os emulsificantes de acordo com Muniz (2008) é o 

elemento que fornece ao óleo a propriedade de formar uma emulsão estável, 

seja óleo em água ou água em óleo de modo a conservar as propriedades do 

óleo. Esse aditivo é bastante utilizado em fluido de corte. 

 

Biocidas 

 

Ao formar emulsões; devido a águas, contaminação do meio e elevadas 

temperatura, há crescimento de microorganismos como bactérias e fungos. Os 

biocidas reduz o crescimento desses microorganismos evitando: a rápida 

degradação do fluido, a quebra da emulsão, a formação de subprodutos, a 
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ocorrência de efeitos maléficos pelo contato do homem com as emulsões 

contaminadas como a dermatite e pneumonia de acordo com Muniz (2008). 
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2.5 - APLICAÇÕES DE LUBRIFICANTES. 

 

 

Os lubrificantes possuem uma vasta aplicação como fluido hidráulico, 

óleo para engrenagem, para compressores e turbinas, mas nesse trabalho será 

abordado o uso lubrificante como Fluido de Corte. 

 

2.5.1 - FLUIDO DE CORTE  

 

O primeiro fluido de corte foi a água, ainda utilizada em determinadas 

operações de usinagem, como o torneamento.  Porém com o desenvolvimento 

tecnológico e as exigências de qualidade nas operações da usinagem, a água 

está sendo substituída por fluidos de composições complexas contendo 

aditivos e agentes químicos que variam dependendo do metal a ser trabalhado 

e da operação a ser executada se é torneamento, furação, fresagem, 

brochamento, retífica ou rosqueamento.  

 A função principal empregada ao fluido de corte é a mesma citada no 

capitulo de lubrificantes: resfriar e lubrificar, e como função secundária um 

melhor acabamento superficial da peça usinada, reduzir o desgaste da 

ferramenta, remover as aparas por ação de lavagem, proteger contra a 

corrosão e lubrificar as guias e mancais (CARVALHO,N. 2008) 

Os lubrificantes empregados na usinagem possuem base mineral, 

sintética e as emulsionáveis que possuem na sua composição a presença da 

água. Á água é adicionada a esses óleos para aumentar seu poder 

refrigerante, em proporções que dependem da operação de acordo com Maia 

et al (2007). Essa propriedade é fundamental já que os níveis de temperatura, 

na usinagem, são elevados devido à alta pressão necessária para o 

cisalhamento. Porém a capacidade de refrigeração do fluido não pode ser 

influenciada diretamente através de um aditivo, mas sim por outras 

propriedades que são influenciadas por aditivos a viscosidade por exemplo, 

interfere influencia na absorção de calor do fluido. 

A preocupação com a lubrificação e refrigeração para que a ferramenta 

não desgaste não está relacionada com o custo da troca da ferramenta, pois 

isso é um valor ínfimo comparado aos danos que podem ocorrer. Ao desgastar 
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ou deformar, a ferramenta de corte perde sua referência ocasionando erros 

dimensionais que comprometem sua intercambiabilidade e erros geométricos 

comprometem seu desempenho durante funcionamento. 

 Além das propriedades comuns aos lubrificantes como 

anticorrosivo, antiespumante, antidesgaste, extrema pressão e estabilidade; 

Muniz (2008) cita outras propriedades como a absorção do calor que em 

emulsificantes está relacionado a vaporização da água, assim como a 

condutividade térmica, poder calorífico, odores e compatibilidade com o meio. 

 A condutividade térmica é fundamental para quantificar o fluxo de 

transferência de calor do fluido de corte, embora se trate de uma propriedade 

característica do estado físico e não da química do fluido.  Brock (2008) 

analisou a condutividade térmica de vários óleos vegetais refinados, incluindo o 

óleo de soja, variando a temperatura e constatou que apesar das diferenças na 

estrutura molecular dos óleos a condutividade térmica não apresentou 

diferenças significativas entre os óleos, assim como não houve diferença 

significativa em relação à variação da temperatura. 

 A compatibilidade com o meio e o odor está relacionado a 

interação fluido/operador. O operador é quem tem contato direto e diário com o 

lubrificante. Geralmente os fluidos de origem mineral apresentam odores forte 

ou desagradáveis que devido à geração de calor durante o processo é 

intensificado assim como os riscos a saúde ocasionado pelo contato com a 

pele ou toxinas vaporizadas por meio do aquecimento, isso ocorre também em 

fluidos de base sintética. 

 Os emulsificantes diminuem os problemas citados anteriormente, 

no entanto causam outros como o aumento da proliferação de bactérias e o 

tratamento do fluido antes do descarte  (Heymeyer, 2006). O ambiente de uma 

oficina mecânica é propicio para as bactérias, principalmente com os 

emulsificantes, pois se tem elevadas temperatura e umidade. Embora haja 

cuidados para que isso na afete o processo de usinagem bem como a saúde 

do operador, para o descarte o fluido deve ser tratado e a água separada do 

óleo o que gera custo e encarece o processo de usinagem. 

 Para Reis (2000) os fluidos microemulsionáveis que possuem 

uma menor quantidade de óleo mineral do que os emulsionáveis apresentam 
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melhor capacidade umectante e maior resistência bactericida além de menor 

formação de fumaça. 

 O equilíbrio de todas essas questões aqui apresentadas não é 

simples. Alves e Oliveira (2006) conseguiram equacionar essas questões ao 

desenvolver um fluido de corte de base vegetal, menos agressivo ao meio 

ambiente e ao operador, com menor quantidade de aditivos e desempenho 

satisfatório com resultados similares a óleo integral. 



 

35 

 

2.6- USINAGEM 

 

 

 Usinagem é o processo de fabricação que para gerar a superfície, 

imprimindo forma e dimensão, há retirada de material que é denominado 

cavaco. 

 Dentro dos processos de usinagem está o torneamento, mostrado 

na Fig 12, que segundo Trent (2009, apud Amorim 2002) é o mais comum onde 

a peça a ser usinada é presa em uma placa que transmite rotação a peça à 

medida que é usinada pela ferramenta de corte que se desloca no sentido 

longitudinal. A velocidade de corte é um parâmetro importante dentro do 

processo de usinagem, pois através dela consegue predizer outros parâmetros 

como a temperatura. A Velocidade de Corte Vc pode ser calculada a partir da 

Eq 7.  

 

1000

Dn
Vc


                  Eq. (8) 

 

 

Figura 12 – Operação de Torneamento. Fonte: Amorim 2002. 

 

 A ferramenta de corte possui geometria definida que influencia no 

processo de torneamento principalmente no diz respeito a quebra do cavaco e 
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no acabamento superficial da peça usinada. A geometria da ferramenta está na 

Fig 13. 

 

Figura 13 – Geometria da ferramenta de torneamento. Fonte: Notas de Aula de 

Almeida 2010 

 

Com o uso da ferramenta o desgaste ocorre como já classificado em 

capítulos anteriores o que não foi discutido foi a relação desse desgaste com a 

vida útil da ferramenta. A vida útil de uma ferramenta está relacionado a vários 

critérios tais como tolerâncias dimensionais, geométricas e rugosidade 

superficial da peça usinada. A rugosidade superficial mais usada na indústria é 

o fator Ra (µm) que para o torneamento varia entre 0,4µm e 6,3 µm conforme 

mostra a Fig. 14 
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Figura 14 – Rugosidade em alguns processos de usinagem. Fonte: Notas de 

Aula de Almeida 2010 

 

 Pereira et al (2004) relacionou o desgaste da ferramenta de corte 

com a rugosidade e níveis de pressão sonora. Bonifácio (1993) disse que os 

fatores que influenciam a rugosidade superficial são a deformação e o fluxo 

lateral do cavaco, o raio da ponta, avanço, vibração do sistema e desgaste da 

ferramenta. O desgaste no flanco, que geralmente trata-se de um desgaste 

abrasivo, influencia na rugosidade e associado ao desgaste de entalhe, que se 

trata de um desgaste adeviso; refletem na superfície usinada, principalmente o 

último, pois altera o raio da ponta comprometendo até as tolerâncias da peça.  
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3 - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será descrito os procedimentos experimentais usados 

para atingir o objetivo esperado. Várias etapas foram realizadas como a 

transesterificação do Óleo de Soja, as análises físico-químicas, um ensaio 

dinâmico na configuração cilindro-plano e em seguida o ensaio em um torno 

mecânico para analisar o desempenho do Éster do Óleo Soja (EOS) em 

uma condição real de trabalho.  

Os ensaios foram realizados em diferentes laboratórios listados 

abaixo: 

 

Transesterificação - Laboratório de Química do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia, Campus Apodi. 

Densidade, Viscosidade Dinâmica, Condutividade Térmica – Laboratório 

de Mecânica dos Fluidos, do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Ponto de Fulgor – Laboratório do Núcleo de Pesquisa em Petróleo de 

Gás Natural do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Índice de Acidez – Laboratório de Lubrificantes e Combustíveis do 

Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Ensaio no tribômetro e área dos sulcos das amostras - Laboratório de 

Dinâmica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Metalografia do Aço 1045 e fotos das amostras e das ferramentas de 

corte - Laboratório de Metalografia do Departamento de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

  Metalografia do Ferro Fundido – Laboratório de Ensaios Mecânicos do 

Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis. 

Usinagem – Oficina Mecânica do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Rugosidade fator Ra – Laboratório de Metrologia do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

http://www.ctgas.com.br/
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3.1-TRANSESETRIFICAÇÃO 

 

O óleo usado na reação de transesterificação foi o óleo de soja usado na 

aplicação de frituras de alimentos, pois é o óleo com maior nível de 

refinamento.  

A metodologia aplicada foi a mesma metodologia desenvolvida e 

publicada por Geris et al (2007), cujo o álcool utilizado foi o metanol e o KOH 

como catalisador, por se tratar de um método difundido na indústria por levar 

menor tempo e menor custo 

Para cada 100 mL de óleo vegetal in-natura, acrescentava-se a solução 

de metóxido de potássio que era preparada com 1,5 g de KOH (catalisador) 

diluído em 35 mL de metanol a uma temperatura de 45°C em um aquecedor 

com agitador. Ver Fig 15. 

 

 

Figura 15 – Processo de mistura reacional. 



 

40 

 

 

A mistura reacional ocorreu em aproximadamente 25 min. Após a reação 

a mistura foi colocada em um balão de decantação, e a separação entre o éster 

e o glicerol ocorre devido à diferença de densidade, como o glicerol é mais 

denso ele situa-se na parte inferior sendo retirado por gravidade. Ver Fig 16. 

 

 

Figura 16 – Processo de separação do éster do óleo de soja do glicerol. 

 

Em seguida o éster foi lavado com 250 mL da solução aquosa de ácido 

clorídrico a 0,5% (v/v); em seguida, uma lavagem com 250 mL de solução 

saturada de NaCl e, finalmente, com 250 mL de água destilada, uma vez que a 

reação era para 500 mL .  O ácido foi adicionado para neutralizar o catalisador 

que é uma base e a água destilada para retirada do metanol que foi adicionado 

em excesso e de possíveis resquícios do KOH e do NaCl e por último foi 

aquecido para garantir evaporação total da água usada no processo de 

lavagem. Na figura 17 observa-se a diferença nos efluentes gerados, em (a), 

no início do processo de lavagem, há muita formação de sabão; já em (b) não 

há formação de sabão o que indica o fim do processo de lavagem. 
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(a)  (b) 

Figura 17 - Processo de lavagem. Em (a) o início do processo em (b) final do 

processo. 

 

No processo de transesterificação foram feitas sete amostras de éster, 

mas, devido problemas como tempo de reação curto ou excesso de água na 

amostra apenas duas foram usadas nas analises físico-químicas nomeada 

Éster do Óleo de Soja 01 (EOS 01) e Éster do Óleo de Soja 02 (EOS 02) 

 

 

3.2 - ÁNALISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

O ensaio de massa específica (ρ) é o ensaio mais simples de todos e foi 

realizado pelo método do picnômetro, onde a massa do fluido contido no 

picnometro é pesada em uma balança de precisão e então dividida pelo volume 



 

42 

 

do mesmo. Quando o picnômetro foi calibrado verificou-se um volume de 33,62 

mL, diferente do volume indicado que era de 30 mL.  

   

 

Figura 18 – Medição do óleo para o calculo de densidade 

 

 A viscosidade dinâmica (μ) foi medida em um viscosímetro rotativo 

QUIMIS, modelo Q860M21. O equipamento possui variação de velocidade no 

rotor de 0,1 a 60 rpm e faixa de leitura de 100 à 600 mPa, que para faixa de 

leitura possui um rotor específico. O rotor usado foi o número um, que é o 

indicado para a menor faixa de viscosidade lida pelo equipamento e a 

velocidade foi de 50 rpm. Ver Figura 19. 
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Figura 19 – Viscosímetro rotativo 

 

A viscosidade cinemática (υ) foi calculada a partir da viscosidade 

dinâmica (μ), através da sua relação com a massa específica dada na Eq 6. 

A condutividade térmica foi medida no analisador de propriedades 

térmicas Decagon Devices,modelo KD2 Pro (Ver Fig 18). Para realização do 

ensaio foi utilizado um tubo de ensaio, de modo que o sensor permanecesse o 

mais vertical possível como indicado no manual, e volume de 15 mm. O tempo 

de leitura era de um minuto e de intervalos entre uma leitura e outra era de 

cinco minutos, conforme pode ser visto na Fig 20. 
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Figura 20 – Medição da condutividade térmica do fluido de corte comercial 

 

Os ensaios de densidade, viscosidade dinâmica e condutividade térmica 

foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos do Departamento de 

Engenharia Mecânica. 

 O Ponto de Fulgor (PF) foi medido no equipamento semi-

automático  PM-4, PETROTEST, no sistema medição vaso fechado do Núcleo 

de Pesquisa em Petróleo e Gás – NUPPEG do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN. Para lubrificante a norma indica vaso aberto, no entanto 

esse equipamento não dispõe na Instituição, porém como o ensaio foi realizado 

não somente no éster, mas também em um fluido de corte comercial esse 

serve de referência para o resultado obtido com o EOS. Ver figura 21. 
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Figura 21 – Equipamento de Ponto de Fulgor 

 

 Nesse ensaio o óleo de soja é colocado no recipiente metálico e 

uma chama aquece o óleo em uma taxa de aquecimento que vai aumentando 

gradativamente. E uma centelha é lançada no óleo aquecido a fim de identificar 

a primeira chama, nesse momento a temperatura é medida com o termopar.  

Ensaio de índice de acidez: Foi em Titulador Automático 

Potenciométrico, modelo AT – 500N-2 marca KEM. A solução solvente foi feita 

com tolueno, álcool isopropílico e água destilada; na proporção de 500ml, 

495ml e 5mL  respectivamente; onde 125mL dessa solução é usada para diluir 

a amostra de óleo.  

O peso em grama das amostras era de acordo com a faixa de acidez 

segundo a norma ASTM D664-09ª e titulada com KOH 0,1M até neutralizar a 

solução diluída. Ver Figura 22. 
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Figura 22 – Titulador Potenciometrico. 

 

3.3  - ENSAIO DINÂMICO 

 

Para realização do ensaio dinâmico um Tribomêtro foi adaptado a partir 

de um torno de bancada. Este equipamento permite que o contato das 

superfícies de ensaio seja configurado na forma de cilindro contra plano ou 

cilindro contra cilindro. A rotação é proveniente de um motor elétrico, portanto é 

fixa, que é transmitida para um dos mancais. Os mancais podem ainda assumir 

a configuração fixa ou livre, ou seja, na condição livre eles permitem que o eixo 

metálico sofra um deslocamento horizontal na direção normal ao corpo de 

prova. A carga normal é aplicada através de um peso morto posicionado em 

um braço de alavanca, onde se encontra o corpo-de-prova plano. A rotação do 

ensaio era fixa e verificada através de um tacômetro digital modelo TC5030 de 

marca ICEL e foi de 560 rpm. As medidas de temperatura, medidas de minuto 

à minutito foram obtidas através de um termômetro digital portátil marca 

INSTRUTERM (modelo TH – 60) com dois termopares do tipo K, onde um 

media a temperatura ambiente e outro media a temperatura da amostra, e esse 

era posicionado na amostra através de um furo. A vazão do fluido foi de 
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2gotas/min e foi controlada por um equipo equipamento usado na aplicação de 

soro.  

Para confeccionar os corpos-de-prova e o contra corpo (haste) 

primeiramente foi feito um ensaio metalográfico do material a ser utilizado. 

Assim, uma pequena amostra foi retirada do tarugo e embutida com baquelite a 

uma pressão que variou entre 180 Kgf/cm² a 200 Kgf/cm² à temperatura de 

180°C, em seguida a amostra foi lixada, polida (Ver Fig 23) e atacada com Nital 

(Ácido nítico com álcool 5% por 10s; sua estrutura foi revelada e visualizada no 

microscópio que ao comparar com a literatura verificou-se que se tratava de um 

aço 1045, Fig. 23. A metalografia do ferro fundido foi feita de acordo com a 

metodologia do CTgás-RN, a microscopia pode ser vista na Fig 25. 

 

 

Figura 23– Amostra após os processos de embutimento, lixamento e polimento. 
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Figura 24 – Microscopia do aço 1045 

 

 

Figura 25– Microscopia do Ferro fundido 

 

Na sequência os corpos-de-prova e o contra corpo (haste) foram, 

ambos, confeccionados a partir do aço 1045, pois sendo do mesmo material o 

desgaste ocorrido devido o movimento relativo entre as peças configura-se um 

desgaste adesivo considerado pela literatura um dos mais comuns e mais 

severos. A configuração do ensaio foi cilindro plano onde uma haste 

rotacionava em contato com uma superfície plana do corpo-de-prova. 

Os corpos de prova foram usinados com 18 mm de comprimento e 12 

mm de diâmetro com um furo de 2mm (Ver Fig 26) para inserção do termopar 
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para medição de temperatura. O peso morto imprime no contato uma carga de 

4,44 N. As seções das hastes possuem as mesmas medidas dos corpos de 

prova. 

 

Figura 26 – Haste e corpo de prova 

 

O esquema da bancada encontra-se na Fig 27, e fotos na hora do 

ensaio nas Fig 28 e Fig 29. 

 

Figura 27 – Esquema do ensaio dinâmico. 
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Figura 28 – Bancada de ensaio. 
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Figura 29 – Contato corpo de prova e haste. 

 

3.4 - ENSAIO NO TORNO 

 

Após o ensaio no tribômetro viu-se a necessidade de aplicar o fluido em 

um processo de usinagem, de modo a observar seu desempenho em uma 

situação real. O processo de usinagem escolhido foi o torneamento por ser um 

dos processos mais comum e simples de realizar, mas que exige da ferramenta 

principalmente na operação de desbaste. Para tanto foi usinada uma barra de 

aço 1045 com o Fluido de Corte (FCC) e outra com o EOS 02 que foi a amostra 

que obteve melhor desempenho no tribômetro. Além de ter sido aplicado em 

um aço 1045 os dois fluidos foram aplicados na usinagem de uma barra de aço 

de ferro fundido para analisar o melhor desempenho de desgaste e 

temperatura em função também do material. 

A barra de aço 1045, para os dois fluidos, foi usinada com uma rotação 

de 250 rpm, o avanço de 0,0057 mm/rotação uma profundidade de corte de 

0,8mm e comprimento de desbaste de 255mm, com uma vazão de óleo de 

1gota/s que foi controlada por um equipo. Para o ferro fundido o avanço foi de 
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0,0094 mm/rotação e profundidade de corte de 0,4mm e comprimento de 

desbaste de 180mm. Ao final de cada passe era medida a temperatura da 

ponta da ferramenta e da base com um termômetro digital portátil marca 

INSTRUTERM (modelo TH – 60) com dois termopares do tipo K e outro, 

também tipo K, media a temperatura ambiente. Foram no total oito passes e no 

final mediu-se a rugosidade e então o ensaio foi repetido com mais oito passes 

com uma nova ferramenta de corte. A ferramenta de corte usada em todos os 

ensaios foi bits 3/8‟‟ por 3‟‟ de comprimento com 12% de cobalto. Ver 

configuração do torno na Fig 30 e a imagem no momento da usinagem na Fig 

31 e Fig 32. 

 

 

Figura 30 – Torno com suporte para aplicação do óleo. 
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Figura 31 – Desbaste do Aço 1045 lubrificado com o Fluido de Corte Comercial 

 

 

Figura 32 – Desbaste do Ferro Fundido lubrificado com o Fluido de Corte 

Comercial 
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 Após a usinagem as barras de aço usinadas, assim como a haste 

usada no ensaio do tribômetro foram submetidas ao ensaio de rugosidade que 

foi medida com o rugosimetro Taylor-Hobson Surtronic 3 que pode ser visto na 

Fig 33 e Fig 34. 

O cutoff utilizado em cada medição está mostrado na Tab 5. O valor da 

medição do Aço 1045 lubrificado com o FCC foi diferente devido orientação do 

manual do instrumento, que para cada faixa de medição de rugosidade indica 

um valor cutoff diferente. 

 

Tabela 5 –Valores de Cutoff 

Estrutura medida Fluido Utilizado Cutoff (µm) 

Aço 1045 
FCC 2,5 

EOS 0,8 

Ferro Fundido 
FCC 0,8 

EOS 0,8 

Haste seção 1 

Antes do ensaio. 0,8 Haste seção 2 

Haste seção 3 

 

 

 

 

Figura 33 – Medição de rugosidade na barra de Aço 1045. 
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Figura 34 – Equipamento utilizado para medição da rugosidade 

 

 Para medir a profundidade do material retirado nas amostras 

usadas no tribômetro foi usado um rugosimetro Taylor-Hobson Silver, esse 

diferente do outro gera gráficos onde visualiza-se a depressão e a área da 

seção transversal ao sulco. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Nesse capítulo são mostrados todos os resultados dos ensaios realizados no 

fluido em análise e do fluido de corte comercial e tecer discussões a respeito 

desses resultados Como houve repetição dos ensaios os resultados aqui 

apresentados tratam-se médias e o desvio padrão.  

 

O primeiro ensaio realizado foi o da densidade onde através da Eq. (1) 

 

Tabela 6 – Densidade à 26º C 

Fluido Densidade em (g/cm³) Desvio Padrão 

EOS 01 881,7192 0,285048 

EOS 02 883,1826 0,235412 

FCC 890,9994 0,1006 

 

O segundo ensaio realizado foi o de viscosidade dinâmica. A haste usada foi 

a e número um que é indicada para baixas viscosidades, com rotação de 50RPM 

para todas as três amostras. 

 

 

 

Tabela 7 – Viscosidade Dinâmica à 26º C 

Fluido Viscosidade Dinâmica (mPa.s) Desvio Padrão 

EOS 01 6,158 0,07596 

EOS 02 6,158 0,03563 

FCC 85,3 0,37423 

 

A viscosidade cinemática foi calculada a partir da Eq 6 para as três 

amostras. 
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Tabela 8 – Viscosidade Cinemática à 26º C 

Fluido Viscosidade Cinemática (mm²/s) Desvio Padrão 

EOS 01 0,00698 8,40366E-05 

EOS 02 0,006972 4,1324E-05 

FCC 0,095735 40,55E-05 

 

A densidade, a viscosidade dinâmica e cinemática do FCC foram maiores do 

que o EOS 01 e EOS 02. Isso já era esperado, pois as duas amostras passaram 

pelo processo de transesterificação que diminui a viscosidade segundo a literatura. 

Uma alta viscosidade diminui o atrito entre as partes, no entanto a viscosidade 

induz uma resistência ao escoamento do fluido o que dificulta, para essa aplicação, 

o contato com a ferramenta diminuindo seu poder refrigerante. 

 

O terceiro ensaio foi o de ponto de fulgor conforme Tab. 9. 

 

Tabela 9 – Ponto de Fulgor vaso fechado. 

Fluido Ponto de Fulgor (°C) Desvio Padrão 

EOS 01 122,333 4,496 

EOS 02 139,667 13,650 

FCC 115,333 0,577 

 

A amostra de éster EOS 01 apresentou PF inferior ao EOS 02, uma 

diferença de 12,4%. Essa diferença só pode ser explicada por alguma incoerência 

em uma das medições já que em todos os outros ensaios o as duas amostras de 

éster apresentaram os mesmo resultados, de qualquer forma esses valores foram 

superiores ao Fluido de Corte Comercial. Para verificar quais dos dois valores 

encontravam-se coerente buscou-se na literatura um valor de referência, mas o 

trabalho mais próximo do realizado foi o de Rossi (1999) que apresentou o ponto 

de fulgor do Ester produzido a partir do óleo de soja após a fritura, cujo valor foi de 

151°C para uma metodologia vaso aberto. O valor do ponto de fulgor método vaso 

fechado é menor do que o método vaso aberto, mas como não há uma relação 
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direta entre esses dois métodos de medição, pode-se dizer apenas que o valor do 

EOS 01 e EOS 02 estão coerentes de acordo com a literatura. 

A Tabela 10 apresenta os resultados da condutividade térmica. 

 

Tabela10 – Condutividade Térmica 

Fluido 
Temperatura 

Média (°C) 

Desvio 

Padrão 

Condutividade 

Térmica (W/mK) 

Desvio 

Padrão 

EOS 01 24,4 0,7160 0,1513 0,0085 

EOS 02 25,80375 0,7701 0,1505 0,0024 

FCC 26,64 0,3 0,1235 0,0014 

 

O resultado da condutividade térmica dos dois ésteres foram praticamente 

os mesmos e ambos maiores do que o FCC o que implica em que os EOS é 

melhor dissipador de energia térmica do que o Fluido de Corte Comercial (FCC), o 

que é coerente já que para líquidos a condutividade térmica diminui com o aumento 

do peso molecular segundo Incropera (1988) 

 

A acidez está na Tab 11. 

 

Tabela 11 - Índice de Acidez Total (mgKOH/g) 

EOS 01 0,28619 

EOS 02 0,40898 

FCC 6,5753 

 

 

Entre o EOS 01 e EOS 02 o EOS 01 apresentou uma acidez em torno de 

30% menor do que o EOS 02, podendo ser justificada por um possível resquício de 

ácido proveniente do processo de transesterificação. 

Apesar do comentário anterior, a acidez dos EOS foi bem menor do que a do 

FCC, e mostraram-se próximo da neutralidade, assim além de não atacar a peça, o 

operador fica seguro em caso de contato com o fluido de corte.  
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Antes do ensaio tribológico foram feitas duas medições, uma foi o peso das 

amostras que se encontra na Tab. 13 e a outra foi a rugosidades das seções da 

haste, Tab 12, a fim de relacionar o desgaste do corpo de prova com o acabamento 

superficial do contra-corpo. Como a rugosidade medida antes do ensaio, nas três 

seções, foi pequena e com valores muito próximos, pode-se dizer que não 

influenciou no processo de desgaste do corpo de prova 

 

Tabela 12 - Rugosidade da seção da haste 

Seção Fluido Lubrificante 
Rugosidade Média 

Ra (µm) 
Desvio Padrão 

1 EOS 02 0,531429 0,037607 

2 EOS01 0,558571 0,070189 

3 FCC 0,605714 0,065434 

 

Os resultados dos ensaios tribológicos podem ser verificados na figura Fig 

35, para as amostras EOS 01; EOS 02 e FCC. 

 

 

Figura 35 – Perfil de temperatura dos três fluidos analisados. 
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Figura 36 – Temperatura média dos pares tribológicos lubrificado com os três 

fluidos 

   

A medição do desgaste, em um primeiro momento, foi associada à massa do 

CP. Então foi medida sua massa antes do ensaio e depois para calcular a diferença 

mostrada na Tab 13. 

 

Tabela 13 – Variação da massa, em gramas, dos corpos de prova. 

Média CP 01 CP 02 CP 03 

Antes do ensaio 16,7320 16,7686 16,8330 

Após o ensaio 16,7360 16,7740 16,8440 

Variação 0,004 0,0054 0,011 

 

 A Tabela 13 mostra que houve um aumento de massa no lugar de 

uma diminuição, que era esperado. Esse aumento é em virtude do material do 

corpo de prova e do contra-corpo serem os mesmos, havendo uma transferência 

de massa do contra corpo para o corpo de prova através de uma adesão. Partindo 

do ponto que o lubrificante age formando um filme que impede o contato metal-

metal, pode-se considerar que o par tribológico que houve menor transferência de 

massa foi aquele em que o lubrificante formou um melhor filme. 

 Além dessa análise foi medida a profundidade e a área transversal ao 

sulco formado em todos os corpos de prova. A área foi calculada a partir do 
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programa do próprio rugosímetro.  A profundidade e a área foram medidas em três 

pontos e com isso calculou-se uma média.    

 A Figura 37 mostra o sulco do CP 01 e as Fig 38, Fig 39, Fig 40 o 

gráfico gerado pelo rugosímetro. 

 

Figura 37 – Sulco no CP 01 com indicação dos pontos de medição da depressão e 

da área. 

 



 

62 

 

 

Figura 38 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 01 do CP 01 

 

 

Figura 39 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 02 do CP 01 

 

 

Figura 40 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 03 do CP 01 

 

 Em seguida a Fig 41 mostra o sulco do CP 02 e as Fig 42, Fig 43, Fig 

44 mostrando os gráficos. 
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Figura 41 – Sulco no CP 02 com indicação dos pontos de medição da depressão e 

da área 

 

Figura 42 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 01 do CP 02 
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Figura 43 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 02 do CP 02 

 

 

Figura 44 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 03 do CP 02 

 

  Por último o CP 03 com a foto no sulco na Fig 45 e os gráficos com a 

profundidade e área nas Fig 46, Fig 47, Fig 48. 
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Figura 45 – Sulco no CP 03 com indicação dos pontos de medição da depressão e 

da área 

 

 

Figura 46 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 01 do CP 03 
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Figura 47 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 02 do CP 03 

 

 

Figura 48 – Valor da depressão máxima e da área no ponto 03 do CP 03 

 

Tabela 14 – Área média da seção transversal ao comprimento do sulco 

CP Área Média (µm)² Desvio Padrão 

01 6080,666 6,0806 E.-3 

02 8031,333 8,0313 E.-3 

03 11877,00 11,0118 E.-3 

 

Pela Tab. 14 percebe-se que o Corpo de Prova (CP) que apresentou menor 

desgaste foi o CP 01 que foi lubrificado com a EOS 02 apresentando perda menor 

do que o lubrificado com o Fluido de Corte Comercial (FCC). 

Analisando o resultado de desgaste do CP 03 e o resultado de acidez do 

FCC pode-se dizer que eles estão associados, já que a acidez elevada induz 

desgaste na peça. 
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Assim, para o ensaio no torno mecânico foi usado o EOS 02 e comparada 

com os FCC. Na Figura 49 pode-se ver o comportamento da temperatura do ensaio 

no torno, onde a temperatura da base e da ferramenta estão apresentadas na 

forma de coluna enquanto que a temperatura ambiente é mostrada é indicada pela 

linha. 

 

 

Figura 49 – Temperatura da usinagem no Aço 1045 
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Tabela 15- Temperaturas médias na usinagem do aço 1045 com EOS 02 e o FCC 

  

T amb 

(°C) 

T base 

(°C) 

T fer 

(°C) 

∆T base 

(°C) 

∆T fer 

(°C) 

Primeira 

Usinagem 

EOS 02 

Média 7,35 39,55 39,27 12,2 11,92 

Desvio 

padrão 
0,3640 2,2907 1,7633 2,1459 1,7533 

Primeira 

Usinagem 

FCC 

Média 27,5 44,37 45,5 16,87 18 

Desvio 

padrão 
0,5 2,4968 2,6925 2,4717 2,7386 

Segunda 

Usinagem 

EOS 02 

Média 27,75 40,87 37,68 13,12 9,93 

Desvio 

padrão 

0,4031 

 
2,4329 0,4594 2,4268 0,8320 

Segunda 

Usinagem 

FCC 

Média 27,87 41,75 42,5 13,87 14,62 

Desvio 

padrão 
0,3307 1,4790 1,5 1,3635 1,4086 

 

 Pela Tabela 15 verifica-se que as temperaturas médias do ensaio 

lubrificado com o EOS foram menores do que os lubrificados com FCC, o que é 

condizente com o ensaio de condutividade térmica e reafirmando que a capacidade 

do EOS de dissipar energia térmica é maior do que a do FCC. 

A variação na base e na ferramenta de corte pode ser visto nas Fig 50 e Fig 51.  

 

Figura 50 – Variação de temperatura na base da peça usinada de Aço 1045 
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Figura 51– Variação de temperatura na ferramenta da peça usinada de Aço 1045 

 

 Após a usinagem com o Aço 1045 foi feito o ensaio para o ferro fundido, 

onde os gráficos com os resultados podem ser vistos na Fig 52 

 

Figura 52 – Temperatura de usinagem no Ferro Fundido 
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Tabela 16. Tabela de temperaturas médias na usinagem do ferro fundido com EOS 

e o FCC 

  

T amb 

(°C) 

T base 

(°C) 
T fer (°C) 

∆T base 

(°C) 

∆T fer 

(°C) 

Primeira 

Usinagem 

EOS 

Média 28,12 38,75 40,25 10,62 12,12 

Desvio 

padrão 
0,3307 1,9202 5,4256 1,9960 5,5099 

Primeira 

Usinagem 

FCC 

Média 27 35,50 37,75 8,50 10,75 

Desvio 

padrão 
0 1,5 1,561249 1,5 1,5612 

Segunda 

Usinagem 

EOS 

Média 27,75 36,37 38,37 8,62 10,62 

Desvio 

padrão 
0,6614 0,1110 1,3169 0,1110 1,2183 

Segunda 

Usinagem 

FCC 

Média 28,0 35,75 37,0 7,75 9,0 

Desvio 

padrão 
0 1,0897 1,2247 1,0897 1,2247 

 

 Observando a Tab 16 acima verifica-se que na segunda usinagem 

feita no ferro fundido, com os fluidos em análise, as variações médias de 

temperaturas na base da peça usinada e na ponta da ferramenta de corte foram 

próximas. No entanto na primeira usinagem esses valores se distanciaram, embora 

não houve nenhuma variação nos parâmetros de usinagem. Agora se feita uma 

média entre os dois ensaios de cada fluido as variações de temperaturas seriam 

praticamente as mesmas.  

 A variação da temperatura na base e na ferramenta de corte pode ser 

visto nas Fig 53 e Fig 54. 
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Figura 53 – Variação de temperatura na base da peça usinada de ferro fundido 

 

 

Figura 54 – Variação de temperatura na ponta da ferramenta utilizada para usinar o 

ferro fundido 

 

 Nas figuras que tratam do perfil de variação de temperatura na 

ferramenta para o aço 1045 e para o ferro fundido, respectivamente, observa-se 

que a temperatura no primeiro ensaio foi, no geral, inferior ao segundo ensaio o 

que não se esperava. Como no segundo ensaio o diâmetro da peça é menor, pela 

Eq 7, a velocidade é menor, com menor velocidade relativa entre as partes móveis 

tem-se uma menor temperatura.  

Além das temperaturas foi analisado o desgaste da ferramenta de corte. 

Com uma lupa ampliou-se a imagem da ferramenta e fotos foram tiradas antes e 

depois do uso da mesma. Todas as fotos encontram-se no anexo, no texto tem 

somente uma representação na Fig 55 e Fig 56. 
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Figura 55 – Ferramenta antes da primeira usinagem no Aço 1045 a ser lubrificada 

com o FCC 

 

 

Figura 56 - Ferramenta após a primeira usinagem no Aço 1045 lubrificada com o 

FCC 

 

Observando as Fig 55 e 56 pode-se perceber o desgaste na ponta da 

ferramenta. O mesmo comportamento observa-se em todos os casos, no entanto o 

desgaste na ferramenta que usinou o ferro fundido foi menor do que a que usinou o 

Aço 1045 como já era esperado já que o ferro fundido possui lubrificante sólido na 
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sua composição.  Como o desgaste na ferramenta influencia no acabamento 

superficial a rugosidade foi medida e comparada e pode ser observada na Fig 57.  

 

Figura 57 – Rugosidade em função do comprimento da haste de ferro fundido 

 

 A rugosidade no Aço 1045 não foi uniforme como no ferro 

fundido, houve muita variação, mas no geral foi menor para a peça usinada 

com o EOS. Já na peça de ferro fundido a rugosidade foi menor naquela 

lubrificada com o FCC, o que é incoerente ao comparar as temperaturas das 

peça lubrificadas com EOS e com o FCC, que foram próximas, e o desgaste 

observado na ferramenta, conforme anexos, foram similares; logo a 

diferença na rugosidade pode ter sido devido à diferença de vibração do 

sistema, porém essa não foi analisada. 

 

 

 

Figura 58 – Rugosidade em função do comprimento da haste do Aço 1045 
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5 – CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados conclui-se que o EOS é viável para 

aplicação como fluido de corte, por ser mais seguro ao operador, por se tratar de 

um fluido com base vegetal e por apresentar menor acidez do que o FCC. 

Além disso, os resultados mostram a viabilidade do uso no que diz respeito 

às análises físico-químicas como também no ensaio dinâmico e o comportamento 

no torno já que os melhores resultados físico-químicos, menor desgaste no 

tribômetro foi do EOS 01 e EOS 02.  

Já no trono mecânico, as menores variações de temperaturas para o EOS 

foi no ensaio aplicado no aço 1045 assim como menores níveis de rugosidade Ra 

diferente do ferro fundido. Dessa forma, a aplicação do EOS como fluido de corte 

apresenta vantagens quando aplicado no aço 1045, sendo necessário para 

afirmar sua aplicação em outros materiais analisar seu desempenho no processo 

de usinagem. 
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6 - SUGESTÕES 

 

1. Como o ensaio tibológicos e de usinagem são 

dinâmicos, os mesmo podem ser repetidos para ter um espaço 

amostral maior e com isso fazer um tratamento estatístico 

aprofundado. 

2. Como o OS foi analisado somente o Ester, sem nenhum 

tratamento químico, pode-se adicionar aditivos para melhorar suas 

propriedades como extrema pressão e anti-desgaste. 

3. Pode-se verificar a estabilidade oxidativa do EOS. 

4. Para melhorar seu poder refrigerante pode-se trabalhar 

uma emulsão água/óleo ou óleo/água com o EOS. 

5. Pode-se fazer um levantamento de custo para verificar, 

se mesmo viável é vantagem usar o EOS para essa aplicação. 

6. Pode-se controlar a vibração para relacionar com a 

rugosidade 
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8 - ANEXOS 

 

 

8.1 - Anexos de tabelas 

 

 

Tabela 1 – Dados das medidas de viscosidade dinâmica do EOS 01 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Dinâmica 

(mPa.s) 

1 6,28 

2 6,15 

3 6,07 

4 6,14 

5 6,15 

Média 6,158 

Desvio Padrão 0,075960516 

 

Tabela 2 – Dados das medidas de viscosidade dinâmica do EOS 02 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Dinâmica 

(mPa.s) 

1 6,16 

2 6,16 

3 6,15 

4 6,21 

5 6,11 

Média 6,158 

Desvio Padrão 0,035637059 
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Tabela 3 – Dados das medidas de viscosidade dinâmica do FCC 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Dinâmica 

(mPa.s) 

1 6,28 

2 6,15 

3 6,07 

4 6,14 

5 6,15 

Média 6,158 

Desvio Padrão 0,075960516 

 

Tabela 4 – Dados das medidas de densidade do EOS 01 

Peso do 

Fluido (g) 

Volume do 

Picnometro (mL) 
Densidade (g/cm³) Densidade (Kg/m³) 

29,659 33,62 0,8821832 882,1832 

29,65 33,62 0,8819155 881,9155 

29,636 33,62 0,8814991 881,4991 

29,634 33,62 0,8814396 881,4396 

29,638 33,62 0,8815586 881,5586 

 
MÉDIA 0,8817192 881,7192 

 

DESVIO 

PADRÃO 
0,000318694 0,285048 
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Tabela 5 – Dados das medidas de densidade do EOS 02 

Peso do 

Fluido (g) 

Volume do 

Picnometro (mL) 
Densidade (g/cm³) Densidade (Kg/m³) 

29,706 33,62 0,8835812 883,5812 

29,686 33,62 0,8829863 882,9863 

29,689 33,62 0,8830756 883,0756 

29,685 33,62 0,8829566 882,9566 

29,697 33,62 0,8833135 883,3135 

 
MÉDIA 0,8831826 883,1826 

 

DESVIO 

PADRÃO 
0,000263198 0,235412 

 

Tabela 6 – Dados das medidas de densidade da amostra de óleo FCC 

Peso do 

Fluido (g) 

Volume do 

Picnometro (mL) 
Densidade (g/cm³) Densidade (Kg/m³) 

29,958 33,62 0,8910767 891,0767 

29,953 33,62 0,8909280 890,9280 

29,957 33,62 0,8910470 891,0470 

29,959 33,62 0,8911065 891,1065 

29,95 33,62 0,8908388 890,8388 

 
MÉDIA 0,8909994 890,9994 

 

DESVIO 

PADRÃO 
0,000112479 0,100604 
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Tabela 7 – Dados das medidas da viscosidade cinemática do EOS 01 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Cinemática 

(mm²/s) 

1 0,007118703 

2 0,006973457 

3 0,006885997 

4 0,006965877 

5 0,00697628 

Média 0,006984063 

Desvio Padrão 8,40366E-05 

 

Tabela 8 – Dados das medidas da viscosidade cinemática do EOS 02 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Cinemática 

(mm²/s) 

1 0,007118703 

2 0,006973457 

3 0,006885997 

4 0,006965877 

5 0,00697628 

Média 0,006984063 

Desvio Padrão 8,40366E-05 

 

Tabela 8 – Dados das medidas da viscosidade cinemática do FCC 

Quantidade de Medidas 
Viscosidade Cinemática 

(mm²/s) 

1 0,007118703 

2 0,006973457 

3 0,006885997 

4 0,006965877 

5 0,00697628 

Média 0,006984063 

Desvio Padrão 8,40366E-05 
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Tabela 9 – Dados das medidas de Ponto de Fulgor do EOS 01 

Quantidade de Medidas Ponto de Fulgor (PF) 

1 125 

2 126 

3 116 

Média 122,3330 

Desvio Padrão 4,4960 

 

Tabela 10 – Dados das medidas de Ponto de Fulgor do EOS 02 

Quantidade de Medidas Ponto de Fulgor (PF) 

1 152 

2 142 

3 125 

Média 139,6670 

Desvio Padrão 13,6504 

 

Tabela 11 – Dados das medidas de Ponto de Fulgor do FCC 

Quantidade de Medidas Ponto de Fulgor (PF) 

1 116 

2 115 

3 115 

Média 115,3333 

Desvio Padrão 0,5773 
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Tabela 12 – Dados das medidas da condutividade térmica EOS 01 

Quantidade 

de Medidas 

Condutividade 

Térmica K 

(W/mK) 

Temperatura 

(°C) 
Erro 

1 0,169 26,03 0,0122 

2 0,163 25,09 0,0072 

3 0,147 24,41 0,0019 

4 0,146 24,09 0,0029 

5 0,146 24,01 0,0036 

6 0,148 23,98 0,0037 

7 0,149 24,02 0,0032 

8 0,146 24,04 0,004 

9 0,148 23,88 0,0032 

Média 0,151333 24,39444 0,004656 

Desvio 

Padrão 
0,008515 0,71605 0,003177 

 

Tabela 13 – Dados das medidas da condutividade térmica do EOS 02 

Quantidade 

de Medidas 

Condutividade 

Térmica K 

(W/mK) 

Temperatura 

(°C) 
Erro 

1 0,155 29,04 0,0034 

2 0,15 27,24 0,0035 

3 0,152 26,55 0,0018 

4 0,148 26,11 0,0025 

5 0,154 25,59 0,0018 

6 0,153 25,28 0,0031 

7 0,147 25,47 0,002 

8 0,149 25,13 0,0041 

9 0,151 25,06 0,0023 

Média 0,151 26,16333 0,002722 

Desvio 

Padrão 
0,002739 1,297189 0,000833 
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Tabela 14 – Dados das medidas da condutividade térmica do FCC 

Quantidade 

de Medidas 

Condutividade 

Térmica K 

(W/mK) 

Temperatura 

(°C) 
Erro 

1 0,122 26,29 0,0059 

2 0,122 26,66 0,0061 

3 0,126 26,71 0,0056 

4 0,124 26,75 0,0057 

5 0,124 26,9 0,0055 

6 0,125 26,77 0,0059 

7 0,122 26,97 0,0067 

8 0,123 26,69 0,0059 

9 0,124 26,02 0,0048 

Média 0,123556 26,64 0,005789 

Desvio 

Padrão 
0,001424 0,300042 0,000509 

 

Tabela 15 – Dados das medidas dos corpos de prova usados, em gramas, 

usados no tribômetro. 

Peso (g) 

CP 01 CP 02 CP 03 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

16,732 16,738 16,767 16,772 16,832 16,844 

16,732 16,735 16,768 16,774 16,836 16,843 

16,73 16,733 16,768 16,774 16,832 16,846 

16,732 16,737 16,77 16,775 16,834 16,844 

16,734 16,737 16,77 16,775 16,831 16,843 

Média 16,732 16,736 16,7686 16,774 16,833 16,844 

Desvio 

Padrão 
0,00126 0,00178 0,0012 0,00109 0,00178 0,00109 

Variação de 

Massa (g)  
0,004 

 
0,0054 

 
0,011 
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8.2 Anexos de fotos 

 

 

 

Figura 1 – Ferramenta antes da primeira usinagem no Aço 1045 lubrificado 

com o FCC 

 

 

Figura 2 – Ferramenta após a primeira usinagem no Aço 1045 lubrificado 

com o FCC 
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Figura 3 – Ferramenta antes da segunda usinagem no Aço 1045 lubrificado 

com o FCC 

 

 

Figura 4 – Ferramenta após a segunda usinagem no Aço 1045 lubrificado 

com o FCC 
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Figura 5 – Ferramenta antes da primeira usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o FCC 

 

 

Figura 6 – Ferramenta após a primeira usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o FCC 
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Figura 7 – Ferramenta antes da segunda usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o FCC 

 

 

Figura 8 – Ferramenta após a segunda usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o FCC 
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Figura 9 – Ferramenta antes da primeira usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o EOS 

 

 

Figura 10 – Ferramenta após a primeira usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o EOS 
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Figura 11– Ferramenta antes da segunda usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o EOS 

 

 

Figura 13 – Foto da ferramenta após a segunda usinagem no Ferro Fundido 

lubrificado com o EOS 
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Figura 14 – Foto da ferramenta antes da primeira usinagem no Aço 1045  

com o EOS 

 

 

Figura 15 – Foto da ferramenta após da primeira usinagem no Aço 1045  

com o EOS 
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Figura 16 – Foto da ferramenta antes da segunda usinagem no Aço 1045 

com o EOS 

 

 

 

Figura 17– Foto da ferramenta após da segunda usinagem no Aço 1045 com 

o EOS 

 


