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RESUMO

Fluidos de corte são lubrificantes usados nas indústrias metal-mecânicas. 

Possuem composições complexas que variam de acordo com o tipo de operação 

executada e com os metais a serem trabalhados.  Levando-se em conta a grande 

quantidade de óleo mineral produzido na região nordeste, verificou-se a 

necessidade de melhor aproveitá-los. Neste trabalho desenvolveram-se duas 

formulações usando-se como base óleo mineral naftênico e aditivos, tais como: 

emulsificante (A), anticorrosivo (B), biocida (C) e antiespumante (D). Cada 

formulação foi preparada com a mistura dos aditivos ao óleo mineral, sob agitação 

de 700 rpm por 10 min, a 25ºC, utilizando-se um planejamento fatorial 24. As 

formulações foram caracterizadas através da densidade, índice de acidez, 

viscosidade, ponto de fulgor e corrosão. Em seguida foram preparadas emulsões 

O/A obtidas a partir das novas formulações. Destas emulsões estudou-se a 

estabilidade, grau de corrosão, percentual de espuma formado, condutividade, 

estabilidade acelerada e tamanho de partículas. Escolheram-se as amostras F8 e 

F16 por apresentarem as propriedades das emulsões mais próximas dos padrões 

escolhidos como referência (fluidos de corte comerciais). Realizou-se o estudo da 

quebra das emulsões utilizando o NaCl e o CaCl2 , nas concentrações de 2%, 5% 

e 10%, com agitação durante 5 min, à velocidade de 800 rpm, nas temperaturas 

de 25º, 40º, 50º e 60ºC. Os óleos recuperados foram readitivados com os 

mesmos aditivos utilizados nas formulações iniciais. Em seguida, prepararam-se 

emulsões nas mesmas concentrações das emulsões iniciais com o intuito de 

verificar se o óleo recuperado poderia ser reutilizado. Os efluentes gerados 

durante a quebra das emulsões foram caracterizados através da turbidez, teor de 

óleos e graxas, pH, ânions e cátions, verificando-se  enquadramento dos 

parâmetros avaliados na legislação ambiental em vigor (Resolução CONAMA 

357/05). As formulações apresentaram ótimas propriedades físico-químicas 

quando comparadas com os fluidos de corte comerciais, mostrando, dessa forma, 



que os fluidos obtidos são de qualidade superior aos encontrados no mercado e 

podem ser utilizados com segurança técnica e ambiental. 

PALAVRAS CHAVES: 

- Emulsões O/A    - Fluidos de corte

- Base naftênica                    - Recuperação de Óleo 



ABSTRACT

Cutting fluids are lubricants used in metal-mechanical industries. Their 

complex composition varies according to the type of operation carried out, also 

depending on the metals under treatment or investigation. Due to the high amount 

of mineral oil produced in Northeastern Brazil, we have detected the need to better 

use this class of material. In this work, two novel formulations have been tested, 

both based on naphthenic mineral oil and additives, such as: an emulsifying agent 

(A), an anticorrosion agent (B), a biocide (C) and an antifoam agent (D). Each 

formulation was prepared by mixing the additives in the mineral oil at a 700-rpm 

stirring velocity for 10 min, at 25°C, employing a 24 factorial planning. The 

formulations were characterized by means of density, total acid number (TAN), 

viscosity, flash point and anticorrosion activity. In a subsequent study, oil-in-water 

emulsions were prepared from these novel formulations. The emulsions were 

analyzed in terms of stability, corrosion degree, percentage of foam formation, 

conductivity, accelerated stability and particle size. The samples were 

appropriately labeled, and, in special, two of them were selected for featuring 

emulsion properties which were closer to those of the standards chosen as 

references (commercial cutting oils). Investigations were undertaken on the ability 

of NaCl and CaCl2 to destabilize the emulsions, at concentrations of 2%, 5% and 

10%, at an 800-rpm stirring velocity for 5 min and temperatures of 25º, 40º, 50º 

and 60ºC. The recovered oils were chemically altered by reincorporating the same 

additives used in the original formulations, followed by preparation of emulsions 

with the same concentrations as those of the initial ones. The purpose was to 

assess the possibility of reusing the recovered oil. The effluents generated during 

the emulsion destabilization step were characterized via turbidity index, contents 

of oil and grease, pH, and contents of anions and cations, observing compliance 

with the parameters established by the current environmental legislation (Brazil’s 

CONAMA 357/05 resolution). It could be concluded that the formulations 

presented excellent physicochemical properties as compared to commercial 



cutting fluids, showing that the quality of the newly-prepared fluids is superior to 

that of the formulations available in the market, enabling technically and 

environmentally-safe applications. 
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LUBNOR            Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste 

     m   Massa da amostra, g 
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1 INTRODUÇÃO 

Fluidos de corte são lubrificantes utilizados nas indústrias metal-mecânicas.  

Possuem composições complexas contendo agentes químicos que variam de 

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

(CARRETEIRO; MOURA, 1998; RUNGE; DUARTE, 1990).  

Os óleos lubrificantes são largamente utilizados como resfriadores, como 

lubrificantes para melhorar o acabamento de superficies metálicas, para reduzir o 

desgaste de ferramentas e protegê-las contra a corrosão e, ainda, como fluidos de 

corte bioestáveis. 

A maioria dos fluidos de corte disponíveis no mercado são produzidos à 

base de óleo mineral, destacando-se os naftênicos, e são utilizados na forma de 

emulsões. São óleos básicos minerais, que se tornam emulsionáveis pela adição 

de agentes emulsificantes, os quais são adicionados à água para formar 

emulsões do tipo óleo em água (O/A). A composição dos fluidos de corte contém 

outros aditivos, como: anticorrosivo, biocida e antiespumante (SKOLD; MISRA, 

2000).

Atualmente, não só o controle dos parâmetros usualmente monitorados em 

usinagem (condições de operações e tipo de ferramenta utilizada) permitem a 

otimização do processo. Devido à melhoria da qualidade dos fluidos de corte 

disponíveis no mercado, a utilização correta do fluido refrigerante pode reduzir 

significativamente os custos de produção de um determinado componente ou de 

um processo como um todo. Porém, essa utilização correta envolve uma série de 

fatores, que vão desde uma seleção criteriosa do fluido para melhor atender aos 

requisitos de qualidade exigidos para as peças a serem produzidas, até os 

procedimentos de manutenção do fluido de corte durante o uso. Particulamente, 

esses procedimentos têm assumido um papel de extrema importância nos custos 

totais de um processo de usinagem, pois, além dos custos de aquisição, os 

custos de disposição final de fluidos de corte cresceram substancialmente, devido 

à pressão dos órgãos ambientais.  
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Os fluidos de corte já não podem mais ser descartados 

indiscriminadamente. Antes deve ser assegurado que os mesmos não causarão 

danos ambientais quando de sua disposição final, atendendo, assim, à legislação 

vigente de controle ambiental. Portanto, torna-se necessário aumentar a vida útil 

do fluido de corte, através do controle dos fatores que afetam sua estabilidade, 

evitando, assim, seu descarte prematuro. À medida que as formulações de fluidos 

de corte solúveis tornam-se mais sofisticadas, será cada vez mais necessário que 

o futuro usuário, antes de usar o fluido de corte, investigue cuidadosamente a 

maior ou menor facilidade de descarte do mesmo (BIANCHI ET AL., 2003). Neste 

caso, deve-se considerar um contexto tecnológico que permita separar as fases 

óleo e água (desemulsificação) para posterior reaproveitamento das mesmas ou 

visando descarte com mínimo impacto ambiental (SOKOVIÉ; MIJANOVIÉ, 2001). 

Desta forma, este estudo teve como objetivo principal preparar novas 

formulações de fluidos de corte, otimizar, caracterizar e recuperar o óleo usado. 

Este trabalho é constituido de seis capítulos, como descrito a seguir: 

 No Capítulo 1 tem-se uma introdução geral, seguida pelo Capítulo 2, onde 

são descritos alguns aspectos teóricos sobre fluidos de corte e emulsões, 

necessários à compreensão dos resultados, e pelo Capítulo 3, onde é descrito o 

estado da arte, compreendendo resultados obtidos por outros autores com 

relação a obtenção e recuperação de fluidos de corte.  

No Capítulo 4 apresenta-se a metodolgia experimental utilizada para 

obtenção das novas formulações de fluidos de corte, sua caracterização, preparo 

e estudo das propriedades das emulsões, estudo da quebra de emulsões 

utilizando eletrólitos, caracterização e readitivação do fluido de corte recuperado, 

e preparo de emulsões com os fluidos de corte readitivados, estudo de suas 

propriedades e caracterização do efluente gerado durante o tratamento das 

emulsões.
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No Capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados experimentais 

obtidos e no Capítulo 6 têm-se algumas conclusões e considerações finais sobre 

o trabalho.



2 ASPECTOS 

TEÓRICOS
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 FLUIDOS DE CORTE 

2.1.1 Definição 

Fluidos de corte são composições lubrificantes usadas na usinagem de 

metais. O primeiro fluido de corte foi a água, com aplicação, até hoje, em 

determinadas operações. Com o desenvolvimento da indústria mecânica, os 

fluidos de corte tiveram que ser aprimorados. Atualmente, os produtos são 

composições complexas, contendo agentes químicos que variam de acordo com 

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

(RUNGE; DUARTE, 1990; CARRETEIRO; MOURA, 1998). 

2.1.2 Funções dos fluidos de corte 

Nas operações de trabalhos em metais há duas variáveis que se 

relacionam aos fluidos de corte: a uniformidade do corte e o prolongamento da 

vida útil da ferramenta, além  do objetivo básico que é a rapidez da operação. 

 O trabalho em metal se baseia, a princípio, em uma operação de 

cisalhamento do metal pela pressão exercida, com a ferramenta de corte, sobre 

uma camada superficial da peça. Essa operação desenvolve, na região do corte, 

grandes quantidades de calor em virtude das elevadas pressões necessárias ao 

cisalhamento.



Aspectos Teóricos  

Muniz, Cláudia Alves de Sousa.                                                                                                           

29

 O aquecimento excessivo deforma a peça e produz imperfeições no 

trabalho, em consequência do arrancamento de partículas metálicas das camadas 

abaixo do corte. Posteriormente, pelo calor, estas se soldam à parte cortada. 

Além disso, o superaquecimento reduz a vida útil da ferramenta, exigindo 

freqüentes afiações. A quantidade de calor depende da velocidade do corte, da 

dureza do metal e do tipo de operação (Petrobras, 1999). 

Resumindo, pode-se dizer que as funções dos fluidos de corte são: 

 Refrigeração 

O fluido de corte deve evitar a geração de calor durante a operação (o qual 

varia consideravelmente ao longo da peça), com o intuito de prolongar a vida útil 

das ferramentas e garantir a precisão dimensional das peças através da redução 

de distorções térmicas. 

A Figura 1 mostra um torno mecânico operando com a utilização de um 

fluido de corte, que é adicionado com o objetivo de refrigerar o sistema. 

Figura 1. Torno mecânico operando com o fluido de corte refrigerando a região do corte  
(VULCANO, 2008). 

Aproximadamente 75% do calor gerado na operação é devido à 

deformação do metal da peça em questão e os outros 25% são gerados pelo 

atrito entre a ferramenta e o cavaco. Este calor deve ser removido de maneira 

adequada, pois, caso contrário, podem ocorrer distorções térmicas nas peças 
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usinadas e uma rápida destêmpera das ferramentas de corte, resultando, assim, 

em um rápido e prematuro desgaste e, conseqüentemente, na necessidade de 

troca das peças com mais frequência. 

 Lubrificação 

O fluido de corte penetra entre a superfície da ferramenta e o cavaco por 

capilaridade, reduzindo assim o atrito, aumentando o ângulo de cisalhamento e 

resultando em cavaco de menor espessura. Com a lubrificação, também é 

reduzido o consumo de energia e a geração de calor. 

A inexistência ou a existência controlada da formação de depósitos 

metálicos na ponta da ferramenta cria condições para que as superfícies 

metálicas, recém-geradas, reajam com os aditivos contidos nos fluidos de corte e 

formem películas sólidas de baixa resistência ao cisalhamento entre as 

superfícies em atrito; daí a importância da lubrificação neste tipo de operação.

A escolha entre o mecanismo de refrigeração e de lubrificação depende da 

operação aplicada. Em operações com velocidades baixas e pequenos avanços, 

necessita-se de um maior grau de lubrificação, enquanto que operações com 

altas velocidades e elevado avanço, o mecanismo de refrigeração é mais 

necessário. 

Além da refrigeração e lubrificação os fluidos de corte têm como função: 

 Melhorar o acabamento da superfície usinada; reduzir o desgaste da 

ferramenta; remover os cavacos pela ação de lavagem; proteger a peça, a 

ferramenta e a máquina contra a corrosão; lubrificar guias e corrediças. 
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2.1.3 Propriedades dos fluidos de corte 

Para um bom desempenho na aplicação, um fluido de corte deve ter as 

seguintes propriedades: 

 Calor específico: essa propriedade varia significativamente com a temperatura, 

e mostra aumentos significativos relacionados à maior polaridade da molécula 

e/ou à ligação de hidrogênio presente. 

 Condutividade térmica: varia, assim como o calor específico. A condutividade 

térmica dos hidrocarbonetos líquidos varia de 0,14 W/m2. K a 00 C até 0,11 

W/m2. K a 4000 C, podendo ser aplicados esses valores a todos os óleos 

minerais e hidrocarbonetos sintéticos usados em lubrificantes. 

 Propriedade anticorrosivas: São propriedades necessárias para proteger a 

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

 Propriedades antiespumantes: são necessárias num fluido de corte para evitar 

a formação de espuma persistente que possa vir a dificultar a visão do 

operador ou influir de forma negativa sobre a propriedade de refrigeração por 

meio de bolhas de ar na área do corte, pouca transferência de calor no 

reservatório, entre outros. 

 Propriedades antioxidantes: essa propriedade evita que o fluido se oxide 

prematuramente sob as ações de altas temperaturas nas operações e da forte 

aeração a que a peça, a máquina e a ferramenta são expostas. 

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

com o meio ambiente deve ser analisada em relação a saúde humana, pois os 

operadores das máquinas são expostos ao contato direto e por longo período 

de tempo à aspiração de névoa e/ou vapores formados durante a operação 

dos componentes da máquina. A máquina operatriz é composta de uma 
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grande variedade de materiais, e esses materiais devem ser compatíveis com 

o fluido e não podem agredir o meio ambiente. 

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

diretamente pela viscosidade do fluido, pelo calor específico, pela 

condutividade térmica e, em casos de fluidos aquosos, pelo calor latente de 

vaporização, o que influencia diretamente na propriedade de refrigeração do 

fluido.

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

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

corte, para evitar a quebra de ferramentas e danos às peças. A viscosidade, a 

tensão superficial e a facilidade de decantação dos cavacos influenciam 

diretamente a ação de lavagem do fluido. 

 Umectação: uma capacidade de umectação alta faz com que a superfície da 

peça, o cavaco e as ferramentas sejam molhados rapidamente pelo fluido e 

influi diretamente sobre a capacidade de refrigeração do mesmo. 

 Antidesgaste: essa propriedade reforça a propriedade de lubrificação do óleo 

mineral e é proporcionada pela graxa, aditivos, entre outros componentes. 

 Antissolda ou Extrema Pressão: essas propriedades são necessárias quando 

o poder de lubrificação e os aditivos antidesgaste não são tão eficientes que 

resistam sozinhos a pressões de corte muito altas. 

 Estabilidade do fluido: esta propriedade é necessária durante a estocagem e o 

uso para assegurar que o produto seja homogêneo ao chegar à área de corte. 

Os óleos solúveis são bastante sensíveis quanto à estabilidade, devido à 

variedade de componentes de que são formados. Entretanto, os óleos 

integrais e os fluidos sintéticos também apresentam a possibilidade de 

separação durante sua estocagem, se seus componentes não forem 

selecionados de maneira correta. 
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 Odores: é muito importante para fluidos de corte que haja ausência de odores 

muito fortes e/ou desagradáveis, pois, na operação de usinagem, grandes 

superfícies são expostas à atmosfera e o aquecimento durante a operação 

contribui ainda mais para o desprendimento de odores ao meio ambiente. 

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

sólidos ou de qualquer outra natureza, pois o fluido deve garantir uma livre 

circulação no sistema. Os fluidos de corte solúveis são muito sensíveis a esse 

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

resíduos às vezes muito difíceis ou até mesmo impossíveis de serem 

removidos.

 Viscosidade: em fluidos de corte, a viscosidade deve ser suficientemente baixa 

para assegurar a circulação do mesmo pela máquina, para manter um jato de 

fluxo abundante na área de corte e permitir uma rápida decantação dos 

cavacos e outros resíduos. Em alguns casos, porém, a viscosidade do fluido 

de corte deve ser relativamente alta para que o mesmo possa exercer a sua 

função de lubrificante. 

 Transparência: é necessário e indispensável que o fluido de corte possua 

transparência para poder permitir que o operador observe a peça durante o 

seu corte. 

2.1.4 Classificação dos fluidos de corte 

Atualmente, os fluidos de corte são formulados a partir de dois fluidos 

básicos diferentes, a água e o óleo,  podendo ser divididos em dois tipos, os 

aquosos e os oleosos (RUNGE; DUARTE, 1990). 
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 Tipo Aquosos: são fluidos de corte formulados a partir da água. Estes fluidos 

conservam a característica da água de ser um líquido refrigerante e são 

chamados de Soluções Químicas. 

 Soluções Químicas: São baseadas em substâncias químicas que formam 

soluções aquosas e, mesmo com alta dureza da água, são soluções 

estáveis. Os tipos mais simples são sais orgânicos dissolvidos em água, 

por exemplo, uma combinação de nitrito de sódio com trietanolamina. 

Estes fluidos oferecem uma boa proteção anticorrosiva e boa refrigeração 

e, portanto, são utilizados em sua maioria como fluidos para retificação de 

desgaste.

 Emulsões: são fluidos formulados tendo como compostos básicos a água e o 

óleo, sendo chamados de Óleos Solúveis. 

 Óleos Solúveis: esse tipo de fluido, ao contrário do que parece, não é 

solúvel em água e sim forma emulsão na mesma, isto é, possui uma fase 

oleosa dispersa na fase aquosa. 

Nos óleos solúveis, o teor de óleos minerais em sua formulação varia de 50 a 

85% normalmente misturado à água em uma proporção de 5 a 60 partes de água 

para uma de óleo. Podem conter aditivos, os quais conferem características 

anticorrosivas e de extrema pressão. Geralmente, essas emulsões são de cor 

branca e opacas; somente em algumas aplicações é que são usadas emulsões 

transparentes.  As emulsões leitosas (maior teor de óleo) são utilizadas com 

freqüência em operações de corte, onde a necessidade de lubrificação é 

predominante. Já as translúcidas são normalmente recomendadas para 

operações nas quais predomina a necessidade de refrigeração. Estas, porém, são 

de custos mais elevados. 

Sendo os óleos solúveis uma emulsão de óleo em água, cada partícula de 

óleo mineral é rodeada por uma película, do tipo molecular, do agente 

emulsificante, que impede a aglomeração das partículas do óleo mineral. A 

destruição dessa película resulta na quebra da emulsão. 
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A emulsão dos óleos solúveis deverá ser sempre do tipo óleo em água e 

nunca do tipo água em óleo; assim, deve-se sempre colocar o óleo na água (fase 

contínua) e nunca o inverso. 

As emulsões deverão conter maior ou menor quantidade de água, 

conforme maior ou menor necessidade de refrigeração. Para os trabalhos de 

torneamento, devem ser usadas emulsões com uma parte de óleo para dez a 

trinta partes de água; para os trabalhos de retífica, as emulsões poderão conter 

até cinqüenta ou sessenta partes de água para uma de óleo, como mostra a 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Proporção usual de água/óleo (PETROBRÁS, 1999). 

Tipos de Serviços 

Tipo de Material 

To
rn

ea
m

en
to

Fr
es

ag
em

R
os

qu
ea

m
en

to

R
et

ifi
ca

çã
o

P
er

fu
ra

çã
o

C
or

te
 d

e 

en
gr

en
ag

en
s

Aços-carbono 20:1 20:1 (1) 20:1 (1) 20:1 

Ligas de aços 15:1 15:1 (1) 20:1 (1) 15:1 

Ferro em lingotes 15:1 15:1 (1) 20:1 (1) 15:1 

Aços inoxidáveis 10:1 10:1 (1) 20:1 (1) 10:1 

Alumínio 25:1 25:1 30:1 20:1 20:1 30:1 

Cobre e latão 25:1 25:1 30:1 (1) 20:1 30:1 

Zinco e suas ligas 25:1 30:1 30:1 (1) 20:1 (1) 

Bronze e ligas de 

cobre
10:1 10:1 10:1 20:1 (1) 10:1 

Magnésio e suas ligas (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Titânio e suas ligas 10:1 10:1 (1) (1) (1) (1) 

Níquel e suas ligas 10:1 10:1 10:1 20:1 (1) 10:1 

(1) Raramente empregado (2) Risco de incêndio.

 Os óleos solúveis, entretanto, possuem diversas desvantagens. Se 

misturados com água dura, os óleos podem ser formadores de precipitados, os 

quais depositam-se sobre as máquinas e as peças, podendo interferir, assim, na 

filtragem do fluido, até ocorrer a quebra de emulsão.  O crescimento bacteriano 

nesse tipo de fluido de corte é um problema que pode resultar em maus odores e 

numa rápida quebra das emulsões se o óleo solúvel em questão não tiver 

bactericidas adequados e/ou se a emulsão não for tratada periodicamente com 

biocidas adequados e recomendados. 

Deste modo, os óleos solúveis mantêm características da água, deixando 

ainda sobre as peças uma película protetora contra a ferrugem e a corrosão. 
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 Óleos de corte puros: São fluidos de corte que não apresentam misturas com 

a água. Podem ser chamados também de Óleos Integrais. São encontrados 

numa variedade muito grande em relação a sua viscosidade e níveis de 

aditivação.

Os óleos de corte puros podem ser subdivididos, de acordo com sua 

formulação, em inativos e ativos, conforme sua aplicação. 

Dentre os óleos inativos tem-se: 

 Óleos Minerais: são fluidos que, embora protejam as peças usinadas contra a 

corrosão e ferrugem, não possuem boas características de fluidos 

refrigerantes e, devido a isso, são utilizados apenas em operações leves de 

usinagem.

 Óleos Graxos: podem ser óleos de origem vegetal ou animal. Possuem boas 

características refrigerantes e alta lubricidade. Entretanto, o uso prolongado e 

a sua exposição ao ar favorecem o desenvolvimento de bactérias e fungos. 

 Óleos Compostos: consistem em uma mistura de óleos minerais e óleos 

graxos, na qual a concentração de graxos varia de 5 a 25%. Este tipo de fluido 

é muito utilizado na usinagem de ligas de cobre. 

Já na classe dos óleos ativos, que são óleos minerais que se incorporam a 

aditivos de extrema pressão, tem-se: 

 Óleos Minerais Sulfurados: os óleos sulfurados contêm enxofre dissolvido no 

óleo que forma um sulfeto ferroso durante o processo de usinagem, resultando 

na redução do atrito. 

 Óleos Minerais Sulfoclorados: são resultantes da combinação de enxofre e de 

cloro adicionados aos óleos minerais e resultam em produtos com 

propriedades antissolda muito boas e em uma faixa de temperatura muito 

vasta.
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 Fluidos semi-sintéticos: são fluidos de corte que contêm uma pequena 

quantidade de óleo mineral. São usados misturados em água, na qual formam 

emulsões muito finas, parecidas com as soluções. Um termo mais apropriado 

para este tipo de fluido de corte seria óleo solúvel com baixo teor de óleo 

mineral.

 Fluidos sintéticos: são fluidos que não contêm óleos minerais. São usados 

misturados em água, na qual geralmente formam soluções (Motta e Machado, 

1995).

2.1.5 Base dos fluidos de corte 

Os óleos minerais são obtidos a partir da destilação do petróleo. Suas 

propriedades dependem da natureza do óleo cru, cuja composição, muito 

variada, é formada por grande número de hidrocarbonetos, pertencentes a 

duas classes (Santos et al., 2003): 

 Base parafínica: derivam do refinamento do petróleo cru de alto teor de 

parafinas (ceras), que resultam em excelentes fluidos lubrificantes. 

 Base naftênica: derivam do refinamento do petróleo cru de alto teor de 

naftênicos. Esses óleos são usados como básicos para fluidos de corte. 

Esses dois tipos de óleos apresentam propriedades peculiares que os 

indicam para algumas aplicações, contra-indicando-os para outras. Acontece, 

realmente, que por ser naftênico ou parafinico ele poderá ser mais ou menos 

indicado para determinado fim. 

A Tabela 2 mostra as principais divergências nas características normais 

dos óleos parafínicos e naftênicos. 
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Tabela 2 Características dos óleos parafínicos e naftênicos (CARRETEIRO; BELMIRO, 2006). 

Características Parafínicos Naftênicos 

Ponto de fluidez 

Índice de viscosidade 

Resistência à oxidação 

Oleosidade 

Resíduo de carbono 

Emulsificante

Alto

Alto

Grande

Pequena

Grande

Pequena

Baixo

Baixo

Pequena

Grande

Pequeno

Grande

2.1.6 Aditivos usados em fluidos de corte 

Os aditivos adicionados aos fluidos são produtos químicos que aumentam 

a eficiência dos mesmos, reforçando-os e conferindo-lhes características 

necessárias às exigências das máquinas modernas (Petrobras, 1999). 

 Emulsificantes: são produtos químicos utilizados na fabricação de fluidos de 

corte que conferem ao óleo mineral a propriedade de formar emulsões 

estáveis do tipo água em óleo (A/O) ou óleo em água (O/A), nas quais o óleo 

mantém suas propriedades. 

 Anticorrosivos: são substâncias químicas adicionadas aos lubrificantes para 

evitar o ataque dos contaminantes corrosivos às superfícies metálicas. Os 

agentes corrosivos podem ser produtos resultantes da própria oxidação do 

óleo, como também agentes externos contidos no ar atmosférico ou, no caso 

dos motores de combustão interna, ácidos formados na combustão. 

 Biocidas: reduzem o crescimento de microorganismos (bactérias, fungos e 

leveduras) em emulsões lubrificantes, evitando: a rápida degradação do fluido, 



Aspectos Teóricos  

Muniz, Cláudia Alves de Sousa.                                                                                                           

40

a quebra da emulsão, a formação de subprodutos, a ocorrência de efeitos 

maléficos pelo contato do homem com as emulsões contaminadas (dermatite, 

pneumonia).

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

espuma estável pela aglutinação das minúsculas bolhas de ar que se encontram 

na superfície do óleo, com a conseqüente formação de bolhas maiores, que em 

contato com o ar ambiente se desfazem com maior facilidade. 

2.1.7 Fatores que afetam a estabilidade de um fluido de corte 

A estabilidade das emulsões de um fluido de corte depende da 

manutenção das cargas elétricas repulsivas entre as gotículas de óleo formadas e 

dispersas na água. Os seguintes fenômenos afetam esta estabilidade e podem 

gerar a quebra da emulsão: 

 A adição de ácidos e sais, os quais anulam as cargas repulsivas das 

gotículas;

 A acidulação da emulsão, pela absorção de CO2 durante o preparo; 

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

anticorrosivos, gera subprodutos ácidos, resultantes de seu metabolismo, 

reduzindo o pH da emulsão e a proteção anticorrosiva propiciada pelo 

fluido;

 A qualidade da água é importante, pois a utilização de “água dura” no 

preparo das emulsões pode levar à formação de compostos insolúveis, 

resultado da combinação de cátions de cálcio, magnésio e ferro com sabões, 

agentes umectantes e emulgadores, podendo levar à quebra da emulsão.  

Além disso, a água deve estar isenta de impurezas, microorganismos, excesso 

de cloro, etc. 
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O valor do pH é um forte indicativo do nível de ataque de bactérias 

presentes na emulsão e da queda de suas propriedades anticorrosivas, pois a 

acidulação gradual da emulsão ocorre, principalmente, devido à geração, pelas 

bactérias, de subprodutos ácidos provenientes do metabolismo de seus 

nutrientes, sendo prudente realizar o controle de pH diariamente.  O pH adequado 

das emulsões, a fim de impedir a proliferação do crescimento bacteriano, deve 

estar entre 9 e 10,5. 

 A concentração dos fluidos de corte solúveis varia conforme o tipo de 

produto em uso e suas aplicações específicas. O limite inferior não deve ser 

ultrapassado, pois este limite refere-se à mínima concentração de utilização do 

fluido, para que o mesmo mantenha suas propriedades lubrificantes e 

anticorrosivas. Comumente, é indicado em taxa de diluição, com dados sobre a 

razão de diluição recomendada para se obter a concentração adequada, em 

termos de proporção entre a quantidade de fluido de corte solúvel concentrado e 

a quantidade de água a ser adicionada. 

O controle microbiológico de emulsões é fundamental, pois as emulsões 

podem sofrer diversos tipos de contaminação. A contaminação por bactérias 

resulta em redução do pH, irritação na pele, corrosão e mau cheiro, podendo levar 

à quebra da emulsão, com a formação de camadas de óleo sobrenadante. A 

contaminação por fungos resulta em formação de camadas sobrenadantes de 

óleo, entupimento de filtros e tubulações. Por fim, com a contaminação por 

líquidos estranhos tem-se uma medição inexata na concentração, acarretando em 

maior desgaste da ferramenta, entupimento dos filtros e névoa de óleo (BIANCHI 

ET AL., 2003). 

2.1.8 Métodos de aplicação dos fluidos de corte 

Os benefícios obtidos com a utilização do fluido de corte são a capacidade 

de refrigeração, lubrificação e remoção do cavaco gerado; porém, em muitos 

casos, a sua utilização e a dispersão de fluido no momento da usinagem, resulta 
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em grandes perdas. A lubrificação e a refrigeração dependem da efetiva entrada 

de fluido na região de corte, não havendo a necessidade de volumes elevados de 

fluido, mesmo que parte deste não esteja penetrando na região de corte 

efetivamente.  Porém, o tipo e o posicionamento do bocal exercem grande 

influência no processo de corte. 

 Pode-se notar o efeito do posicionamento do bocal com relação à 

rugosidade média da peça.  A posição angular promove uma rugosidade menor, 

devido à não-lubrificação/refrigeração efetiva dos grãos abrasivos da ferramenta, 

os quais se renovam constantemente por grãos abrasivos afiados e permite, 

assim, um melhor acabamento superficial, o que ocasiona um maior desgaste 

diametral da ferramenta.  O fenômeno contrário pode ser observado quando do 

posicionamento do bocal de forma tangencial, que apresenta melhor 

lubrificação/refrigeração e permite que os grãos abrasivos permaneçam por mais 

tempo presos ao ligante, ocasionando menor desgaste da ferramenta, solicitação 

térmica e valores de tensão residual (BIANCHI ET AL., 2003; SANTOS ET AL., 

2003).

 Um jato de fluido incidindo de forma direta sobre a região de corte é capaz 

de reduzir de forma significativa a temperatura na região de corte; porém, altas 

velocidades do jato de fluido são necessárias para a penetração do fluido de 

maneira efetiva na região de corte.  Através da utilização de um bocal de formato 

circular é constatada a redução acentuada da temperatura na região de corte, 

quando comparada com o jato convencional, o qual é realizado de forma dispersa 

e com baixa velocidade, proporcionado pelas características construtivas do bocal 

e sistema de máquina. Comprova também que o ângulo de incidência do jato, na 

região de corte não altera de maneira significativa a refrigeração da peça; porém, 

a velocidade periférica da ferramenta com relação ao jato é muito significativa no 

processo de refrigeração (MOTTA; MACHADO, 1995). 
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2.2 EMULSÕES 

2.2.1 Definição 

Uma emulsão é definida como uma mistura de dois líquidos imiscíveis, um 

dos quais está disperso no outro sob a forma de partículas que se mantêm 

estabilizadas pela ação de agentes emulsificantes (CAPEK, 2003).  

Os agentes emulsificantes são substâncias anfifílicas que apresentam 

afinidade tanto pelo óleo quanto pela água, tendendo a migrar para a interface 

óleo-água promovendo o aumento da estabilidade das emulsões. A fase que se 

apresenta dividida é denominada de fase interna, dispersa ou descontínua, ao 

passo que o líquido que rodeia as gotas da fase dispersa recebe o nome de fase 

externa, dispersante ou contínua. A Figura 2 representa esquematicamente uma 

emulsão.

Figura 2 Representação das fases de uma emulsão (FERNANDES, 2003). 
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2.2.2 Classificação das emulsões 

As emulsões podem ser classificadas de acordo com a natureza de sua 

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

ou direta; se a água é a fase dispersa, a emulsão é dita água em óleo (A/O) ou 

inversa (LARSSON; FRIBERG, 1990). As fases desses dois tipos de emulsões 

encontram-se representadas na Figura 3. 

Figura 3 Tipos de Emulsões: (A) Emulsão O/A e (B) Emulsão A/O. 

O tipo de emulsão que se forma na homogeneização de um par de líquidos 

imiscíveis depende fundamentalmente de dois fatores: (a) o volume das fases e a 

(b) natureza do emulsificante (BINKS, 1998). 

a) Volume das fases: quanto maior o volume de uma das fases, maior a 

probabilidade de a mesma se constituir no meio dispersante; 

b) Natureza do emulsificante: a natureza O/A ou A/O de uma emulsão é 

determinada pela formação de uma densidade máxima do emulsificante na 

interface, a qual é obtida quando uma das extremidades da molécula 

apresenta maior área seccional orientada em direção ao meio de 

dispersão.

A escolha do melhor emulsificante para uma dada aplicação é feita de 

acordo com a noção de BHL (Balanço Hidrofílico-Lipofílico). Conforme a 
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escala de Griffin (Tabela 3), tensoativos com valores de BHL na faixa 3-6 são 

agentes emulsificantes mais hidrofóbicos e por isso geram emulsões do tipo 

A/O, por outro lado, emulsificantes que possuem valores de BHL na faixa 8-18 

são mais hidrofílicos e geram emulsões do tipo O/A. 

Tabela 3 Escala de Griffin para seleção de um tensoativo (CASADIO, 1960). 

Faixa de BHL TENSOATIVOS 

 1 a 3 Agentes Antiespuma 

 3 a 6 Agentes Emulsionantes (A/O) 

Baixa 7 a 9 Agentes Molhantes 

 8 a 18 Agentes Emulsificantes (O/A) 

 13 a 18 Detergentes 

Alta 16 a 18 Agentes Solubilizantes 

2.2.3 Formação das emulsões 

A formação de uma emulsão está relacionada a um fornecimento de 

energia (Pons et al., 1994), seja ela representada pela energia humana ou 

fornecida por máquinas. 

A preparação de uma emulsão requer, portanto, uma tensão interfacial 

baixa e uma grande quantidade de área interfacial. Para aumentar as áreas 

interfaciais presentes entre dois líquidos imiscíveis é preciso gastar certa 

quantidade de energia sob a forma de trabalho. O trabalho requerido ( ) para 

gerar um centímetro quadrado de área interfacial é dado pela equação (1), na 

qual  é a tensão interfacial entre as duas fases líquidas e A1 é a variação na 

área interfacial. 

1A                                                                                 (1)
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O trabalho realizado nesse sentido representa o que se pode denominar 

fator mecânico na obtenção de emulsões e tem como finalidade vencer a tensão 

interfacial existente entre as fases. 

Qualquer sistema que em um determinado momento apresente uma 

energia potencial superior ao seu estado original de energia tem sempre a 

tendência de retornar a esse estado inicial. Desse modo, a tendência natural de 

uma dispersão líquido-líquido é de se manter apenas enquanto estiver sob efeito 

da agitação mecânica.  Ou seja, logo que a agitação cessar, a energia livre de 

superfície da fase dispersa tende a adquirir o seu valor normal e as gotas maiores 

passam a constituir, de novo, uma camada contínua. Daí ser necessário, para 

evitar a rápida separação de fases da emulsão, recorrer na sua formulação ao 

uso dos agentes emulsificantes (LIMA, 2004). 

2.2.4 Estabilidade das emulsões 

A propriedade física mais importante de uma emulsão é sua estabilidade 

(Schukin; Améliana, 1988). A estabilidade das emulsões é favorecida, de modo 

geral, pelo uso de substâncias tensoativas. 

As emulsões podem ser consideradas como sistemas termodinamicamente 

instáveis, sendo a sua maior ou menor estabilidade dependente dos fatores 

físicos, como distribuição do tamanho das gotas, viscosidade da fase contínua, 

proporção volumétrica das fases, temperatura e outros fenômenos que alteram os 

diâmetros médios, reais ou efetivos, das gotas (Kobayashi et al., 2002), como o 

movimento devido às forças gravitacionais e o movimento Browniano. 

a) Distribuição dos diâmetros das gotículas 

Quanto menor e mais ampla a distribuição dos diâmetros das gotículas que 

formam uma emulsão, maior será a estabilidade desta emulsão. 
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Mantendo-se a mesma proporção volumétrica das fases de um sistema 

emulsionado, a diminuição dos diâmetros das gotículas estará associado a um 

aumento no número total dessas gotículas, acarretando por sua vez um aumento 

na área superficial de interações estéricas e elétricas entre as gotas (Araújo, 2004).

Por outro lado, quanto mais ampla a distribuição dos diâmetros das 

gotículas, melhor será a ocupação dos espaços livres, gerando, desta forma, 

maiores distâncias entre essas gotículas e, portanto, menor chance de 

coalescência entre as mesmas. 

A baixa variação da diâmetros das gotículas, ou seja, a reduzida 

polidispersão do sistema, também contribui para sua estabilidade. 

b) Viscosidade da fase contínua 

Um aumento de viscosidade da fase contínua provoca uma redução do 

coeficiente de difusão das gotículas, já que existe uma relação inversa entre o 

coeficiente de difusão D e a viscosidade .

16 r
kTD                 (2)

onde:

k: Constante de Boltzmann; 

: Temperatura absoluta; 

1r : Raio das gotículas; 

: Viscosidade do meio. 

Portanto, a redução do coeficiente de difusão diminui a freqüência das 

colisões das gotículas e sua taxa de coalescência. 
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A teoria das colisões fornece uma relação entre deslocamento das gotas 

flutuantes no tempo t, o seu raio e a viscosidade do meio, dada por (Sousa, 

1993):

RN
trtd 6

12 12                           (3)

onde:

2 : quadrado médio do deslocamento; 

t d: tempo de deslocamento; 

R: Constante da lei dos gases ideais; 

N : Número de Avogadro; 

1r : Raio das gotículas; 

: Viscosidade do meio. 

Essa relação mostra que quanto maior for a viscosidade de uma fase 

contínua, mais estável torna-se a emulsão, pois mais dificuldades terão as 

gotículas de se fundirem ou de se deslocarem até ocorrer a coalescência. 

c) Proporção volumétrica das fases 

Quanto maior a proporção volumétrica da fase interna em sistema O/A, 

maior a viscosidade da emulsão formada, desde que o ponto de inversão não seja 

atingido. Por outro lado, apesar do aumento da viscosidade colaborar para a 

diminuição da mobilidade das emulsões, o aumento da proporção volumétrica da 

fase interna provoca a aproximação destas gotas, favorecendo, assim, a 

coalescência entre as mesmas (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 1989). 
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d) Temperatura 

Variações de temperatura causam um efeito indireto sobre a estabilidade 

das emulsões, por meio de alteração: na tensão interfacial, na estrutura dos 

constituintes, na viscosidade do filme interfacial, na solubilidade relativa do agente 

emulsificante nas duas fases, na pressão de vapor, nas viscosidades das fases 

líquidas e na agitação térmica das gotículas da fase dispersa. Um efeito notável 

da temperatura é a possibilidade de transição de sistemas A/O para O/A e vice-

versa, em alguns casos havendo a formação intermediária de sistemas 

multifásicos. 

e) Movimento devido às forças gravitacionais 

Os dois líquidos que constituem uma emulsão não podem ter a mesma 

densidade. Desta forma, a gotícula coloca-se em movimento sob a ação de uma 

força F proporcional ao cubo de seu raio r1, dada pela equação (4) (REDDY ET 

AL., 1981). 

grF 3
13

4
                 (4)

onde:

F: Força; 
3

1r : Raio das gotículas; 

: diferença entre as densidades dos dois líquidos; 

g = aceleração da gravidade. 

Logo que as partículas se colocam em movimento, aparece a força de Stokes, 

definida por: 



Aspectos Teóricos  

Muniz, Cláudia Alves de Sousa.                                                                                                           

50

VrF 16 (5)

onde:

F: Força; 

1r : Raio das gotículas; 

: viscosidade do meio; 

V : Velocidade da fase dispersa. 

Essa força é oposta ao movimento e proporcional à velocidade V e a 

viscosidade  do meio. 

Um equilíbrio é rapidamente atingido e a partícula adquire uma velocidade, 

dada por: 

9
2 2 grV (6)

Este movimento das partículas provoca uma homogeneização da emulsão, 

bem como uma sedimentação pode ser causada, ou não, por floculação. Na 

verdade, a velocidade limite é proporcional ao quadrado do raio. As maiores 

gotículas adquirem uma velocidade mais elevada que as menores, nas quais as 

colisões podem provocar a floculação ou coalescência. 

f)  Movimento Browniano 

O movimento Browniano será tanto mais importante quanto menores forem 

as gotículas, como mostra a equação: 
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ji
ji

ji rr
rrw

k 11
3
2

,                                           (7)

onde:

jiB , : freqüência de colisão Browniana entre duas gotículas i  e j  (REDDY ET AL., 

1981);

ri,j : Raio das gotículas i e j; 

k : Constante de Boltzmann; 

: Temperatura absoluta; 

: viscosidade do meio; 

w: Termo eletrostático. 

Nem todas as colisões entre duas partículas provocam a coalescência ou 

floculação resultando em uma única partícula maior. A rigidez da interface O/A ou 

A/O e as forças elétricas ou de van der Waals entre as partículas fazem com que 

uma colisão seja mais ou menos eficaz. 

2.2.5 Fenômenos que envolvem a quebra de emulsões 

 A formação de uma emulsão estável depende, principalmente, da presença 

de um filme emulsionante capaz de manter as gotas de óleo dispersas na água. A 

desestruturação deste filme é a condição básica para a quebra da emulsão. 

 A desemulsificação pode ser sumarizada por quatro fenômenos que podem 

ocorrer seqüencial ou simultaneamente, envolvendo os processos usuais de 
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cremagem, floculação, coalescência e separação de fases (Angle, 2004), como 

mostra a Figura 4. 

Figura 4 Fenômenos que envolvem a quebra de emulsões (SOUSA, 1993). 

O tempo necessário para a separação de fases de uma emulsão varia de 

segundos a anos, e depende essencialmente de fatores como: natureza do 

emulsificante, temperatura, agitação, viscosidade, tamanho das gotas, repulsões 

de duplas camadas elétricas, modo de preparação das emulsões e campo 

gravitacional (SHAW, 1975). 
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2.2.5.1 Cremagem 

A cremagem corresponde à primeira etapa na quebra de uma emulsão e 

seu processo é dependente das características físicas do sistema, podendo ser 

acelerado por centrifugação e retardado pelo aumento da viscosidade da 

dispersão ou pela diferença de densidade efetiva entre as gotas e o fluido que as 

cercam (ROBINS ET AL., 1992). 

A velocidade de cremagem ( cV ) é dada pela equação 8, que traduz a lei de 

Stokes.

D
c

gddr
V

9
2 21

2

(8)

onde:

cV = velocidade de cremagem das partículas dispersas; 

2r = raio das partículas; 

1d =densidade da fase dispersa; 

2d = densidade da fase dispersante; 

g = aceleração da gravidade; 

D = viscosidade da fase dispersante. 

A cremagem resulta de uma diferença de densidade entre as duas fases e 

consiste na migração de uma das substâncias para o topo da emulsão, não sendo 

necessariamente acompanhada de floculação das gotas. As colisões entre as 

gotas podem resultar em floculação, que pode levar a coalescência em glóbulos 

maiores. Eventualmente, a fase dispersa pode se tornar a fase contínua, 

separada da dispersão média por uma única interface. 
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2.2.5.2 Floculação 

A floculação é a aglomeração de várias gotículas formando agregados 

irregulares nos quais ainda é possível reconhecer-se cada gota de forma 

individual. A floculação pode, em muitos casos, ser um processo reversível 

vencido pelo fornecimento de uma quantidade muito menor de energia do que 

aquela que foi necessária no processo original de emulsificação. 

O processo de floculação é o resultado de três tipos de forças que competem 

entre si, que são: 

 Forças de repulsão elétrica; 

 Forças de repulsão estérica; 

 Força de atração de van der Waals. 

A floculação só é possível quando a força de van der Waals supera o 

somatório das forças de repulsão elétrica e estérica (HUNTER, 1989; TADROS, 

2004).

2.2.5.3 Coalescência 

A coalescência é um fenômeno irreversível no qual as gotas perdem a sua 

identidade e na maioria dos casos é a etapa lenta do processo de rompimento de 

uma emulsão. Ela se refere à ligação de uma ou mais gotas para formar uma 

única gota de volume maior, mas de área interfacial menor. Tal processo é 

energicamente favorável em quase todos os casos. O aumento do tamanho das 

gotas tem dois efeitos: o primeiro é o de que elas se movem mais rápido, o 

segundo é que, isso acontecendo, elas tendem a arrastar outras partículas 

pequenas no caminho. Embora a coalescência resulte em mudanças 
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microscópicas significativas nas condições da fase dispersa, o processo pode não 

resultar, de imediato, em uma alteração macroscópica aparente do sistema. 

 Do ponto de vista termodinâmico, a coalescência é um fenômeno 

espontâneo, pois com o coalescer das gotas a área interfacial total se reduz, 

ocorrendo também diminuição na energia livre do sistema. No entanto, a 

coalescência só se processa após serem superadas as barreiras energéticas 

associadas à quebra da película interfacial e a drenagem da fase externa 

existente entre as gotas. À medida que se processa a drenagem da fase externa, 

as gotas se aproximam e aumentam os efeitos de repulsão estérica, 

principalmente entre as moléculas dos tensoativos naturais adsorvidos nas 

interfaces das gotas. 

 A coalescência é um fenômeno de competição entre a barreira energética e 

os fatores desestabilizantes. Portanto, quanto maiores os fatores 

desestabilizantes (energia de choque e vibração, coeficiente de difusão das gotas, 

etc) e menor a barreira energética (efeitos eletroviscosos e estéricos, etc), mais 

rapidamente se procederá a coalescência das gotas (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 

1989).

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE DESEMULSIFICANTES 

Os desemulsificantes evitam a formação de emulsões ou promovem a sua 

separação mais rapidamente. Funcionam favorecendo a formação de micelas 

grandes de óleo, permitindo a sua posterior separação por diferença de 

densidade (decantação ou centrifugação). 

O uso de agentes químicos como desemulsificantes caracteriza-se 

basicamente por duas ações, destacando-se: 

 Ocupação da interface: o agente desemulsificante alcança rapidamente a 

interface e compete com sucesso por um lugar na interface; 
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 Floculação e coalescência: o desemulsificante, na superfície da gotícula, 

determina uma forte atração entre as mesmas produzindo a aglomeração.  

Com a floculação, o filme de emulsificante ainda é contínuo. 

Nos casos em que o filme é fraco, a floculação permite, devido a 

aproximação das gotículas, que a força de atração intermolecular seja suficiente 

para produzir a coalescência. Entretanto, na maioria dos casos, cabe ao 

desemulsificante a ação adicional de neutralizar a ação do emulsificante e 

promover a ruptura da película, o que facilita a coalescência (HUNTER, 1989; 

CAPEK, 2003). 

2.4 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

A necessidade de se estudar simultaneamente os diversos fatores que 

interferem em um determinado processo assume um papel de destaque na 

implantação de muitos projetos industriais. A otimização de sistemas, produtos e 

processos, através de procedimentos tradicionais, não é capaz de traduzir as 

melhores condições experimentais, sem que um grande número de experimentos 

seja empregado (CARLSON; TORBJÖRN, 1983). As subseções seguintes 

destinam-se a apresentar uma estratégia experimental bem elaborada, permitindo 

minimizar o custo e o número de experimentos envolvidos em uma investigação 

experimental, seja na indústria, em um laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento, ou mesmo em trabalhos acadêmicos (FARGIN ET AL., 1985). 
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2.4.1 Planejamento e otimização de experimentos 

 O emprego de planejamentos permite que se obtenha do sistema em 

estudo, de forma racional e econômica, o máximo de informações úteis. Os 

planejamentos experimentais são aplicados essencialmente na investigação das 

variáveis de processo e dos efeitos que elas provocam nas propriedades do 

produto final (PERRY E CHILTON, 1980). 

2.4.2 Planejamento fatorial completo 

 Os planejamentos fatoriais completos são indicados quando se conhecem  

as variáveis mais importantes para o sistema em estudo e se quer avaliar 

quantitativamente sua influência sobre a resposta de interesse, bem como as 

possíveis interações de uma variável com as outras. 

 Ao se iniciar o estudo de qualquer experimento, o primeiro passo deve ser 

a escolha dos fatores e respostas de interesse. Define-se um fator como toda e 

qualquer variável que influencia o fenômeno estudado. Tal influência encontra-se 

traduzida na forma de uma função resposta ou resposta experimental. A resposta 

é a propriedade em que se tem interesse, que pode ser qualitativa ou quantitativa 

(temperatura, concentração, cor, pureza, composição química, rendimento, etc.), 

dependendo das características do sistema que se investiga (FARGIN ET AL., 

1985).

 O passo seguinte é a especificação dos níveis em que cada fator deve ser 

estudado, isto é, os valores dos fatores que serão utilizados na execução dos 

experimentos. No planejamento fatorial completo, os experimentos devem ser 

realizados em todas as possíveis combinações de níveis dos fatores. Em cada um 

desses experimentos, o sistema é submetido a um conjunto de combinações de 

níveis definidos. A lista dessas combinações é chamada de matriz de 

planejamento. Cada linha da matriz define um experimento correspondente a uma 
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combinação de níveis superiores e inferiores de cada fator. Normalmente, os 

níveis superior e inferior são identificados com os símbolos (+) e (-), 

respectivamente. A faixa correspondente ao menor e maior nível atribuído 

denomina-se de domínio experimental do planejamento. 

 Em geral, se houver n1 níveis do fator 1, n2 níveis do fator 2,..., e nk do fator 

k, o planejamento será um fatorial n1 x n2 x...xnk. O planejamento mais simples de 

todos é aquele em que todos os fatores são estudados em dois níveis. Para K 

fatores, isto é, k variáveis controladas pelo experimentador, um planejamento 

completo de dois níveis exige a realização de 2x2x...x2=2k  ensaios diferentes 

(BARROS NETO ET AL., 2002). 

 Os efeitos das variáveis principais e suas interações podem ser calculados 

usando a diferença das médias das respostas obtidas. A significância estatística 

atribuída aos efeitos pode ser estimada, com base no intervalo de confiança 

considerado (95%), usando a distribuição de Student, ou através da análise de 

gráficos normais. 

 O modelo estatístico usado para descrever as respostas de um 

planejamento fatorial é formulado em termos dos efeitos por unidade de variação 

dos fatores. A dependência da resposta analisada (Y) com as variáveis 

experimentais (xi) pode ser aproximada por uma equação polinomial (Eq. 9). 

jiiji xxbbxbY 0                 (9)

 Sendo que b 0 , b i  e b ji,  são constantes, x i  representa as variáveis 

independentes e x j  suas interações. 

 De forma elucidativa podem ser utilizados diagramas (interação ou 

contorno), superfícies e cubos para representar e interpretar as relações 

existentes entre as respostas e os fatores estudados. 



3 ESTADO DA ARTE
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3. ESTADO DA ARTE 

Este capítulo está dividido em duas partes: na primeira apresentam-se 

composições e propriedades dos fluidos de corte; na segunda parte os tipos de 

tratamentos utilizados na recuperação do óleo. 

3.1. PROPRIEDADES E COMPOSIÇÃO DOS FLUIDOS DE CORTE 

  Nos últimos tempos, grandes avanços tecnológicos foram obtidos tanto nos 

materiais como nas máquinas e ferramentas. Isso fez com que a demanda por 

fluidos de corte aumentasse consideravelmente, crescendo também a 

necessidade de melhoria na qualidade dos produtos. Um dos fatores considerados 

na qualidade dos fluidos de corte modernos são os riscos ambientais causados 

pelo seu uso. A pressão exercida por Agências de Proteção Ambiental e Agências 

de Saúde, para que os produtos sejam comercializados com mais segurança e 

causem menos mal ao meio ambiente é muito grande e é imperativa para sua 

comercialização (NELSON; SCHAIBLE, 1998; KALHOFER, 1997). 

 O sucesso dos fluidos de corte nos dias atuais também é devido a avanços 

conseguidos nos processos de  fabricação, principalmente pelo desenvolvimento 

de novos aditivos. Com isso, os fluidos de corte atuais apresentam melhores 

propriedades refrigerantes, melhores propriedades lubrificantes, menos perigo ao 

operador e duram consideravelmente mais, com menos problemas de 

armazenagem do que os fluidos de corte de gerações passadas (HEILSEL, 1998). 

 Geralmente, a seleção e aplicação de fluidos de corte não vem sendo 

realizada de maneira satisfatória. Quando corretamente aplicados, os fluidos de 

corte podem aumentar a produtividade e reduzir custos por tornar possível o uso 

de uma alta velocidade de corte, um alto grau de forragem e uma ótima 

profundidade de corte. Aplicações efetivas de fluidos de corte podem aumentar 
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também a vida útil da ferramenta, diminuir a superfície áspera, aumentar a 

exatidão dimensional e diminuir a capacidade total de consumo. 

 Runge e Duarte (1990) estudaram o mecanismo de corte que é feito com o 

uso de uma máquina apropriada, de uma ferramenta e da peça a ser cortada. À 

medida que a ferramenta realiza a sua função de corte, o metal se deforma por 

cisalhamento ou escoamento plástico. A redução do atrito na interface 

ferramenta-cavaco aumenta o ângulo de cisalhamento, resultando assim em um 

cavaco de espessura pequena, com uma menor deformação do metal. 

 Existem várias funções de fluidos de corte, as mais importantes são: a 

refrigeração, lubrificação e a redução de esforços e de desgastes (CARRETEIRO; 

BELMIRO, 2006). 

 Para o desempenho dessas funções, os fluidos de corte devem ter a 

capacidade de absorver calor; realizar uma boa lubrificação evitando o desgaste; 

proteger a peça, a ferramenta e a máquina contra corrosão e ferrugem; não 

manchar a peça trabalhada; ter estabilidade no armazenamento após seu uso; 

não possuir odor desagradável e possuir transparência suficiente para que se veja 

a operação de usinagem realizada.

Motta e Machado (1995) utilizaram a água na região de corte com o intuito 

de minorar o indesejável efeito da alta temperatura, mas trouxe consigo 

desvantagens como a oxidação do conjunto máquina-ferramenta-peça, além da 

ausência do poder de lubrificação. 

Stemmer (1995) estudou as composições e propriedades dos fluidos de 

corte. A maioria dos metais pode ser modelada ou cortada eficientemente apenas 

com o auxílio de fluido que lubrifique e resfrie o metal e as ferramentas de corte. A 

capacidade de remover o aquecimento gerado depende principalmente da 

viscosidade, do calor específico e da condutividade térmica, mas para ser 

efetivamente resfriado o fluido deve ter a capacidade de molhar o metal 

eficientemente.

De acordo com Runge e Duarte (1990), os fluidos de corte baseados em 

gorduras sulfurizadas possuem um excelente poder de lubrificação. Entretanto, 

podem, ainda, receber a adição de cloro para melhorar as propriedades 

antissolda sob baixas temperaturas e pressões, resultando assim num fluido para 

uso em serviços pesados e diversas operações. 
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El Baradie (1996a) utilizou óleo mineral combinado com aditivos polares: 

emulsificante, antiespumante e bactericida. Os tensoativos são usados como 

emulsificantes em fluidos solúveis em água, reduzindo a tensão superficial 

significativamente. Como os fluidos solúveis em água, algumas vezes, causam 

problemas de espuma em operações de corte, é necessário usar antiespumante. 

Usualmente compostos orgânicos não-fenólicos são adicionados para 

controlar o desenvolvimento de microorganismo como as bactérias, algas e 

fungos.

 Segundo El Baradie (1996b), o conhecimento das funções dos fluidos de 

corte, os tipos, as limitações físicas e as composições representam uma 

importante função na seleção e aplicação do fluido próprio para uma situação 

específica da máquina. Muitos fluidos de corte são disponíveis atualmente para 

satisfazer às exigências das ferramentas das máquinas modernas. Alta 

velocidade de corte, aumentando o grau de remoção dos metais, a emergência de 

novas ferramentas, materiais de trabalho, demanda de acabamentos polidos e as 

tolerâncias finais, tudo tem contribuído para o desenvolvimento contínuo de uma 

grande variedade de fluidos que satisfazem às exigências mais específicas.   

 Takagi et al. (1999) sintetizaram um agente de extrema pressão que não 

causa poluição ambiental, pois ele tem uma excelente propriedade para prevenir 

a pressão em carga, e é vantajoso usá-lo em óleo lubrificante e óleo hidráulico. 

Ashjian et al. (1999) descobriram que o ácido succínico e seus derivados 

que contêm um grupo alifático ramificado na posição 2 (ou alfa) formam 

tensoativos que exibem uma alta ordem de biorresistência para degradação 

bacteriológica. Além disso, tem sido constatado que estes novos tensoativos 

podem ser empregados para preparar novas emulsões óleo em água (O/A) com 

óleos lubrificantes, tais como os óleo minerais que são efetivos como fluidos de 

corte para operações maquinárias, mas produzem uma resistência melhorada à 

biodegradação para os fluidos de corte assim formulados, sem recorrer à inclusão 

de biocidas convencionais na formulação. Tem sido constatado também que a 

biorresistência das emulsões de fluidos de corte pode ser favorecida pelo uso de 

oligômeros ou polímeros alifáticos ramificados como componente na formulação 

do lubrificante. 
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 Kobesso et al. (1999) apresentaram a composição de fluidos de corte 

contendo os seguintes componentes: óleo base, sulfonato de um metal alcalino-

terroso, sulfonato de um metal alcalino contendo agente de extrema pressão. 

 Kohut (2000) substituiu os emulsificantes baseados em derivados do ácido 

succínico por sulfonato de sódio, pois esse último melhora a estabilidade em 

“água-dura”, adequada para uso em bases naftênicas e parafínicas, melhora a 

lubrificação, não contém enxofre, sendo, portanto, menos susceptíveis ao 

desenvolvimento de bactérias, proteção contra a ferrugem e controle  da espuma. 

 Os fluidos de corte do tipo emulsionável usualmente apresentam-se na 

forma de emulsões, isto é, dispersões de óleo em água acompanhados pelo uso 

de agentes emulsificantes e aditivos (Skold; Misra, 2000). Possuindo esta 

composição, os fluidos de corte também são conhecidos como óleos solúveis 

(BENSADOK ET AL., 2007) 

 A fase oleosa é responsável pela lubrificação, ao passo que a água 

promove o resfriamento.  A água é considerada um líquido refrigerante satisfatório 

devido à sua alta condutividade térmica e ao alto calor específico (EL BARADIE, 

1996a).  As características refrigerantes e lubrificantes podem ser balanceadas 

pela concentração de água, que normalmente varia de acordo com a operação 

mecânica a ser desenvolvida. 

 Esses fluidos de corte perdem sua efetividade com o tempo devido a sua 

degradação térmica e a sua contaminação pela matéria suspensa de óleos livres 

de lubrificação (SANDIN; MATTSBYBALTZER, 1991). 

Neste caso deve-se considerar um contexto tecnológico que permita 

separar as fases óleo e água (desemulsificação) para posterior reaproveitamento 

das mesmas ou visando descarte com mínimo impacto ambiental (SOKOVIÉ; 

MIJANOVIÉ, 2001). 
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3.2. TRATAMENTOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO ÓLEO 

O estudo da recuperabilidade do óleo está intimamente ligado ao processo 

de desemulsificação empregado (ZIRMMERMAN ET AL., 2004). A formação de 

uma emulsão estável depende, principalmente, da presença de um filme 

emulsionante capaz de manter as gotas de óleo dispersas na água.  A 

desestruturação desse filme é a condição básica para a quebra da emulsão. 

 A desestabilização de uma emulsão pode ser sumarizada por quatro 

fenômenos que podem ocorrer simultaneamente, envolvendo os processos usuais 

de floculação, cremagem, coalescência e separação de fases (ANGLE, 2004). 

Estes quatro fenômenos comumente encontrados na ciência e tecnologia das 

emulsões são considerados a chave para o entendimento da instabilidade das 

mesmas.

 Muitas técnicas são utilizadas, na  prática, para provocar o fenômeno da 

desemulsificação, destacando-se os métodos físicos e químicos.

 Os métodos físicos, que fazem uso da temperatura ou campo elétrico, 

agem de forma a aumentar a frequência de contato entre as gotas dispersas e, 

assim, provocar a separação entre as fases (ICHIKAWA ET AL. 2004).  Já os 

métodos químicos envolvem o uso de desemulsificantes (sais e ácidos) que 

afetam as propriedades interfaciais da superfície adsorvida e aumentam a taxa de 

coalescência das gotas dispersas (CHANG ET AL., 2001). 

O processo químico foi largamente estudado para os efluentes, como 

rejeitos domésticos e vários efluentes industriais. Para os efluentes emulsificados, 

o princípio do método consiste na desestabilização do estado coloidal da 

emulsão, cancelando as forças eletrostáticas e/ou as forças de van der Waals 

existentes entre a superfície ativa e o meio de dispersão. Isto é obtido pela adição 

de reagentes químicos. As gotas desestabilizadas são separadas por decantação, 

centrifugação, coalescência ou flotação. 

 Por causa da estabilidade dessas emulsões, não há uma solução universal 

para esse tratamento, e às vezes é necessário combinar um ou mais processos 

para ter um boa efetividade de purificação (BENSADOK ET AL., 2007).
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Rios et al. (1998) utilizaram sais orgânicos como coagulantes para 

desestabilizar emulsões de óleos de corte. Os sais usados foram CaCl2 e AlCl3, na 

faixa de temperatura de 20° a 80°C e concentrações de 5 a 40 g/L. A maior parte 

do óleo emulsificado é removida nos primeiros cinco minutos de ajuste, depois da 

adição do sal. Isso pode ser observado nos gráficos da turbidez versus tempo, e, 

portanto, a taxa de desemulsificação diminui com o tempo. Isso ocorre 

principalmente porque o número de partículas diminui. O modelo de 

Smoluchousky da rápida floculação pode explicar o processo, especialmente 

quando macromoléculas não são adsorvidas à interface e a coalescência entre as 

gotículas no agregado ocorre instantaneamente, como pode ser deduzido a partir 

das medidas da distribuição do tamanho. A fase aquosa que permanece tem uma 

turbidez entre 200 e 100 NTU, indicando um alto conteúdo do óleo, mas esse óleo 

disperso pode ser prontamente removido por ultrafiltração e um efluente que 

cumpre os regulamentos ambientais pode ser obtido. 

Kong e Li (1999) realizaram a remoção do óleo da emulsão O/A usando 

membranas de ultrafiltração. Essa membrana hidrofóbica microporosa permite a 

permeação de uma fase óleo a pressão quase zero e retém a água. A separação 

de misturas diluídas óleo em água usando membranas de ultrafiltração foi 

investigada usando um sistema experimental semilotes com escala laboratorial 

sem agitação operando a 40ºC.  As membranas foram preparadas no laboratório 

pelo método de imersão-precipitação e foram caracterizadas em termos do raio 

médio do poro, porosidade e pressão de quebra.  A mistura óleo em água contém 

1% de querosene em água destilada. O trabalho experimental essencialmente 

foca o estudo dos efeitos de vários parâmetros do sistema nas características de 

separação O/A. Em particular, os efeitos da proporção do fluxo do alimentador, a 

pressão operante, o tamanho do poro e a porosidade da membrana foram 

estudados. Os resultados experimentais indicam que é viável usar tal aparato 

para remover o óleo como um permeado da emulsão óleo/água baseado no 

princípio da molhabilidade. Neste estudo, a porcentagem do óleo removido foi de 

até 77%. Os resultados experimentais revelam que a altura do borrifador e a área 

da cabeça, o tamanho do poro da membrana, a velocidade do alimentador, bem 

como a pressão operante são parâmetros importantes que afetam os resultados 

da separação significativamente. 
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Stahl e Schön (2000) estudaram o comportamento térmico do óleo 

contaminado com resíduos de metais de corte usando análise termogravimétrica

(TGA) e análise térmica diferencial (DTA). Foi encontrado que a combustão do 

óleo é aumentada por causa da ativação tribomecânica na superfície do metal. 

Para evitar ignições descontroladas durante o transporte e estocagem destas 

lamas, as diretrizes para estes procedimentos, exceto a manipulação, foram 

estabelecidas. 

Chang et al. (2001), Belkacem et al. (2007) e Hilal et al. (2004) utilizaram 

uma membrana de ultrafiltração (UF) e ozônio para tratamento de efluentes 

oleosos. O sistema de membrana de ultrafiltração (capacidade 5 t/d) foi 

empregado para tratar efluentes não oleosos e efluentes de óleo de corte gerados 

na indústria de componentes automobilísticos. O comportamento do fluxo e a forte 

remoção orgânica dependeram do tipo de efluente oleoso. O efluente 

desengordurado pela UF pode ser reusado como água de composição. 

Entretanto, o óleo de corte formulado com UF tem características muito 

diferentes, tais como formato da emulsão e razão de espuma, por causa da 

existência excessiva de tensoativos na UF. A oxidação parcial dos tensoativos na 

UF usando ozônio produz tensoativos incapazes de mudar o formato da emulsão, 

a razão de espuma e o índice de refração, e, portanto, possibilita o reuso de UF 

como água de processo. 

Al-Shamrani et al. (2002), Moosai e Dawe (2003) e Bensadok et al. (2007) 

utilizaram sulfato de alumínio e sulfato de ferro para desestabilizar emulsões O/A 

e separar o óleo por flotação de ar dissolvido (DAF). A adição de cátions 

altamente carregados na forma de alumínio ou sais férricos induziram a 

desestabilização das emulsões, conduzindo a separações de óleos significantes 

(eficiência de remoção > 99%). O tempo de floculação variou de 15 para 20 min,  

melhorando o desempenho da separação por DAF. 

Hafiz et al. (2005) estudaram a desestabilização química de emulsões O/A 

utilizando novos polímeros à base de dietanolamina. Esses polímeros são 

considerados como um tipo de polímero catiônico. Os novos desemulsificantes 

foram sintetizados por reação de condensação usando dietanolamina.  A estrutura 

dos pesos moleculares dos componentes principais na mistura reacional foi 

confirmada por Espectros na Região do Infravermelho (IR) e espectroscopia de 
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massa (MS). Os desemulsificantes foram usados para o tratamento da poluição 

de resíduos aquosos com ou sem FeCl3 em refinarias. A eficiência da floculação 

dos desemulsificantes sintetizados foi determinada por medidas de turbidez das 

emulsões O/A tratadas e não tratadas.  A concentração da floculação crítica 

(CFC) e a densidade de carga dos desemulsificantes sintetizados foram 

determinadas. Estes autores concluíram que a biodegrabilidade dos 

desemulsificantes sintetizados os tornam ecologicamente favoráveis. 

Gutiérrez et al. (2007) avaliaram o efeito dos aditivos no tratamento de 

emulsões O/A por evaporação a vácuo. Os experimentos foram realizados com 

emulsões usadas em um processo industrial. As emulsões foram preparadas em 

um laboratório usando a mesma base de óleo (85 – 15% m/m) com uma mistura 

de olefina, éster e tensoativos. Resultados experimentais mostram uma grande 

influência das condições operacionais, tais como pressão ou temperatura do 

banho, no desempenho da evaporação. Como uma tendência geral, quanto 

maiores os valores destes parâmetros, maior o teor de poluentes nos efluentes 

aquosos obtidos. A presença de tensoativos aumenta a razão de evaporação, 

especialmente a baixas pressões operacionais. Portanto, a adição de tensoativos 

não-iônicos a concentrações abaixo do valor da concentração micelar crítica 

(CMC) originou um efluente aquoso final com uma melhor qualidade (mais baixos 

valores de demanda química), enquanto os tensoativos iônicos atuaram melhor 

quando foram adicionados a concentrações acima de sua CMC. Como uma 

tendência geral, quanto maior a pressão ou temperatura operacional, maior o teor 

de poluente no efluente aquoso obtido. Além disso, reduções de demanda 

química superiores a 99,5% foram obtidas quando emulsões O/A usadas foram 

tratadas. Os resultados também indicaram que a própria seleção de aditivos, tais 

como emulsificantes, biocidas e inibidores de corrosão, é necessária para a 

correta formulação e subseqüente regeneração das emulsões O/A de usinagem 

de metais a fim de obter efluentes aquosos com baixos valores de demanda 

química.

 Em todas as técnicas de tratamento utilizadas encontram-se problemas 

relacionados, sejam ao seu custo operacional ou às suas eficiências, sejam 

relacionados à produção de resíduos, em grande volume, que necessitarão ser 

tratados ou destinados a alguma aplicação. 



Estado da Arte 

Muniz, Cláudia Alves de Sousa 

68

 Diante do exposto, esse trabalho pretende desenvolver um método de 

obtenção e reuso de fluidos de corte utilizando óleo de base naftênica como forma 

de atender às demandas da indústria metal-mecânicas sem agredir o meio 

ambiente.



4 METODOLOGIA 

EXPERIMENTAL
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Neste Capítulo, são apresentados os reagentes, os solventes e os aditivos 

utilizados durante os procedimentos experimentais, bem como as metodologias 

empregadas na obtenção das novas formulações, no estudo das propriedades 

físico-químicas das mesmas, na preparação e estudo da estabilidade das 

emulsões e, ainda, no estudo da quebra de emulsões e na recuperação dos óleos 

formulados visando a sua reutilização. 

4.1 REAGENTES E SOLVENTES 

Durante o processo de obtenção das novas formulações, quebra de 

emulsões e recuperação dos óleos usados foram utilizadas diversas substâncias 

químicas, as quais estão apresentadas na Tabela 4, de acordo com os seus 

respectivos graus de pureza e fabricantes. 
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Tabela 4 Reagentes e solventes utilizados. 

Nome Origem Pureza (%) 

Acetona Vetec 99,5 

Álcool Isopropílico Dinâmica 99,5 

Biftalato de Potássio Vetec 99,9 

Cloreto de Cálcio Cromoline 74 - 78 

Cloreto de Sódio Chemis 99 

Hidróxido de Potássio Synth 85 

Hidróxido de Cálcio Vetec 95 

p-naftolbenzeína Acros 90 

Sulfato de Sódio Anidro Vetec 99 

Tolueno Vetec 99,5 

 Fase aquosa: água destilada 

 Fase oleosa: óleo mineral naftênico (NH -20), fornecido pela Lubrificantes e 

Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR PETROBRAS). A Tabela 5 

apresenta o resultado da caracterização físico-química desse óleo. As 

análises foram realizadas pela LUBNOR, segundo a metodologia padrão 

da American Society for Test Materials – ASTM D 1298. 
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Tabela 5 Caracterização físico-quimíca do óleo mineral naftênico (NH – 20). 

Característica Método Resultado Unidade 

Aparência

Cor ASTM 

Viscosidade Cinemática 40º C 

Viscosidade Cinemática 100º C 

Ponto de Fulgor 

Ponto de Fluidez 

Índice de Acidez Total 

Cinzas

Resíduo de Carbono Ramsbolton 

Corrosividade ao cobre 3H 100º C 

Densidade Relativa 20/4º C 

Enxofre Total 

Ponto de Anilina 

Carbono Aromático 

Carbono Naftênico 

Carbono Parafínico 

Água (Karl Fischer) 

Índice de Refração a 20º C 

Visual

ASTM D1500 

ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D92 

ASTM D97 

ASTM D974 

ASTM D482 

ASTM D524 

ASTM D130 

ASTM D4052 

ASTM D4294 

ASTM D611 

ASTM D3238 

ASTM D3238 

ASTM D3238 

ASTM D1744 

ASTM D1218 

Límpida

L O,5 

21,14

3,608

164,1

-45

0,01

< 0,0010 

0,05

1A

0,9023

0,0580

71,00

14,1

40,1

15,9

71

1,4974

cS t 

cS t 

ºC

ºC

mg K0H/g

% massa 

% massa 

% massa 

ºC

%

%

%

ppm

LUBNOR, 2000.

4.2 ADITIVOS UTILIZADOS 

Os aditivos utilizados neste trabalho foram o emulsificante (Miracema), 

anticorrosivo (Miracema), biocida (Miracema) e antiespumante (Lubrizol).

As classes e propriedades dos aditivos estão descritas a seguir. 
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 Emulsificante 

É um sulfonato de sódio de massa molar média associado a estabilizantes 

de emulsões.

Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido transparente 

- Densidade a 25°C: 0,97 g/cm3 – 1,05 g/ cm3

- Viscosidade a 40º C: 500 – 600 cSt 

- Índice de acidez.: 1,0 mgKOH/g 

- Ponto de Fulgor: 175ºC 

 Anticorrosivo  

É um oleato de trihidroxietilamina que apresenta propriedades tensoativas 

e tem propriedades anticorrosivas. 

Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido viscoso 

- Densidade a 25°C: 0,99 g/cm3 – 1,01 g/cm3

- Viscosidade a 100º C: 160 – 200 cSt 

- Índice de acidez: 25 – 34 mgKOH/g 

- Ponto de Fulgor: 180ºC 



Metodologia Experimental 

Muniz, Cláudia Alves de Sousa 

74

 Biocida  

É um composto derivado de triazina, não contém metais pesados, fenóis, 

nem compostos arsênicos ou de mercúrio, tem odor leve e não irrita a pele 

humana.

Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido transparente 

- Densidade a 25°C: 1,14 g/cm3 – 1,16 g/cm3

- Índice de Refração, 25 ºC: 1,460 – 1,465 

- pH Solução aquosa, 0,1%: 9,5 – 10,5 

- Ponto de Fulgor: 70ºC 

 Antiespumante  

É um composto orgânico de base polidimetilsiloxana (PDMS) que 

apresenta propriedades antiespumante. 

Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido opaco branco 

- Odor: suave 

- Densidade a 25ºC: 1,05 g/cm3
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4.3 FLUIDOS COMERCIAIS UTILIZADOS 

OP38

Comercializado pela Lubrax, é um óleo emulsionável de base naftênica 

para corte, usinagem e acabamento de metais.  Contém  anticorrosivo, bactericida 

e emulsificante. 

Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido viscoso 

- Densidade a 25°C: 0,923 g/cm3

- Viscosidade a 40ºC: 47,4  cSt 

- Ponto de fulgor: 170ºC 

- Ponto de fluidez, ºC: -21°C 

- Corrosividade ao cobre, 3h, 100ºC: 1B 

- Emulsão a 5,0% 

Estabilidade: estável 

Espuma, mL: traços 

DROMUS

Comercializado pela Shell, é um óleo emulsionável recomendado para 

operações de usinagem onde o resfriamento é a função mais importante. Contém 

anticorrosivo, antiespumante e emulsificante. 
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Propriedades Físico – Químicas: 

- Aspecto: líquido viscoso 

- Densidade a 25°C: 0,928 g/cm3

- Viscosidade a 40ºC: 42,39  cSt 

- Índice de acidez.: 0,40 mg KOH/g 

4.4 OBTENÇÃO DAS FORMULAÇÕES 

 As novas formulações foram preparadas a partir de um planejamento 

experimental do tipo fatorial, em que foram investigadas quatro variáveis (24), a 

dois níveis. Na preparação das formulações utilizou-se o óleo básico naftênico 

(NH -20) e os seguintes aditivos: Emulsificante (A), Anticorrosivo (B), Biocida (C) 

e Antiespumante (D). O procedimento constituiu-se na adição prévia dos aditivos 

ao óleo. O sistema obtido foi então submetido a agitação mecânica em uma 

velocidade de 700 rpm por um período de 10 minutos, à temperatura ambiente 

(25ºC). As variáveis investigadas encontram-se listadas, com seus respectivos 

níveis de variação, na Tabela 6 (Muniz, 2005). 

Tabela 6 Fatores e níveis do planejamento fatorial usado na obtenção das novas formulações de 
fluidos de corte. 

Níveis
Fatores Símbolos Mínimo         Máximo 

Emulsificante

Anticorrosivo

Biocida

Antiespumante

A

B

C

D

          (-) 8%       e       (+) 12% 

          (-) 1%       e       (+) 2% 

          (-) 0,5%    e       (+) 1% 

          (-) 0,5%    e       (+) 1% 

A lista das 16 combinações de níveis (24) realizadas no planejamento 

fatorial é apresentada na Tabela 7. Todos os ensaios foram feitos em duplicata. 
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Tabela 7 Matriz de experimentos do planejamento fatorial (24) usado para obtenção das novas 
formulações de fluidos de corte (Muniz, 2005). 

Formulações A B C D 

F1 - - - - 

F2 + - - - 

F3 - + - - 

F4 + + - - 

F5 - - + - 

F6 + - + - 

F7 - + + - 

F8 + + + - 

F9 - - - + 

F10 + - - + 

F11 - + - + 

F12 + + - + 

F13 - - + + 

F14 + - + + 

F15 - + + + 

F16 + + + + 

4.5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS FLUIDOS DE CORTE 

Os fluidos de corte comerciais escolhidos como padrão de referência foram 

o OP38 (Lubrax) e Dromus (Shell). 

 Esses fluidos, bem como os fluidos obtidos neste trabalho, foram 

caracterizados pelas análises descritas a seguir. 
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4.5.1 Índice de acidez total (ASTM D974) 

  O índice de acidez total (I.A.T) representa a quantidade de base, expressa 

em miligramas de hidróxido de potássio por grama de amostra, necessária para 

titular a amostra a um ponto final especificado, utilizando p-naftolbenzeína como 

indicador. Para a determinação do índice de acidez foi empregado o Método do 

indicador, de acordo com a norma ASTM D974. 

Técnica (ASTM D 974): 

 Em um erlenmeyer de 250 mL, colocou-se 2 gramas do fluido de corte. 

Adicionou-se 100 mL de solvente de titulação (solução tolueno e álcool 

isopropílico) e 0,5 mL de solução indicadora de p-naftolbenzeína. Titulou-se com 

solução de hidróxido de potássio 0,1 M até o aparecimento da cor verde ou 

castanho-esverdeada. 

 Realizou-se, também, uma prova em branco, colocando todos os reativos, 

exceto a amostra.

Cálculo do I. A.T: 

m
56,1CBAI.A.T                         (10)

onde:

A é o volume de solução de KOH gasto com a titulação da amostra, em mililitros; 

B  é o volume de solução de KOH gasto com a titulação de ensaio em branco, em 

mililitros;

C  é a concentração da solução-padrão de KOH, em mol/L; 

m  é a massa da amostra, em gramas. 
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4.5.2 Corrosão (ASTM D130) 

O ensaio de corrosão da lâmina de cobre foi desenvolvido para avaliar o 

grau relativo de corrosividade dos fluidos de corte comerciais e dos obtidos nesse 

estudo. O equipamento utilizado para realização deste ensaio foi o Corrosividade 

(Modelo K39395 – Kaehler). 

Técnica (ASTM D130): 

Uma lâmina de cobre polida é imersa em 30 mL de amostra e aquecida a 

uma temperatura de 100ºC, durante 3 horas. No final deste período, a lâmina de 

cobre é removida, lavada e comparada com as lâminas do conjunto Padrão ASTM 

D130, como mostra a Figura 5 e Tabela 8. 

Figura 5. Lâminas do conjunto padrão ASTM D130. 
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Tabela 8 Classificação de lâminas de cobre quanto aos padrões de corrosão (ASTM D130). 
Classificação Designação Descrição1)

Lâmina recém-polida2)

1 Levemente manchada 1a – Alaranjado claro, 

quase igual ao da lâmina 

recém-polida

2 Moderamente manchada 

2a – Vermelho claro 

2b – Lilás 

2c – Multicor, com azul-lilás 

ou prata ou ambos, com 

fundo vermelho claro 

2d – Prateado 

2e – Bronze ou amarelo-

ouro

3 Fortemente manchada 

3a – Nuances 

avermelhadas em bronze 

3b – Multicor, com vermelho 

e verde, porém sem 

nenhum cinzento 

4 Corrosão

4a – Preto transparente, 

cinza escuro ou castanho, 

com um escasso verde-

pavão

4b – Grafite ou negro fosco 

4c – Preto ou negro 

brilhante
1) O conjunto de padrões ASTM de corrosão da lâmina de cobre é uma reprodução colorida de 

lâminas características destas descrições. 
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2) A lâmina recém-polida é incluída no padrão apenas como uma indicação da aparência de uma 

lâmina convenientemente polida antes do ensaio; não é possível reproduzir depois de um ensaio, 

mesmo com uma amostra absolutamente não corrosiva. 

4.5.3 Ponto de fulgor (ASTM D92) 

O ponto de fulgor é uma medida da tendência da amostra de formar uma 

mistura inflamável com o ar sob condições laboratoriais. É apenas uma, entre 

outras propriedades, que deve ser considerada na avaliação completa do perigo 

de inflamabilidade do material. O equipamento utilizado para realização deste 

ensaio foi o PM4 (Modelo 12 /1660 – Petrotest). 

Técnica (ASTM D92): 

 Aproximadamente 70 mL da amostra são adicionadas à cuba de ensaio a 

qual já se encontra aquecida. Após isso, passa-se a chama sob a amostra em 

intervalos de tempo constantes, onde observa-se a temperatura na qual a chama 

é apagada. Esta temperatura é considerada como o ponto de fulgor da amostra 

analisada.

4.5.4 Densidade 

As medidas de densidade foram realizadas no Tensiômetro Krüss (Modelo 

K100), através do método de anel, durante 5 min, à temperatura ambiente. A 

medida utiliza o fato que, como resultado da flutuabilidade de um sólido em um 

líquido, o peso medido em um líquido é menor que aquele medido no ar. A massa 
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do volume de líquido deslocado pela sonda de medição corresponde exatamente 

à diferença de peso. Se a densidade da sonda de medição é então conhecida, a 

densidade do líquido pode ser obtida através da pesagem diferencial.

A equação para o cálculo é: 

l = mp

mpa

mplmpa

G
GG                   (11)

onde:

l = densidade do líquido; 

mp = densidade da sonda de medição; 

Gmpa= peso da sonda de medição; 

Gmpl = peso da sonda de medição no líquido. 

4.5.5 Viscosidade 

 As medidas de viscosidade foram realizadas empregando uma ampla faixa 

de cisalhamento (0 a 500 s-1). Tais medidas foram obtidas através do Reômetro 

Brookfield, modelo RS 2000 de acordo com as normas ASTM D2983 e ASTM 

D445, durante 10 min, à temperatura de 40ºC, visto que é a temperatura utilizada 

nos fluidos de corte comerciais. As viscosidades das formulações foram avaliadas 

nos dezesseis ensaios.   
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4.6 PREPARAÇÃO DE EMULSÕES COM OS FLUIDOS DE CORTE 

 Após a obtenção dos fluidos de corte, prepararam-se emulsões óleo em 

água (O/A) com as 16 formulações nas seguintes concentrações de óleo: 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30%. O método de preparação foi a adição da fase 

oleosa à fase aquosa, ambas à temperatura ambiente (25ºC), sob agitação 

mecânica de 700 rpm, durante um período de 10 minutos.  As emulsões foram 

avaliadas quanto à estabilidade, percentual de espuma formado, grau de corrosão 

e resistência microbiológica. Os resultados obtidos foram comparados com as 

emulsões obtidas com os fluidos de corte comerciais, nas mesmas condições. 

4.7 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DAS EMULSÕES

4.7.1 Estudo da estabilidade 

 A estabilidade das emulsões foi avaliada visualmente, por um período de 

24 h, à temperatura ambiente (25ºC), quanto ao percentual de separação das 

fases. As medidas foram realizadas em provetas com graduação de 100 mL 

(subdivisões de 1 mL) nas seguintes concentrações de óleo: 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% e 30% (Método Selub 08 – PETROBRÁS). 
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4.7.2 Estudo do percentual de espuma formado 

 Para verificar o percentual de formação de espuma (% F. E) nas emulsões, 

colocou-se em uma proveta 58,5 mL de água destilada e 1,5 mL do fluido de 

corte. Tampou-se a proveta e homogenizou-se o conjunto fazendo 30 inversões 

de 180 graus, à temperatura ambiente (25°C). Após 20 minutos foi feita a leitura 

do percentual de espuma formada (Método Selub 09 – PETROBRÁS). 

Cálculo: 

1

12

v
100)v(v%F.E                 (12)

onde:

% F. E: Percentagem de formação de espuma; 

v1: Volume de solução inicial (60 ml); 

v2: Volume de solução com espuma. 

4.7.3. Estudo da resistência microbiológica 

 Para determinar a resistência microbiológica das emulsões utilizou-se o 

seguinte procedimento: pesou-se 6 g do fluido de corte e adicionou-se 194 mL de 

água destilada e agitou-se até formar uma emulsão. Em seguida, pesou-se 50 g 

de fubá (amido de milho) e verteu-se cuidadosamente a emulsão sobre o fubá 

(como meio de cultura), sem agitar, e mediu-se o pH em função do tempo em 

número de dias (Método da Miracema – Nuodex Indústrias Químicas Ltda 
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4.7.4 Estudo do grau de corrosão 

 Neste estudo são contadas, as “manchas” sobre um filtro de papel 

utilizado, como resultado da ação corrosiva dos fluidos de corte solubilizados em 

água sobre os cavacos de ferro fundido. Preparou-se uma emulsão do fluido a 5% 

numa proveta de 100 mL. Pesou-se 1 g do cavaco de ferro fundido, sobre o papel 

filtro já acondicionado na placa Petri, em seguida pipetou-se 2 mL da emulsão a 

ser testada e umedeceu-se os cavacos de ferro uniformemente e espalhou-se 

utilizando uma espátula de plástico. A placa de Petri foi coberta e deixada em 

repouso durante 2 horas.  Após esse tempo descartaram-se os cavacos e lavou-

se o papel filtro suavemente em água de torneira, depois mergulhou o papel de 

filtro rapidamente em acetona e esperou secar, à temperatura ambiente, e 

verificou-se visualmente o grau de corrosão (Método IP 287/87 – Petrobrás), 

comparando-se com a classificação apresentada na Tabela 9 e na Figura 6. 
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Tabela 9 Avaliação do grau de corrosão das emulsões (PETROBRÁS, 2003). 

Grau de corrosão Significado Aparência da Superfície do 

Filtro

0 Sem Corrosão Inalterada ou sem “manchas” 

1 Vestígios de Corrosão 

Até três sinais de corrosão no 

máximo, com diâmetros médios 

inferiores a 1mm. 

2 Ligeira Corrosão 

Com manchas que compreendam 

área não superior a 1% da do 

papel-filtro, mas com maior 

número de manchas que o grau 1 

ou com tamanho maior que 1 mm.

3 Corrosão Moderada 

Com manchas que compreendam 

área superior a 1% da do papel- 

filtro, mas não superior a 5% da 

superfície.

4 Forte Corrosão Acima de 5% da superfície do 

papel filtro. 

Figura 6 Aparência do Papel de Filtro, após teste de corrosão (Petrobrás, 2003). 
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4.7.5 Condutividade 

As medidas de condutividade foram realizadas através do condutivímetro 

DM, Digimed-Tecnal. 

4.7.6 Estudo da estabilidade acelerada  

O estudo da estabilidade acelerada foi realizado no equipamento de 

sedimentação (Modelo L.U.M – Lumisizer), em que resultados são obtidos através 

de um sistema óptico que está acoplado a uma centrífuga que trabalha em 

conjunto com um transmissor e um receptor de radiação na região do 

infravermelho próximo (NIR) capaz de registrar espectros de transmissão ao 

longo da cubeta, como mostra a Figura 7. O procedimento constituiu-se da adição 

de 0,5 mL da emulsão, nas seguintes concentrações de óleo: 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% e 30%, com agitação, durante 4 horas, à velocidade de 4000 rpm, na 

temperatura de 25ºC. A partir dos espectros de transmissão é possível obter o 

tamanho de partículas das emulsões. 
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Figura 7. Princípio de medição do equipamento de sedimentação. 

 A Figura 8 mostra o comportamento da emulsão no equipamento de 

sedimentação. 

Figura 8. Comportamento da emulsão no equipamento de sedimentação. 
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4.7.7 Tamanho de partículas 

O tamanho de partículas é obtido de acordo com as curvas de 

porcentagem de transmissão em função da posição da cubeta, como mostra a 

Figura 9. 

Figura 9. Modelo de obtenção do tamanho de partículas das emulsões. 

4.8 OTIMIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES 

Dentre as 16 formulações preparadas serão escolhidas aquelas que 

apresentarem as propriedades físicas e químicas mais próximas dos padrões 

escolhidos como referência, para realizar o estudo da quebra das emulsões. 
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4.9 ESTUDO DA QUEBRA DAS EMULSÕES 

 Prepararam-se emulsões óleo em água (O/A) com os fluidos de corte OP38 

(Lubrax), Dromus (Shell) e as novas formulações escolhidas nas seguintes 

concentrações de óleo: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. Esse estudo foi 

realizado no equipamento de separação de água (Modelo K39395 – Kaehler) de 

acordo com a norma ASTM D1401. O procedimento da quebra das emulsões 

constituiu-se de: adição de 10 mL de solução aquosa de eletrólito (NaCl ou 

CaCl2), nas seguintes concentrações: 2, 5 e 10%, agitação durante 5 min, à 

velocidade de 800 rpm, nas temperaturas de 25º, 40º, 50º e 60ºC. Após agitação 

as emulsões ficaram em repouso durante 30 min para verificar o tempo e 

percentual de quebra. A quebra das emulsões foi avaliada quanto à concentração 

do eletrólito, temperatura, tempo e volume de quebra. 

4.10 ESTUDO DA RECUPERAÇÃO DOS ÓLEOS 

  Nesse estudo foram avaliados diferentes tipos de desemulsificantes, os 

quais foram testados quanto a capacidade de quebra das emulsões formuladas 

como os novos fluidos de corte obtidos neste trabalho.  

 O objetivo desse estudo foi recuperar o óleo das emulsões obtidas, seja 

com a finalidade de proteger o meio ambiente, seja com a finalidade de reutilaza-

lo. Colocaram-se as amostras em um funil de separação, após a etapa de 

desemulsificação, deixando em repouso por alguns minutos. Em seguida retirou-

se a fase aquosa e adicionou-se água destilada para lavar o óleo. Foi realizado 

teste de turbidez da fase aquosa utilizando o Turbidímetro Hach (Modelo 2100P-

Jundilab). Novamente o sistema foi deixado em repouso para haver separação de 

fases e desprezou-se a fase aquosa, já que a mesma deve estar límpida, e 

colocou-se a fase oleosa para secar em sulfato de sódio anidro. Após 24 horas 

filtrou-se usando algodão e sulfato de sódio anidro e depois foi feita outra filtração 
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usando papel de filtro. Verificou-se se o óleo estava límpido, sem gotículas de 

água. Não havendo água, foi feita as caracterizações físico-químicas de acordo 

com o item 4.6, em seguida o óleo foi readitivado. 

4.11 READITIVAÇÃO DOS ÓLEOS RECUPERADOS 

 Os óleos recuperados foram aditivados com emulsificante, anticorrosivo, 

biocida e antiespumante nas mesmas concentrações utilizadas nas formulações 

iniciais. O procedimento constituiu-se na adição prévia dos aditivos ao óleo 

recuperado. O sistema obtido foi então submetido à agitação mecânica em uma 

velocidade de 700 rpm por um período de 10 minutos, à temperatura ambiente 

(25ºC).

Após a aditivação dos óleos recuperados foi feita a caracterização físico-

química dos mesmos de acordo com o item 4.6. Em seguida foram preparadas 

emulsões.

4.12 PREPARAÇÃO DAS EMULSÕES COM OS FLUIDOS DE CORTE 

READITIVADOS

 Após a readitivação dos óleos recuperados prepararam-se emulsões nas 

seguintes concentrações de óleo: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% com o intuito 

de verificar se o óleo recuperado poderia ser reutilizado. O método de preparação 

foi a adição da fase oleosa à fase aquosa, ambas à temperatura ambiente (25º C), 

sob agitação mecânica de 700 rpm, durante um período de 10 minutos. Com as 

emulsões foram realizados os estudos seguintes: estabilidade, percentual de 

espuma, grau de corrosão, resistência microbiológica, condutividade, estabilidade 

acelerada e tamanho de partículas conforme descrito no item 4.7. 
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4.13 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE GERADO DURANTE O TRATAMENTO 

DAS EMULSÕES 

O efluente gerado durante o tratamento das emulsões foi 

caracterizado através da turbidez, teor de óleos e graxas, pH, ânions e cátions. A 

partir da caracterização das amostras por essas técnicas, deseja-se verificar o 

enquadramento das mesmas na legislação ambiental em vigor (Resolução 

CONAMA 357/05). 

4.13.1 Turbidez 

As medidas de turbidez foram realizadas através do turbidímetro Hach, 

Modelo 2100P, Digimed-Tecnal. 

4.13.2 Teor de óleos e graxas (TOG) 

Para determinar o teor de óleos e graxas (TOG) em águas foi utilizado o 

equipamento Infracal TOG/TPH, modelo HATR-T, marca Wilks Enterprise. 

4.13.3 pH 

As medidas de pH foram realizadas no pHmetro, Modelo DM20, Digimed. 
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4.13.4 Ânions 

As análises de ânions foram feitas no cromatógrafo de íons, modelo ICS-

200, marca DIONEX. 

4.13.5 Cátions 

As análises de cátions foram feitas no ICP-OES, modelo ICAP-6300, marca 

Thermo.



5 RESULTADOS E 

DISCUSSÃO
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados experimentais 

obtidos no desenvolvimento de novas formulações de fluidos de corte, envolvendo 

a otimização, a caracterização e a recuperação de óleos. 

 A primeira etapa do estudo envolveu a obtenção de novas formulações de 

fluidos de corte, caracterização físico-química, preparação das emulsões e estudo 

das propriedades das emulsões. Na segunda etapa estudou-se a quebra das 

emulsões, a recuperação dos óleos, a readitivação dos óleos recuperados, a 

preparação das emulsões a partir dos fluidos de corte recuperados e readitivados 

além do estudo das propriedades das emulsões obtidas. A última etapa abrange a 

análise do efluente gerado durante o tratamento da quebra de emulsões. 

5.2 OTIMIZAÇÃO DA OBTENÇÃO DAS NOVAS FORMULAÇÕES DE FLUIDOS 

DE CORTE 

 Foram preparadas novas formulações de fluidos de corte, a partir dos aditivos 

produzidos pela Miracema e Lubrizol. Com a finalidade de estudar a melhor 

composição das novas formulações, utilizou-se um planejamento fatorial 24, em 

que foram investigadas quatro variáveis a dois níveis (-) e (+). Assim, variou-se a 

concentração do emulsificante (A), anticorrosivo (B), biocida (C) e antiespumante 

(D), como mostra a Tabela 10. 
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Tabela 10 Valores do domínio experimental investigado (variáveis e seus níveis)  para um plano  
fatorial completo 24.

Aditivos (+) (-) 

Emulsificante (A) 12% 8% 

Anticorrosivo (B) 2% 1% 

Biocida (C) 1% 0,5% 

Antiespumante (D) 1% 0,5% 

 Esses valores foram escolhidos baseados na ficha técnica dos aditivos. A 

Tabela 11 apresenta as composições dos 16 ensaios, os quais foram realizados 

em duplicata. 

Tabela 11 Composições dos aditivos utilizados na preparação das novas formulações. 
Novas

Formulações
A

Emulsificante
B

Anticorrosivo
C

Biocida
D

Antiespumante
F1 - - - - 
F2 + - - - 
F3 - + - - 
F4 + + - - 
F5 - - + - 
F6 + - + - 
F7 - + + - 
F8 + + + - 
F9 - - - + 

F10 + - - + 
F11 - + - + 
F12 + + - + 
F13 - - + + 
F14 + - + + 
F15 - + + + 
F16 + + + + 

Condições de preparação: agitação de 700 rpm, tempo de agitação 10 minutos, temperatura 
ambiente (25º C). 



Resultados e Discussão 

Muniz, Cláudia Alves de Sousa 

97

5.3 ESTUDOS DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS NOVAS 

FORMULAÇÕES 

 Algumas propriedades físico-químicas foram determinadas para caracterizar 

as novas formulações de acordo com a Tabela 12, para todos os pontos da matriz 

experimental, entre elas: índice de acidez total, viscosidade e densidade. 

Estudou-se, através de curvas de isorespostas o comportamento do índice de 

acidez total e da viscosidade no domínio estudado. 

Tabela 12 Valores da densidade, índice de acidez total (I.A.T) e viscosidade das novas 
formulações. 

De acordo com a Tabela 12, foi observado que não houve muita diferença 

nos valores das densidades quando se compara uma formulação com outra, ou 

seja, a variação das concentrações dos aditivos não influenciou significativamente 

na densidade da mistura.

 Os valores dos índices de acidez total das novas formulações 

apresentaram valores baixos. Isso ocorreu devido às características do 

anticorrosivo (B) usado. 

Novas
Formulações A B C D Densidade

(g/cm3)
Í.A.T

(mg KOH/g) 
Viscosidade 
cSt à 40°C 

- - - - 0,9083 1,33 25,30 
+ - - - 0,9120 0,65 27.30 
- + - - 0,9108 0,99 27,10 
+ + - - 0,9109 1,01 28,80 
- - + - 0,9017 0,66 27,80 
+ - + - 0,9120 0,99 28,70 
- + + - 0,9096 1,32 29,90 
+ + + - 0,9133 1,33 31,50 
- - - + 0,9067 0,66 26,50 
+ - - + 0,9110 1,00 26,70 
- + - + 0,9081 1,01 27,90 
+ + - + 0,9130 0,99 29,90 
- - + + 0,9080 0,66 20,90 
+ - + + 0,9124 0,67 28,70 
- + + + 0,9077 1,33 22,90 

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16 + + + + 0,9150 1,32 34,30 
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 As novas formulações apresentaram valores baixos de viscosidade, o que 

deve assegurar sua circulação pela máquina de corte. 

5.3.1 Efeitos principais e de interação para o índice de acidez total 

 Os efeitos principais e de interação, para o índice de acidez (I.A.T) foram 

calculados e analisados por análise de regressão linear múltipla. A Tabela 13 

apresenta os valores dos efeitos e análise de variâncias considerando um valor 

de probabilidade de 95% para significância estatística. Desta forma foi possível 

estabelecer os modelos matemáticos para a função resposta índice de acidez 

total nas novas formulações. 

Tabela 13 Valores dos efeitos e suas significâncias para o índice de acidez (I.A.T), a 95% de 

confiança, das novas formulações. 

Fatores IA
mg KOH/g Significância a 95% 

A -0,0018 NS
B 0,1856 S
C 0,0406 S
D -0,0437 S

AB -0,0018 NS
AC 0,0643 S
AD 0,0200 NS
BC 0,1268 S
BD 0,0412 S
CD 0,0225 NS

ABC -0,0631 S
ABD -0,0237 NS
ACD -0,0837 S
BCD -0,0200 NS

S: significante 
NS: não significante 
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 O modelo matemático encontrado está descrito a seguir de forma reduzida 

(sem os termos não significantes). 

I.A  =  0,977 + 0,1856B + 0,0406C - 0,0437D + 0,0644AC + 0,1268BC + (13)
0,0412BD - 0,063ABC - 0,0837ACD. 

 A partir da análise da Tabela 13 foi possível destacar os seguintes pontos 

importantes: o anticorrosivo (B) e o biocida (D) exercem efeitos positivos (0,1856 

e 0,0406, respectivamente), sobre a resposta experimental do índice de acidez 

total (Eq. 13). 

O estudo dos efeitos principais e de interação sobre o índice de acidez total 

pode ser realizado por meio de diagramas de interação, estabelecidos entre dois 

fatores quaisquer tomados individualmente. Cada quadrante relaciona-se à média 

dos resultados obtidos pelos dois fatores em cada combinação de nível: (+,+); (+,-

); (-,-) e (-,+) (Moura, 1994). 

 O estudo dos quadrantes (Figuras 10) mostra a influência dos efeitos 

principais e de interação de primeira ordem para os fatores A, B, C e D sobre o 

índice de acidez total. 

 As interações estudadas são as seguintes:

AC = 0,064 A = -0,002 C = 0,041 

BC = 0,130 B = 0,186 C = 0,041 

BD = 0,041 B = 0,186  D = -0,044 

 A análise dessa interação sobre o diagrama (Figura 10) apresentou a 

melhor interação da média inferior para o índice de acidez com combinação com 

as novas formulações: B (-) C (+) 0,70%. 
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Figura 10 Diagrama de interação entre anticorrosivo (B) e o biocida (C) com relação ao índice de 
acidez nas novas formulações. 

A análise do quadrante permitiu verificar que os menores valores para o 

índice de acidez total nas novas formulações (Eq.13) encontram-se nos níveis 

superiores de emulsificante (A = 12%), biocida (C = 1%) e antiespumante (D = 

1%) e nível inferior de anticorrosivo (B = 1%). 

5.3.2 Análise da superfície de isorespostas – otimização do modelo para o 
índice de acidez total 

 Os modelos encontrados foram maximizados por análise de curvas de 

isorespostas após a análise estatística das variáveis escolhidas, verificando-se a 

importância relativa das mesmas e de suas interações. Através das superfícies de 

isorespostas, faz-se uma busca por inspeção para encontrar o ponto de melhor 

eficiência do índice de acidez total. 

 As superfícies de isorespostas permitem conhecer, em todos os pontos do 

domínio, as variações do índice de acidez total das novas formulações. 
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 A análise da superfície de isorespostas (Figura 11), geradas a partir do 

modelo encontrado, traduz-se na resposta experimental para o índice de acidez 

total em função das variáveis: emulsificante (A), anticorrosivo (B), biocida (C) e 

antiespumante (D), para as novas formulações. 

Figura 11 Superfície de isorespostas com relação ao índice de acidez das novas formulações em 
função do anticorrosivo (B) e do biocida (C), utilizando o emulsificante (A = 12%) e o 
antiespumante (D = 1%). 

 O estudo da superfície de isorespostas (Figura 11) permitiu avaliar os 

seguintes pontos mais importantes por inspeção: 

- Quando o emulsificante (A) e o antiespumante (D) são mantidos nos seus 

maiores níveis (12% e 1% respectivamente), uma diminuição do anticorrosivo (B) 

e aumento do biocida (C) resulta em valores mais baixos do índice de acidez. 

 De acordo com a Tabela 12 e a Figura 11, observou-se que as novas 

formulações apresentaram valores baixos do índice de acidez, o que é esperado, 

uma vez que a estrutura do anticorrosivo (B) das novas formulações pertence à 

classe das aminas. 
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5.3.3 Efeitos principais e de interação para viscosidade 

 A Tabela 14 apresenta os valores dos efeitos e análise de variâncias 

considerando um valor de probabilidade de 95% para significância estatística. 

Desta forma foi possível estabelecer o modelo matemático para a função resposta 

viscosidade nas novas formulações.

Tabela 14 Valores dos efeitos e suas significâncias para a viscosidade, a 95% de confiança, das   
novas formulações. 

Fatores Efeitos da 
Viscosidade

Significância à 
95% 

A 1,0750 S
B 1,1187 S
C 0,1187 NS
D -0,2500 NS

AB 0,5750 S
AC 0,8500 S
AD 1,2812 S
BC 0,0687 NS
BD 0,1875 NS
CD -0,8625 NS

ABC 0,2875 NS
ABD 0,2312 NS
ACD 0,8062 S
BCD 0,3625 NS

 O modelo matemático encontrado está descrito a seguir de forma reduzida 

(sem os termos não significantes). 

Viscosidade = 27,760 + 1,075A + 1,119B + 0,5750AB + 0,850AC (14)
+ 1,281AD + 0,8062ACD.

 A partir da análise da Tabela 14 foi possível destacar os seguintes pontos 

importantes: emulsificante (A) e o anticorrosivo (B) exercem efeitos positivos 
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(1,0750 e 1,118, respectivamente), sobre a resposta experimental viscosidade 

(Eq. 14). 

 O estudo dos quadrantes mostra a influência dos efeitos principais e de 

interação de primeira ordem para os fatores A, B, C e D sobre a viscosidade das 

novas formulações. 

 As interações estudadas são as seguintes: 

           

AB = 0,575 A = 1,075 B = 1,119 

AC = 0,850 A =1,075 C = 0,119 

AD = 1,281 B =1,075 D = 0,250 

 As análises dessas interações sobre o diagrama apresenta a seguinte 

média inferior para a combinação com as novas formulações: A (-) C (+) 25,55%. 
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Figura 12 Diagrama de interação entre emulsificante (A) e o biocida (C) com relação a viscosidade 
nas novas formulações. 

 A análise dos quadrantes permitiu verificar que os menores valores para a 

viscosidade nas novas formulações (Fig.12) encontram-se nos níveis inferiores de 

emulsificante (A = 8%) e anticorrosivo (B = 1%) e nos níveis superiores de biocida 

(C = 1%) e antiespumante (D = 1%). 

5.3.4 Análise da superfície de isorespostas – otimização do modelo para a 
viscosidade

 Os modelos encontrados foram maximizados por análise de curvas de 

isorespostas após a análise estatística das variáveis escolhidas, verificando-se a 

importância relativa das mesmas e de suas interações. Através das superfície de 

isorespostas, faz-se uma busca por inspeção para encontrar o ponto de melhor 

eficiência da viscosidade. 

 As superfícies de isorespostas permitem conhecer, em todos os pontos do 

domínio, as variações da viscosidade das novas formulações. 
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 A análise da superfície de isorespostas (Figura 13), geradas a partir do 

modelo encontrado, traduz-se na resposta experimental para a viscosidade em 

função das variáveis: emulsificante (A), anticorrosivo (B), biocida (C) e 

antiespumante (D), para as novas formulações. 

Figura 13 Superfície de isorespostas em relação a viscosidade nas novas formulações em função 
do emulsificante (A) e do biocida (C) utilizando o anticorrosivo (B = 2%) e o 
antiespumante (D = 1%). 

 O estudo da superfície de isoresposta (Figura 13) permitiu avaliar os 

seguintes pontos mais importantes por inspeção: 

 Quando o anticorrosivo (B) e o antiespumante (D) são mantidos nos seus 

maiores níveis (2% e 1%, respectivamente) uma diminuição do emulsificante (A) e 

um aumento no biocida (C) resultam em valores mais baixos de viscosidade. 

De acordo com os resultados para as novas formulações, mantendo-se 

constantes o anticorrosivo (B) e o antiespumante (D) e variando-se o 

emulsificante (A) e o biocida (C), encontram-se os menores valores de 

viscosidade, um aspecto interessante na busca de novas formulações. 
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5.4 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DAS EMULSÕES PREPARADAS A PARTIR 

DAS NOVAS FORMULAÇÕES 

 Após o preparo das emulsões óleo em água (O/A) com as 16 formulações nas 

seguintes concentrações de óleo: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, foram 

realizados estudos da estabilidade, resistência microbiológica, percentual de 

espuma e grau de corrosão. 

5.4.1. ESTUDO DA ESTABILIDADE 

 A estabilidade das emulsões obtidas a partir das novas formulações foi 

avaliada quanto à separação de fases obtidas após 24 horas, onde o percentual 

de separação de fases refere-se ao valor de creme, como mostra a Tabela 15. 

Tabela 15 Valores de estabilidade das emulsões a 5%,10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a 
partir das novas formulações, F. 

% de separação de creme nas Emulsões, E, preparadas a 
partir das respectivas formulações, F. Emulsão

(E)
Formulação

(F) 5% de 
F

10% de 
F

15% de 
F

20% de 
F

25% de 
F

30% 
de F 

E1 F1 5 8 11 17 20 24 
E2 F2 3 9 11 13 17 20 
E3 F3 3 7 10 14 20 18 
E4 F4 4 8 10 13 14 15 
E5 F5 5 9 11 18 22 27 
E6 F6 2 5 7 10 12 16 
E7 F7 5 8 11 18 24 28 
E8 F8 0 0 0 0 0 0
E9 F9 5 8 9 15 21 15 

E10 F10 5 8 10 14 18 22 
E11 F11 3 6 12 13 16 20 
E12 F12 5 7 10 11 14 18 
E13 F13 5 9 10 18 22 28 
E14 F14 3 3 4 8 10 12 
E15 F15 5 9 10 19 21 27 
E16 F16 0 0 0 0 0 0
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Como mostra a Tabela 15, observou-se que as formulações F8 e F16 

foram estáveis em todas as concentrações, o que leva a constatar que o 

emulsificante (A), anticorrosivo (B) e biocida (C), quando utilizados nas suas 

concentrações máximas, fizeram com que os percentuais de separação fossem 

zero, ou seja, as emulsões foram estáveis em relação às demais formulações. 

Esses percentuais de separação apresentados acima se referem à formação de 

creme, resultante da floculação. 

Os fatores de importância na formação de cremes nas emulsões estão 

relacionados através da Equação de Stokes (Lei de Stokes). A análise da 

equação mostra que se uma fase dispersa é menos densa que as fases 

contínuas, que é geralmente o caso das emulsões O/A, a velocidade de 

sedimentação se torna negativa, isto é, a formação de creme se dará na 

superfície (na parte superior). 

A formação de creme é uma forma de instabilidade da emulsão diferente 

da quebra da emulsão, uma vez que formação de creme é um processo 

reversível, enquanto a quebra é irreversível. Os flocos de creme podem ser 

redispersos facilmente e uma mistura uniforme é reconstituída da emulsão que 

apresentou formação de creme, por agitação, uma vez que as gotículas de óleo 

estão ainda envoltas por uma película protetora do agente emulsificador. Quando 

a quebra ocorre, a simples agitação ou operação de mistura não é suficiente para 

ressuspender os glóbulos numa forma de emulsão estável, já que o filme ao redor 

das partículas foi destruído e o óleo tende a coalescer. 

5.4.2 Estudo da resistência microbiológica 

A resistência microbiológica foi estudada utilizando emulsões à 3% de óleo 

(Método da Miracema), obtidas com as novas formulações e com os fluidos 

comerciais, realizando-se medidas de pH em função do tempo, em número de 

dias, cujos resultados estão apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16 Valores da resistência microbiológica das emulsões a 3% de óleo obtidas com as novas  
formulações. 

Resistência microbiológica, em pH, das Emulsões, E, 
preparadas a partir de 3% das respectivas formulações, F. Emulsão

(E)
Formulações 

(F) pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

E1 F1 8,76 7,47 7,12 5,50 4,70 3,80 
E2 F2 8,15 7,74 7,05 5,96 5,02 3,60 
E3 F3 8,54 7,95 7,45 5,07 4,21 3,03 
E4 F4 8,77 8,29 7,84 5,11 4,70 3,20 
E5 F5 9,05 8,82 7,41 7,01 6,70 5,50
E6 F6 9,28 8,64 8,45 8,04 7,77 5,03
E/ F7 9,05 8,76 8,33 8,01 7,05 5,10
E8 F8 9,70 9,47 8,57 7,80 7,02 4,55
E9 F9 8,83 8,08 7,61 5,91 4,86 3,76 

E10 F10 8,92 8,12 7,68 5,53 4,09 3,50 
E11 F11 8,84 8,02 7,33 5,30 4,30 3,20 
E12 F12 9,09 8,07 7,67 5,07 4,15 3,70 
E13 F13 9,15 8,39 8,14 7,30 6,86 5,70
E14 F14 8,86 8,30 7,51 6,98 6.08 5,65
E15 F15 8,92 7,96 7,89 7,08 6,30 4,78
E16 F16 9,77 9,14 8,62 7,84 6,45 4,80

 Através da análise da Tabela 16 pode-se verificar que apenas as formulações 

F5, F6, F7, F8, F13, F14, F15 e F16 continuaram com seus valores de pHs acima 

de seis, indicando que a emulsão é microbiologicamente estável, durante cinco 

dias, isso quando utilizou-se o biocida (D) no seu valor máximo. Nas outras 

formulações houve um decréscimo no valor do pH, significando que houve ataque 

bacteriano à emulsão, onde as bactérias produzem materiais ácidos em 

consequência do metabolismo, o que provoca redução do pH da emulsão, maus 

odores, instabilidade da emulsão, corrosão nas peças, deteriorização do sistema 

de produção, descoloração do fluido e do metal e perda da qualidade lubrificante.  

5.4.3 Estudo do percentual de espuma formado

 A formação de espuma, obtida com as novas formulações foi avaliada quanto 

ao percentual de espuma formado após 20 minutos.

 A Tabela 17 mostra o percentual de espuma formado das emulsões obtidas 

com as novas formulações. 
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Tabela 17 Valores do percentual de espuma formado das emulsões, E, preparadas  a partir de 5% 
de óleo (Método Selub 09) das novas formulações. 

Emulsão
(E)

Formulações 
(F)

% formação de espuma, das 
Emulsões, E, preparadas a partir de 
5% das respectivas formulações, F. 

E1 F1 0 
E2 F2 0 
E3 F3 0 
E4 F4 0 
E5 F5 0 
E6 F6 0 
E7 F7 0 
E8 F8 0 
E9 F9 0 

E10 F10 0 
E11 F11 0 
E12 F12 0 
E13 F13 0 
E14 F14 0 
E15 F15 0 
E16 F16 0 

A Tabela 17 mostrou que as novas formulações não apresentaram 

formação de espuma em todas as formulações, ficando evidente que o 

antiespumante (D) pode ser usado em qualquer concentração, pois o mesmo foi 

eficiente na inibição da formação de espuma das novas formulações. 

5.4.4 Estudo do grau de corrosão 

O grau de corrosão das emulsões, foi avaliado nas condições 

descritas na Tabela 9 e Figura 6 da página 83.

A Tabela 18 mostra o grau de corrosão das emulsões obtidas com as 

novas formulações. 
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Tabela 18 Valores do grau de corrosão das emulsões, E, preparadas a partir de 5% das novas 
formulações. 

Emulsão
(E)

Formulações 
(F)

Grau de corrosão, das Emulsões, E, 
preparadas a partir de 5% das 
respectivas Formulações, F. 

E1 F1 3 
E2 F2 2 
E3 F3 2 
E4 F4 2 
E5 F5 3 
E6 F6 2 
E7 F7 2 
E8 F8 2
E9 F9 3 

E10 F10 2 
E11 F11 2 
E12 F12 2 
E13 F13 3 
E14 F14 2 
E15 F15 2 
E16 F16 2

A Tabela 18 mostra que grau de corrosão as formulações F2, F3, F4, F6, 

F7, F8, F10, F11, F12, F14, F15 e F16 apresentaram ligeira corrrosão; já as 

formulações F1, F5, F9 e  F13 formaram corrosão moderada. Isso ocorreu 

quando utilizou-se o anticorrosivo (B) no seu valor mínimo (1%) de concentração. 

Pode-se afirmar que o anticorrosivo utilizado foi eficiente na concentração de 2% 

para a maioria das formulações. 

5.5 OTIMIZAÇÃO DOS NOVOS FLUIDOS DE CORTE E DE SUAS EMULSÕES 

 Dentre as 16 novas formulações preparadas foram escolhidas a F8 e a F16, 

por apresentarem as propriedades mais próximas dos padrões escolhidos como 

referência, para realizar o estudo de outras propriedades físico-químicas, o estudo 

da quebra das emulsões e a comparação com os fluidos comerciais. 

 Foi feita uma análise comparativa com os fluidos de corte comerciais: OP38 

(Lubrax) e Dromus (Shell) nas suas propriedades físicas e químicas, tais como: 

densidade, índice de acidez total, viscosidade, ponto de fulgor e corrosão. Essas 

formulações serão utilizadas nos estudos apresentados nesse item. Também 

foram estudadas as propriedades dos fluidos em emulsão. Nas emulsões 
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estudaram-se: estabilidade, resistência microbiológica, percentual de espuma 

formado, grau de corrosão, condutividade estabilidade acelerada e tamanho de 

partículas.

5.5.1 Estudo compartivo das propriedades dos novos fluidos de corte e os 
fluidos comerciais 

 Algumas propriedades físico-químicas, tais como: índice de acidez total, 

viscosidade, densidade, corrosão ao cobre e ponto de fulgor, foram determinadas 

para caracterizar as novas formulações e  comparar aos fluidos comerciais. 

5.5.1.1 Índice de acidez total 

O índice de acidez total foi determinado através do método indicador, de 

acordo com a norma ASTM D974. Os resultados experimentais das novas 

formulações e dos fluidos comerciais estão apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 Valores do índice de acidez total das novas formulações e dos fluidos comerciais. 

De acordo com a Tabela 19, observou-se que o índice de acidez das novas 

formulações foram valores mais baixos quando comparados aos fluidos 

comerciais. Esse resultado é atribuído ao uso do anticorrosivo (B) nos novos 

fluidos, pertencente à classe das aminas, que favorece uma baixa acidez. 

Formulações IA mg KOH/g 
Novas  F8 1,33 

 F16 1,32 
Comerciais OP38  4,47 

Dromus 2,52 
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Essa propriedade é de grande importância, uma vez que altos valores de 

acidez podem ocasionar corrosão nas peças. 

5.5.1.2 Viscosidade 

 As análises de viscosidade das novas formulações e dos fluidos comerciais 

foram realizadas em um reômetro Brookfield, modelo RS 2000 de acordo com as 

normas ASTM D2983 e ASTM D445, à temperatura de 40°C, que é a temperatura 

encontrada em operações com fluidos comerciais. Os resultados experimentais 

estão apresentados na Tabela 20 e Figura 14. 

Tabela 20 Valores da viscosidade das novas formulações e dos fluidos comerciais. 

Nas novas formulações os valores de viscosidade são mais baixos, quando 

comparados aos fluidos comerciais, devido às características físico-químicas dos 

aditivos neles utilizados, isto, porém, não afeta o desempenho do fluido em 

emulsão. Assim, as novas formulações apresentam vantagens também nessa 

propriedade, pois nos casos em que a utilização do fluido se dá apenas com fins 

de lubrificação, uma viscosidade mais baixa (nos limites encontrados para as 

novas formulações) é requerida, ampliando a aplicação das novas formulações 

frente aos fluidos comerciais. 

 A Figura 14 apresenta o comportamento da viscosidade das novas 

formulações e dos fluidos comerciais. 

Formulações Viscosidade cSt 
Novas  F8 31,50 

 F16 34,30 
Comerciais OP38  42,50 

Dromus 39,80 
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Figura 14 Viscosidade das novas formulações (F8 e F16) comparada com os fluidos comerciais 
(OP38 e Dromus). 

A partir da análise da Figura 14, observou-se que o gráfico da tensão em 

função da taxa de cisalhamento, a temperatura constante, é linear; logo os 

valores de viscosidade são constantes e iguais ao coeficiente angular da reta. 

Assim, as novas formulações e os fluidos comerciais apresentaram 

comportamento Newtoniano, ou seja, a viscosidade dinâmica é constante para 

qualquer taxa de cisalhamento dentro deste intervalo.

5.5.1.3 Densidade 

 As medidas de densidade foram realizadas no Tensiômetro Krüss (Modelo 

K100), através do método de anel, durante 5 min, a temperatura ambiente. Os 

resultados obtidos das novas formulações e dos fluidos comerciais estão 

apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 Valores da densidade das novas formulações e dos fluidos de corte   comerciais. 
Formulações Densidade g/cm3

Novas  F8 0,9133 
F16 0,9150 

Comerciais OP38 0,9200 
 Dromus 0,9140 
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 Os valores encontrados para as densidades dos fluidos comerciais foram 

semelhantes aos dados encontrados para as novas formulações, sendo essa 

propriedade não significativa na escolha do melhor fluido de corte.

5.5.1.4 Corrosão

Os  ensaios de corrosão foram realizados no equipamento Corrosividade ao 

Cobre (Modelo K39395-Kaehler) segundo a norma ASTM D130.  Os resultados 

de corrosão das novas formulações e dos fluidos comerciais estão apresentados 

na Tabela 22. 

Tabela 22 Valores de corrosão das novas formulações e dos fluidos comerciais. 
Formulações Corrosão 

F8 1A Novas  
F16 1A 
OP38 2A Comerciais
Dromus 2A 

A Tabela 22 mostra que os valores de corrosividade ao cobre dos fluidos 

comerciais foram mais altos que os valores das novas formulações; isso dá uma 

vantagem importante às novas formulações. Esse resultado vem confirmar a 

melhor qualidade dos novos fluidos de corte observada no índice de acidez. 

Quanto maior o índice de acidez total maior a probabilidade de haver corrosão 

nas peças. Fato esse observado nos experimentos de corrosividade ao cobre, nos 

quais os fluidos de corte  comerciais apresentam uma tendência à corrosão duas 

vezes maior que os novos fluidos de corte desenvolvidos nesta pesquisa. 
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5.5.1.5. Ponto de fulgor 

 Os ensaios do ponto de fulgor foram realizados no equipamento PM4 (Modelo 

12/1660 – Petrotest) segundo a norma ASTM D-92. 

 A Tabela 23 mostra os resultados das novas formulações e dos fluidos 

comerciais.

Tabela 23 Medidas de ponto de fulgor das novas formulações e dos fluidos comerciais. 
Formulações Ponto de fulgor, °C 

F8 151 Novas  
F16 155 
OP38 160 Comerciais
Dromus 158 

De acordo com a Tabela 23, observou-se o ponto de fulgor dos fluidos 

comerciais apresentaram valores compatíveis com os dados encontrados nas 

novas formulações. 

Apesar de possuírem valores mais baixos que os fluidos comerciais, não 

considera-se um problema visto que os novos fluidos de corte serão utilizados 

como emulsões aquosas. 

5.5.2 Obtenção e estudo das propriedades das emulsões obtidas com as 
novas formulações e com os fluidos comerciais. 

Após o preparo das emulsões óleo em água (O/A) com as novas 

formulações e os fluidos comerciais, nas seguintes concentrações de óleo: 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30%, foram realizados estudos da estabilidade, 

resistência microbiológica, percentual de espuma, grau de corrosão, estabilidade 

acelerada, tamanho de partículas e condutividade. 
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5.5.2.1 Estudo da estabilidade 

A estabilidade das emulsões, obtidas a partir das novas formulações e dos 

fluidos comerciais, foram avaliadas quanto a medidas de separação de fases 

obtidas após 24 horas, onde o percentual de separação de fases refere-se ao 

valor de formação de creme, como mostra a Tabela 24. 

Tabela 24 Valores da estabilidade das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas com 
as novas formulações e com os fluidos comerciais. 

Formulações 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Novas F8 0 0 0 0 0 0 
 F16 0 0 0 0 0 0 
Comerciais OP38 0 3 3 4 4 4 
 Dromus 0 2 3 3 4 4 

As emulsões preparadas com os fluidos de corte comerciais apresentaram 

boa estabilidade quando se utilizou 5% do fluido, enquanto que nas demais 

concentrações as emulsões apresentaram a formação de creme, significando 

uma pequena instabilidade ao cessar a agitação. O percentual de separação das 

emulsões de 10% a 30% em óleo foi de 2% a 4%.  Esse tipo de instabilidade pode 

ser reversível se voltar a agitação. Já as emulsões obtidas com as formulações 

F8 e F16 foram metaestáveis em todas as concentrações; isso ocorreu quando 

utilizou-se o emulsificante (A), anticorrosivo (B)  e biocida  (C) nos seus valores 

máximos. As novas formulações apresentam-se como de melhor qualidade e de 

faixa de aplicação bem superior às comerciais. 

5.5.2.2 Estudo da resistência microbiológica 

O método utilizado para determinação da resistência microbiológica é o da 

Miracema-Nuodex Indústrias Químicas Ltda e preconiza a utilização de emulsões 

contendo 3% de óleo. Assim a resistência microbiológica das emulsões a 3%, 
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obtidas com as novas formulações e com os fluidos comerciais, foram medidas 

através do pH em função do tempo, em número de dias, cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25 Valores da resistência microbiológica das emulsões a 3% de óleo obtidas com as novas  
formulações e com os fluidos comerciais. 

Formulações pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

Novas F8 9,70 9,47 8,57 7,80 7,02 4,55 
 F16 9,77 9,14 8,62 7,84 6,45 4,80 

Comerciais OP38 8,55 7,04 5,91 5,12 4,38 3,56 
 Dromus 8,85 7,27 5,03 4,79 3,96 2,87 

Considera-se um bom resultado de resistência microbiológica quando o pH da 

emulsão permanece acima de 6,0 por um maior número de dias. 

A Tabela 25 mostrou que as novas formulações resistiram a contaminação 

microbiológica durante cinco dias, enquanto os fluidos comerciais chegaram a 

ficar com o seu pH abaixo de 6,0 já a partir do terceiro dia, indicando a 

proliferação de microorganismos. Desta forma, a utilização dos fluidos comerciais 

poderá causar a deteriorização do fluido emulsionado em poucos dias. A 

utilização do fluido com microorganismo poderá causar danos aos operadores 

(dermatite de contato) e às peças trabalhadas, pois a presença de 

microorganismos pode acarretar manchas e corrosão nas mesmas.

 Os valores da resistência microbiológica das emulsões a 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% e 30% obtidas a partir do F8, F16, OP38 e Dromus encontram-se no 

Anexo A. 

5.5.2.3 Estudo do percentual da formação de espuma

O percentual de formação de espuma, obtido com as novas formulações e 

com os fluidos comerciais, foi avaliado quanto à quantidade de espuma formada 

após 20 minutos, como mostra a Tabela 26. 
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Tabela 26 Valores do percentual de espuma formado das emulsões obtidas com as novas 
formulações e com os fluidos comerciais. 

Formulações % formação de espuma 
Novas  F8 0 

 F16 0 
Comerciais OP38 15 

 Dromus 8 

A Tabela 26 mostra que as novas formulações não apresentaram formação 

de espuma, mostrando, ainda, que o antiespumante (D) pode ser usado nas 

concentrações de 0,5% a 1%, sendo o mesmo eficiente na inibição da formação 

de espuma das novas formulações em qualquer uma dessas concentrações. Por 

outro lado, os fluidos comerciais emulsionados apresentaram percentual de 

espuma de 15% para o OP38 e 8% para o Dromus. Essa propriedade pode ser 

muito inconveniente na operação de corte, pois a alta formação de espuma 

impede a visualização da peça pelo operador, o que pode acarretar uma 

imprecisão no corte. 

5.5.2.4 Estudo do grau de corrosão 

O grau de corrosão das emulsões foi avaliado nas condições descritas na 

Tabela 9 e Figura 6 da página 83.  

A Tabela 27 mostra o grau de corrosão das emulsões obtidas com as 

novas formulações e com os fluidos comerciais. 

Tabela 27 Valores do grau de corrosão das emulsões obtidas com as novas formulações e com os 
fluidos comerciais. 

Formulações Grau de corrosão 
Novas F8 2 

 F16 2 
Comerciais OP38 4 

 Dromus 3 

De acordo com a Tabela 27, observou-se que o grau de corrosão dos  

fluidos comerciais, quando emulsionados, foi alto em relação às novas 
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formulações, que apresentaram apenas ligeira corrosão. Essa propriedade já 

havia sido considerada no fluido de corte puro e o mesmo apresentava a mesma 

tendência à corrosão. A corrosão provocada, seja pelo fluido de corte puro, ou em 

emulsão, pode ser atribuída à baixa eficiência do inibidor utilizado nos fluidos de 

corte comerciais, que leva a um alto índice de acidez total e corrosividade ao 

cobre.

5.5.2.5 Estudo da condutividade

A condutividade das emulsões foi medida nas concentrações de 5%, 10%, 

15%, 20%, 25% e 30%, obtidas a partir das novas formulações e dos fluidos 

comerciais, como mostra a Tabela 28. 

Tabela 28 Medidas de condutividade das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, obtidas a 
partir das novas formulações e dos fluidos comerciais. 

Condutividade (µS) a 25ºCFormulações 
5%  10%  15%  20%  25%  30%  

Novas F8 380,0 713,0 960,0 1319,0 1525,0 1824,0 
F16 389,0 718,0 983,0 1283,0 1488,0 1783,0 
OP38 379,0 - - - - - 

Comerciais Dromus 388,0 - - - - - 

Através dos resultados apresentados na Tabela 28, pode-se observar que não 

foi possível medir a condutividade das emulsões a 10%, 15%, 20%, 25% e 30% 

dos fluidos comerciais, pois houve separação de fases. O menor valor de 

condutividade ocorreu na concentração de 5% para as novas formulações e para 

os fluidos comerciais, enquanto para as demais concentrações das novas 

formulações houve um aumento na condutividade. Esses resultados mostram que 

as novas formulações e os fluidos comerciais são mais estáveis a 5%, que é a 

concentração utilizada na indústria.  
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5.5.2.6 Estudo da estabilidade acelerada 

A estabilidade acelerada foi realizada no equipamento de sedimentação, 

Lumisizer, onde foi possível observar transmitância da luz em função do tempo, 

caracterizando a resistência à centrifugação das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% e 30%, obtidas a partir das novas formulações e dos fluidos comerciais, 

como mostram as Figuras  15 a 22. 

Através do estudo de estabilidade acelerada pelo Lumisizer pode-se 

também determinar o tamanho de partículas dispersas de acordo com a 

metodologia descrita no item 4.6.6. nas páginas 84, 85 e 86. 
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F8 5% F8 10% 

F8 15% F8 20% 

F8 25% F8 30% 

Figura 15 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F8. 
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F16 5% F16 10% 

F16 15% F16 20% 

F16 25% F16 30% 

Figura 16 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F16. 
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OP38 5% OP38 10% 

OP38 15% OP38 20% 

OP38 25% OP38 30% 

Figura 17 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do OP38. 
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Dromus 5% Dromus 10% 

Dromus 15% Dromus 20% 

Dromus 25% Dromus 30% 

Figura 18 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do Dromus. 
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A análise das Figuras 15 a 18 permite observar que as emulsões a 5% e 

10% apresentaram clarificação ao longo do comprimento total da cubeta, 

indicando uma separação de fases mais lenta, ou seja, maior estabilidade. Ao 

aumentar a concentração do óleo a estabilidade dimiminui. Isso se deve ao maior 

tamanho de partículas, pois as interações são mais frequentes, induzindo 

floculação e formação de creme em menos tempo.

As Figuras 19 a 22 representam o percentual da integral de transmissão de 

cada curva em função do tempo para as emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 

30% obtidas a partir do F8, F16, OP38 e Dromus. 

Figura 19 Integral de transmissão em função do tempo, para as emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% e 30% obtidas a partir do F8. 
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Figura 20 Integral de transmissão em função do tempo, para as emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%  e 30% obtidas a partir do F16. 

Figura 21 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do OP38. 
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Figura 22 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do Dromus. 

As Figuras 19 a 22 mostraram que as emulsões a 5% e 10% foram mais 

resistentes ao processo de centrifugação, mostrando-se mais metaestáveis.

A estabilidade dessas emulsões é favorecida pela melhor interação do óleo 

com o agente emulsificante fornecendo partículas de tamanhos menores, o que 

ocasiona uma melhor distribuição das mesmas no sistema, dificultando a 

coalescência do óleo e, consequentemente, obtendo sistemas mais metaestáveis. 

Ao aumentar o percentual de óleo no sistema percebe-se que a ação do 

emulsificante é menos eficiente e já a partir de 15% obtêm-se emulsões com 

tamanhos de partículas maiores do que aquelas com 5% e 10%. Esse 

comportamento faz com que as emulsões sejam metaestáveis, ou seja, estão 

mais propensas à coalescência das gotas, conferindo aos sistemas 

características de instabilidade, formação de creme e separação de fases. 
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5.5.2.7 Estudo do tamanho de partículas 

O tamanho de partículas das emulsões foi também determinado no 

Lumisizer na concentração de 5%, obtidas a partir das novas formulações e dos 

fluidos comerciais, por apresentarem clarificação ao longo do comprimento total 

da cubeta.

A Tabela 29 apresenta o tamanho de partículas das emulsões a 10% 

obtidas a partir do F8, F16, OP38 e Dromus. 

Tabela 29 Tamanho de partículas das emulsões a 10% obtidas a partir do F8, F16, OP38 e 
Dromus. 

De acordo com a Tabela 29, observou-se que as novas formulações e o 

Dromus tendem a ter o tamanho de partículas menores, enquanto que o OP38 foi 

de 50 nm.  Esses valores baixos favorecem a estabilidade das emulsões, pois, 

quanto menor o tamanho das partículas, maior a estabilidade das emulsões. 

5.5.3 Considerações gerais sobre os fluidos e as emulsões obtidas 

A Tabela 30 mostra um resumo das propriedades dos novos fluidos de 

corte obtidos (F8 e F16) e dos fluidos comerciais, bem como das emulsões 

obtidas com esses fluidos.

Formulações Tamanho de partículas, nm 

F8 44 Novas 
F16 43 
OP38 50 Comerciais
Dromus 40 
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Tabela 30 Propriedades físico-químicas das novas formulações (F8 e F16), e dos fluidos de corte 
comerciais (OP38 e Dromus) e suas respectivas emulsões. 

Propriedades F8 F16 OP38 
(Lubrax) 

Dromus
(Shell)

Densidade, g/cm3 0,914 0,914 0,920 0,914 

Índice de acidez total, mg KOH/g 1,33 1,32 4,47 2,52 

Viscosidade à 40ºC, CST 31,50 34,30 42,50 39,80 

Ponto de fulgor, ºC 151 155 160 158 

Corrosividade ao cobre, 3H 100ºC 1A 1A 2A 2A 

Estabilidade da emulsão 5% 0 0 0 0 

Estabilidade da emulsão 10% 0 0 3 2 

Estabilidade da emulsão 15% 0 0 3 3 

Estabilidade da emulsão 20% 0 0 4 3 

Estabilidade da emulsão 25% 0 0 4 4 

Estabilidade da emulsão 30% 0 0 4 4 

Percentual de espuma formado 0 0 8 15 

Resistência microbiológica, dias 5 5 2 2 

Grau de corrosão da emulsão 2 2 4 3 

Tamanho de partículas, nm 44 43 50 40 

Condutividade, µS, cm  à 25ºC 380,0 389,0 379,0 388,0 

Os valores encontrados, na densidade,  ponto de fulgor e condutividade 

dos fluidos comerciais foram compatíveis com os dados encontrados nas novas 

formulações, conforme Tabela 30. Nas novas formulações os valores de 

viscosidade são mais baixos, devido às características físico-químicas dos 

aditivos utilizados na mesma, porém não afetam o desempenho do fluido em 

emulsão.

Observou-se, também, que o índice de acidez total das novas formulações 

foram mais baixos em relação aos fluidos comerciais, favorecidos pelo uso do 

anticorrosivo (B) que pertence à classe das aminas. Os valores de corrosividade 

ao cobre dos fluidos comerciais foram mais altos que os valores das novas 

formulações, isso dá uma vantagem importante às novas formulações. 

As emulsões preparadas com os fluidos de corte comerciais apresentaram 

boa estabilidade quando se utilizou 5% do fluido, enquanto que nas demais 

concentrações as emulsões não foram estáveis. Por outro lado, as emulsões 

obtidas com as formulações F8 e F16 foram estáveis em todas as concentrações. 

Isso ocorreu quando utilizou-se o emulsificante (A), anticorrosivo (B)  e biocida  
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(C) nos seus valores máximos. A resistência microbiológica das novas 

formulações resistiram à contaminação durante cinco dias, enquanto os fluidos 

comerciais chegaram a ficar com o seu pH abaixo de 6,0 já a partir do terceiro dia, 

indicando a proliferação de microorganismos.  Ademais, o grau de corrosão 

desses fluidos foi bem mais alto em relação às novas formulações que 

apresentaram apenas ligeira corrosão. 

 As novas formulações e o Dromus apresentaram tamanhos de partículas 

menores, enquanto que o OP38 foi de 50 nm.  Esses baixos valores favorecem a 

estabilidade das emulsões, pois quanto menor o tamanho de partículas maior a 

estabilidade das emulsões. 

As novas formulações apresentaram-se como de melhor qualidade e de 

faixa de aplicação bem superior às comerciais. 

5.6 ESTUDO DA QUEBRA DE EMULSÕES 

 Atualmente, as imposições da legislação ambiental levam o formulador a 

preocupar-se com o destino final das suas formulações. Os fluidos de corte são, 

normalmente, utilizados em emulsões. Nesse estudo formulara-se emulsões com 

concentrações de 5 a 30% em óleo, havendo a necessidade de se prever a forma 

de descarte ou de reuso do óleo. Assim, a quebra das emulsões foi avaliada 

quanto à influência da concentração de eletrólitos, temperatura, tempo e 

percentual de quebra. 

 Realizaram-se testes preliminares de desestabilização com diferentes tipos de 

eletrólitos e desemulsificantes, dentre eles: NaCl, CaCl2, Al2Cl3, Lambra e Mibreak, 

DGP7. Os resultados obtidos mostraram que o NaCl e o CaCl2 foram mais 

eficazes durante o estudo da quebra de emulsões e, assim, resolveu-se estudar a 

eficiência desses aditivos com mais detalhes, bem como a influência de alguns 

parâmetros na quebra das emulsões, como será descrito a seguir. 

5.6.1 Influência da concentração dos eletrólitos na quebra de emulsões 
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 Eletrólito é toda substância que disssociada ou ionizada origina íons positivos 

(cátions) e íons negativos (ânios), pela adição de um solvente ou aquecimento. 

Desta forma torna-se um condutor de eletricidade. 

 Com o propósito de verificar a influência da concentração dos eletrólitos na 

quebra de emulsões óleo em água (O/A) utilizou-se soluções de NaCl e CaCl2 em 

diferentes concentrações e temperaturas. Para o NaCl foram utilizadas duas 

concentrações (5% e 10%, a temperatura de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC) e para o 

CaCl2 foram utilizadas duas concentrações (2% e 5%, a temperatura de 25º, 40º, 

50º e 60ºC). Com esse estudo, também se pretende obter um melhor percentual 

de quebra, em menos tempo. Os resultados obtidos são apresentados a seguir.

5.6.1.1 Estudo da eficiência do NaCl

Para realização do estudo da eficiência do NaCl na quebra das 

emulsões contendo F8, F16, OP38 e Dromus, trabalhou-se nas temperaturas de 

25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC e variou-se a concentração de NaCl em 5% e 10%, 

como mostra as Tabelas 31 a 34.

Tabela 31 Eficiência do NaCl a 5% e 10% na quebra de emulsões obtidas a partir do F8 nas  
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

NaCl 5% NaCl 10% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 0 30 100 8 100 7 100 5 100 18 100 3 100 2 100 2 

10% 0 30 100 5 100 5 100 4 100 15 100 2 100 2 100 2 
15% 0 30 100 4 100 4 100 3 100 8 100 2 100 2 100 2 
20% 0 30 100 3 100 4 100 3 100 6 100 2 100 2 100 2 
25% 0 30 100 3 100 4 100 3 100 4 100 2 100 2 100 2 
30% 0 30 100 2 100 4 100 3 100 3 100 2 100 2 100 2 

  t – tempo (minutos) 

 %Q – percentual de quebra 
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Tabela 32 Eficiência do NaCl a 5% e 10% na quebra de emulsões obtidas a partir do F16 nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

NaCl 5% NaCl 10% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 0 30 100 9 100 9 100 5 100 18 100 2 100 2 100 2 

10% 0 30 100 5 100 7 100 4 100 15 100 2 100 2 100 2 
15% 0 30 100 3 100 7 100 3 100 8 100 2 100 2 100 2 
20% 0 30 100 3 100 5 100 3 100 6 100 2 100 2 100 2 
25% 0 30 100 3 100 5 100 3 100 4 100 2 100 2 100 2 
30% 0 30 100 3 100 5 100 3 100 3 100 2 100 2 100 2 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 

Tabela 33 Eficiência do NaCl a 5% e 10% na quebra de emulsões obtidas a partir do OP38 nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

NaCl 5% NaCl 10% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 0 30 90 30 100 30 100 30 80 30 100 24 100 15 100 15 

10% 0 30 90 30 100 30 100 30 80 30 100 25 100 20 100 16 
15% 0 30 80 30 95 30 100 30 80 30 100 30 95 30 95 30 
20% 0 30 80 30 90 30 97 30 78 30 100 30 90 30 95 30 
25% 0 30 80 30 90 30 95 30 72 30 95 30 90 30 90 30 
30% 0 30 80 30 90 30 90 30 50 30 90 30 90 30 90 30 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 
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Tabela 34 Eficiência do NaCl a 5% e 10% no Dromus nas temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

NaCl 5% NaCl 10% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 100 30 100 25 100 15 

10% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 95 30 100 30 100 18 
15% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 95 30 89 30 90 30 
20% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 95 30 85 30 85 30 
25% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 90 30 85 30 85 30 
30% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 87 30 85 30 85 30 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 

A análise das Tabelas 31 a 34 permite observar que: 

- Para as novas formulações F8 e F16, quando se utilizou o NaCl 5%, observou-

se que a partir da temperatura de 40°C houve 100% de quebra da emulsão em 

todas as suas concentrações, enquanto que, com 10% de NaCl, houve 100% de 

quebra a partir de 25°C; 

Com relação ao tempo de quebra da emulsão observou-se que para a menor 

concentração de NaCl necessita-se um pouco mais de tempo em temperaturas 

mais baixas, mas não superior a 30 min. Para a concentração de 10% de NaCl a 

partir de 40°C o tempo máximo de separação das fases foi de 2 minutos. 

- Para as emulsões preparadas com OP38 não houve separação de fases com 

5% de NaCl a 25°C, e a partir de 40°C houve uma quebra entre 80 – 100% em 

função da concentração de óleo na emulsão. Em particular, as emulsões menos 

concentradas tiveram maior percentual de quebra em função da concentração de 

NaCl e da temperatura, no tempo de 30 minutos. 

- As emulsões preparadas com Dromus foram resistentes à quebra com NaCl 5%, 

no tempo de 30 minutos. Na concentração de 10% do NaCl houve quebra da 
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emulsão a partir de 40°C, em 30 minutos. Porém, só observado 100% de quebra 

para as baixas concentrações de óleo (5% e 10%). 

Pode-se observar nas Tabelas  31 a 34 que quando se utilizou o NaCl a 

5%, na temperatura a partir de 40 ºC, obteve-se um percentual de quebra de 

100% em um tempo máximo de 9 minutos, para a F8 e F16. As emulsões obtidas 

com OP38 apresentaram o percentual de quebra entre 80% e 90% em um tempo 

de 30 minutos, enquanto as emulsões com Dromus não apresentaram quebra em 

nenhuma concentração das emulsões no tempo de 30 minutos.  

5.6.1.2 Estudo da eficiência do CaCl2

A realização do estudo da eficiência do CaCl2 na quebra das 

emulsões contendo F8, F16, OP38 e Dromus, foi feita para as temperaturas de 

25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC, variando-se a concentração de CaCl2 em 2% e 5%, 

como mostram as Tabelas  35 a 38. 

Tabela 35 Eficiência do CaCl2 a 2% e 5% na quebra de emulsões obtidas a partir do F8 nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

CaCl2  2% CaCl2 5% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

10% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
15% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
20% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
25% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
30% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 
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Tabela 36 Eficiência do CaCl2 a 2% e 5% na quebra de emulsões obtidas a partir do F16 nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

CaCl2  2% CaCl2 5% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

10% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
15% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
20% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
25% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 
30% 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 

Tabela 37 Eficiência do CaCl2 a 2% e 5% na quebra de emulsões obtidas a partir do OP38 nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

CaCl2 2% CaCl2 5% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 100 1 100 1 

10% 100 4 100 2 100 2 100 2 100 3 100 2 100 2 100 2 
15% 100 4 100 3 100 2 100 2 100 4 100 3 100 3 100 3 
20% 100 4 100 4 100 4 100 2 100 4 100 3 100 3 100 3 
25% 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 100 5 100 4 100 3 
30% 100 7 100 4 100 4 100 4 100 5 100 5 100 4 100 4 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 
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Tabela 38 Eficiência do CaCl2 a 2% e 5% na quebra de emulsões obtidas a partir do Dromus nas 
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 50ºC e 60ºC. 

CaCl2 2% CaCl2 5% Concentração 
da

formulação 
em água 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 25ºC 40ºC 50ºC 60ºC 

%Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t %Q t 
5% 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 100 1 100 1 100 1 

10% 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 100 1 100 1 
15% 100 3 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 100 1 
20% 100 3 100 3 100 3 100 2 100 3 100 2 100 2 100 2 
25% 100 3 100 3 100 3 100 2 100 5 100 3 100 2 100 2 
30% 100 4 100 4 100 4 100 4 100 5 100 3 100 2 100 2 

t – tempo (minutos) 

%Q – percentual de quebra 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 35 a 38 observou-

se que, quando se utilizou CaCl2 2%, já a partir da temperatura de 25 ºC, houve 

quebra de 100%, em 2 minutos para as novas formulações (F8 e F16). As 

emulsões com OP38 e o Dromus também apresentaram o percentual de quebra 

100% em tempo entre 2 – 7 minutos. 

Quando utilizou-se CaCl2 5% na temperatura de 25ºC, houve quebra de 

100% em 1 minuto para as novas formulações (F8 e F16). As emulsões com  

OP38 e Dromus também apresentaram o percentual de quebra 100% em tempo 

entre 1 – 5 minutos . 

O cloreto de cálcio dá uma melhor efetividade na quebra das emulsões, ou 

seja, os sais anulam as cargas repulsivas das gotículas, fazendo com que 

gotículas grandes sejam formadas e uma camada de creme apareça no topo da 

proveta, quando o fenômeno da coalescência ocorre e resulta em uma fase óleo. 

Esse fenômeno é irreversível, no qual as gotas perdem a sua identidade, 

reduzindo as interações das cabeças polares dos emulsificantes na emulsão. 
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5.7 ESTUDO DA READITIVAÇÃO E DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

DOS ÓLEOS RECUPERADOS 

 Com o objetivo de verificar a eficiência dos fluidos de corte recuperados das 

diferentes emulsões, realizaram-se os seguintes estudos: 

- Reutilização do fluido sem readitivar; 

- Readitivação dos fluidos e estudo de suas propriedades físico-químicas; 

- Estudo das propriedades das emulsões preparadas com os fluidos recuperados 

e readitivados. 

 A tentativa de reutilizar os fluidos recuperados sem readitivá-los foi frustada, 

pois as emulsões obtidas foram instáveis, o que impossibilita qualquer utilização. 

 Assim, após recuperar o óleo das emulsões, foram estudadas suas 

propriedades físico-químicas, como mostra a Tabela 39.

Tabela 39 Valores das propriedades físico-químicas dos óleos recuperados comparando 
com NH-20. 

 Os valores encontrados, na densidade e ponto de fulgor, dos óleos 

recuperados foram compatíveis com os dados encontrados no NH-20, conforme 

Tabela 39.  No NH-20 o valor de viscosidade e índice de acidez total foi mais 

baixo que os óleos recuperados, provavelmente, se deve a resíduos de aditivos 

que permaneceram no óleo durante o tratamento. Os valores de corrosividade ao 

Propriedades NH-20 F8 F16 OP38  Dromus 
Densidade, g/cm3 0,9023 0,9019 0,9021 0,9025 0,9032 

Índice de acidez total, mg KOH/g 0,01 0,2782 0,2798 1,4010 1,3898 

Viscosidade à 40ºC, cSt 21,14 42,25 42,12 43,46 41,33 

Ponto de fulgor, ºC 164 158 159 162 160 

Corrosão, 3H 100ºC 1A 1A 1A 1B 1B 
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cobre dos fluidos comerciais foram mais altos que os valores das novas 

formulações e do NH-20. 

Os óleos recuperados foram readitivados com as seguintes concentrações: 

emulsificante (12%), anticorrosivo (2%), biocida (1%) e antiespumante (1%). Em 

seguida, foi feita a caracterização físico-química através da densidade, índice de 

acidez, viscosidade, ponto de fulgor e corrosão de acordo com a Tabela 40. 

Tabela 40. Valores das propriedades físico-químicas dos fluidos  readitivados. 

Ao analisar os dados da Tabela 40, pode-se observar que os fluidos de corte 

após serem readitivados apresentaram valores de densidade, ponto de fulgor e 

índice de acidez total próximo dos fluidos de corte iniciais. A corrosão de F8 e F16 

foram iguais às formulações iniciais, mas o OP38 e o Dromus diminuíram os seus 

valores de índice de acidez total e corrosividade ao cobre, comprovando a 

eficiência do anticorrosivo (B) utilizado. No entanto, a viscosidade teve um 

aumento significativo, provavelmente devido a resíduos de aditivos que 

permaneceram no óleo recuperado.

Propriedades F8 F16 OP38  Dromus 
Densidade, g/cm3 0,926 0,925 0,929 0,926 

Índice de acidez total, mg KOH/g 1,401 1,420 2,2402 1,17 

Viscosidade à 40ºC, cSt 78,75 78,64 88,64 84,36 

Ponto de fulgor, ºC 156 158 163 154 

Corrosão, 3H 100ºC 1A 1A 1A 1A 
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Figura 23. Viscosidade dos fluidos de corte readitivados. 

A partir da análise da Figura 23, observou-se que o gráfico da tensão em 

função da taxa de cisalhamento, à temperatura constante, é linear, logo os 

valores de viscosidade são constantes e iguais ao coeficiente angular da reta.  No 

entanto, os fluidos readitivados apresentaram comportamento Newtoniano, ou 

seja, a viscosidade dinâmica é constante para qualquer taxa de cisalhamento 

dentro deste intervalo.

5.8 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DAS EMULSÕES PREPARADAS COM OS 
FLUIDOS DE CORTE READITIVADOS 

 Após a readitivação dos óleos recuperados, prepararam-se emulsões nas 

seguintes concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, com o objetivo de 

verificar se o óleo recuperado pode ser reutilizado.  Em seguida foram realizados 

os estudos da estabilidade, resistência microbiológica, percentual de espuma 

formado, grau de corrosão, condutividade, estabilidade acelerada e tamanho de 

partículas.
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5.8.1 Estudo da estabilidade

  A estabilidade das emulsões obtidas a partir dos fluidos readitivados foi 

avaliada quanto às medidas de separação de fases obtidas após 24 horas. O 

percentual de separação de fases refere-se ao valor de creme. Observou-se que 

todos os fluidos readitivados forneceram emulsões estáveis nas 24 horas, em 

todos os percentuais de óleo utilizados nas emulsões. 

Esses resultados confirmam a eficiência dos aditivos utilizados durante a 

preparação dos novos fluidos de corte. É necessário destacar que os fluidos 

comerciais recuperados e readitivados apresentaram melhor desempenho que os 

fluidos iniciais. 

5.8.2 Estudo da resistência microbiológica

 A resistência microbiológica das novas emulsões a 3% de óleo, obtidas com 

os fluidos readitivados, foi medida através do pH em função do tempo, em número 

de dias. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 41. 

Tabela 41 Valores de resistência microbiológica das emulsões a 3% de óleo, preparadas a partir 
dos fluidos readitivados, medidas em pH. 

Conforme a Tabela 41, verificou-se que as emulsões obtidas a partir do F8, 

F16, OP38 e Dromus readitivados conseguiram manter seus pHs acima de seis 

durante cinco dias, constatando a eficiência do biocida (C) utilizado nesses  

fluidos de corte. 

Fluidos
readitivados

pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

F8 10,02 8,98 7,85 7,23 6,55 5,78 
F16 9,85 8,99 7,98 7,03 6,46 5,88 
OP38 9,83 8,96 8,95 7,46 6,15 5,48 
Dromus 9,45 8,75, 7,40 6,88 6,02 4,20 
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Os valores da resistência microbiológica das emulsões a 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% e 30% obtidas a partir dos fluidos readitivados encontram-se no Anexo 

A.

5.8.3 Estudo do percentual de espuma formado

O percentual de espuma formada, obtida com os fluidos readitivados, foi 

avaliado quanto à quantidade de espuma formada após 20 minutos. Observou-se 

que não houve formação de espuma em nenhuma das emulsões obtidas com os 

quatro fluidos readitivados. 

5.8.4 Estudo do grau de corrosão 

O grau de corrosão das emulsões foi avaliado de acordo com a 

metodologia descrita no item 4.6.4 e a Tabela 9 e Figura 6 da página 83. 

A Tabela 42 mostra  o grau de corrosão  das emulsões obtidas com F8, 

F16, OP38 e Dromus após a readitivação. 

Tabela 42 Valores do grau de corrosão das emulsões a 5% a partir dos fluidos readitivados. 
Formulações 
readitivadas 

Grau de corrosão 

F8 2 
F16 2 
OP38 2 
Dromus 2 

 Conforme a Tabela 42, observou-se que o grau de corrosão das emulsões 

foi 2 para todos os fluidos readitivados, mostrando a eficiência do anticorrosivo (B) 

utilizado. 
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5.8.5 Estudo da condutividade 

A análise da condutividade das emulsões foi determinada nas 

concentrações de 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% das emulsões obtidas a partir 

dos fluidos readitivados, como mostra a Tabela 43. 

Tabela 43 Medidas de condutividade das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30% a partir 
das novas formulações e dos fluidos comerciais readitivados. 

Condutividade (µS) a 25ºCFluidos
readitivados 5%  10%  15%  20%  25%  30%  

328,0 628,0 765,0 994,0 1156,0 1383,0 
324,0 598,0 887,0 1130,0 1225,0 1399,0 
518,0 544,0 1272,0 1470,0 1640,0 1816,0 

F8
F16
OP38
Dromus 544,0 983,0 1413,0 1690,0 1718,0 1920,0 

De acordo com a Tabela 43, observou-se que o menor valor de 

condutividade ocorreu na concentração de 5% para os fluidos readitivados, 

enquanto que nas demais concentrações houve um aumento na condutividade. 

Esse comportamento foi semelhante ao encontrado com as emulsões iniciais. 

Tais resultados mostram que os fluidos readitivados são mais estáveis a 5%, que 

é a concentração mais utilizada nas indústrias mecânicas. 

5.8.6 Estudo da estabilidade acelerada  

A estabilidade acelerada foi realizada no equipamento de sedimentação, 

Lumisizer, onde foi possível observar transmitância da luz em função do tempo, 

caracterizando a resistência à centrifugação das emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% e 30%, obtidos a partir dos fluidos readitivados, como mostram as Figuras 24 

a 31. 
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Figura 24 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F8 readitivado. 

F8 5% F8 10% 

F8 15% F8 20% 

F8 25% F8 30% 
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F16 5% F16 10% 

F16 15% F16 20% 

F16 25% F16 30% 

Figura 25 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F16 readitivado. 
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Figura 26 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do OP38 readitivado. 

OP38 5% OP38 10% 

OP38 15% OP38 20% 

OP38 25% OP38 30% 
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Dromus 5% Dromus 10% 

Dromus 15% Dromus 20% 

Dromus 25% Dromus 30% 

Figura 27 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do Dromus readitivado. 
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A análise das Figuras 24 a 27 permite observar que as emulsões a 5% e 

10%, preparadas com F8 e F16 readitivados, obtiveram os percentuais de  

transmitância alto em relação às formulações iniciais, No entanto as formulações 

readitivadas apresentaram o mesmo comportamento das novas formulações 

iniciais, com exceção do OP38 que apresentou-se menos estável em todas as 

concentrações.

As Figuras 28 a 31 representamd o percentual da integral de transmissão 

de cada curva em função do tempo para as emulsões a 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% e 30% obtidas a partir do F8, F16, OP38 e Dromus. 

Figura 28 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F8 readitivado. 
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Figura 29 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do F16 readitivados. 

Figura 30 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do OP38 readitivado. 
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Figura 31 Curvas de porcentagem de transmissão em função da posição das emulsões a 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% e 30% obtidas a partir do Dromus readitivado. 

As Figuras 28 e 29 mostraram que as emulsões a 5%, 10%, 15% e 20% 

preparadas com F8 e F16 readitivados foram mais resistentes ao processo de 

centrifugação, mostrando-se mais metaestáveis, o que ocasionou uma quebra 

mais lenta do sistema, enquanto que as emulsões a 25% e 30% foram menos 

metaestáveis, logo nos primeiros minutos ocorrendo a separação de fases. As 

emulsões obtidas a partir do OP38 e do Dromus readitivado, de acordo com as 

Figuras 30 e 31, apresentaram o mesmo comportamento das formulações iniciais, 

ou seja, as emulsões a 5% e 10% foram mais resistentes ao processo de 

centrifugação, mostrando-se mais metaestáveis. Ao aumentar o percentual de 

óleo no sistema percebe-se que a ação do emulsificante é menos eficiente e já a 

partir de 15% obtêm-se emulsões com tamanhos de partículas maiores do que 

aquelas com 5% e 10%. Esse comportamento faz com que as emulsões sejam 

metaestáveis, ou seja, estão mais propensas à coalescência das gotas, 

conferindo aos sistemas características de instabilidade, formação de creme e 

separação de fases. 
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5.8.7 Estudo do tamanho de partículas 

 O tamanho de partículas das emulsões foi determinado na concentração de 

15%, obtidas a partir dos fluidos readitivados, como mostra a Tabela 44. 

Tabela 44 Tamanho de partículas das emulsões a 15% com os fluidos   readitivados. 
Fluidos readitivados Tamanho de partículas, nm 

F8 37 
F16 38 
OP38 60 
Dromus 48 

 De acordo com a Tabela 44, observou-se que o tamanho de partículas das 

emulsões obtidas a partir de F8 e F16 readitivados apresentaram valores 

menores, quando comparados ao OP38 e ao Dromus readitivados, cujos, 

tamanhos foram de 60 nm e de 48 nm, respectivamente. Esses resultados 

mostram que as formulações (F8 e F16) readitivadas são mais metaestáveis 

devido ao tamanho de partículas serem menores. 

Para as emulsões com OP38 e Dromus readitivados houve um aumento no 

tamanho ou quantidade das partículas, que poderia desfavorecer a estabilidade. 

No entanto, a eficiência do agente emulsificante utilizado na readitivação foi 

superior aos aditivos presentes nos fluidos comerciais, confirmado na estabilidade 

das emulsões obtidas. Assim, mesmo com tamanhos de partículas maiores a 

estabilidade das emulsões não teve grandes mudanças nas condições estudadas. 

5.9 ESTUDO COMPARATIVO DOS FLUIDOS DE CORTE INICIAIS E APÓS A 

READITIVAÇÃO

Finalizando o estudo das novas formulações, foi feita uma análise 

comparativa com os fluidos de corte iniciais e após readitivação, baseado na 

densidade, índice de acidez, viscosidade, ponto de fulgor, corrosividade ao cobre, 
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estabilidade, percentual de espuma, resistência microbiológica, grau de corrosão, 

condutividade e tamanho de partículas. A Tabela 45 mostra os valores das 

propriedades dos fluidos de corte iniciais e readitivados. 

Tabela 45 Propriedades dos fluidos de corte iniciais e readitivados. 

Propriedades F8 F8R F16 F16R OP38 OP38R Dromus DromusR 

Densidade, 
g/cm3

0,914 0,926 0,920 0,925 0,920 0,929 0,914 0,926 

Índice de acidez total, 
mg KOH/g 

1,33 1,40 1,32 1,42 4,47 2,24 2,52 1,17 

Viscosidade à 40ºC, 
cSt

31,50 78,75 34,30 78,64 42,50 88,64 39,80 84,62 

Ponto de fulgor, ºC 151 156 155 158 160 163 158 154 

Corrosividade ao 
cobre, 3H 100ºC 

1A 1A 1A 1A 2A 1A 2A 1A 

Estabilidade  5% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estabilidade  10% 0 0 0 0 3 0 2 0 

Estabilidade  15% 0 0 0 0 3 0 3 0 

Estabilidade  20% 0 0 0 0 4 0 3 0 

Estabilidade  25% 0 0 0 0 4 0 4 0 

Estabilidade  30% 0 0 0 0 4 0 4 0 

Percentual de espuma 
formado

0 0 0 0 8 0 15 0 

Resistência 
microbiológica, dias 

5 5 5 5 2 5 2 5 

Grau de corrosão 2 2 2 2 4 2 3 2 

Tamanho de 
partícula, nm 

44 37 43 38 50 60 40 48 

Condutividade, (µS, 
cm) à 25ºC

380,0 328,0 389,0 324 373,0 518,0 388,0 544,0 

Analisando-se as propriedades dos fluidos iniciais e dos fluidos 

readitivados, verifica-se que suas propriedades são compatíveis, exceto a 

viscosidade que teve um aumento significativo e, provavelmente, se deve a 

resíduos de aditivos que permaneceram no óleo recuperado.

 As emulsões preparadas com os fluidos de corte após a readitivação  

apresentaram boa estabilidade em todas a concentrações. A resistência 

microbiológica de F8 e F16 foram iguais às dos óleos readitivados, ou seja, 

resistiram a contaminação durante cinco dias. O grau de corrosão dos fluidos 
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comerciais readitivados é mais baixo do que os fluidos iniciais. Já os graus de 

corrosão do F8 e F16 readitivados são iguais aos das formulações iniciais. 

 O tamanho de partículas das emulsões a 5% para as novas formulações foi 

de 44 nm para o F8 e 43 nm para o F16, enquanto que o OP38 e o Dromus 

readitivados apresentaram o tamanho de partículas maiores. 

Observou-se que os resultados obtidos com F8, F16 e os  fluidos 

readitivados foram sempre melhores do que com os fluidos comercias. É 

importante ressaltar que os fluidos comerciais tiveram muitas das suas 

propriedades melhoradas quando foram readitivados com os mesmos aditivos 

utilizados nas novas formulações.  

5.10 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE OLEOSO 

Além do óleo, outras impurezas podem estar contidas em uma água oleosa. 

Para que sejam atendidos os padrões ambientais de descarte e/ou reuso da 

água, foi realizadas caracterizações através da turbidez, teor de óleos e graxas 

(TOG), pH, ânions e cátions. 

5.10.1 Turbidez 

A análise de turbidez foi realizada em função do tempo, com o intuito de 

verificar se o percentual de óleo no efluente se encontrava dentro dos padrões 

aceitáveis pela legislação ambiental, como mostra a Figura 32. 
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Figura 32 Valores de turbidez em relação ao tempo dos efluentes gerados pelos fluidos de corte. 

 A partir dos resultados da Figura 32 pode-se verificar que foram obtidos 

valores de turbidez numa faixa de: 0,5 a 0,61 NTU para o F8;  0,49 a 0,61 NTU 

para o F16; 1,6 a 1,84 para o OP38; 0,86 a 1,06 para o Dromus. Portanto, os 

resultados mostram que apenas os efluentes obtidos a partir do F8 e F16 estão 

dentro do valor  permitido para descarte, que é 0,5 NTU, de acordo com a 

Resolução CONAMA 357/05, mostrando, assim, que os fluidos comerciais mesmo 

após o tratamento não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. 

Isso pode ser devido aos aditivos iniciais utilizados na formulação destes fluidos. 

5.10.2 Teor de óleos e graxas (TOG)

A análise de teor de óleos e graxas (TOG), amplamente utilizada como 

parâmetro de qualidade da água, foi realizada no equipamento Infracal TOG/TPG. 

Os resultados das concentrações do teor de óleos e graxas dos efluentes 

obtidos a partir do F8, F16, OP38 e Dromus estão apresentados na  Figura 33. 
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Figura 33 Teor de óleos e graxas (TOG) dos efluentes gerados pelos fluidos  de corte. 

Através da análise da Figura 33, pode-se verificar que o efluente gerado 

pelo

 F8 e F16 apresenta o teor de óleo de 3 mg/L, enquanto que o OP38  foi 18 mg/l e 

o Dromus 98 mg/L.

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, os efluentes provenientes do F8, 

F16 e OP38 se mostram dentro do limites para descarte, cuja concentração de 

óleos e graxas deve ser de até 20 mg/L para compostos derivados de 

hidrocarbonetos.

5.10.3 pH 

As medidas de pH dos efluentes gerados a partir do F8, F16, OP38 e 

Dromus estão apresentados na Tabela 46. 
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Tabela 46. Valores de pH dos efluentes gerados a partir da F8, F16, OP38 e Dromus. 

Efluentes  pH 

F8 7,66 

F16 7,49 

OP38 5,33 

Dromus 6,12 

De acordo com a Tabela 46, observou-se que o pH dos efluentes esta dentro 

do limite para descarte, pois o  valor do pH não deve ser inferior a  5 e nem 

superior a 9,5 , segundo  a Resolução CONAMA 357/05. 

5.10.4 Ânions e Cátions 

O conjunto de resultados das análises inorgânicas dos efluentes obtidos a 

partir do F8, F16, OP38 e Dromus estão apresentados na Tabela 47. 
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Tabela 47 Valores máximos permitidos para lançamento de efluentes e resultados obtidos. 

Parâmetros Valor máximo 
permitido

F8 F16 OP38 Dromus 

Arsênio 0,5 mg/L As <LD <LD <LD <LD 
Bário 5,0 mg/L Ba 0,004 0,004 0,005 0,006 
Boro 5,0 mg/L B <LD <LD <LD <LD 
Cádmio 0,2 mg/L Ca 0,0013 <LD 0,0390 <LD 
Chumbo 0,5 mg/L Pb 0,0012 0,0140 <LD 0,0006 
Cobre 1,0 mg/L Cu 0,003 0,001 0,002 0,002 
Cromo 0,5 mg/L Cr <LD <LD <LD <LD 
Estanho 4,0 mg/L Sn <LD 0,0046 0,0071 0,0004 
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 0,017 0,014 0,031 0,0097 
Fluoreto 10,0 mg/L F 0,02 0,02 <LD 0,01 
Mercúrio 0,01 mg/L Hg <LD <LD <LD <LD 
Níquel 2,0 mg/L Ni <LD <LD <LD 0,0005 
Nitrogênio Amonical 20,0 mg/L N 3,000 2,130 <LD <LD 
Prata 0,1 mg/L Ag <LD <LD <LD <LD 
Selênio 0,30 mg/L Se <LD <LD <LD <LD 
Zinco 5,0 mg/L Zn 0,025 0,020 0,021 0,027 

LD: limite de detecção do equipamento 

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 47, observa-se que os 

valores de ânions e cátions obtidos através dos efluentes gerados pelo F8, F16, 

OP38 e Dromus estão dentro dos valores máximos permitidos para lançamento 

de efluentes segundo a Resolução CONAMA 357/05. 

 Vale salientar que este fluido não teve contato com peças metálicas e que o 

efluente destinado a descate provém do óleo utilizado em máquina e, portanto, 

com resíduos metálicos. 
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5.11 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TRATAMENTO DOS EFLUENTES 

OLEOSOS

As amostras de efluentes oleosos gerados pela usinagem de metais 

aumentam todo ano. Com o aumento dessa demanda de efluentes é preciso ter 

um controle dessas águas antes do descarte. 

Os fluidos de corte são utilizados nas indústrias na forma de emulsões O/A, 

nas quais o óleo se encontra intimamente misturado e estabilizado na água pela 

ação dos aditivos. 

Nesse trabalho teve-se a preocupação em preparar-se novas formulações 

e simular a sua utilização, bem como a sua recuperação. 

O sucesso dessas formulações foi a escolha dos aditivos e a otimização 

dos parâmetros que influenciam nas propriedades físico-químicas e na 

estabilização e desestabilização das emulsões obtidas. 

A etapa determinante do tratamento dos efluentes oleosos é a floculação 

ou desestabilização da emulsão e o estudo da separação do óleo da emulsão é 

específico para cada formulação ou efluente. 

Os resultados obtidos nesse trabalho confirmam que para cada tipo de 

emulsão tem-se a necessidade de condições específicas para a sua quebra e 

recuperação do óleo. 

As duas formulações propostas, F8 e F16, mostraram-se de muito boa 

qualidade, desde as propriedades físico-químicas do óleo aditivado, a estabilidade 

das emulsões obtidas e a sua posterior quebra. Porém, os fluidos comerciais não 

apresentam o mesmo desempenho, mostrando que os aditivos utilizados nas 

suas preparações não são totalmente adequados, além de deixarem resíduos 

após a quebra e tratamento das emulsões obtidas. 
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6. CONCLUSÕES 

A otimização das novas formulações de fluidos de corte, o estudo das suas 

propriedades e a recuperação final do óleo permitiram chegar às seguintes 

conclusões: 

- FORMULAÇÕES INICIAIS E EMULSÕES 

 A otimização das novas formulações levou à escolha dos fluidos F8 e F16 

por apresentarem as propriedades físicas e químicas compatíveis com 

fluidos de corte comerciais. 

 A mudança na composição dos aditivos não influenciou na densidade da 

mistura; os valores obtidos estão dentro da faixa utilizada comercialmente. 

 A influência do anticorrosivo empregado, analisado através do índice de 

acidez total (1,33 mg de KOH/g para o F8; 1,32 mg de KOH/g para F16; 

4,47 mg de KOH/g para o OP38 e 2,52 mg de KOH para o Dromus) e 

corrosividade ao cobre (1A para F8 e F16; 2A para OP38 e Dromus), 

mostrou que o OP38 e o Dromus protegem menos as peças metálicas 

quanto a corrosão que as novas formulações F8 e F16. 

 As viscosidades das novas formulações apresentam-se dentro da faixa 

aceitável para um ótimo fluido de corte comercial mas abaixo da faixa 

encontrada nos fluidos comerciais. 

 Os valores do ponto de fulgor das novas formulações foram compatíveis 

com os dados encontrados nos fluidos comerciais. 
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 As emulsões obtidas com F8 e F16 foram estáveis em todas as 

concentrações ( 5 a 30%), comprovando a eficiência dos aditivos utilizados 

nas mesmas, enquanto que as emulsões obtidas com os fluidos comerciais 

apresentaram-se estáveis apenas na concentração de 5%. Essa 

estabilidade pode estar associada ao tamanho de partículas das emulsões 

preparadas com F8, F16 que foram menores que o Dromus, que foi ainda 

menor que o OP38 . 

 O estudo do percentual de espuma mostrou que as emulsões preparadas 

com os fluidos comerciais apresentaram os seus valores de espuma 

bastante altos em relação às emulsões preparadas com as novas 

formulações (F8 e F16), que não apresentaram nenhuma formação de 

espuma.

 O estudo da resistência microbiológica mostrou que as emulsões obtidas 

com os fluidos comerciais foram mais susceptíveis à contaminação do que 

as emulsões obtidas com as novas formulações, mostrando que o biocida 

utilizado é mais eficiente. 

 As emulsões preparadas com as novas formulações apresentaram ligeira 

corrosão, enquanto que as emulsões obtidas com os fluidos comerciais 

apresentaram alta corrosão, mostrando que o anticorrosivo utilizado é mais 

eficiente.

- QUEBRA DAS EMULSÕES 

 Os resultados obtidos no estudo da quebra de emulsões utilizando 

diferentes eletrólitos mostraram que o NaCl e o CaCl2 foram os que 
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apresentaram melhores resultados na quebra das emulsões. Evidenciou-

se, ainda, que a ação dos eletrólitos depende das suas concentrações, da 

temperatura do ensaio e do tempo de contato com a emulsão.

 O cloreto de cálcio foi mais efetivo que o NaCl, comprovando que a adição 

de cátions altamente carregados (na forma de cálcio) induzem 

efetivamente a desestabilização das emulsões, conduzindo a significantes 

separações de óleos. Altos percentuais de desemulsificação foram obtidos 

e a percentagem de quebra do óleo foi de 100% nos primeiros minutos 

para todos os fluidos de corte. Portanto, a melhor condição de 

desestabilização para as emulsões foi a menor concentração de CaCl2
(2%) e a temperatura de 25ºC. 

- FLUIDOS READITIVADOS 

 A readitivação dos fluidos recuperados (F8, F16, OP38 e Dromus) permite 

concluir que os aditivos utilizados nas novas formulações são mais eficientes que 

os utilizados nas formulações comerciais (OP38 e Dromus), pois esses fluidos 

tiveram todas as suas propriedades melhoradas após a readitivação com os 

aditivos utilizados nos fluidos F8 e F16. 

 Pode-se concluir que o processo de recuperação do óleo usado e a sua 

readitivação apresentaram-se como de ótima qualidade. 

- QUALIDADE DA ÁGUA SEPARADA DAS EMULSÕES 

     Com relação à qualidade da água após a separação do óleo pôde-se 

concluir que a água proveniente das formulações F8 e F16 apresentam grau de 
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turbidez dentro dos limites estabelecidos pela legislação, enquanto que as 

emulsões obtidas com OP38 e Dromus estão acima do valor permitido. 

Provavelmente esse valor de turbidez é relativo a algum aditivo colocado na 

formulação que foi arrastado pela água ou de óleo que permaneceu na água.

     Os teores de óleo nas águas obtidas das emulsões do F8, F16 e OP38 

estão dentro do limite permitido pelo CONAMA, comprovando que o sistema de 

recuperação utilizado foi bastante eficiente para todas as emulsões.

     O pH, cátions e ânions estão dentro do limite permitido para descarte. 

          Finalmente, pode-se concluir que a realização deste trabalho levou a 

formulações que apresentaram ótimas propriedades físico-químicas quando 

comparadas aos fluidos de corte comerciais, mostrando,           

desta forma, que os fluidos obtidos são de qualidade superior aos encontrados no 

mercado e podem ser utilizados com segurança técnica e ambiental. 
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ANEXO

RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA DAS EMULSÕES 

Tabela 48 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com F8 nas seguintes 
concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,71 8,35 7,80 7,10 6,50 5,50 
10% 9,85 8,35 7,75 7,05 6,60 5,45 
15% 9,77 8,53 7,73 7,12 6,35 5,30 
20% 9,80 8,73 7,50 6,90 6,08 5,60 
25% 9,78 8,34 7,49 6,75 6,15 5,10 
30% 9,50 8,60 7,44 6,76 6,05 4,80 

Tabela 49 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas F16 nas seguintes 
concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,56 8,15 7,40 7,02 6,10 4,80 
10% 9,78 8,20 7,55 7,12 6,45 5,30 
15% 9,85 8,60 7,78 7,07 6,20 5,22 
20% 9,80 8,78 7,46 7,02 6,02 5,52 
25% 9,77 8,65 7,35 6,95 6,26 4,95 
30% 9,65 8,75 7,55 6,85 6,15 4,78 
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Tabela 50 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com OP38 nas seguintes 
concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 
Emulsões pH 

1°dia
pH

2°dia
pH

3°dia
pH

4°dia
pH

5°dia
pH

6°dia
5% 9,30 7,02 5,80 4,52 3,80 2,98 

10% 9,45 6,88 5,69 4,38 3,45 3,06 
15% 9,20 6,95 5,48 4,20 3,75 3,20 
20% 9,18 7,12 5,75 4,86 3,63 3,01 
25% 9,30 6,98 5,67 4,44 3,66 2,97 
30% 9,28 6,79 5,49 4,43 3,41 2,68 

Tabela 51 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com Dromus nas seguintes 
concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,10 7,20 5,86 4,60 3,80 2,88 
10% 8,60 6,88 5,92 4,20 3,45 2,78 
15% 8,56 6,95 5,77 4,60 3,75 2,67 
20% 8,77 7,12 5,83 4,26 3,63 2,76 
25% 9,02 6,98 5,96 4,39 3,66 2,75 
30% 9,24 6,79 5,55 4,72 3,41 2,85 
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Tabela 52 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas F8 readitivado nas 
seguintes concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,71 8,35 7,97 7,08 6,20 4,90 
10% 9,85 8,43 7,83 7,04 6,45 5,70 
15% 8,91 7,80 7,02 6,98 6,15 4,88 
20% 9,78 8,20 7,65 6,95 6,41 5,20 
25% 9,80 8,75 7,30 6,98 6,16 5,06 
30% 9,56 8,44 7,60 7,10 6,52 4,95 

Tabela 53 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com F16 readitivado nas 
seguintes concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,63 8,40 7,70 7,03 6,06 5,35 
10% 9,92 8,65 7,68 7,10 6,22 5,52 
15% 9,10 8,46 7,62 7,05 6,43 5,08 
20% 9,65 8,15 7,40 7,22 6,21 5,10 
25% 9,45 8,42 7,48 6,89 6,03 4,96 
30% 9,35 8,55 7,54 6,94 6,10 5,45 
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Tabela 54 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com OP38 readitivado nas 
seguintes concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,63 8,40 7,70 7,03 6,06 5,35 
10% 9,92 8,65 7,68 7,10 6,22 5,52 
15% 9,10 8,46 7,62 7,05 6,43 5,08 
20% 9,65 8,15 7,40 7,22 6,21 5,10 
25% 9,45 8,42 7,48 6,89 6,03 4,96 
30% 9,35 8,55 7,54 6,94 6,10 5,45 

Tabela 55 Valores da resistência microbiológica das emulsões  obtidas com Dromus readitivado 
nas seguintes concentrações: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%. 

Emulsões pH
1°dia

pH
2°dia

pH
3°dia

pH
4°dia

pH
5°dia

pH
6°dia

5% 9,63 8,40 7,70 7,03 6,06 5,35 
10% 9,92 8,65 7,68 7,10 6,22 5,52 
15% 9,10 8,46 7,62 7,05 6,43 5,08 
20% 9,65 8,15 7,40 7,22 6,21 5,10 
25% 9,45 8,42 7,48 6,89 6,03 4,96 
30% 9,35 8,55 7,54 6,94 6,10 5,45 


