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RESUMO 

 

Há poucas décadas a geração de poluentes era entendida como uma consequência 

inevitável do avanço tecnológico. Em função do agravamento da degradação ambiental 

mundial, foram adotadas novas práticas no controle de impactos ambientais que 

consistem no desenvolvimento de tecnologias limpas. Neste contexto, a utilização de 

produtos menos agressivos constitui uma alternativa sustentável no controle da 

deterioração metálica. No presente trabalho, avaliou-se a eficácia dos tensoativos 

biodegradáveis, dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS) e óleo de coco saponificado 

(OCS) veiculados em microemulsões (ME), como inibidores de corrosão em aço 

carbono AISI 1018, em meio salino (NaCl). Os sistemas foram avaliados pelos métodos 

Galvanostático e Resistência a Polarização Linear (LPR), bem como Cupom de Perda 

de Massa (CPM). Os inibidores DBS-SA (DBS solubilizado em solução aquosa), ME-

DBS [DBS solubilizado em microemulsão contendo 30% de C/T (15% de DBS e 15% 

de butan-1-ol), 10% de óleo (querosene) e 60% de água] e DBS-OCS-ME 

{microemulsão contendo 40% de C/T (mistura de tensoativo: 1% de DBS e 99% de 

OCS) na razão C/T=1 [20% de OCS/DBS (99:1) e 20% de butan-1-ol]; 5% de 

querosene e 55% de água} apresentaram eficiências máximas na faixa 70,4% - 77,6%. 

O desgaste de metal causado por biocombustíveis foi avaliado no aço AISI 52100, em 

estudo comparativo ao diesel S10, para as seguintes composições de biodiesel: B7-OC, 

contendo diesel S10 (93%) em mistura com biodiesel de óleo de coco (7%), B7-OS, 

contendo diesel S10 (93%) em mistura com biodiesel de óleo de soja (7%) e B7-OS-

AD, que corresponde ao B7-OS aditivado. Com o objetivo de se obter biocombustíveis 

com menor ação de desgaste sobre superfícies de ligas metálicas, utilizaram-se como 

agentes protetores tensoativos semissintéticos preparados a partir de matéria prima 

vegetal.  Os ensaios tribológicos mostraram que o diesel S10 e os biodieseis B7-OC e 

B7-OS são mais susceptíveis a processos oxidativos. O biodiesel de soja aditivado 

apresentou melhor viscosidade e estabilidade, com 32,9% de redução de desgaste do 

metal AISI 52100. Portanto, é indicado como alternativa ao uso do diesel, com ganho na 

redução de impactos ambientais.  

 

Palavras-chave: Inibidores de corrosão biodegradáveis; tensoativos; microemulsão, 

biocombustível aditivado, produção de tecnologia limpa. 
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ABSTRACT 

 

Few decades ago pollutant agents were seen as an inevitable consequence of 

technological progress. However, due to the intense degradation of global environment, 

new practices have been adopted in order to control environmental impacts, which 

include development of clean technologies. In this sense, less aggressive products are a 

sustainable alternative for controlling metal deterioration. The aim of this study was to 

evaluate the efficiency of biodegradable surfactants, sodium dodecylbenzene sulfonate 

(SDBS) and saponified coconut oil (OCS) loaded in a microemulsion system (ME) as 

corrosion inhibitors on carbon steel AISI 1018 in saline medium. The tested samples 

(SDBS-AS, SDBS-ME and SDBS-OCS-ME) were evaluated by Galvanostatic and 

Linear Polarization Resistance (LPR) methods, as well as Weight Loss (WL), showing 

maximum anticorrosion efficiencies ranging from 70.4% to 77.6%. The surfactants 

SDBS was solubilized in aqueous solution (SDBS-AS) or loaded on colloidal systems 

such as: SDBS on microemulsion system (SDBS-ME) containing 30% of C/S [15% of 

butan-1-ol, as co-surfactant (C), and 15% of SDBS, as surfactant (S)], 10% of oil phase 

(kerosene) and 60% of water], and also SDBS mixed with OCS (saponified coconut oil, 

a semisynthetic surfactant) on a microemulsion system called SDBS-OCS-ME), 

containing 40% C/S {[1% of SDBS and 99% of OCS, with C/S=1 [20% of OCS/DBS 

(99:1) and 20% of butan-1-ol, 5% of kerozene and 55% of water). Comparatively, the 

AISI 52100 metal deterioration, caused by fuels, was studied for diesel, a B7-OC 

mixture with 93% of diesel S10 and 7% of coconut oil biodiesel, a B7-OS mixture with 

93% of diesel S10 and 7% of soybean oil biodiesel, as well as a soybean oil additive 

biodiesel so called B7-OS-AD. Semisynthetic surfactant prepared from vegetable, 

source were used as additive agents aiming at biodiesel fuel production with lower 

damage on surfaces of metal alloys. Tribological tests showed that the S10 diesel, B7-

OC and B7-OS samples were more susceptible to oxidative processes than the B7-OS-

AD, which showed greater stability, viscosity and lower wear action on metal (32.9% of 

reduction). Therefore, B7-OS-AD is herein indicated as an efficient fuel with lower 

environmental impacts. 

 

Keywords: Biodegradable corrosion inhibitors; surfactant; microemulsion; additive 

biofuel; clean technology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O fenômeno da corrosão causa prejuízos operacionais e financeiros no setor 

industrial, além de gerar danos ambientais. Merecem destaque os desgastes de 

equipamentos que sofrem corrosão em todas as etapas da produção do óleo e gás na 

indústria de petróleo (extração e operações de refino durante a produção, marítima ou 

terrestre), transporte e estocagem (AWALLUDIN et al., 2015).  

As maiores fontes de petróleo estão localizadas em mares e oceanos, e a corrosão 

de metal é favorecida pela ação de ambiente salino na parte interna dos dutos 

(oleodutos), que ocorre durante a produção do petróleo. Um outro fator que causa 

corrosão em tubulações metálicas e em revestimentos dos poços de petróleo, é a 

presença de ácido que é injetado durante o processo de limpeza dos poços para restaurar 

a permeabilidade e porosidade das formações rochosas (via processo de acidificação), 

possibilitando o livre escoamento do petróleo e do gás (MOURA et al., 2013). Dentre os 

diversos materiais que podem sofrer a corrosão, o aço carbono é o mais utilizado na 

indústria. Estima-se que mais de 30% do aço produzido no mundo seja usado para 

reposição de peças e partes de equipamentos e instalações deterioradas pela corrosão 

(MOURA et al., 2013). 

O aço carbono AISI 1018 (uma liga ferro-carbono contendo 0,18% de carbono 

que contém pequenas quantidades de outros elementos químicos, tais como manganês, 

silício, fósforo, enxofre e oxigênio) é frequentemente utilizado na fabricação de 

tubulações para o uso na indústria de petróleo devido a sua alta resistência, baixo custo 

e facilidade de fabricação. O aço carbono 52100 (liga contendo 0,98% - 1,10% de 

carbono ligado ao cromo) é utilizado para beneficiamento quando se pretende atingir 

elevada dureza após a têmpera (FELIPE et al., 2013a; ROSSI et al., 2007b).  

Diversas alternativas vêm sendo estudadas e aplicadas no combate à corrosão. 

Dentre elas, destacam-se: emprego de inibidores de corrosão, modificações de 

processos, propriedades de metais e de projetos, emprego de revestimentos protetores 

metálicos e não metálicos, proteções catódicas e anódicas. Inibidores químicos de 

caráter inorgânico e/ou orgânico são amplamente usados como inibidores de corrosão, 

por agirem formando películas protetoras sobre áreas anódicas e catódicas, controlando 

reações eletroquímicas envolvidas nos processos de corrosão (GENTIL, 2011; 

WANDERLEY NETO, 2004).    
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Moléculas orgânicas de origem sintética, semissintética ou natural, são de 

interesse da indústria petrolífera em função de serem bons inibidores de corrosão. No 

entanto, grande parte das substâncias orgânicas apresenta pouca solubilidade em meio 

aquoso, dificultando suas aplicações. Neste sentido, sistemas microemulsionados 

surgem como meio alternativo para a solubilização de moléculas orgânicas e suas 

disponibilizações em diferentes tipos de processos (ANJOS et al., 2013; MACIEL et al., 

2013). Como exemplos, destacam-se os tensoativos DBS (dodecilbenzeno sulfonato e 

sódio) e OCS (óleo de coco saponificado), que, aplicados em solução e/ou em 

formulações microemulsionadas, formam filmes protetores sobre estruturas de aço e 

suas ligas, exercendo inibição à corrosão. 

A importância do emprego de materiais metálicos em equipamentos utilizados no 

setor industrial (têxtil, alimentos, petróleo, dentre outros) que operam em altas 

temperaturas justifica a necessidade da otimização de estudos sobre o processo de 

corrosão, objetivando a minimização de perdas por deterioração de metais. De maneira 

geral, o estudo de processos corrosivos tem como objetivo principal conhecer e 

caracterizar os diversos meios agressivos que são responsáveis pelas reações químicas e 

eletroquímicas causadas em materiais de elevada importância industrial para, em uma 

etapa subsequente, reduzir os efeitos com agentes antioxidantes, denominados de 

inibidores de corrosão (OLVERA-MARTíNEZ et al., 2015; ZHOU et al., 2015).  

 Na industria automotiva, os materiais metálicos presentes nos sistemas de 

combustível de automóveis (ligas de metais ferrosos, ligas não-ferrosas e elastômeros), 

em contato com o combustível (diesel ou biodiesel), sofrem desgastes tribológicos que 

podem desencadear corrosão. Por esta razão, alguns fabricantes de automóveis 

estenderam a garantia apenas para misturas com menores percentuais de biodiesel B10 

(10% de biodiesel e 90% de diesel). Misturas com proporções volumétricas superiores a 

esta, não se encontram cobertas pela garantia (BRAILE; CAVALCANTI, 1993).  

 Proporções volumétricas na faixa entre 5% (B5) e 20% (B20), são as mais 

utilizadas devido a algumas vantagens, dentre elas, destaca-se misturas biodiesel/diesel 

que  apresentam reduzido teor de enxofre, e por esta razão, são bons lubrificantes. Com 

relação ao uso de biodiesel em motores automobilísticos para a mistura B5, não é 

necessário efetuar adaptação, já que se obtém queima com redução de impactos 

ambientais (ANP, 2014).  

Fontes oleaginosas vegetais como o óleo de soja (Glycine max L. Merrill) e o óleo 

de coco (Cocos nucifera L.), bem como de animais, como a banha de porco, são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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utilizadas como matéria-prima para a produção de biodieseis e suas misturas 

(biodiesel/diesel). A elevada viscosidade dos biocombustíveis proporciona lubricidade 

eficaz com consequente redução do desgaste de materiais. Biocombustíveis possuem 

componentes químicos com estruturas moleculares mais simples que o seu precursor, os 

triglicerídeos, bem como baixo teor de enxofre na forma ácida (MEIRA et al., 2011), 

com ganhos significativos na capacidade lubrificante, que é favorecida em diferentes 

tipos de biodiesel e suas misturas, além da vantagem de serem ecocompatíveis.  

No presente trabalho, objetivou-se a utilização de inibidores biodegradáveis 

sintético (DBS) e semissintético (OCS), como alternativas ao uso de produtos 

biotecnológicos com ação anticorrosiva. Neste sentido, os tensoativos DBS e OCS, em 

solução e microemulsionados, foram avaliados sobre a corrosão do aço AISI 1018, em 

meio salino (3,5% de NaCl), pelas técnicas Cupom de Perda de Massa (CPM), 

Resistência a Polarização Linear (LPR) e pelo método Galvanostático, para produção de 

filmes ecocompatíveis protetores, com ação anticorrosiva. Na segunda etapa da 

pesquisa, foram obtidos biodieseis e suas misturas B7 (7% biodiesel e 93% diesel S10) 

a partir dos vegetais oleaginosos Cocos nucifera L. e Glycine max L. Merrill, 

objetivando avaliar o desgaste de material metálico (aço AISI 52100), provocado pela 

ação destes biocombustíveis. A redução do atrito e desgaste do material foi avaliada 

pela melhoria da viscosidade e formação de filmes lubrificantes que separam totalmente 

as superfícies sob movimento relativo. 

Com relação ao contexto descritivo deste documento de tese, o trabalho encontra-

se apresentado da seguinte forma: referencial teórico, que cobre todas as áreas do estudo 

desenvolvido; resultados e discussão, que se encontra em forma de artigos científicos; 

descritivos experimentais que se encontram devidamente inseridos na produtividade 

científica; referências, que se encontram no final deste manuscrito de tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
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2       OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolvimento de produtos químicos biossustentáveis com ação inibidora à 

corrosão de metal AISI 1018 e ao desgaste do aço AISI 52100 causado por 

biocombustíveis preparados à base de óleo de coco e óleo de soja.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliação da eficácia dos tensoativos biodegradáveis dodecilbenzeno sulfonato 

de sódio (DBS) e óleo de coco saponificado (OCS) em solução e 

microemulsionados, como inibidores de corrosão do aço AISI 1018, em meio 

salino, através das técnicas Perda de Massa (CPM) e dos métodos 

eletroquímicos resistência a polarização linear (LPR) e galvanostático. 

 Avaliação da adsorção da mistura dos tensoativos OCS e DBS (99:1) em solução 

e microemulsionados, na superfície metálica do aço AISI 1018, em meio salino, 

e efeito como inibição à corrosão, pelas técnicas CPM, LPR e galvanostático. 

 Obtenção de biodieseis a partir dos vegetais oleaginosos óleo de coco (Cocos 

nucifera L.) e soja (Glycine max L. Merrill) para avaliação da redução de 

desgaste de materiais ferrosos, ligas não-ferrosas e elastômeros provocados pelo 

diesel S10 (10% de enxofre) e por misturas de biodiesel/diesel do tipo B7 (7% 

biodiesel e 93% diesel S10), através de ensaios tribológicos “High Frequency 

Reciprocating Rig” (HFRR). 

 Avaliação dos biodieseis quanto a redução do atrito e desgaste dos materiais pela 

melhoria da viscosidade e formação de filmes lubrificantes ecocompatíveis que 

separam as superfícies sob movimento relativo. 

  Otimização do uso de biodieseis B7, a partir dos vegetais oleaginosos óleo de 

coco e soja pela utilização de tensoativos semissintéticos, preparados a partir de 

fontes vegetais. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
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3       REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Abordagem geral para corrosão 

 

O crescente avanço tecnológico mundial ampliou a demanda por produtos 

resistentes à corrosão. Um dos mercados mais significativos é o setor de produção de 

petróleo. Em decorrência da presença de meios agressivos. Durante o processo de 

extração do petróleo, desencadeiam-se diversas reações oxidativas, em diferentes meios. 

Os equipamentos, em todas as etapas da produção do óleo e gás na indústria de petróleo, 

sofrem corrosão eletroquímica devido à influência dos constituintes do fluido de 

perfuração e da água de produção. Esses constituintes são sais, água de enxofre, água de 

formação, usada principalmente em sistemas de resfriamento, água do mar (em elevados 

teores salinos que atingem em média, 3,5%), os gases dissolvidos e microrganismos, 

aliados a temperatura e pressão (AWALLUDIN et al., 2015).  

Durante o transporte de óleo nos oleodutos, certa quantidade de água de alta 

salinidade (denominada de salmoura, que ocorre durante a formação de óleo), favorece 

os processos de corrosão. Outro fator causador de corrosão em tubulações metálicas e 

em revestimentos dos poços de petróleo é a presença de ácido que é injetado durante o 

processo de acidificação dos poços para restaurar a permeabilidade e porosidade das 

formações rochosas e permitir o livre escoamento do óleo e do gás (AWALLUDIN et 

al., 2015; NASIRPOURI et al., 2014).  

Objetivando a minimização de perdas por deterioração de metais, estudos vêm 

sendo realizados buscando a redução de danos causados ao meio ambiente, bem como 

aos diferentes segmentos da atividade humana, além da importância da preservação 

quantitativa da reserva metálica, necessária à construção de peças e equipamentos. 

De maneira geral, o estudo de processos corrosivos tem como objetivo principal 

conhecer e caracterizar os diversos meios agressivos que são responsáveis pelas reações 

químicas e eletroquímicas causadas em materiais de elevada importância industrial para, 

em uma etapa subsequente, reduzir os efeitos com agentes antioxidantes denominados 

de inibidores de corrosão (NEGM et al., 2015; RAJASEKAR et al., 2007; ROSSI et al., 

2007b).    

A adição de inibidores de corrosão em tubulações representa uma medida eficaz 

no combate à corrosão e, atualmente, caracteriza-se como um dos métodos de grande 

interesse, já que funcionam como películas protetoras (sobre áreas anódicas e catódicas) 
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que interferem na ação eletroquímica e que dependem de fatores competitivos da 

interação íon/dipolo na fase aquosa e da estabilidade do complexo formado na interface 

metal/solução. Neste contexto, a utilização de inibidores de corrosão, da classe dos 

tensoativos biodegradáveis, se mostra como uma alternativa tecnológica sustentável. 

Atualmente, os estudos relacionados ao uso de tensoativos (iônicos ou não 

iônicos) microemulsionados ou solubilizados em soluções aquosas, aplicados na 

inibição de processos corrosivos em superfície metálica mostraram-se promissores 

(REFAIT et al., 2015; KELLOU-KERKOUCHE et al., 2013; ROBERTO et al., 2013; 

SANTANNA et al., 2013; MOHAMMAD et al., 2011). 

Os tensoativos promovem a formação de um filme superficial contendo grupos 

alquil-orientados, que deslocam as moléclas de água (salina) da superfície 

metálica.Todo o processo de proteção ocorre mediante a formação de micelas e a menor 

concentração micelar é denominada concentração micelar crítica (cmc), sendo uma 

propriedade intrínseca dos tensoativos. Acima deste ponto, o aumento da concentração 

de tensoativo, tem pouco efeito na tensão superficial da solução na qual o tensoativo 

está presente (CHANG et al., 2015; CHAMIEH et al., 2015; MIYAZAWA et al., 2015). 

 

3.1.1 Processos corrosivos 

 

Os processos corrosivos são geralmente espontâneos e transformam, 

constantemente, as características físicas e químicas de materiais metálicos e não-

metálicos, interferindo consequentemente, em sua estrutura, durabilidade e desempenho 

(ZHANG et al., 2011). A corrosão é classificada como eletroquímica, química e 

eletrolítica cujo processo de deterioração do metal ocorre como resultado de seu contato 

com um ambiente contendo espécies ionicamente condutivas e capazes de deslocar o 

equilíbrio da interface através da despolarização da superfície do metal. Dentre as 

formas de corrosão destacam-se: uniforme, por placas, alveolar, por pite e intergranular 

(discutidos no item 3.1.2). A corrosão por pite ocorre em pontos localizados, os quais se 

tornam ativos, possibilitando corrosão muito intensa (GENTIL, 2011; NEGM et al., 

2015; RUHL; KRANZMANN, 2013). A Figura 3.1 mostra exemplos de estruturas 

metálicas danificadas por processos corrosivos.    

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_superficial
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Figura 3.1- Deterioração de estruturas metálicas. 

 
 

 

(Fonte: FELIPE et al., 2013a) 

 

A primeira associação que se faz da corrosão é com a ferrugem, em função da 

camada de cor marrom-avermelhada que se forma em superfícies metálicas. Apesar da 

estreita relação com os metais, esse fenômeno ocorre em outros materiais, tais como: 

concreto, polímeros orgânicos, grades, automóveis, eletrodomésticos e instalações 

industriais, dentre outros. O conhecimento exato dos princípios básicos dos processos 

corrosivos é imprescindível para que se estabeleçam considerações qualitativas e 

quantitativas sobre a cinética da corrosão (BERETTA et al., 2015). 

A corrosão eletroquímica ocorre quando o metal encontra-se em presença de água, 

em um ambiente onde estão envolvidos um condutor (metal) e um condutor iônico 

(eletrólito) com formação de uma pilha em que há circulação de elétrons na superfície 

metálica. A corrosão química, conhecida por oxidação, acontece quando existe a ação 

de um agente químico sobre a superfície metálica. Este mecanismo é favorecido em 

ambientes com temperaturas elevadas e não há a necessidade da presença de água nem 

troca de elétrons de uma superfície para a outra. A corrosão eletrolítica também pode 

a) 

b) 
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ser considerada um processo de corrosão eletroquímica que ocorre quando há uma fuga 

de corrente proveniente de deficiências de isolamentos ou aterramentos (FELIPE et al., 

2013a; ZHU et al., 2013). 

Nos processos de corrosão estão envolvidas reações de oxirredução, em que 

ocorre perda de elétrons por uma espécie e ganho de elétrons por outra, sem que haja 

acúmulo de carga elétrica. A reação de oxidação é chamada de reação anódica, na qual 

o metal é dissolvido e transferido para a solução na forma de íons metálicos (Equação 

3.1). A reação de redução é denominada de catódica, na qual o oxigênio é geralmente 

reduzido em soluções aeradas (Equações 3.2 e 3.3). Em soluções não aeradas ocorre a 

produção de hidrogênio molecular (Equações 3.4 e 3.5) (HAMANI et al., 2014). 

 

Reação  anódica:  

Me → Me
+
 + e

-
                           (3.1) 

 

Possíveis reações catódicas:  

 

Em meio aerado:  

Neutro ou básico: O2 + 2H2O + 4e
-
 → 4OH

-
                          (3.2)  

Ácido: 4H
+
 + O2 + 4e

-
 → 2H2O                 (3.3) 

 

Em meio não aerado:  

Neutro ou básico: 2H2O + 2e
-
 → H2 + 2OH

-
                                      (3.4)  

Ácido: 2H + 2e
-
 → H2                                       (3.5) 

 

A Figura 3.2 mostra o exemplo de uma placa de ferro reagindo com o sulfeto de 

hidrogênio (H2S), na ausência de umidade. Na etapa inicial ocorre a adsorção do gás 

H2S na superfície do ferro e, em seguida, o ataque formando uma película de sulfeto 

ferroso (FeS) (LIU et al., 2015; WANG et al., 2015a; TANG et al., 2014). 

A formação de uma película sobre a superfície metálica pode impedir o processo 

corrosivo, a qual é denominada de passivação. Os fenômenos corrosivos podem ser 

resumidos em quatro grupos principais: corrosão em meio aquoso (90%), corrosão a 

elevadas temperaturas (8%), corrosão em meio orgânico (1,8%) e corrosão por metais 

líquidos (0,2%).  
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Figura 3.2 - Representação esquemática da formação da corrosão via processo químico. 

 

 (Fonte: MOURA et al., 2009) 

 

 

Em meio úmido, há de se considerar, ainda, a ocorrência de corrosão 

microbiologicamente influenciada (MIC), também conhecida como biocorrosão, que 

resulta de interações entre a superfície do metal com produtos abióticos na presença de 

células microbianas e seus metabólitos (LIAO; HOTTA, 2015; WANG et al., 2014).  

Os principais tipos microbianos associados aos metais em habitats aquáticos ou 

terrestres correspondem às bactérias redutoras de sulfato (BRS), oxidantes de enxofre e 

manganês, oxidantes/redutoras de ferro, secretoras de ácidos orgânicos e lodo, além de 

algas e fungos. Apenas exemplificando, entre os ambientes susceptíveis ao ataque de 

microorganismos destacam-se: água do mar, rios e sistemas de refrigeração, regiões 

pantanosas, solos contendo resíduos orgânicos ou sais diversos (CARMONA et al., 

2015; WASIM; HUSSAIN, 2015; WANG et al., 2014; ZHANG et al., 2014; BOARI et 

al., 2009). 

A corrosão atmosférica é proveniente da condensação da umidade sobre a 

superfície do metal e pode apresentar características similares às evidenciadas em meio 

aquoso, em que a variação de pH, temperatura, composição química e aeração 

favorecem à corrosão.  

Em meio aquoso os processos de maior ocorrência são de caráter eletroquímico 

com condução iônica através do eletrólito em contato com o metal, associado a uma 

passagem de corrente elétrica (quando o metal reage com um meio não-iônico diz-se 

Fe
(s)  

+  H
2
S

(g)
            FeS 

(s) 
+  H

2(g)
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que a corrosão é química). Na Figura 3.3 encontra-se um esquema representativo de 

corrosão em meio aquoso, em que a superfície do metal é o catodo e o centro da gota é o 

anodo (região da gota onde ocorre oxidação do ferro).  

As reações de caráter anódico e catódico ocorrem simultaneamente, com 

passagem de elétrons da região anódica para a catódica através do metal. No entanto, 

estas reações desencadeiam uma série de reações subsequentes que podem gerar novos 

processos eletroquímicos e, portanto, influenciam na deterioração do metal de forma 

diferenciada (ZHU et al., 2015; KRISHNAVENI; RAVICHANDRAN, 2014). 

 

Figura 3.3 - Representação esquemática da formação de corrosão via processo eletroquímico. 

 

(Fonte: WOLYNEC, 2003) 

 

Todos os materiais são passíveis de sofrerem corrosão, desde que o meio a que 

forem expostos seja suficientemente agressivo. Portanto, antes de se propor a utilização 

de um material, é necessário o estudo sobre a sua adequabilidade ao meio e às condições 

operacionais presentes, já que um determinado meio pode ser extremamente agressivo 

para um material específico e inativo para outro.  

 

 

 

3.1.2 Formas de corrosão 

 

Na Figura 3.4 encontram-se diferentes formas de corrosão que são definidas pela 

aparência da superfície corroída, tais como: corrosão uniforme, intergranular, em placas, 

alveolar e puntiforme, de acordo com o descritivo a seguir (KAIN, 2014; YANG; 

ALLEN, 2013). 

 

OH
-

 
OH

-

 

Fe 
2+

 
Fe 

2+
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Figura 3.4 - Representação esquemática de diferentes tipos de corrosão. 

 

 

(Fonte: IOPE, 2015) 

 

A corrosão é dita uniforme quando se processa de modo uniforme em toda a 

superfície atacada. Esta forma é comum em metais em que não se formam películas 

protetoras.  A intergranular (ou intercristalina) ocorre quando o processo de deterioração 

se dá no contorno dos grãos, como no caso dos aços inoxidáveis austeníticos 

sensitizados, expostos a meios corrosivos.  

A corrosão por placas é evidenciada pela formação de placas que se desprendem 

progressivamente. É comum em metais que formam película inicialmente protetora, mas 

que, ao se tornarem espessas, fraturam e perdem aderência, expondo o metal a novo 

ataque. A alveolar ocorre quando o desgaste provocado pela corrosão se dá sob forma 

localizada, com o aspecto de crateras. É frequente em metais formadores de películas 

semiprotetoras ou quando se tem corrosão sob depósito, como no caso da corrosão por 

aeração diferencial. 

A corrosão puntiforme (por pite) se dá em função de o desgaste ser localizado, 

de elevada intensidade, geralmente com profundidade maior que o diâmetro e bordos 

angulosos. É frequente em metais formadores de películas protetoras, em geral passivas, 

que, sob a ação de certos agentes agressivos, são destruídas em pontos localizados, os 

quais se tornam ativos, possibilitando corrosão muito intensa. 

Meios corrosivos e atrito entre superfícies metálicas também geram o desgaste de 

peças, que pode ser definido como a perda progressiva de material de duas superfícies 

Chapa sem 

corrosão 
Corrosão 

uniforme 
Corrosão 

intergranular 

Corrosão em 

placas 
Corrosão 
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sob movimento relativo. De forma geral, um elevado atrito pode provocar a ocorrência 

do desgaste, especialmente na ausência de um filme lubrificante que separa totalmente 

as superfícies sob movimento relativo (GE et al., 2014; SHI et al., 2014). Observa-se 

que o desgaste diferencia-se dos processos corrosivos, que por sua vez também é uma 

forma de desgaste, embora os prejuízos econômicos e ambientais sejam análogos. 

Os mecanismos de desgaste que causam mais falhas em equipamentos e têm 

maiores ocorrências em motores de combustão interna (MCI) são os abrasivos, os 

químicos e os adesivos (LIU et al., 2015; TUNALI, 2015). Uma remoção de material 

acontece pelo efeito de riscamento de uma superfície pela outra de maior dureza, 

denominado desgaste abrasivo. Neste caso, a taxa de desgaste depende do grau de 

penetração da partícula na superfície do componente e é também proporcional à dureza 

do mesmo (XU et al., 2015).  O desgaste químico ocorre em função das reações 

químicas combinadas com ações mecânicas nas superfícies sob movimento relativo, que 

causam a remoção de produtos das reações químicas superficiais e, como consequência, 

surge uma superfície limpa que fica exposta ao ambiente e propensa a novas reações 

(CORREA et al., 2015). 

Os processos corrosivos podem alterar os tipos de reações eletroquímicas e a 

velocidade de corrosão, produzindo uma grande diversidade de resultados, desde 

corrosão severa até redução significativa na taxa de corrosão quando mediados por 

microrganismos ou uso de inibidores. A velocidade média e a velocidade instantânea 

são de grande interesse no processo corrosivo. Com base na velocidade média de 

corrosão, pode-se estimar o tempo de vida útil de uma determinada estrutura. A 

velocidade média de corrosão pode ser obtida pela medida de diferença de peso 

apresentada pelo material metálico ou pela determinação da concentração de íons 

metálicos durante intervalos de tempo de exposição ao meio corrosivo. A variação da 

velocidade instantânea permite verificar a necessidade de aumentar ou diminuir a 

concentração de um inibidor em um dado momento. Quando for necessário o 

conhecimento da velocidade de corrosão instantânea, ou seja, aquela em que um metal 

está se corroendo num instante t, dispõe-se de métodos capazes de medir uma corrente, 

a de corrosão, cujo valor pode ser relacionado com a perda de massa (SHAN et al., 

2015; YIN et al., 2015).  
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3.1.3 Corrosão na indústria de petróleo e inibidores de corrosão  

 

A corrosão provocada pelo processamento do petróleo começou a receber a 

devida atenção no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, devido à necessidade de 

refino de petróleo com teor mais elevado de componentes ácidos, o que resultou no 

aumento das perdas de materiais em função dos processos corrosivos. Todas as etapas 

da produção do óleo e gás na indústria de petróleo geram riscos de ocorrência de 

corrosão eletroquímica, devido à influência dos constituintes do fluido de perfuração e 

da água de produção. Esses constituintes são sais e gases dissolvidos (CO2 e H2S) que 

após reagirem com água, formam ácidos (H2CO3 e H2SO4) que reduzem o pH do meio 

(acidez) e a taxa de corrosão, que aliados a altas temperatura e pressão, bem como a 

presença de microrganismos, agravam o desgaste de materiais.  

De forma abrangente, a corrosão consiste em um fenômeno muito complexo, 

particularmente em ambientes marinhos, onde é significativamente afetado por muitos 

fatores ambientais, materiais e pela alta salinidade, podendo ocorrer problemas de 

corrosão em numerosos subsistemas marinhos em um sistema de produção de óleo e 

gás, incluindo os tubos de óleo. O dióxido de carbono dissolvido na água forma o ácido 

carbônico (H2CO3), reduzindo o pH, sendo formador de pites em superfícies metálicas. 

Nos últimos anos, tem sido reconhecido como um dos mais importantes agentes 

corrosivos, especialmente em operações em que o gás é o material de alimentação 

(JOHNSTON et al., 2015; WANG et al., 2015b). 

Sulfeto de hidrogênio, mercaptanas e outros compostos contendo enxofre estão 

presentes em muitos produtos brutos provenientes do petróleo e nos gases tratados pelas 

refinarias. O H2S é especialmente perigoso porque estimula e acelera a corrosão que 

leva a perda das propriedades de plasticidade do aço, rachaduras e, quando dissolvido 

na água, tende a contribuir para a redução de seu pH.  

A preocupação com a corrosão por ácido sulfúrico tem aumentado na indústria de 

petróleo e gás, devido a recente política sobre a transformação de H2S e os diversos 

óxidos de enxofre produzidos durante a extração de petróleo e de sua refinação em 

ácido sulfúrico concentrado. Os combustíveis fósseis, na forma de gás de petróleo e gás 

natural, correspondem a aproximadamente 60% da demanda global de energia. 

Atualmente, o desafio para todo o petróleo e gás natural é para atender às crescentes 

necessidades industriais sem alterações indutoras na estabilidade do clima global. 

Apenas exemplificando, na etapa de extração ocorre o processo de acidificação da 
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matriz para que os minerais presentes na formação rochosa sejam parcialmente 

dissolvidos, aumentando ou recuperando a permeabilidade da estrutura, sendo utilizadas 

soluções de ácido clorídrico ou fluorídrico, as quais promovem o desgaste prematuro do 

revestimento de produção pelo ataque do ácido (ABEL; VIRTANEN, 2015; EL-ROUF 

et al., 2015). 

Na indústria petrolífera, a perfuração offshore (perfuração no mar) apresenta 

muitos problemas de corrosão em seus equipamentos, em virtude da aproximação 

rápida de sua vida útil e a possibilidade de falha do equipamento, sem sinais visíveis 

significativos. Dentre os vários fatores que contribuem para esses incidentes, destacam-

se os erros humanos, (devido à falta de conhecimento operacional), envelhecimento de 

materiais e consequentemente, os efeitos de corrosão. Os fatores que afetam a corrosão 

por gás ácido são: composição das fases (água, óleo e gás) presentes no sistema, 

composição química da água produzida, temperatura, vazão e composição e condições 

das hastes que estruturam os poços de petróleo (COTE et al., 2014; ZARASVAND; 

RAI, 2014). 

A água dispersa no petróleo bruto é encontrada na forma emulsificada ou sob a 

forma cristalina (hidratos). Os principais sais presentes na água salgada são cloreto de 

cálcio, cloreto de magnésio e cloreto de sódio, e a dessalinização inclui métodos de 

lavagem, decantação e adição de produtos químicos, os sulfonatos. O cloreto de 

magnésio é facilmente hidrolisado. Neste caso, o amoníaco pode ser utilizado em 

quantidades estequiométricas equivalente a três vezes a quantidade de íons cloreto. Sais 

e água são geralmente removidos o mais rápido possível, mas as operações são 

frequentemente incompletas e levam à formação de ácido clorídrico (FRAUCHES-

SANTOS et al., 2013). 

O sulfeto de ferro II resultante do processo corrosivo é um bom condutor de 

elétrons e é catódico em relação ao aço nu, formando com este um par galvânico, o que 

tende a acelerar a corrosão.  

A presença simultânea de H2S e O2 causa a lenta oxidação do ácido, com 

formação de água e enxofre elementar que elevam a corrosividade do meio. Estas 

substâncias podem ser removidas através da reação com hidróxido de sódio, óxido de 

cálcio, óxido de ferro II ou carbonato de sódio. A questão da proteção contra a corrosão 

desencadeada por sulfeto de hidrogênio, pela qualidade dos equipamentos de aço 

presentes nos oleodutos, tornou-se mais importante em vários países (Rússia, 

Uzbequistão, Canadá, França, China e Emirados Árabes Unidos), devido ao grande 
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desenvolvimento de gás e de gás condensado em campos com alto teor de H2S (até 25% 

v/v) (FRAUCHES-SANTOS et al., 2013). 

Durante o processo de craqueamento, o petróleo bruto gera uma grande 

concentração de cianeto e H2S. O meio agressivo produzido pelo petróleo está 

vinculado às concentrações de hidrossulfetos (HS
-
) e de cianeto (CN

-
), gerados durante 

o craqueamento catalítico. Os hidrossulfetos podem ser gerados por H2S ou através da 

dissociação do NH4HS.  

Durante o ataque do H2S ao aço, para uma determinada faixa de pH, um filme de 

FexSy é formado na superfície desse aço, que dá origem a uma lenta corrosão. A 

presença do íon cianeto faz com que haja a remoção da película superficial através da 

reação de substituição do sulfeto pelo cianeto, ocorrendo o controle da corrosão 

(Equação 3.6) (DINDI et al., 2015; MUNDHENK et al., 2014; TALEBIAN et al., 

2014). 

 

3 FeS(s) + 18 CN
-
(aq) → 3 Fe(CN)6

4 –
(aq)

 
+ 3 S

2-
(aq)                                                    (3.6) 

 

No Brasil, as reservas de petróleo no mar apresentam um teor de nitrogênio de 

4000 ppm, concentração mais elevada em comparação com o petróleo oriundo de outros 

países. O petróleo extraído da região do pré-sal apresenta condições muito específicas, 

pois vem misturado com água de alta salinidade e alto teor de CO2 em elevadas pressões 

e temperaturas. A presença do CO2 na água de produção propicia a formação de ácido 

carbônico, altamente corrosivo, levando à necessidade do desenvolvimento de novas 

tecnologias, tais como o uso de inibidores, visando a soluções para essa realidade. Para 

que este gás não seja lançado na atmosfera, uma das alternativas é sua reinjeção nos 

poços de petróleo. Nesse contexto, destaca-se o desafio de captura e sequestro de gás 

carbônico (associado ao fluido produzido em unidades flutuantes de águas profundas). 

Os equipamentos que deverão ser utilizados para a extração desse petróleo terão de ser 

feitos com materiais mais resistentes à corrosão a altas pressões, devido ao óleo extraído 

vir acompanhado de água com altos teores de gás carbônico e gás sulfídrico, altamente 

danosos para os equipamentos, constituindo um desafio adicional para sua exploração 

(KRAMAR et al., 2015; LI et al., 2015). 

Atualmente, a utilização de inibidores de corrosão representa um dos métodos 

mais utilizados no combate à corrosão. A possibilidade da aplicação de inibidores de 

corrosão voláteis tem sido amplamente discutida. Em comparação com os inibidores de 
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fase líquida, têm algumas vantagens, tais como: entram em zonas remotas (slots e 

lacunas) de equipamentos metálicos e são capazes de eliminar defeitos na película de 

proteção. 

De forma geral, os inibidores de corrosão aplicados em pequenas quantidades 

diminuem ou evitam a reação do metal com o meio circundante com redução da taxa de 

corrosão principalmente por adsorção de íons/moléculas na superfície do metal; com 

interferência protetora via reação anódica e/ou catódica; exercem diminuição da 

resistência elétrica da superfície metálica. No entanto, a maioria dos inibidores 

comerciais possui deposição moderada e possuem elevada toxicidade.  

Uma vasta gama de compostos orgânicos já foram estudados com a finalidade de 

inibir a corrosão de metais, tendo sido observado que a maioria das substâncias 

orgânicas avaliadas como inibidores de corrosão se adsorvem na superfície do metal 

formando um filme protetor, através de sistemas de deslocalização de elétrons em 

sistemas conjugados, que geram cargas (positivas e negativas), bem como via grupos 

funcionais que possuem disponibilização eletrônica em orbitais atômicos preenchidos 

não ligantes. Portanto, a eficiência do inibidor orgânico depende da sua estrutura 

química, assim como de sua afinidade com o substrato metálico.
 
Muitos inibidores 

orgânicos, embora eficientes, são tóxicos, ao ponto dos órgãos ambientais solicitarem a 

proibição do seu uso, e por esta razão, há uma crescente procura por inibidores 

ecocompatíveis.   

Esforços vêm sendo empregados objetivando-se a aquisição inibidores de 

corrosão eficientes que sejam ecologicamente viáveis. Nesse contexto, fatores 

relacionados à segurança humana e ambiental, custo/benefício e eficácia de inibição 

também são parâmetros que devem ser devidamente avaliados (RAHMANI et al., 2015; 

WU et al., 2015; ZAFERANI et al., 2013).  

Os inibidores de corrosão à base de vegetais surgem como alternativas 

promissoras por serem de fontes renováveis, biodegradáveis, de fácil aquisição, baixo 

custo e, especialmente, por não conterem metais pesados. Comprovadamente destaca-se 

a eficácia de extratos vegetais como inibidores de corrosão em diferentes metais e suas 

ligas expostos a diversos meios corrosivos. Na sua grande maioria, os extratos vegetais 

consistem em misturas orgânicas complexas, ricas em uma composição química 

favorável para inibição à corrosão (SHARMIN et al., 2015; RODRIGUES et al., 2013; 

FELIPE et al., 2013a; GOULART et al., 2013; FAZAL et al., 2011). 
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A ação eletroquímica de inibidores químicos de corrosão é justificada pelo 

fenômeno de adsorção eficaz em função da formação de filmes protetores mais 

resistentes sobre as áreas anódicas e catódicas. Recentemente, tensoativos aplicados em 

solução ou compondo sistemas microemulsionados (SME) vêm sendo aplicados em 

pesquisas científicas como uma nova possibilidade de inibidores de corrosão, com 

destaque para o uso eficaz dos tensoativos DBS (dodecilbenzeno sulfonato de sódio) e 

OCS (óleo de coco saponificado) como inibidores de corrosão, como descrito a seguir 

(ROCHDI et al., 2015; ANJOS et al., 2013; MACIEL et al., 2013; FERRER et al., 

2012; HU et al., 2010; ROSSI et al., 2007a; DANTAS et al., 2002; ATEYA et al., 2008; 

KARGAKI et al., 2006).  

 

3.1.3.1 Tensoativos como inibidores de corrosão 

 

Tensoativos são substâncias naturais ou sintéticas, que possuem em sua estrutura 

química uma parte lipofílica (ou hidrofóbica) e uma parte hidrofílica, responsável pela 

absorção das moléculas na interface líquido-líquido, líquido-gás ou líquido-sólido de 

um dado sistema. A Figura 3.5 mostra a representação esquemática de um tensoativo, 

com destaques para a cadeia carbônica apolar (hidrofóbica, afinidade com o óleo) e 

polar (hidrofílico, afinidade com a água). 

Figura 3.5 - Representação estrutural de um tensoativo. 

 

(Fonte: ROSSI et al., 2007a) 

 

Devido às suas estruturas e propriedades, substâncias tensoativas em presença de 

água e óleo adsorvem-se nas interfaces, orientando-se de maneira que o grupo polar 

fique voltado para a fase aquosa e o grupo apolar para a fase oleosa, formando um filme 
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molecular ordenado nas interfaces, que reduz as tensões interfacial e superficial. A 

estabilidade do filme depende da natureza dos grupos hidrofílico e hidrofóbico.  

Em geral, a partir de certa concentração, as moléculas de tensoativos formam 

agregados denominados de micelas que são gotículas de óleo envoltas por um filme de 

tensoativo, o qual gera uma "capa" polar (hidrofílica) ao redor das gotículas de óleo. No 

caso de um tensoativo iônico, a aproximação das micelas é dificultada pela repulsão 

eletrostática das cabeças polares, que evita a coalescência, estabilizando a emulsão. A 

desestabilização de emulsões obtidas com tensoativos iônicos, causada pela presença de 

uma determinada solução salina, ocorre devido aos íons desta solução competirem pela 

água de hidratação, causando a desestabilização energética da emulsão, favorecendo a 

coalescência da fase de óleo dispersa. A adição de um eletrólito diminui a solubilidade 

de sabões em soluções aquosas; este fenômeno é comumente conhecido como "salting-

out" (BARBOSA; SILVA, 1995).   

A Figura 3.6 mostra esquematicamente a formação de agregados micelares, em 

que se tomou como exemplo o tensoativo sintético dodecilbenzeno sulfonato de sódio, 

que pelas suas qualidades físico-químicas, é considerado como padrão de detergente 

aniônico biodegradável (SCHWAB et al. 1988).  

 

Figura 3.6 - Estrutura do dodecilbenzeno sulfonato de sódio e representação esquemática  

da formação de micelas. 

 

 

(Fonte: RINALDI et al., 2007) 

 

3.1.3.2 Tensoativo dodecilbenzeno sulfonato de sódio: generalidades 

 

Dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS, Figura 3.7) é um tensoativo sintético 

biodegradável, aniônico, que pode ser facilmente sintetizado e purificado (BAKER et 
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al., 1984). É produzido pela sulfatação de ácido sulfúrico com dodecanol (álcool 

láurico, C12H25OH) seguido de neutralização, com carbonato de sódio ou hidróxido de 

sódio; possui excelentes propriedades de detergência e poder espumante, apresentando 

baixa tolerância à dureza. A presença de eletrólitos aumenta o ponto de turvação de 

soluções aquosas à base de DBS, pela diminuição da sua solubilidade em água.  

O DBS é amplamente utilizado em escala industrial ou produção artesanal, para 

fabricação de diversos tipos de produtos. É aplicado em reações de formação de hidrato 

de gás ou hidrato de metano, aumentando a taxa reacional em até 700 vezes. É 

largamente utilizado como estabilizador da água de suspensões de nanotubos de 

carbono e também funciona como um ânion dopante, ou seja, uma molécula que, 

adicionada à solução de eletropolimerização, melhora as propriedades eletroquímicas de 

polímeros (FERRER et al., 2012).  

Em aplicações laboratoriais, especificamente na área de biologia celular e 

molecular, o DBS é utilizado na lise celular para extração de ADN e também no 

desenovelamento de proteínas na técnica de eletroforese SDBS-PAGE (separação 

proteica em gel de poliacrilamida). O composto age rompendo as ligações não-

covalentes das proteínas, causando sua desnaturação (alteração na conformação 

estrutural nativa) e deste modo, a separação por gel de poliacrilamida não é influenciada 

pelas formas estruturais distintas entre as proteínas (KAZUYOSHI et al., 2005). 

 

Figura 3.7 - Fórmula estrutural do tensoativo dodecilbenzeno sulfonato de sódio. 

 

 

 

 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Produtos de higiene são preparados a partir do DBS, tais como géis para banho, 

cremes dentais, cremes de barbear, xampus e sabonetes líquidos, em função do seu 

efeito espessante e habilidade em formar estrutura pastosa. Entretanto, estudos 

realizados para uma variedade de detergentes à base de DBS citam este tensoativo como 

um dos mais irritantes, aumentando significativamente a perda de umidade da pele 

(FERRER et al., 2012; ZHAOHONG et al., 2009). 
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Em grandes concentrações, o DBS pode ser tóxico para organismos aquáticos, 

porém não são esperados efeitos adversos ao meio ambiente (PETRENKO et al., 2010). 

 

3.1.3.3 Dodecilbenzeno sulfonato de sódio como inibidor de corrosão 

  

Para que um inibidor seja eficiente devem ser considerados os seguintes fatores: 

as causas da corrosão, o custo da sua utilização, as propriedades e mecanismos de ação, 

bem como condições adequadas de adição e controle. Com relação ao custo da 

utilização de inibidores, deve-se considerar o aumento da vida útil do equipamento, 

eliminação de paradas não programadas, prevenção de acidentes resultantes de fraturas 

por corrosão, aspectos decorativos de superfícies metálicas e ausência de contaminação 

de produtos (GOMES, 1999). Neste contexto, a eficiência de inibidores de corrosão 

pode ser avaliada em um determinado meio corrosivo que atua sobre eletrodos 

metálicos com avaliação das medidas eletroquímicas utilizando-se um 

potenciostato/galvanostato. Este equipamento registra a corrente elétrica de corrosão 

(Icorr) que percorre o meio pela ação de uma diferença de potencial. Para que um 

inibidor seja classificado como eficiente, a corrente elétrica de corrosão que percorre 

um determinado sistema deve ser significativamente reduzida. As moléculas da 

substância inibidora quando dispersas no meio corrosivo alteram o valor da corrente de 

corrosão, que pode ser avaliada pelo registro de Icorr na ausência (Icorr,0) e na presença 

(Icorr,I) do inibidor (Equação 3.7) (SOUZA; SPINELLI, 2009; RAWAJFEH; 

SHAMAILEH, 2007).  

 

                                                                                       (3.7) 

 

Como citado anteriormente, o efeito de inibição de um composto orgânico pode 

ser atribuído ao fato de que eles são fortemente adsorvidos sobre a superfície metálica 

através de várias interações, resultando numa película de proteção na superfície do 

metal que impede a corrosão. Neste contexto, é importante ressaltar que o orbital d 

vazio de metais de transição como Fe e Zn, dentre outros, podem aceitar elétrons π de 

moléculas inibidoras e elétrons livres dos átomos N, S e O. Portanto, é possível para as 

moléculas de inibidor serem adsorvidas sobre estes metais para formar uma película de 
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adsorção (LI, X. et al., 2011; FEKRY; MOHAMED, 2010; SRIVATAVA et al., 2009; 

TURCIO-ORTEGA  et al., 2007).   

O tensoativo DBS é conhecido como um inibidor misto de corrosão, já que 

retarda e reduz taxas de corrosão de ligas metálicas com atuação catódica e anódica, de 

forma que todas as oscilações de corrente são inibidas pela adsorção do DBS nos locais 

ativos de superfícies metálicas. Desta forma, o tensoativo DBS vem sendo utilizado 

como inibidor de corrosão, em função de ser adsorvido eficazmente sobre a superfície 

de aço carbono via interações de forças eletrostáticas, protegendo o metal contra ataques 

corrosivos (KERKOUCHE et al., 2013; JUNYING et al., 2012; ZOR et al., 2010; 

REHIM et al., 2008; MA, 2003).  

Nas soluções aquosas de NaCl a 3,5%, o DBS leva à inibição do processo, com 

diminuição da liberação catódica de hidrogênio e de corrente, por conseguinte 

aumentando a sobretensão que ocorre durante o desprendimento de hidrogênio.  

(KERKOUCHE et al., 2013).   

Com relação ao uso de inibidores de corrosão da classe dos tensoativos, é 

conhecido que sistemas micelares podem modificar a velocidade das reações via 

processo de catalisação, sendo necessário que ocorra solubilização do substrato no 

agregado micelar e ainda com favorecimento da ação do substrato (no caso o 

tensoativo) que atinge concentrações máximas iguais ou próximas à concentração 

micelar crítica (cmc) (BRÂNZOI et al., 2007;  CABANE, 1985). 

A cmc dos tensoativos pode ser determinada através de mudanças bruscas no 

comportamento de algumas de suas propriedades físicas em solução, tais como: 

espalhamento de luz, viscosidade, condutividade elétrica, tensão superficial, pressão 

osmótica e capacidade de solubilização de solutos.  

A Figura 3.8 mostra um esquema representativo do comportamento de um 

determinado tensoativo, na superfície do líquido e no ponto mais interno da solução, 

avaliado em função da tensão superficial (FARIAS et al., 2006b).      

A adição de tensoativos à água tende a saturar todas as interfaces (situações B e 

C) de modo que a partir da cmc tem-se a saturação do meio e a formação de micelas 

(situação D). A micela é a configuração das moléculas de tensoativo com melhor 

estabilidade na solução, com as cadeias hidrofóbicas agrupadas e a parte hidrofílica das 

moléculas voltada para a água. 

A adsorção pode ser definida como o enriquecimento de um ou mais 

componentes na camada interfacial, podendo ocorrer tanto a fisissorção (adsorção 
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física) quanto a quimissorção (adsorção química). Na adsorção física o inibidor se 

encontra ligado à superfície somente pelas forças de Van der Waals, sendo que a 

energia de interação metal/inibidor apresenta um valor entálpico médio é de 25 kJ.mol
-1

, 

enquanto que na adsorção química, que resulta na interação mais intensa entre o inibidor 

e o metal ocorrendo uma efetiva troca de elétrons e formando uma única camada sobre 

o metal, o valor médio entálpico varia entre 200 kJ.mol
-1 

e 500 kJ.mol
-1

, sendo 

justificado pelas interações iônicas ou covalentes que ocorrem entre o metal e o inibidor 

(TAZOUTI et al., 2016; SING et al., 2014; ROUQUEROL, 1985). 

 

Figura 3.8 - Representação esquemática de um tensoativo em relação a tensão superficial e a cmc. 

 

(Fonte: FARIAS et al., 2006b) 

 

  

 Com relação às pesquisas aplicadas com uso do tensoativo dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio como inibidor de corrosão, foram selecionados exemplos descritivos, 

como mostrado abaixo. 

Junying et al. (2012) estudaram a adsorção de inibidores de corrosão em ligas de 

magnésio compostas por dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS), 

hexametilenotetramina (HMTA), e derivados de ácido lactobiônico-6 e do anel de 

compostos orgânicos que contêm N-heteroátomo. Eles foram utilizados para serem 

inibidores mistos que podem reduzir reações anódicas e catódicas envolvidas num 

processo de corrosão. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732215311089
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Rehim et al. (2008) utilizaram o dodecilbenzeno sulfonato de sódio, em 

diferentes concentrações, como inibidor de corrosão de ligas de Al (Al-2,5% de Cu e 

Al-Cu 7,0%) em solução de H2SO4 1,0 M, com variação de temperatura (10 °C - 60 °C), 

através de medições de impedância eletroquímica espectroscópica. Os dados obtidos 

revelaram que a inibição aumentou com o aumento da concentração do inibidor, bem 

como com o tempo de imersão, e diminui com a elevação da temperatura da solução, 

devido a uma diminuição da resistência a transferência de carga, embora tenha 

aumentado a capacidade elétrica da dupla camada. A eficiência máxima de inibição 

obtida foi de 81%. A formação de película do tensotivo adsorvida sobre a superfície do 

eletrodo foi observado através de análises de espectroscopia na região do ultravioleta 

(UV-visível) e impedância eletroquímica.  

Hosseini et al. (2003) estudaram os efeitos de inibição de dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio (DBS) sobre a corrosão do aço carbono em solução de ácido 

sulfúrico, através da perda de massa, pela técnicas de impedância eletroquímica e 

medidas de polarização. As isotermas de Langmuir e Frumkin foram utilizadas visando 

descrever o comportamento de adsorção. O DBS foi obtido como um sólido contendo 

80% de componente ativo (Merck), sendo o restante sulfato de sódio. As soluções foram 

preparadas usando água bidestilada. Obteve-se uma eficiência de 72% na inibição na 

concentração de 250 ppm, atribuída à formação de agregados de hemimicelas que 

provocam dessorção do inibidor na interface metal/solução, em concentrações mais 

elevadas. Neste estudo, a adsorção do DBS se ajustou à isoterma de Frumkin. 

Tavakoli et al. (2008) estudaram os efeitos de inibição de dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio e 2-mercaptobenzotiazol (2-MBO) sobre a corrosão do cobre em 

solução de ácido sulfúrico, via espectroscopia de impedância electroquímica (EIS) e 

medidas de polarização, com extrapolação das curvas de Tafel. Para 2-MBO, um 

pequeno aumento na eficiência inibitória foi observado como função da elevação da 

concentração. Para DBS, no entanto, foi observada uma melhor eficiência na inibição 

para uma certa concentração, o que é atribuído à formação de agregados de hemimicelas 

que provocam dessorção do inibidor da interface metal/solução, em concentrações mais 

elevadas. Após mistura dos inibidores 2-MBO e DBS, as concentrações variaram 

mostrando comportamento de inibição sinérgica, tendo sido concluído que ocorreu 

interação eletrostática entre os íons adsorvidos. Diferentes isotermas de adsorção foram 

testados para descrever o comportamento de adsorção de ambos, 2-MBO e DBS. As 

soluções foram preparadas em meio aquoso (água bidestilada). DBS foi obtido como 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058407006992
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um sólido contendo 80% de componente ativo (Merck), sendo o restante sulfato de 

sódio. O tensoativo DBS apresentou eficiência máxima de inibição na ordem de 76%. 

Brânzoi et al. (2007) avaliaram os inibidores dodecilsulfato de sódio (DSS), 

dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS) e sódio 1,4-bis (2-etilhexil) sulfossuccinato 

de sódio (AOT), utilizando medidas de polarização e de impedância, em um eletrodo de 

zinco, em soluções aquosas de NaCl. A influência destes inibidores foi avaliada através 

da medição da corrente durante a evolução de hidrogênio. Os resultados obtidos 

mostraram que as amostras testadas inibiram a evolução de hidrogênio, comprovando a 

eficácia de adsorção dos tensoativos sobre a superfície do eletrodo de zinco. 

Kellou-Kerkouche et al. (2013) estudaram a influência do tensoativo aniônico 

dodecilbenzeno sulfonato de sódio, em solução de ácido sulfúrico 1N, por meio de três 

técnicas eletroquímicas, em uma liga à base de ferro. Diferentes concentrações de DBS, 

sob influência da temperatura, mostraram que em temperatura amena (25 °C), o 

tensoativo (DBS) inibiu (84%) a dissolução de liga metálica no ácido sulfúrico, através 

da sua adsorção na superfície do metal sem modificar o mecanismo de corrosão. No 

entanto, o aumento da temperatura reduziu a eficácia de inibição. Por outro lado, o 

aumento da concentração do tensoativo aumentou a eficiência de inibição, com maior 

efeito de inibição obtido a uma concentração acima da concentração micelar crítica 

(cmc).  

 

3.1.3.4 Óleo de coco como inibidor de corrosão e fonte geradora de biodiesel 

 

Muitos ácidos carboxílicos de origem biológica são encontrados como ésteres de 

gliceróis, ou seja, como triacilgliceróis, que são óleos vegetais e gorduras de origem 

animal. Quando líquidos, são chamados de óleos, e quando sólidos, de gorduras. Como 

exemplos de fontes oleaginosas encontram-se: o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo 

de coco, a manteiga, o sebo, dentre outros (FERRARI; SOUZA, 2006).  

O óleo de coco é composto por uma mistura de triglicerídeos, em que o ácido 

láurico é o constituinte em maior percentual de ácido graxo (40 % - 55 %). As 

diferentes composições do óleo de coco estão representadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1- Composições do óleo de coco (Fonte:  FERRARI; SOUZA, 2006). 

 

 

 Considerando-se uma densidade de 160 plantas/ha, e uma produção de 100 

frutos/planta/ano (para coqueiros híbridos intervarietais com espaçamento de 8,5 m de 

lado em triângulo, seria possível uma produção de 16.000 frutos/ha), torna-se 

importante ressaltar que o coqueiro pode ser cultivado predominantemente por 

pequenos produtores, pela facilidade da sua proliferação em solos de baixa fertilidade, 

que requer pouca aptidão agrícola para culturas, facilitando, de certa forma, a inclusão 

social de um segmento da população que se encontra à margem do desenvolvimento 

industrial e sócio-econômico (CARVALHO et al., 2009). 

O óleo de coco apresenta elevada acidez, alta viscosidade e alta porcentagem em 

ácidos graxos livres, características estas que são conferidas aos óleos brutos. Quando 

utilizado como lubrificantes promovem uma separação mais eficiente das superfícies 

lubrificadas, comprovado através do estudo da curva de espessura de filme interfacial 

formado. 

Pela análise da Figura 3.9, é possível observar que a maior parte dos ácidos 

graxos do óleo de coco são saturados (85%), conferindo elevada resistência a oxidação, 

o que contribui para utilização desse óleo como matéria-prima para produção de 

biodiesel. Atualmente, grande parte dos óleos utilizados para produção de biodiesel 

possuem predominantemente ácidos graxos insaturados, o que torna esse combustível 

susceptível a processos oxidativos (FERRARI; SOUZA, 2006).  

 

 

 

 

Ácido graxo 

Nome Nº de Carbonos Fórmula molecular Teor 1% 

Caprílico 8 C7H15COOH 2,6 - 7,3 

Cáprico 10 C9H19COOH 1,2 - 7,6 

Láurico 12 C11H23COOH 40,0 - 55,0 

Mirístico 14 C13H27COOH 11,0 - 27,00 

Palmítico 16 C15H31COOH 5,2 - 11,0 

Esteárico 18 C17H35COOH 1,8- 7,4 

Oléico 18 C17H33COOH 9,0 - 20,0 

Linoléico 18 C17H31COOH 1,4 - 6,6 
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Figura 3.9 - Teor de ácidos graxos do óleo de coco bruto. 

 

(Fonte: FERRARI; SOUZA, 2006) 

 

O processo sintético da obtenção do tensoativo óleo de coco saponificado (OCS) 

é de fácil reprodução e se dá pela solubilização de 21,5 de NaOH em 80 mL de água  

destilado, seguida da adição do óleo de coco (100 g) e álcool etílico (300 mL). Esta 

mistura reacional é, então, aquecida sob temperatura de refluxo, por 2 horas. Após 

remoção do álcool, o produto reacional é seco a 40 °C, com produção quantitativa (100 

g) do  tensoativo OCS (ROSSI et al., 2007a). 

O tensoativo semissintético OCS vem sendo estudado em soluções ou na forma 

microemulsionada, em diferentes áreas de aplicações, tais como: na remoção de metais 

pesados em sedimento de curtume; como removedor de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA’s); e como inibidor de corrosão (MOURA et al., 2013; ROCHA, 

2008; ROSSI et al., 2007a; 2007b).  

Rossi et al. (2007b)  investigaram a eficiência de inibição à corrosão  do 

tensoativo óleo de coco saponificado (OCS), em baixa concentração (0,5%), em solução 

salina, na interface sólido-líquido do aço AISI 1020, pelo método eletroquímico de 

curvas de polarização linear. O tensoativo avaliado em um sistema microemulsionado 

(OCS-ME) ou em solução aquosa (OCS) apresentou inibição satisfatória. No entanto, o 

valor observado para o sistema OCS-ME foi superior (77%), tendo sido justificado pela 

melhor adsorção do tensoativo OCS nos agregados micelares (OCS-ME) que ocorre na 

interface líquido- sólido formando uma camada protetora mais homogênea sobre o 

metal, possibilitando maior contato interfacial. A eficiência do OCS (0,5%) em solução 

aquosa apresentou inibição máxima na ordem de 63%.   
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Rocha (2008) avaliou a eficiência de inibição à corrosão do tensoativo óleo de 

coco saponificado (OCS) e do sistema microemulsionado OCS-ME, contendo OCS, 

como tensoativo, butan-1-ol, como cotensoativo, querosene como fase óleo, e água 

destilada, em uma célula instrumentada adaptada. A eficácia de inibição à corrosão do 

tensoativo OCS e do sistema OCS-ME foi avaliada em aço AISI 1018, em meio salino 

contendo 10.000 ppm de cloreto (NaCl 1 %), utilizando-se os métodos de resistência de 

polarização linear (LPR) e cupons de perda de massa (CPM), tendo sido construídas 

curvas de eficiência versus concentração de OCS (12,5; 25; 50 e 75 ppm). As melhores 

eficiências de inibição foram as seguintes: 98% (LPR) e 95% (CPM), para OCS (75 

ppm)  e  96% (LPR) e 93% (CPM) para o sistema microemulsionado OCS-ME (75 

ppm), que contém apenas 20% de OCS.  De acordo com as condições de trabalho 

utilizadas nesta célula instrumentada, as eficiências de OCS-ME em concentrações mais 

baixas variaram entre 93% (12,5 ppm) e 95%, pelo método LPR e entre 90% (12,5 

ppm) e 88% (50 ppm) pelo método CPM. Nesta pesquisa foi possível validar o uso da 

célula instrumentada adaptada, com resultado otimizado para o inibidor OCS, 

solubilizado em solução aquosa ou incorporado em sistema microemulsionado. Em 

trabalhos anteriores (MOURA et al., 2013; ROSSI et al., 2007b) realizados em um outro 

tipo de célula, OCS e sua formulação e o sistema microemulsionado OCS-ME 

mostraram eficácias máxima inferiores a 90% (63% na sua forma livre e 77% na sua 

forma microemulsionada, pelo método LPR).  

Nesta mesma célula instrumentada, Cunha (2008) avaliou as eficiências de 

inibição à corrosão em aço AISI 1018, de um composto heterociclo do tipo mesoiônico 

(MI) solubilizado no sistema OCS-ME, através das técnicas LPR e PM, em solução 

salina (NaCl 1 %), em ambiente enriquecido com dióxido de carbono (CO2). Nestas 

condições, o inibidor OCS-ME-MI, apresentou eficiências de inibição à corrosão 

significativas: 92.60% (LPR) e 92.68 % (PM) para OCS-ME-MI (75 ppm).  

Moura et al. (2013), avaliaram a eficácia de solubilização de tiossemicarbazonas 

[4-N-cinamoil-tiossemicarbazona (CTSC); 4-N(2’-metoxicinamoil)-tiossemicarbazona 

(MCTSC); 4-N-(4’-hidroxi-3’-metoxibenzoil)-tiossemicarbazona (HMBTSC)] no 

sistema microemulsionado OCS-ME, como inibidores de corrosão. As eficácias das 

microemulsões contendo as tiossemicarbazonas (OCS-ME-CTSC; OCS-ME-MCTSC; 

OCS-ME-HMBTSC), testadas em baixas concentrações (0,214 g para CTSC; 0,073 g 

para MCTSC e 0,290 g para HMBTSC) foram avaliadas em aço carbono AISI 1020, em 

meio salino, pelo método galvanostático. Neste estudo, observou-se que as constantes 
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de adsorção de Frumkin (K) obtidas para OCS (solubilizado em água e em meio salino) 

e para o sistema OCS-ME, bem como para as tiossemicarbazonas solubilizadas nesta 

microemulsão, sofrem variações em função do meio aquoso [água destilada e solução 

salina (NaCl)]; as substâncias veiculadas na microemulsão OCS-ME apresentaram 

inibições significativas à corrosão (faixa de variação 83,3% - 85,7%). Comparação entre 

os parâmetros de interação lateral (A) das tiossemicarbazonas incorporadas no sistema 

OCS-ME, com o tensoativo OCS (solubilizado em água ou água salinizada) e com o 

sistema OCS-ME mostrou que a ocorrência de interação lateral (atrativa) é 

significativamente maior para as tiossemicarbazonas incorporadas no sistema OCS-ME. 

A justificativa foi dada em função da maior adsorção entre as tiossemicarbazonas e a 

superfície metálica com adsorção do tipo líquido-sólido (sistema microemulsionado-

metal).  

A presença de heteroátomos e das subunidades aromáticas nestas substâncias 

gera uma série significativa de híbridos de ressonância (espécies carregadas) que 

promovem uma maior interação da molécula com a superfície metálica, favorecendo o 

fenômeno de adsorção com melhores resultados de inibição à corrosão. Desta forma, 

por comparação com o sistema OCS-ME (74,0% de inibição máxima), justificou-se a 

maior eficiência de inibição à corrosão dos sistemas microemulsionados contendo as 

tiossemicarbazonas, tais como: 85,7% para OCS-ME-CTSC; 84,0% para OCS-ME-

MCTSC; e 83,3% para OCS-ME-HMBTSC, isento de tiossemicarbazona. Como pode 

ser observado, as características estruturais de cada substância veiculada nesta 

microemulsão não interferiram significativamente nos máximos de inibição. No entanto, 

ficou confirmado que sistemas microemulsionados contribuem com os estudos que 

avaliam a disponibilização de substâncias orgânicas de difícil solubilização para 

posteriores aplicabilidades, a eficiência de inibidores de corrosão orgânicos e a 

utilização de microemulsões, bem como incentivam novas propostas de pesquisas para 

o aproveitamento da matéria orgânica vegetal óleo de coco, que atualmente é alvo de 

vários estudos em biotecnologia. 

Outros estudos realizados com compostos orgânicos sintéticos incorporados 

(solubilizados) no sistema OCS-ME também foram reportados (MACEDO, 2011; 

SOUZA, 2010; ROSSI et al., 2007b).  

De forma abrangente, é conhecido que o óleo de coco possibilita a obtenção de 

um produto com excelentes características físico-químicas e, dentre muitas 

possibilidades de produtos derivativos, pode ser útil, também, para síntese de biodiesel, 
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em  função do fato do ácido láurico (presente neste óleo) possuir cadeia carbônica curta 

que permite uma interação mais efetiva com agentes transesterificantes (LIMA et al., 

2007). O grau de insaturação dos ácidos presentes no óleo de coco (Tabela 3.1, pg. 42) 

influencia o ponto de fusão da mistura de ésteres, de modo que, quanto mais insaturado 

for um determinado ácido, mais baixo será o ponto de fusão dos ésteres, que por sua vez 

constituem a parte principal dos óleos. O óleo de coco em relação aos outros óleos 

vegetais, possui elevado índice de saponificação (248 mg KOH /g - 265 mg KOH/g 

óleo), baixo índice de iodo (6 -11 g I2/ 100 g óleo) e refração (1,448 - 1,450), para uma 

temperatura de 40 °C (ROCHA, 2008).  

O teor de oxigênio é a diferença mais importante na composição química entre 

óleos fósseis e óleos vegetais. Os óleos vegetais contêm 10% - 20% de oxigênio, 

enquanto combustíveis fósseis geralmente contêm quantidades insignificantes de 

oxigênio. O teor de oxigênio afeta as propriedades de energia e de combustão dos óleos 

porque o valor de aquecimento do oxigênio é menor do que observado para o 

hidrogênio e o carbono (KOH; GHAZI, 2011; NARASIMHARAO et al, 2007). 

Em função dos óleos vegetais apresentarem elevada capacidade de lubrificação, 

comprovou-se em alguns estudos que as taxas de desgaste calculadas para óleos 

vegetais são menores do que as observadas para óleos minerais. No caso do óleo de 

coco, observou-se percentual de desgaste inferior aos dos óleos lubrificantes W40 e 

20W50 SJ (SANTANA et al., 2010). 

Os principais problemas encontrados pelo uso de óleos vegetais como 

combustível no setor automobilístico, são: carbonização dos bicos injetores, travamento 

de anéis dos pistões, contaminação do óleo lubrificante, dentre outros. Os bicos 

injetores são os primeiros componentes a apresentarem problemas devido à presença da 

glicerina, que causa entupimento, provoca a carbonização do motor, e ainda cria 

depósitos nas sedes de válvulas, que por sua vez gera problemas nos pistões, podendo 

chegar a fundir o motor Diesel (QUESSADA et al., 2010; INOUE et al., 2008). 

 Misturas de biodiesel de coco (Cocos nucifera L.) com diesel, tiveram suas 

propriedades físico-químicas avaliadas via método de análise de regressão (ATABANI 

et al., 2014). Neste estudo, verificou-se que as misturas com biodiesel de coco em 

diferentes composições (B2, B5, B10, B15, B20, B30 e B50) resultou em melhoria da 

viscosidade cinemática, da densidade, do valor calorífico e da estabilidade à oxidação. 

No entanto, o índice de viscosidade diminuiu à medida que o percentual de diesel 

aumentou.  



48 

 

How et al. (2012) investigaram o impacto da alta qualidade das misturas de 

biodiesel de óleo de coco sobre as emissões de gases e desempenho de escape e 

motores. Os critérios de emissões particuladas foram regulados a partir do estudo da 

formação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. O motor foi operado com diesel 

puro e suas misturas contendo 10%, 30% e 50% de óleo de coco (B10, B30 e B50, 

respectivamente), em volume. As experiências foram conduzidas sob acelerador a 2000 

rpm. As misturas B10, B30 e B50 possibilitaram redução de emissões de gases 

poluentes, com exceção de pequenas flutuações nas emissões de CO2, redução de 

benzoantraceno e aumento no índice total de benzopireno equivalente.  

How et al. (2014) avaliaram diferentes misturas de biocombustíveis: B20 (20% 

de biodiesel de coco e 80% de diesel) e B20E5 (20% de coco biodiesel, 5% de etanol e 

75% de diesel), tendo sido testadas e comparadas com diesel quanto à qualidade do 

desempenho térmico. Os testes foram realizados em condições de estado estacionário a 

uma velocidade constante de 2000 rpm com carga de três diferentes tipos de motor  

(0,17 MPa, 0,69 MPa e 1,20 MPa). Os resultados indicaram que a maior eficiência 

térmica foi observada quando operando com a amostra B20E5, com menores emissões 

de NOx, fumaça e CO, em comparação com o combustível diesel.  

  Liaquat et al. (2013) investigaram os parâmetros de desempenho do motor (com 

100%  de carga) e características de emissões, utilizando misturas biodiesel de coco 

(B5,  5% de biodiesel de coco e 95% diesel, e B15, 15% de biodiesel de coco com 85% 

diesel). As amostras de combustíveis B5, B15 e diesel foram utilizadas no teste de 

desempenho do motor diesel, com velocidades variáveis entre 1500 rpm a 2400 rpm, 

com um intervalo de 100 rpm. Os ensaios de emissões em motores foram realizados em 

2200 rpm a 100% e 80% de posição do acelerador. Em comparação ao diesel, observou-

se redução no nível de som do motor para as misturas de biodiesel, diminuição no 

torque e na potência de frenagem e aumento de consumo específico das misturas B5 e 

B15, em toda a faixa de velocidade. No caso de emissões de escape de motores a gás, 

foram encontrados para os biodieseis menores índices de emissões de HC, CO, CO2 e 

NOx.  
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3.2 Lubrificantes: aspectos genéricos e desgastes de materiais causados por 

biolubrificantes 

 

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

origem mineral (não renováveis), cuja composição final pode ter de 60% a 99% de óleo 

base e o restante é aditivo. Em 2014, o Brasil se destacou como o sexto maior produtor 

mundial de lubrificantes, com produção estimada de 25.000 toneladas. Os 

biolubrificantes representam 2,8% do volume total de lubrificantes utilizados em todo o 

mundo, com liderança dos Estados Unidos com 44.200 toneladas. No Brasil, os 

biolubrificantes representam cerca de 5% do total de lubrificantes industrializados e 

consumidos no país, entretanto ainda são pouco competitivos, em custo, quando 

comparados aos obtidos pelas rotas convencionais (SILVA et al, 2015). 

Os óleos lubrificantes podem ser de origem animal ou vegetal (óleos graxos), 

derivados de petróleo (óleos minerais) ou produzidos em laboratório (óleos sintéticos), 

podendo ainda ser constituídos pela mistura de dois ou mais tipos (óleos compostos ou 

mistos). Os óleos lubrificantes derivados do petróleo bruto são obtidos a partir da 

refinação. Os métodos de refino de petróleo não permitem a obtenção direta de todos os 

tipos de óleos lubrificantes de que o mercado necessita, mas apenas poucas funções 

básicas. Quando misturados entre si, em diversas proporções, fornecem uma grande 

variedade de produtos para atender diversas aplicações. Com a evolução da qualidade 

dos lubrificantes, estes passaram a acumular novas funções, tais como: proteção contra 

erosão, auxílio às vedações, transferência de calor, dentre outros (MILLIGAN et al., 

2008; BOBZIN, 2002). 

As principais características dos óleos lubrificantes são a viscosidade, o índice de 

viscosidade (IV) e a densidade. A viscosidade mede a dificuldade com que o óleo escoa. 

Quanto mais viscoso, maior será a sua capacidade de manter-se entre duas peças móveis 

fazendo a lubrificação das mesmas. A viscosidade dos lubrificantes não é constante. Um 

aumento da temperatura provoca diminuição da viscosidade, proporcionando maior 

facilidade de escoamento. O Índice de Viscosidade (IV) mede a variação da viscosidade 

com a temperatura. Quanto maior o IV, menor será a variação de viscosidade do óleo 

lubrificante, quando submetido a diferentes valores de temperatura. A classificação 

denominada SAE (Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos EUA), classifica os 

óleos lubrificantes pela sua viscosidade, tais como: óleos de verão: SAE 20; óleos de 

inverno: SAE 0W e óleos multiviscosos (inverno e verão), dentre outras especificações. 
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A densidade indica a massa de um certo volume de óleo a uma certa temperatura, e é 

importante para indicar se houve contaminação ou deterioração de um lubrificante 

(TERENTYEV et al., 2014; QIAN et al., 2013). 

O desenvolvimento de lubrificantes de alto desempenho desperta o setor de 

transporte, que basicamente utiliza propulsão a Motores de Combustão Interna (MCI), 

uma máquina térmica, predominantemente composta por metais de ferro, cobre e 

alumínio, que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia 

mecânica, e é um dos principais emissores de CO2 e, portanto, justificam-se os 

crescentes interesses em materiais que garantam um melhor selamento da câmara de 

combustão.  Um dos sistemas mais estudados num MCI é constituído pelo anel de 

pistão/cilindro, que proporciona a separação física entre a câmara de combustão e o 

reservatório de óleo lubrificante, e ainda, é responsável pelas perdas mecânicas do 

motor (ALI et al. 2015; ALQUBEISSI et al., 2015; KIEFER, 2015; MEDEIROS, 2015; 

ZEYMER et al., 2015; YAMAZAKI et al., 2015).  

Atualmente no desenvolvimento de novos materiais objetiva-se atingir níveis 

maiores de rendimentos em que se incluem: resistência térmica, estabilidade 

lubrificante, redução de emissões, redução de desgaste de peças, dentre outros, Neste 

contexto, em muitas pesquisas busca-se a melhoria do desempenho do processo de 

combustão, novos aditivos lubrificantes e desenvolvimento de melhores combustíveis, 

com destaque para o mercado dos biolubrificantes, que atuam de forma preventiva ao 

desgaste de metais, reduzindo o atrito entre peças metálicas.  

O atrito corresponde á resistência ao movimento entre duas superfícies em 

movimento relativo, e conceitualmente foi denominado de atrito cinético; na ausência 

de movimento, é denominado de atrito estático. Duas áreas superficiais, quando estão 

em contato, são tocadas apenas nos pontos mais altos das superfícies, independente da 

área aparente do contato entre dois corpos.  

Representativamente, na Figura 3.10, as superfícies sob carregamento iniciam 

contato nos pontos mais altos e, mesmo sob baixo nível de carga, a tensão atinge o 

limite de escoamento dos materiais e surge uma deformação plástica. Esta deformação 

localizada resulta na formação de junções, que sob a ação deslizante causa o surgimento 

da força de atrito (ALVAREZ-FLOREZ; EGUSQUIZA, 2015; FEYZULLAHOGLU, 

2015). Um aumento da fricção acarreta um alto consumo de combustível, contaminação 

do lubrificante com fuligem e combustível não queimado, bem como aquecimento das 

superfícies e grande produção de emissões gasosas.  
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Figura 3.10 - Superfícies em atrito. 

 

(Fonte: ANDRADE NETO, 2014) 

A área de contato é igual a W/pe, em que (W) é a carga normal e (pe) a pressão de 

escoamento. A força de atrito (Fat) é o produto entre a resistência de cisalhamento e a 

área real total de contato (Equação 3.8) (YE et al., 2015; LI, C.; ZHAN, 2015). 

Fat = Ar.Tm                                         (3.8) 

em que Ar é a área total e Tm é a resistência de cisalhamento das junções metálicas. 

Substituindo a expressão para a área de contato obtêm-se as Equações 3.9 e 3.10, 

e na relação entre força de atrito e carga normal, tem-se o coeficiente de atrito (Equação 

3.11). 

Fat = (W/pe).Tm                                    (3.9) 

Fat = W. (Tm/pe)                                                     (3.10) 

µ = (Tm/pe)                                                                                      (3.11) 

A Figura 3.11 mostra um bloco arrastado por uma força F horizontal. Sobre o 

bloco atuam o peso mg, a força normal N que é igual ao peso, e a força de atrito Fk entre 

o bloco e o plano sobre o qual desliza. Se o bloco desliza com velocidade constante a 

força aplicada F será igual a força de atrito por deslizamento Fk (PRABHUDEV et al., 

2014; SUZUKI; INOUE, 2013). 
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Figura 3.11 - Atrito por deslizamento. 

 

(Fonte: ANDRADE NETO, 2014)  

 

Ao duplicar a massa m do bloco que desliza, colocando sobre este outro igual, a 

força normal N é duplicada, a força F com que movemos o bloco se duplica e 

portanto Fk é duplicada. Desta forma, a força de atrito por deslizamento Fk é 

proporcional à força normal N (Equação 3.12). 

Fk = k N                                                                   (3.12) 

em que a constante de proporcionalidade k é um número sem dimensões que é 

denominado coeficiente de atrito cinético. 

O valor de k independe parcialmente do valor da velocidade para velocidades 

relativamente pequenas entre as superfícies, e decresce lentamente quando o valor da 

velocidade aumenta. 

A força de atrito entre dois objetos que não estão em movimento relativo pode ser 

esquematicamente representado de acordo com a Figura 3.12. 

A força F aplicada sobre o bloco aumenta gradualmente, porém o bloco 

permanece em repouso. Como a aceleração é zero, a força aplicada é igual e oposta à 

força de atrito Fs (Equação 3.13). 

 

F = Fs                                             (3.13) 

 

A máxima força de atrito corresponde ao instante em que o bloco está a ponto de 

deslizar (Equação 3.14). 
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Fs máx = sN                                                       (3.14) 

 

em que a constante de proporcionalidade s é denominada coeficiente de atrito estático. 

 

Figura 3.12 - Força de atrito estático. 

 

 

(Fonte: ANDRADE NETO, 2014) 

 

 

 

Os coeficientes estático e cinético dependem das condições de preparação e da 

natureza das duas superfícies e são parcialmente independentes da área da superfície de 

contato. A Tabela 3.2 destaca os coeficientes de atrito estático e cinético de diferentes 

materiais (MANOHARA et al., 2012). 
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Tabela 3.2 - Coeficientes de atrito estático e cinético (Fonte: MANOHARA et al., 2012). 

 

Superfícies em contato s k 

Cobre sobre aço 0.53 0.36 

Aço sobre aço 0.74 0.57 

Bronze sobre aço 0.38 0.18 

Aço sobre ferro 0.30 0.19 

Bronze sobre bronze 0.37 0.20 

Alumínio sobre aço 0.61 0.47 

  

 

3.2.1 Desgaste de materiais 

O estudo do efeito de óleos lubrificantes em metais objetivando-se a manutenção 

de máquinas vem sendo implementada como uma parte do programa de manutenção 

preditiva, em que as propriedades físico-químicas do óleo são estudadas para determinar 

o tempo apropriado de troca de óleo, bem como a avaliação do desgaste do motor que é 

monitorado através dos teores de metais no óleo. A determinação desses metais é muito 

útil, ainda, na prevenção de falhas do motor, no controle da qualidade do motor e no 

controle de qualidade, pela identificação de adulterações específicas (RAADNUI, 2015; 

WOLDMAN et al., 2015; ZHENG et al., 2014; CARBALLO et al., 2013; 

CARBALLO-PARADELO, 2012; POHL et al., 2010; BELLIDO-MILLA et al., 2002; 

SANZ-SEGUNDO et al., 2002). 

O desgaste de metais pode ser definido como a perda progressiva de material de 

duas superfícies sob movimento relativo. De forma geral, um elevado atrito pode 

provocar à ocorrência do desgaste, especialmente na ausência de um filme lubrificante 

que separe totalmente as superfícies. O desgaste de material acontece pelo efeito de 

riscamento de uma superfície pela outra de maior dureza, denominado desgaste 

abrasivo. Neste caso, a taxa de desgaste depende do grau de penetração da partícula na 

superfície do componente e é também proporcional à dureza do mesmo (CORREA et 

al., 2015; XU et al., 2015; GAO-LIAN et al., 2014; YUN-JIE et al., 2014). Os 

mecanismos de desgaste que causam mais falhas em equipamentos e têm maiores 

ocorrências em MCI são os abrasivos, os químicos e os adesivos (LIU et al., 2015; 

TUNALI, 2015). 
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O desgaste químico ocorre em função das reações químicas combinadas com 

ações mecânicas nas superfícies sob movimento relativo. As superfícies sob movimento 

causam a remoção de produtos das reações químicas superficiais e, como consequência, 

surge uma superfície limpa que fica exposta ao ambiente e propensa a novas reações. 

Esse processo de reação, remoção dos produtos e nova reação são contínuos, até que 

promovam folgas e a presença de “debris” (fragmentos), com consequente ocorrência 

simultânea de reações e outros mecanismos de desgaste (NEISH et al., 2015). O 

desgaste adesivo se caracteriza quando, resíduos do desgaste se depositam nas escaras 

do desgaste, formando uma fina camada que endurece durante o atrito (CESCHINI et 

al., 2015). Para reduzir esses tipos de danos, os aditivos antidesgaste presentes nos 

lubrificantes têm papel fundamental. 

 

3.2.2 Desgastes de materiais causados por biolubrificantes  

 

De acordo com as propriedades físico-químicas dos lubrificantes e a região que se 

deseje um melhor resultado para reduzir um determinado atrito, a lubrificação pode ser 

classificada como: hidrodinâmica, elastohidrodinâmica, marginal, mista e limite. Em 

todo o processo de lubrificação, além de separar as superfícies, a camada tem a função 

de retirar do sistema o calor e detritos gerados na interação das superfícies. Esta camada 

lubrificante pode ser constituída por uma variedade de líquidos, sólidos ou gases, puros 

ou em misturas (LI et al., 2015).  

A lubrificação hidrodinâmica ocorre quando duas superfícies em movimento 

relativo são separadas por uma película de um fluido lubrificante. A lubrificação 

hidrodinâmica acontece quando a espessura do filme de fluido lubrificante entre as 

superfícies deslizantes é maior que três vezes a rugosidade combinada das duas 

superfícies (KHOSLA et al., 2015; HOU et al., 2014).  

Para o contato entre superfícies não conformes ou altas pressões de contato o 

filme hidrodinâmico não suporta todo o carregamento da junta lubrificada. Os corpos 

em contato deformam-se dentro da zona elástica, como em contato Hertziano, e a carga 

é parcialmente suportada também pelo material. Nestas condições, a viscosidade do 

fluido tende a aumentar significativamente. A condição de lubrificação 

elastohidrodinâmica pode gerar a separação completa entre as superfícies, provendo 

filmes de espessura entre 0,025 μm e 1,25 μm (TAKIWATARI et al., 2015; WANG et 

al., 2015a).  
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A forma mais extrema de lubrificação acontece quando a espessura do filme de 

fluido lubrificante, entre as superfícies deslizantes, é menor que a rugosidade 

combinada das duas superfícies. Neste caso, existe contato metal/hidráulico e a força de 

sustentação da carga é suportada pelo contato entre as asperezas lubrificadas, não 

existindo pressão hidrodinâmica, com pressão resultante do contato entre as asperezas 

das duas superfícies (GORGES; BROCK, 2014; KALIN; VIZINTIN, 2004). 

A lubrificação mista acontece quando a espessura do filme lubrificante é entre 

uma e três vezes maior que a rugosidade combinada das duas superfícies. Neste caso, 

parte da peça (mancal) opera no regime hidrodinâmico e parte no regime marginal 

(STICKEL et al. 2015). 

Quando a película protetora apresenta uma espessura mínima do ponto de vista 

prático, podendo chegar a ser “monomolecular”, sendo desenvolvida devido a 

moléculas depositadas nas superfícies de contato, denomina-se lubrificação limite. 

Quando essa camada é destruída ocorre o atrito seco e, por conseguinte, o desgaste da 

peça. Esse tipo de lubrificação ocorre devido à impossibilidade de manter uma película 

contínua e de espessura adequada entre as superfícies, por diversos motivos, tais como:  

baixa velocidade de uma superfície em relação a outra e alta pressão entre as superfícies 

(RAMACHANDRAN; LEIGHTON, 2010). 

Nicolau et al. (2014) avaliaram a lubricidade do diesel S10 (10% de enxofre) e 

S20 (20% de enxofre), bem como misturas de diesel/biodiesel. As amostras foram 

caracterizados pelo teor de N2, densidade, diâmetro da escara de desgaste (medida como 

WSD) e viscosidade. No caso das amostras de diesel, a densidade, o teor de N2 e a 

viscosidade demonstraram comportamento linear com a composição de enxofre (10% e 

20%). No entanto, a lubrificação, medida como WSD, não segue o comportamento 

linear com a composição. Foi observada uma correlação linear entre a resistividade 

elétrica e WSD, que permitiu a determinação de lubricidade em misturas diesel. A 

adição de 1%, 3%, 5% e 10% de biodiesel de óleo de soja (B1, B3, B5 e B10, 

respectivamente) não modificou significativamente, a densidade e a viscosidade das 

misturas. A relação entre a capacidade de lubrificação ou da resistividade elétrica, em 

função da adição de biodiesel, foi quantitativamente descrita por função exponencial. 

As adições (B1 - B10 de biodiesel de óleo de soja), possibilitaram redução significante 

dos valores WSD das amostras, com máximos de 500 µm (diesel) e 200 µm 

(diesel/biodiesel).  

https://portogente.com.br/portopedia/atrito-84384
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 Chong e Ng (2016) analisaram as características de fricção de contorno para 

diferentes tipos de biodieseis derivados de coco, palma, azeitona, canola e soja, em 

diferentes cargas aplicadas e velocidades de deslizamento sobre uma superfície ultra-

suave. As propriedades tribológicas foram investigadas utilizando-se Microscopia de 

Força Lateral (LFM) e a técnica de imagiologia de fluido. As medidas foram realizadas 

em condições ambientes com 45% de umidade relativa, utilizando-se sondas Si3N4 

AFM (PPP-CONTSCR) com constante da mola nominal de 0,2 N/m e raio de cerca de 

10 nm. A superfície da amostra testada consiste em um sólido em camadas, constituído 

por folha de cobre depositado sobre um substrato de silício, tendo uma rugosidade da 

superfície (Ra) de 0,6 nm. Antes do ensaio, a superfície foi limpa utilizando um banho 

de ultrassom, seguindo de secagem. O atrito limite foi medido utilizando-se a 

abordagem de energia de ativação térmica Eyring modificado. Neste estudo, concluiu-se 

que houve lubrificação eficaz, em que os resultados com biodiesel de soja foram mais 

eficazes do que o observado para biodiesel de óleo de coco.   

Shukla et al. (2006) avaliaram a resistência à corrosão por desgaste de alguns 

recobrimentos de titânio (TiN, TiAlN, TiCN) sobre aço que constitui o sistema de 

injeção, quando em contato com diesel e biodiesel contendo 1% de água. Os resultados 

desse trabalho dão subsídios para o desenvolvimento de materiais mais resistentes à 

ação de biocombustíveis.  

Crawshaw et al. (2006) estabeleceram que misturas de biodiesel/diesel (5% - 

25%) podem ser utilizadas como aditivo anticorrosivo ao diesel, com bons resultados 

avaliados em estudos tribológicos, em motor automobilístico.  

 

3.2.3 Mercado de biolubrificantes 

 

Nos anos 2011 e 2012, a produção brasileira de óleos básicos, utilizados na 

fabricação de lubrificantes, totalizou aproximadamente 680 milhões de litros, com 

produção significativa nas seguintes refinarias: Duque de Caxias (REDUC - RJ), 

Landulpho Alves (RLAM - BA) e Lubrificantes e Derivados do Nordeste (LUBNOR - 

CE). Em 2013 e 2014, houve um aumento da ordem de 80 milhões de litros, atendendo 

a demanda interna e possibilitando expansão do mercado pela exportação. No entanto, 

para a produção de bases minerais, o Brasil importa o petróleo leve árabe. Essa escolha 

se deve à elevada densidade do petróleo brasileiro e a falta de investimento nas 

refinarias de petróleo nacional. Esta importação cria para o país uma indesejável 
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dependência e, mesmo assim, o mercado nacional ainda carece da elevação desta 

importação (Figura 3.13 e Figura 3.14).  

O óleo mineral produzido no Brasil pertence ao grupo I, que possui baixa 

qualidade para a produção de lubrificantes de alto desempenho, por possuir alto teor de 

enxofre, baixo teor de saturados, e baixo índice de viscosidade (Tabela 3.3) (PAREDES 

et al., 2014). 

 

Figura 3.13 - Indicadores de produção e importação (2013, 2014) de óleos básicos minerais. 

 

 (Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015) 

 

 

Figura 3.14 - Evolução do mercado de importação de óleos básicos minerais. 

 

 (Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015) 
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A população mundial consome cerca de 45 bilhões de litros de lubrificantes por 

ano, originando aproximadamente 20 bilhões de litros de óleo usado; desses, apenas 

50% é destinado ao rerrefino (SINDIRREFINO, 2015). Em 2014, o Brasil se tornou o 

6° maior mercado de lubrificantes do mundo (3,4% do mercado global), com um 

consumo, em 2014, de 1,36 milhões de toneladas, sendo o 6° maior gerador de óleo 

usado (Figura 3.15 e Tabela 3.4). No entanto, apenas 50% do óleo usado é coletado e 

usado adequadamente.   

 

Tabela 3.3 - Classificação de óleos básicos minerais (Fonte: SINDIRREFINO, 2015). 

 

 

 

 

Figura 3.15 - Mercado mundial de óleos lubrificantes.  

 

 

(Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015) 

 

Grupos 
Teor de saturados 

(%) peso 

Teor de enxofre 

(%) peso 
Índice de viscosidade 

I ˂ ou = 90 ˃ ou = 0.003 80 a 119 

II ˃ 90 ˂ 0.03 80 a 119 

III ˃ 90 ˂ 0.03 ˃ ou = 120 

IV  PAOs (polialfaolefina)  

V  Ésteres sintéticos/óleos naftênicos/outros  

VI  PIOs (Poli-internal olefinas)  
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Tabela 3.4 - Mercado brasileiro de lubrificantes (Fonte: MMA, 2015). 

 

Ano Consumo m
3 

Coleta m
3 

Percentual 

1993 903.504 103.928 11.46 

2003 937.989 239.286 25.51 

2013 1.599.069 473.567 37.40 

2014 1.360.000 518.160 38.10 

 

 

Atualmente, estima-se que 40% de todos os lubrificantes são liberados no meio 

ambiente, contaminando rios e solos.  A queima sem tratamento gera compostos 

clorados, monóxido de carbono, metais pesados e substâncias tóxicas e corrosivas. A 

cada 10 litros de lubrificantes queimados são produzidos 20 g de metais pesados. A 

Resolução CONAMA 262/2005 estabelece que produtores e importadores são 

obrigados a coletar todo óleo usado e contaminado (OLUC), ou então garantir o custeio 

de toda a coleta realizada. Através da técnica de rerrefino é possível recuperar os óleos 

OLUC, via processo de oito etapas: termocraqueamento a vácuo, sulfonização, 

neutralização, clarificação, filtração, desaeração, correção de viscosidade e 

ultrafiltração, seguido das análises de controle de qualidade. O rerrefino consiste em um 

processo no qual se obtêm óleos básicos por meio do refino de lubrificantes usados ou 

contaminados; é uma alternativa para suprir a demanda, e, mesmo tendo um baixo valor 

agregado do produto final, representa uma redução de aproximadamente 30% do déficit 

comercial do segmento de lubrificantes. No Brasil, em 2012, o índice de rerrefino teve 

média de 36,9%; já para 2015, a exigência mínima é de 38,5% (CARLTON et al., 2015; 

ABDULLAH et al., 2014).  

A Figura 3.16 mostra a tendência de práticas mundiais para coleta de OLUC, 

sendo o Japão o pioneiro neste tipo de coleta (69% de OLUC). A Figura 3.17 mostra a 

produção mundial somada ao quantitativo destinado ao rerrefino de óleos lubrificantes.  
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Figura 3.16 - Práticas mundiais de coleta de OLUC. 

 

 (Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015) 

 

 

Figura 3.17 - Evolução do mercado mundial de óleos básicos lubrificantes: produção e refino. 

 

(Fonte: adaptado de SINDIRREFINO, 2015) 

 

 

Com o surgimento de motores cada vez mais potentes, os óleos lubrificantes 

sintéticos passaram a ser produzidos a partir de outros compostos químicos não 

presentes no petróleo. Estes lubrificantes possuem uma curva de viscosidade mais 

constante, independente da temperatura de funcionamento do motor, evitando sua 

carbonização. Indicado principalmente em motores de alto desempenho, o uso do 



62 

 

lubrificante sintético pode proporcionar aumento da vida útil do motor e maior 

eficiência, garantindo lubrificação superior à dos minerais. A extensão da vida útil do 

motor é explicada por essa maior lubricidade, que diminui o desgaste causado pelo 

atrito entre as peças, embora com preço de mercado mais elevado. Com a maior 

lubrificação do motor, parte do calor, antes gerado pelo atrito com uso dos óleos 

minerais, é aproveitada como energia mecânica com o uso de sintéticos, proporcionando 

também maior economia de combustível (KOZDRACH, 2012). 

O lubrificante semissintético é uma mistura de lubrificante mineral com 

sintético, com desempenho e preço intermediário entre um e outro. Esses lubrificantes 

são recomendados para motores mais potentes que os motores que usam óleos minerais, 

atingindo um nível de rotação acima da média, consequência de terem menor 

quantidade de compostos de carbono mineral, provocando menos carbonização nas 

câmaras de combustão e facilitando a entrada e saída dos gases de admissão e escape, 

além de evitar problemas do tipo “batida de pino” (ignição instantânea). Formam 

também uma película protetora nas paredes dos cilindros, diminuindo o atrito entre as 

partes móveis durante o arranque (PATIL; SEN, 2002). 

Com relação ao mercado de biolubrificantes o Brasil desponta como um país 

promissor, já que tem grande representatividade de produção de matéria-prima 

(principalmente plantas oleaginosas), com boas perspectivas para se tornar competitivo 

no mercado internacional. Apesar disso, a rota tecnológica ainda está no início de seu 

desenvolvimento, de forma que alguns elos da cadeia produtiva não se provaram 

economicamente viáveis.  

Um dos principais entraves para o desenvolvimento dessa indústria é a baixa 

coordenação entre os diferentes elos da cadeia produtiva e consumidora, gerando 

prejuízos principalmente na coleta de óleos usados. Enquanto algumas culturas de 

oleaginosas não possuem escala de produção suficiente para atender ao mercado 

potencial, outras, como a soja por exemplo, compete com os setores industriais de 

biocombustíveis e alimentícia (MMA, 2015). 

Os biolubrificantes representam 1,8% do volume total de lubrificantes no mundo, 

em que os Estados Unidos lideram o mercado com 44.200 toneladas; na Alemanha são 

produzidos cerca de 35.000 toneladas, que equivalem a 4% do mercado global (900.000 

toneladas); o mercado brasileiro é estimado em 25.000 toneladas, com cerca de 5% do 

total de lubrificantes industrializados (SINDIRREFINO, 2015; MMA, 2015). A Tabela 

3.5 mostra a demanda brasileira de óleo lubrificante. 
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Tabela 3.5 - Demanda de óleo lubrificante no Brasil, em litros (Fonte: MMA, 2015). 

 

Tipo de óleo 2013 2014 2015 

Mineral 515x10
6 

54,85x10
6 

583x10
6 

Semissintético 275x10
6 

292x10
6 

315x10
6 

Sintético 138x10
6 

14,75x10
6 

158x10
6 

Vegetal 0.0245.10
6 

0,0252x10
6
 0,0251x10

6 

Total da demanda 928.02x10
6 

988,02x10
6 

1056,02x10
6 

    

 

 

Cerca de 100 milhões de toneladas de óleos vegetais são produzidos anualmente, 

sendo que 90% são destinados ao uso alimentício, 9% para a produção de sabão e 1% 

em aplicações como lubrificantes, tintas e vernizes. Aproximadamente 85% dos 

lubrificantes utilizados em todo o mundo são de origem mineral (não renováveis), em 

que a composição final pode ter de 60% a 99% de óleo base, sendo o restante aditivos 

(MMA, 2015).   

Os óleos vegetais possuem boa lubrificação, alto índice de viscosidade, alto ponto 

de fulgor, baixa volatilidade e melhor equilíbrio térmico (entre 330 °C a 400 °C para 

começar a perda de massa com o aumento da temperatura). Os óleos minerais e 

sintéticos começam a perder massa entre 200 °C e 250 °C, respectivamente. Em 

contrapartida, os óleos vegetais são mais susceptíveis à degradação oxidativa e 

solidificação a uma temperatura moderada. Essas propriedades são atenuadas com o uso 

de aditivos. Portanto, dentre os principais desafios para um aumento de produção de 

biolubrificantes encontram-se: barateamento de matéria-prima, redução da instabilidade 

oxidativa e hidrolítica e redução do crescimento microbiológico (LUNA et al., 2011). 

Neste contexto, é conhecido que modificações químicas, tais como epoxidação, 

esterificação e hidrogenação proporcionam melhorias nas propriedades físico-químicas 

dos óleos vegetais, com significante melhoria das propriedades anticorrosivas e 

afinidade com a superfície do metal (PINHO; SUAREZ, 2013; RAMALHO; SUAREZ, 

2013; SILVEIRA et al., 2006).   

A corrosão do alumínio por biodiesel está intimamente relacionada ao grau de 

pureza desse biocombustível. Os resultados obtidos até o momento indicam que aços 

inoxidáveis e alumínio são materiais compatíveis com biodiesel, enquanto que bronze, 

latão, cobre, chumbo, estanho, zinco, ferro e níquel são incompatíveis, diminuindo a 

estabilidade do biodiesel e aumentando o seu poder corrosivo. A corrosividade do 
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biodiesel está associada com o seu grau de insaturação e com a quantidade de água 

presentes, podendo ainda estar relacionada com sua degradação microbiana, 

analogamente ao diesel (KAUL et al., 2007).  

Estudos de avaliação da corrosividade de diferentes tipos de biodiesel oriundos 

de oleaginosas sobre diversos materiais metálicos e poliméricos encontram-se em 

execução. O objetivo é estudar a compatibilidade dos diferentes materiais com biodiesel 

e suas misturas com combustíveis minerais (MONTEIRO et al., 2007).  

 

3.3 Biocombustíveis: aspectos genéricos e desenvolvimento tecnológico 

 

 O desenvolvimento e inserção no mercado de tecnologias limpas, permitiu a 

utilização de fontes alternativas com diversas aplicações industriais no âmbito de peças 

e serviços com destaque para o setor automobilístico. Neste contexto, o biodiesel ocupa 

lugar de destaque por ser biodegradável, com composição química isenta de compostos 

sulfurados e aromáticos (presentes no diesel), o que reduz os riscos toxicológicos. 

Biodieseis são compostos de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, e 

podem ser obtidos a partir da transesterificação, hidroesterificação, hidrólise, dentre 

outros, de gorduras de origem vegetal ou animal.  

 Este tipo de combustível alternativo deriva de fontes renováveis, com destaque 

para os óleos vegetais, e pode ser utilizado em misturas com o óleo diesel, tais como: 

B2 (2% biodiesel e 98% diesel), B5 (5% biodiesel e 95% diesel), B7 (7% biodiesel e 

93% diesel), B20 (20% biodiesel e 80% diesel), dentre outros. Proporções volumétricas 

entre 5% e 20% resultantes destas misturas são as mais utilizadas devido a algumas 

vantagens, citando apenas um exemplo, destaca-se que a mistura com óleo diesel de 

reduzido teor de enxofre é uma alternativa viável como lubrificante. Neste contexto, a 

mistura B5 para uso em motores automobilísticos não requer nenhum tipo de adaptação, 

já que proporciona queima eficaz, com redução de impactos ambientais, agregando, 

portanto, valor biotecnológico ao produto (ANP, 2014; PATIL et al., 2000).  

 Vegetais oleaginosos, devido ao elevado teor de óleo, são os mais utilizados em 

reações de transesterificação, em que triacilgliceróis reagem com um álcool de cadeia 

curta [na presença de um catalisador (ácido ou básico)], preferencialmente utiliza-se o 

etanol, que possibilita lubricidade satisfatória com baixo poder corrosivo 
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(MENEGHETTI et al., 2013; AZEVEDO; BELTRÃO, 2007; FERRARI; SOUZA, 

2006; BRAILE; CAVALCANTI, 1993).  

O B100 é preferencialmente fabricado através de um processo químico conhecido 

como transesterificação, com produção significativa de glicerina, que deve ser separada 

na etapa de finalização do processo, e é aproveitada para fabricação de sabões. O 

produto principal é denominado de biodiesel (ésteres semissintéticos). A qualidade do 

biocombustível está diretamente correlacionada com o teor de hidrocarbonetos que são 

responsáveis pela lubricidade, bem como pelos teores residuais de enxofre (na forma 

ácida H2S), que em percentuais elevados inviabiliza a utilização do biodiesel (MEIRA 

et al., 2011; JOSHI et al., 2010; SUAREZ et al., 2009; FARIA et al., 2007; KNOTHE; 

STEIDLEY, 2005; COSTA NETO et al., 2000; BRAILE; CAVALCANTI, 1993).  

Atualmente a produção de biodiesel cresce mundialmente em função da 

necessidade de se ter energia obtida de fontes renováveis. Os Estados Unidos, o Brasil, 

alguns países da União Europeia (Alemanha, por exemplo), e a Argentina lideram a 

produção mundial (COSTA et al., 2013; SOUSA; RIBEIRO, 2012; CORDEIRO; 

RAMOS, 2010).  

Com relação às questões que motivam as discussões sobre tecnologias e fontes de 

energia renováveis, encontram-se: o aumento da demanda pelo consumo de 

combustíveis, esgotamento das reservas de petróleo, agravamento da poluição, chuvas 

ácidas, aquecimento global e crises econômicas mundiais. Neste contexto, destaca-se a 

produção mundial de biodieseis como fonte de energia sustentável, economicamente 

viável com redução drástica de impactos ambientais. Limitações tecnológicas ou 

processamento industrial (elevada produtividade), bem como adversidades climáticas, 

questões sazonais, ocorrência de pragas, doenças e ervas daninhas são alguns dos 

problemas recorrentes no setor industrial dos biocombustíveis (HOMIAK, 2014; WU et 

al., 2013; MIAO; WU, 2006; ANTOLIN et al., 2002; SCHUCHARDT et al., 2001).  

Nos itens a seguir, aborda-se o biodiesel, com destaque específico para: aspectos 

genéricos, desenvolvimento tecnológico, consumo mundial, viabilidade econômica e 

ambiental, bem como vantagens e desvantagens do uso de diferentes fontes de 

biocombustíveis.  
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3.3.1 Biodiesel: aspectos históricos 

  

No mundo, a história do aproveitamento de óleos e gorduras e seus derivados 

começou no ano de 1900, quando Rudolph Diesel, inventor do motor à combustão 

interna que leva seu nome, utilizou em seus ensaios petróleo cru e óleo de amendoim. 

Nessa época, outros países desenvolveram pesquisas; apenas exemplificando, o Instituto 

Francês do Petróleo realizou em 1940 diversos testes utilizando a tecnologia belga para 

produção de biodiesel a partir de dendê e etanol (İLKILIÇ et al., 2015; GATEAU et al., 

1985). 

Em vários países, a maioria das pesquisas têm concentrado os estudos nas 

misturas B50-B100, por proporcionarem maior economia de combustível fóssil, e B20-

B40, por serem consideradas misturas que geram ótimo desempenho em veículos, 

principalmente em relação a emissões de gases de efeito estufa. Misturas menores do 

que B10 têm garantia de fabricantes em muitos países de acordo com a norma 

legislativa British Standard BS EN 590, que descreve as propriedades físicas a que todo 

combustível diesel automotivo deve atender, caso seja vendido no Reino Unido, nos 

demais países da União Europeia, Croácia, Islândia, Noruega e Suíça (ROPKINS et al., 

2007).  

O Brasil é pioneiro na América Latina no que diz respeito ao uso de 

biocombustíveis. As primeiras tentativas de utilização de biodiesel tiveram início na 

década de 1970 e não foram motivadas por questões ambientais, e sim como estratégia 

para superar crises econômicas, aproveitamento de matéria-prima regional e conquista 

de independência energética (İLKILIÇ et al., 2015; RAMOS et al., 2011; ROPKINS et 

al., 2007; SCHUCHARDT et al., 2001; GATEAU et al., 1985).  

Em 1983, o Governo brasileiro, motivado pelo aumento do preço do petróleo e 

sendo este uma fonte energética esgotável, determinou a implantação do Programa de 

Óleos Vegetais (Projeto OVEG), no intuito de viabilizar o uso do biodiesel, bem como 

suas misturas com diesel. Neste contexto, encontra-se o uso de biodieseis em motores a 

combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para 

geração de energia, objetivando substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem 

fóssil. 

As pesquisas sobre o biodiesel proporcionaram, em 2005, o sancionamento da Lei 

11.097 que possibilitou o uso de biodiesel na matriz energética brasileira e estabeleceu 

que a partir de Janeiro de 2008, todo o diesel de petróleo comercializado no território 
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nacional, deveria conter 2% de biodiesel (B2) e ainda, que, em 2013, o percentual da 

mistura deveria atingir 5% (B5). No entanto, na Resolução nº 2 do Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE), publicada em Março de 2008, determinou-se que a partir 

de 1 de Julho de 2008, o teor obrigatório de biodiesel em mistura deveria subir para 3%. 

Apesar da descoberta de grandes reservas de petróleo na camada do pré-sal, o Governo 

Federal manteve a aprovação antecipada do uso da mistura B5, que começou a vigorar 

em 1 de Janeiro de 2010, sendo instituído o B7 que se encontra em uso (ROSA et al, 

2012).  

A França e a Alemanha foram os primeiros países a utilizarem as misturas 

biodiesel/diesel (ANP, 2014). Em Curitiba (PR) utiliza-se o B100 (biodiesel de soja) em 

parte de sua frota de ônibus, tendo sido reduzido no meio ambiente 70% dos índices de 

opacidade e 30% de monóxido carbono (ROSA et al, 2012). 

O controle sobre índices poluentes, a partir de qualquer matéria-prima para a 

produção de biodiesel, deve acontecer de acordo com especificações industriais, a nível 

internacional, por exemplo, de acordo com a norma ASTM D6751. Nos EUA, o 

biodiesel é o único combustível alternativo a obter completa aprovação no Clean Air 

Act de 1990 e encontra-se autorizado pela Agência Ambiental Americana (EPA) para 

venda e distribuição. No Brasil a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador destas atividades.  

 

3.3.2 Matéria-prima para obtenção de biodiesel 

 

Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com 

destaque para o café, a soja e a laranja. O Brasil detém uma das maiores biodiversidades 

do mundo, com uma flora que possui 55 mil espécies conhecidas, além de inúmeras 

outras não catalogadas ou mesmo desconhecidas pela ciência botânica. Esta riqueza se 

deve, principalmente, à sua posição geográfica privilegiada, ao clima e umidade 

adequados e a inúmeros outros fatores bióticos e abióticos. No entanto, esta diversidade 

genética nem sempre existiu, mas foi se constituindo com o passar dos séculos, por 

meio da migração de plantas e animais, vindas de outros países (MMA, 2015).  

Nos Estados Unidos, por exemplo, onde existem aproximadamente mil variedades 

cultivadas, 99,7% não são originárias deste país, com exceção apenas das alcachofras-

de-jerusalém, das cerejeiras silvestres e do girassol (CRUCIBLE GROUP, 1995). 
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As matérias-primas vegetais utilizadas como biodiesel, originam a produtividade 

de óleos de soja, algodão, babaçu, mamona, girassol, milho, linhaça, amendoim, pinhão-

manso, palma (dendê), colza, canola, dentre outros, sendo que as matérias-primas de 

óleo de soja e de palma são os mais utilizados mundialmente. Entre as alternativas de 

matérias-primas para a produção de biodiesel, existem outras possibilidades, como as de 

origem animal, tais como sebo bovino, suíno e de ave. Em adição, óleos utilizados em 

frituras, também podem ser recuperados para produzir biodiesel. Biodieseis podem ser 

obtidos por processos químicos de transesterificação (Figuras 3.18 e 3.19). Neste 

processo, um éster é transformado em outro, através da troca do grupo RO
-
 presente no 

éster original, por outro grupo semelhante proveniente de um álcool na presença de um 

catalisador ou não (condições supercríticas), para dar origem ao biodiesel (mono-alquil 

ésteres) (MOTA; PESTANA, 2011; PAULA et al., 2011; RAMOS et al., 2011; GAMA 

et al., 2010; BRASIL, 2005). Na Tabela 3.6 encontram-se as principais características 

de diversas oleaginosas com potencial de produção de biodiesel no Brasil. 

 

Tabela 3.6 - Características das principais oleaginosas (Fonte: ANP, 2008). 

 

 

 

A soja (Glycine max L. Merrill) se destaca na produção de biodiesel, mesmo 

tendo um  rendimento relativamente baixo em comparação a outras oleaginosas, em 

função de resistência a variações climáticas, sendo que as temperaturas ótimas para o 

melhor desenvolvimento estão entre 20 °C e 35 °C.  

Precipitações pluviométricas anuais de 700 a 1.200 mm bem distribuídas 

preenchem perfeitamente suas necessidades hídricas. Regiões com excessiva umidade 

não são adequadas para o seu cultivo. Com relação ao óleo de Cocos nucifera L., para 

Espécie Nome Popular Fonte de óleo Teor de óleo(%) (t.ha-4) 

Attalea speciosa Mart. babaçu Semente 66 0,1 - 0,3 

Brassica napus L. canola Grão 40 - 48 0,5 - 0,9 

Cocos nucifera L. coco Fruto 55 - 60 1,3 - 1,6 

Elaeis guineensis Jacq. dendê Semente 22 3,0 - 6,0 

Glycine max (L.) Merr. soja Semente 18 0,2 - 0,6 

Gossypium hirsutum L. algodão Semente 15 0,1 - 0,2 

Helianthus annuus L. girassol Semente 38 - 48 0,5 - 1,9 

Persea americana 

Mill. 
abacate Fruto 7,0 - 35 1,3 - 5,0 

Ricinus communis L. mamona Semente 45 - 48 0,5 - 1,0 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
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que o coqueiro tenha maior produtividade, a temperatura média anual deve estar em 

torno de 27 °C, com temperatura mínima mensal igual ou superior a 18 °C. O período 

de insolação deve estar entre 1800 e 2000 horas anuais.  

A precipitação pluviométrica considerada ideal deve estar entre 1.500 e 1.800 

mm/ano, com distribuição mensal nunca inferior a 130 mm - 150 mm. As maiores 

plantações brasileiras de Cocos nucifera L. encontram-se na faixa litorânea do nordeste, 

que contribui com aproximadamente 81% da produção nacional, situações não 

observadas em outras regiões do país. Para a espécie Helianthus annus L. (girassol) a 

temperatura ótima para o seu desenvolvimento está em torno de 27 °C a 28 ºC. 

A espécie Elaeis guineensis Jacq. (dendê) atinge até 15 m de altura, sendo a 

produção de cachos iniciada 3,5 anos após plantio com médias mínimas de temperatura 

superiores a 24 °C. Brassica napus L. (canola) requer solos úmidos boa parte do ano, 

limitando seu cultivo em larga escala. Ricinnus Communis L. (mamona) é considerado 

muito viscoso (ultrapassa 6 mm
2
/s a 40 °C), não sendo viável a produção de biodiesel 

(ANP, 2014; MOURAD, 2006). 
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Figura 3.18 - Processo de transesterificação de óleos. 

 

(Fonte: adaptado de DUARTE, 2009) 
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Figura 3.19 - Esquema reacional para formação de biodiesel.  

 

 

 

(Fonte: BRASIL, 2005) 

 

3.3.3 Parâmetros físico-químicos de biodiesel 

 

A Áustria foi o primeiro país a definir e aprovar os padrões de qualidade para 

biodiesel, aplicados a ésteres metílicos de Brassica napus L. (canola). 

Subsequentemente, padrões de qualidade (Tabela 3.7) foram estabelecidos em outros 

países com base nas normas ANP 07/2008, EM 14214 e ASTM D6751 (ANP, 2014). 

 

Tabela 3.7 - Padrões de qualidade do biodiesel (Fonte: HOEKMAN et al., 2012). 

 

 

Característica Unidade 
Brasil ANP 

07/2008 

EU 

EM 14214 

EUA 

ASTM D6751 

Viscosidade cinemática 

a 40 °C 
mm

2
/s 3,0 - 6,0 3,5 - 5,0 1,9 - 6,0 

Ponto de  mínimo fulgor  °C 100 120 130 

Corrosividade ao cobre, 

3h a 50 °C, máximo 
mg/kg 1 1 3 

Enxofre total, máximo mg/kg 50 10 15 

Fósforo, máximo mg/kg 10 10 10 

Estabilidade à oxidação 

a 110  °C, mínimo 
h 6 6 - 
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Parâmetros como viscosidade e ponto de fulgor, dentre outros, que visam à 

qualidade das emissões provenientes da queima, bem como segurança no transporte e 

manuseio, fornecem resultados bastante esclarecedores quanto à qualidade do biodiesel. 

Estes parâmetros sofrem variações conforme as estruturas moleculares dos ésteres 

constituintes do biodiesel pela presença de contaminantes provenientes da matéria-

prima, do processo de produção ou formados durante a estocagem do biodiesel. As 

estruturas moleculares dos ésteres podem variar tanto no tamanho da cadeia carbônica, 

quanto na quantidade e posição de insaturações ou mesmo devido à presença de grupos 

substituintes na cadeia carbônica, como a hidroxila ligada à cadeia carbônica do 

alquiléster derivado do ácido ricinoléico, proveniente da mamona. Contaminantes 

procedentes da matéria-prima, como fósforo, enxofre, cálcio e magnésio, podem 

também ser encontrados no biodiesel (KNOTHE; STEIDLEY, 2005). 

 

3.3.3.1 Viscosidade  

 

A viscosidade do biodiesel aumenta com o comprimento da cadeia carbônica e 

com o grau um de saturação, e tem influência no processo de queima na câmara de 

combustão do motor. Alta viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do 

biodiesel, devido à diminuição da eficiência de atomização na câmara de combustão, 

ocasionando a deposição de resíduos nas partes internas do motor. Os sabões residuais, 

bem como os glicerídeos não reagidos (mono, di e triglicerídeos) e os produtos da 

degradação oxidativa do biodiesel, aumentam a viscosidade do biodiesel (KNOTHE; 

STEIDLEY, 2005). 

 

3.3.3.2 Ponto de Fulgor 

 

O ponto de fulgor é a temperatura mínima em que é observada a liberação de 

vapores de um líquido, em quantidade suficiente para forma uma mistura inflamável 

com o ar. Para o biodiesel, os valores de ponto de fulgor são, consideravelmente, mais 

elevados que os valores encontrados para o diesel mineral. Para o biodiesel puro o valor 

do ponto de fulgor encontra-se próximo aos 170 ºC, porém, pequenas quantidades de 

álcool adicionadas ao biodiesel ocasionam decréscimo significativo (LÔBO et al., 

2009). 

 



73 

 

3.3.3.3 Corrosividade ao cobre 

 

A corrosividade ao cobre é um parâmetro estabelecido para determinar a 

capacidade potencial do combustível causar corrosão em peças metálicas, que podem 

ser do motor automobilístico ou de tanque de armazenamento. Esta propriedade está 

associada à presença de ácidos ou de compostos de enxofre. A necessidade deste 

parâmetro tem sido discutida, visto que já existe um método para determinação de 

acidez e no biodiesel o teor de enxofre é muito baixo (LÔBO et al., 2009; KNOTHE; 

STEIDLEY, 2005). 

 

3.3.3.4 Teor de fósforo e enxofre 

 

A transesterificação de óleos vegetais brutos, ou seja, sem o tratamento prévio de 

degomagem, resultará na redução do rendimento da reação, bem como na produção de 

um biodiesel com alto teor de fósforo. Como consequência, as emissões irão conter 

grande quantidade de materiais particulados que poderão influenciar na operação de 

conversores catalíticos automotivos. O enxofre também é um típico veneno de 

catalisadores e, portanto, afeta os conversores catalíticos. A presença de enxofre no 

biodiesel também está associada à emissão de material particulado, danos à saúde e à 

corrosão de partes do motor automobilístico, atribuída aos ácidos sulfúrico e sulfônicos 

formados durante a oxidação do combustível (BURTON et al., 2010; GERPEN, 2005; 

SOBOLEV et al., 1966). 

O diesel com baixo teor de enxofre apresenta perda de lubricidade devido à 

remoção de compostos de nitrogênio e de oxigênio durante o processo do 

dessulfurização. O biodiesel, no entanto, possui quantidades muito baixas de enxofre, na 

forma ácida (H2S) e excelente lubricidade, portanto pode atuar como aditivo para 

correção da lubricidade do diesel mineral (ANASTOPOULOS et al. 2005). 

 

3.3.3.5 Estabilidade à oxidação a 110 °C 

 

Posições e quantidades das duplas ligações na cadeia carbônica são fatores que 

condicionam a estabilidade oxidativa. A concentração de alquilésteres com alto grau de 

instauração varia de acordo com a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel. 

Quanto maior o número de insaturações, maior a reatividade e portanto, mais 
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susceptível está a molécula à degradação, tanto térmica quanto oxidativa, formando 

produtos insolúveis que formam depósitos e entupimento do sistema de injeção de 

combustível, em motores automobilísticos.  

A alta temperatura e a exposição ao ar são fatores importantes que afetam a 

estabilidade do biodiesel, que é significativamente afetado quando estes dois fatores 

estão presentes ao mesmo tempo. A presença de água no biodiesel pode promover a 

oxidação hidrolítica (PARASCHIVESCU et al., 2008). 

O óleo diesel é uma mistura de hidrocarbonetos, com cadeia carbônica longa (15 a 

20 átomos de carbono) e outros componentes químicos que são considerados impurezas 

(ATABANI et al., 2013; MONYEM; GERPEN, 2001). Em comparação, a molécula do 

oleato de metila, um dos vários tipos de ésteres alquílicos presente no biodiesel, é 

significativamente oxigenada, e nas condições da câmara de combustão, se torna uma 

rica fonte de oxigênio radicalar, que é muito mais oxidante do que o oxigênio gasoso do 

ar, proporcionando maior ponto de fulgor do que o diesel mineral. O biodiesel de palma 

tem menor número de instaurações, portanto é estável a processos de oxidação, por 

comparação ao biodiesel de soja. 

Na Figura 3.20 encontra-se demonstrado o perfil do consumo do diesel, bem 

como suas misturas com biodiesel. A adição de biodiesel até 20%, provoca diminuição 

do consumo do combustível pelo equipamento; contudo, quando o teor de biodiesel na 

mistura com o diesel é mantido acima de 20%, ocorre elevação no consumo do 

combustível utilizado. Foi observado que o desempenho do motor automobilístico com 

B100 e suas misturas foi similar à observada com diesel combustível com a mesma 

eficiência térmica, mas o consumo de combustível foi maior, devido, possivelmente, a 

seu menor poder calorífico (AGARWAL; DAS, 2001).  

Dentre todas as misturas analisadas, o biodiesel B20, apresentou 2,5% no máximo 

de redução de gases poluentes (CORRÊA et al., 2008). Foi realizada a análise da 

viscosidade, presença de água e teor de ferro no óleo lubrificante, que foi utilizado no 

mesmo período de uso do B100, sendo observadas alterações consideradas aceitáveis e 

que não comprometem o desempenho do motor automobilístico (ANP, 2015). Quando o 

motor automobilístico que utiliza o combustível diesel foi analisado sem nenhuma 

adaptação, funcionou de maneira bem sucedida com misturas de biodiesel B10 

proveniente de óleo de fritura, sem nenhum dano aparente nos componentes do motor 

(DORADO et al., 2004). 
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Estudos do potencial do biodiesel para substituição do óleo diesel indicaram que 

as diversas misturas éster/diesel queimaram com maior eficiência, resultando em maior 

eficiência térmica do motor automobilístico. Além disso, as misturas produziram menos 

monóxido de carbono que o diesel. Motores automobilísticos que utilizaram o B100 e o 

biodiesel B75 tiveram melhor desempenho, enquanto que B50 resultou em menor 

emissão, em todas as velocidades testadas (MONYEM; GERPEN, 2001). 

 

Figura 3.20 - Perfil de consumo de diesel, misturas de diesel/biodiesel, bem como biodiesel 

em gerador de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: adaptado de ANP, 2014) 

 

 

 

3.3.4 Produção e consumo de biodiesel no Brasil 

 

O Brasil, a partir da década de 1980, conquistou presença marcante no mercado 

mundial. Suas vantagens comparativas são significativas, frente aos demais países. O 

amplo território com clima tropical e subtropical, favorável ao cultivo de grande 

variedade de matérias-primas potenciais para a produção de biodiesel e 

empreendimentos correlacionados à agro-energia, despontam como principais alavancas 

para o desenvolvimento sustentável. Em 2014, foram consumidos 3,4 bilhões de litros 

de biodiesel no Brasil, o que representa um aumento aproximado de 6,5% sobre 2012 

(Figura 3.21), sendo produzida a mesma quantidade, em torno de 3,42 bilhões de litros 

(Figura 3.22). Desta forma, o Brasil passou a ser o segundo maior produtor e 
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consumidor de biodiesel do mundo, suplantando a Alemanha, que já foi o maior 

produtor e consumidor mundial (DORADO et al., 2004). 

 

Figura 3.21 - Consumo de biodiesel comparativo. 

 

(Fonte: adaptado de EIA, 2015) 

 

 

Em função da crescente demanda de consumo mundial, estima-se que o Brasil 

poderá produzir biodiesel para atender ambos os mercados interno e externo, com 

produção majoritária via transesterificação (80%) e minoritária via craqueamento, que é 

a quebra de moléculas por aquecimento na ausência de ar ou oxigênio, a temperaturas 

superiores a 450 °C, formando uma mistura de compostos químicos com propriedades 

muito semelhantes às do diesel (USDA, 2014; GAZZONI, 2005).  

 

               Figura 3.22 - Produção de biodiesel no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 (Fonte: adaptado de EIA, 2015) 
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A produção por transesterificação atenderá o grande mercado atacadista, o 

abastecimento de frotistas ou de consumidores interessados em aumentar a proporção de 

biodiesel no diesel (Figura 3.23). Estima-se, ainda, que a produção total de biodiesel 

(mercados externo e interno), a longo prazo, seja equivalente (Figura 3.24). 

 

 

Figura 3.23 - Formas de produção de Biodiesel. 

 

     (Fonte: adaptado de MC, 2014) 

 

Figura 3.24 - Estimativa de produção total de biodiesel. 

 

(Fonte: adaptado de MC, 2014) 

 

 

Total Craqueado Transesterificado 
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Atualmente, 75,57% do biodiesel produzido no Brasil é proveniente da soja, 

sendo o maior produtor de biodiesel obtido de soja do mundo (MC, 2014), tendo 

passado de 82 milhões de toneladas para 92 milhões de toneladas. Com relação aos 

percentuais de biodiesel obtido a partir de óleos de frituras, o óleo de soja usado, 

registra-se produção de 18 milhões de litros em 2013 e 40 milhões de litros em 2014. 

Para atender a essa demanda de uso do óleo de soja para produzir biodiesel, o Brasil 

passou a frente da safra dos Estados Unidos, cuja produção é de 89,5 milhões de 

toneladas. A Indonésia lidera a produção de biodiesel de óleo de palma, ultrapassando a 

Malásia, tornando-se a maior produtora mundial. Na safra 2014 sua produção atingiu 

aproximadamente 52% da produção global, 31 milhões de toneladas (ANP, 2014). 

No Brasil, do total de biodiesel produzido em 2014, a produção derivada de óleo 

de soja (2,20 bilhões de litros) foi maior que a de 2013 (2,11 bilhões de litros) e a 

participação desta oleaginosa na cesta de insumos caiu de 80,6% para 75,2%, o que 

pode caracterizar um futuro problema de sustentabilidade. Outros 20,39% do óleo são 

extraídos de gordura bovina, 2,19% vêm do óleo de algodão e 1,85% são de outras 

fontes (Figura 3.25), como girassol na região centro-oeste, da canola na região Sul, da 

palma nos estados do Norte e da mamona no Nordeste. Com os aumentos sucessivos do 

percentual de biodiesel no diesel, a tendência é uma reserva de grande área para plantio 

de oleaginosas, assim como vem ocorrendo com a cana de açúcar, devido ao aumento 

da produção de carros flex fuel, que somarão 75% da frota em 2020 (IPEA, 2014, 

VINHOLI; MARTINS, 2012).  

 

Figura 3.25 - Matérias-primas utilizadas no Brasil. 

 

(Fonte: adaptado de UNITED NATIONS ECONOMIC & SOCIAL AFFAIRS, 2014) 
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Como consequência, o êxodo rural mundial ampliará o consumo de combustível, 

tendo sido estimado que em 2030, 60% da população mundial residirá nas cidades, 

realidade muito diferente da década de 1950, quando para cada 2 moradores da zona 

rural, existia aproximadamente 1 morador das cidades (Figura 3.26). Aliado a isso, a 

distância entre o campo e as cidades tem sido reduzida, as tecnologias se tornam cada 

dia mais acessíveis, além da evidente compra de terras de pequenos agricultores por 

latifundiários, com drástica redução da oferta de produtos alimentícios, dentre eles os 

óleos em geral. 

 

Figura 3.26 - Dados de êxodo rural mundial. 

 

(Fonte: adaptado de UNITED NATIONS ECONOMIC & SOCIAL AFFAIRS, 2014) 

 

 

No Brasil, diferentemente de seus concorrentes que produzem combustíveis 

renováveis, não se oferece nenhuma subvenção e nem políticas públicas que deem 

segurança para os produtores primários e indústrias realizarem investimentos no setor. 

Por mais que as políticas públicas venham induzindo a diversificação de matérias-

primas, a ampla produção de soja acontece por uma questão econômica. Trata-se de 

uma cultura domesticada há mais de quatro décadas, que possui uma cadeia produtiva 

estruturada e eficiente, permitindo um abastecimento organizado, estável e mais barato 

para as indústrias de biocombustíveis (BIODIESELBR, 2014). 

A palma tem grande potencial para a produção de biodiesel. Seu uso comercial 

ainda não é estimulado, à exceção da substituição da gordura trans na indústria 

alimentícia. Em 2010, foi criado o Programa de Produção Sustentável do Óleo de Palma 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Palma_de_oleo/1_reuniao/Programa.pdf
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no Brasil, baseado nas diretrizes de preservação de vegetação nativa, produção 

integrada à agricultura familiar, com ênfase em áreas degradadas da Amazônia Legal e 

na reconversão de áreas utilizadas para cana de açúcar; porém, foram  delimitadas 

apenas áreas aptas em regiões que sofreram ação humana. Com a proibição do 

desmatamento de área de vegetação nativa para plantio em todo território nacional, o 

total de áreas aptas caiu de 232,8 milhões para 31,8 milhões de hectares – em 96,3% do 

território nacional não é permitido plantar palma (ANP, 2014). Em comparação, um 

hectare da palma produz, em média, 5 toneladas de óleo; já no caso da soja esse número 

é de 0,5 tonelada. Isso explica sua crescente utilização na produção mundial de 

biodiesel, porém o plantio é considerado um dos maiores responsáveis por 

desmatamentos destrutivos na atualidade (ANP, 2014). 

A região Centro-Oeste se destaca como a maior produtora de biodiesel, 

respondendo por cerca de 40% do volume nacional, acompanhando a tendência de ser 

também a maior produtora de soja (GAMA et al., 2010). A venda de biodiesel cresceu 

16,45%, para 3,41 bilhões de litros, justificado pelo aumento do teor de adição de 

biodiesel ao óleo diesel de 5% para 6% em julho de 2014, e de 6% para 7% em 

novembro de 2014. Em todo o país existem 86 usinas em atividade, que se concentram, 

em maior número, nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Citando apenas alguns 

exemplos, em Mato Grosso, existem 20 usinas de biodiesel em atividade, no estado de 

Goiás são sete, em São Paulo, oito e no Rio Grande do Sul, cinco (EPE, 2013). 

 

3.3.5 Representatividade mundial de biodiesel  

 

Juntamente com os Estados Unidos e países da União Européia, a Argentina, 

Canadá, Filipinas, Japão, Índia, Malásia e Taiwan, empregam esforços no 

desenvolvimento de suas indústrias, estimulando a produção e o uso de biodiesel (MC, 

2014). De acordo com a International Energy Agency (IEA) as projeções mundiais para 

2020 preveem substituição significativa das fontes de combustível de origem fóssil 

pelas fontes de biomassa renováveis, com destaque para cana-de-açúcar e milho, 

visando produção de etanol, e óleos vegetais tais como canola, soja e mamona, para a 

produção de biodiesel. A Figura 3.27, mostra os percentuais de consumo mundial dos 

óleos de palma, (32%) e soja, (29%), para a produção de biodiesel (BRANCO, 2013; 

EUROBSERVER, 2014). 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Palma_de_oleo/1_reuniao/Programa.pdf
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Em 2014, a produção e consumo de biodiesel nos Estados Unidos foi de 4,8 

bilhões de litros, praticamente a mesma quantidade produzida em 2013. A Alemanha 

passou de 3,0 bilhões de litros em 2013 para 3,1 bilhões de litros em 2014. Os países do 

Reino Unido consumiram 195 milhões de litros de biodiesel durante os três primeiros 

meses de 2014. Isso representa um crescimento de 52,3% sobre os 128 milhões de litros 

consumidos no mesmo período do ano 2013 (EUROBSERVER, 2013; EUROPEAN 

COMISSION, 2011). 

 

Figura 3.27 - Matérias-primas utilizadas mundialmente para produção de biodiesel.       

 

(Fonte: adaptado de MC, 2014; IPEA, 2014) 

 

3.3.6 Viabilidade ambiental, vantagens e desvantagens no uso de biodieseis  

 

 

Ecoeficiência correlaciona-se com as atividades realizadas por qualquer 

organização que visem a otimizar a utilização dos recursos com a finalidade de reduzir 

impacto ambiental, resultando em benefícios ecológicos e econômicos e é alcançada 

através da oferta de produtos e serviços a preços compatíveis que satisfaçam as 

necessidades humanas e proporcionem qualidade de vida (WBCSD, 2014; GOMES et 

al., 2013). A elevação da oferta de biodiesel proporcionará diminuição de custos, sendo 

necessária atenção à sustentabilidade em virtude da necessidade quantitativa de 

alimentos, para suprir as necessidades da população mundial. Para que seja evitado o 

aumento do preço dos produtos agroalimentares, em função da competitividade de uso 

pela indústria de combustíveis, existe a preocupação com a produção de óleos vegetais 

que atenda a demanda de consumo de combustível e alimentos.        
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Os dados apresentados na Tabela 3.8, mostram que no período de 2013 a 2022, 

haverá aumento do consumo de óleo (% ano) nas indústrias de alimento e de 

combustível. Aliado a isso, além de permitirem reduzir a dependência energética em 

relação aos combustíveis fósseis e terem energia renovável, o biodiesel permite 

segurança no manuseio e armazenamento mais seguros, por possuírem maior ponto de 

fulgor (100 °C a 210 °C) em relação ao diesel (50 °C), com melhor lubricidade e pouca 

ou nenhuma alteração nos motores automobilísticos. Biodieseis se degradam cerca de 4 

vezes mais rápido que o diesel do petróleo, sendo que em misturas biodiesel/diesel, o 

óleo diesel se degrada até três vezes mais rápido do que se estivesse puro (EPE, 2013). 

 

Tabela 3.8- Taxas anuais de crescimento da produção de 2013 a 2022 (% ano) (Fonte: EPE, 2013). 

 

 

 

O aumento do teor de biodiesel na mistura diesel/biodiesel, em sua cadeia 

produtiva, proporciona elevação no consumo de água, gera perda da diversidade 

biológica e dos habitats alimentares e a tendência ao monocultivo, provocando uma 

estagnação do solo com redução, a longo prazo, da capacidade produtiva. Muitas terras 

utilizadas para o cultivo de plantas com fins biotecnológicos eram originalmente 

florestas tropicais, com grande capacidade de absorção de CO2 e com redução de efeitos 

que contribuem para o aquecimento global (DAUD et al., 2015; PUHAN et al., 2005; 

CNT, 2012; FORE et al., 2011; TURRIO-BALDASSARRI et al., 2004; PETERSON et 

al., 1996).  

Um veículo 100% abastecido utilizando biodiesel faz em média 581 km com 

emissão de 6,7 kg de CO2 a cada 100 km; com diesel S10 (combustíveis com teor de 

enxofre máximo a 10 mg/kg), 524 km com emissão de 21,7 kg de CO2; com etanol, 368 

km com emissão de 10,2 kg de CO2 e com gasolina 329 km com emissão de 24 kg de 

CO2 emitidos na mesma kilometragem (ANP, 2014; GAMA, 2010).  A Tabela 3.9 

mostra os percentuais de emissões de partículas poluentes de biocombustíveis do tipo 

B20 e B100 (biodiesel puro), avaliadas por comparação aos percentuais de emissões de 

País                                                     Cereais     Óleos      Etanol      Biodiesel 

Brasil                                                      1,1   2,4           5,1              2,9 

Estados Unidos                                      1,0                            1,2           3,8              1,7 

União Europeia                                       -                            1,9             -                6,3 

Mundo                                                    1,4                            2,0            4,1             4,5 
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partículas poluentes de diesel, consideradas como os principais responsáveis pelo 

aquecimento global. 

 

Tabela 3.9- Emissões de partículas poluentes de B20 e B100 (Fonte: GOMES et al., 2013). 

 

 Biodiesel B20 Biodiesel B100 

Partículas -12% -47% 

Monóxido de carbono -12% -48% 

Dióxido de carbono --- -78% 

Sulfeto de Hidrogênio -20% -100% 

Dióxido de enxofre -20% -100% 

Óxido de nitrogênio +2 a -2% +10 a -15% 

 

                 

 

A adição de biodiesel ao diesel reduz as emissões veiculares e aumenta a 

lubricidade do combustível (capacidade de lubrificação de peças do motor). Dentre os 

combustíveis derivados de petróleo, o diesel é um dos mais susceptíveis à presença de 

sedimentos de origem biológica e química, e quanto maior o teor do biodiesel na 

mistura maior será a biodegradabilidade, proporcionando problemas tais como 

entupimento de filtros, surgimento de borras e proliferação de bactérias 

(CROWNIRON, 2015; DAUD et al., 2015).  

Nos últimos anos, muitos fabricantes de biodiesel dos Estados Unidos estão 

reduzindo o consumo de água na produção, evitando o descarte de efluentes líquidos no 

meio ambiente. No Brasil, não há levantamento ou estimativa segura sobre a geração de 

efluentes pela cadeia do biodiesel, pois cada usina aplica tecnologias diferentes em seu 

processo produtivo, variando o quantitativo e a qualidade do resíduo (MMA/CNMA, 

2011; CHAVALPARIT; ONGWANDEE, 2009).  

De acordo com a resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011, óleos 

vegetais e gorduras animais poderão ser lançados no corpo receptor em até 50 mg/L. Na 

etapa final da produção, o biocombustível é submetido a um processo de lavagem com 

água, repetindo-se por até cinco vezes conforme a matéria-prima, com o objetivo de 

eliminar impurezas e aumentar sua qualidade. Essa água, contaminada com glicerina, 

ácidos graxos e álcoois, requer cuidados antes de ser despejada no meio ambiente, 

principalmente devido à disparidade quantitativa de recursos hídricos, no Brasil, com 

distribuição regional: nordeste, 3,3%; sudeste, 6%; sul, 6,5%; centro-oeste, 6,7% e 

norte, 68,5% (MMA, 2015; YANG et al., 2015).  
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Para purificar cada litro de biodiesel consomem-se, em média, três litros de água. 

Em 2014 o Brasil produziu 3,4 bilhões de litros de biodiesel, desta forma são 

necessários 8,1 bilhões de litros de água para assegurar a limpeza do produto. Cada ser 

humano precisa de 110 litros diários para suas necessidades básicas, volume que 

poderia atender 254,1 mil pessoas por ano (SANTOS, 2014).  

A água de lavagem é tratada e reaproveitada pelas usinas, sendo regra para as 

usinas da Petrobras Biocombustível (PBio). Para tornar o processo mais eficaz, a PBio 

usa tecnologia da empresa norte-americana Crown Iron Works, que trabalha a água em 

circuito fechado. A água de lavagem é tratada e reutilizada no próprio processo de 

purificação do biodiesel. Isso reduz a níveis mínimos o consumo de água nova 

(CHAVALPARIT; ONGWANDEE, 2009).  

O processo de tratamento é feito por coagulação-floculação. A coagulação 

corresponde à desestabilização das partículas, obtidas por redução das forças de 

repulsão, por meio da adição de produtos químicos, os coagulantes, adicionados durante 

a agitação intensa para dispersar rapidamente as espécies hidrolisadas. A floculação é a 

aglomeração de partículas coaguladas e de matéria em suspensão na massa líquida, 

formando conjuntos maiores e mais densos, denominados flocos. O processo apresenta 

eficiência de até 95% (YANG et al., 2015; SANTOS, 2014). 

Grande parte dos países já utiliza misturas e realiza testes com proporções 

volumétricas cada vez maiores de biodiesel no diesel. A utilização proporciona reduções 

significativas de impactos ambientais através da redução de gases de efeito estufa e 

diminuição de chuvas ácidas e supre a demanda por consumo de combustíveis; 

entretanto, é necessário um controle rigoroso dos efluentes resultantes da produção, 

principalmente em virtude de escassez de água, própria para o consumo, porque passam 

o Brasil e outros países.  

A obtenção do biodiesel pelo processo de transesterificação possibilita a obtenção 

de glicerina, sendo largamente utilizada na produção de materiais de limpeza. O óleo de 

palma, mesmo sendo a matéria-prima mais utilizada no mundo para a produção de 

biodiesel, deve passar por estudos minuciosos de impactos ambientais, referentes à área 

destinada ao plantio. Sendo a matéria prima mais utilizada no Brasil para a produção de 

biodiesel, o óleo de soja deverá suprir o setor alimentício e posteriormente utilizado 

como aditivos e lubrificante, por isso é necessário um maior incentivo governamental 

em toda cadeia produtiva, principalmente oferecendo melhores condições ao homem do 
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campo, além de estimular o uso de oleaginosas que despertem pouco ou nenhum 

interesse no setor alimentício, proporcionando maior sustentabilidade. 

 

3.4. Sistemas Microemulsionados  

 

 Sistemas microemusionados (SME) consistem na mistura de dois líquidos 

imiscíveis (água e óleo), estabilizados por um filme de tensoativo. São 

termodinamicamente estáveis, isotrópicos e transparentes, solubilizam substâncias 

lipofílicas e hidrofílicas (DUMAS; MELEDRANDI, 2015; BALCAN et al., 2014; 

SHAH et al., 2010; LAWRENCE, 1994). Estes sistemas são constituídos por 

microgotículas dispersas, dinâmicas, com um diâmetro mediano variando entre 10 nm e 

200 nm. As microgotículas de microemulsões do tipo óleo em água (O/A) são 

denominadas "diretas" e nos sistemas do tipo água em óleo (A/O) as microgotículas são 

do tipo "inversa" (Figura 3.28). Em cada caso, as moléculas dos tensoativos (Figura 

3.29) se comportam de forma que suas cabeças polares estejam voltadas para a fase 

aquosa e suas caudas apolares se dirijam para a fase óleo. A presença destas duas 

regiões distintas favorece a adsorção na interface ar-água, óleo-água, sólido-água e 

sólido-ar reduzindo a tensão superficial e/ou interfacial e a energia livre total desses 

sistemas. No modelo estrutural para microemulsões que contenha quantidades 

aproximadamente iguais de óleo e água, a estrutura da microemulsão fica mais bem 

caracterizada pelo modelo de bicamadas contínuas e dinâmicas (BHAISARE et al., 

2015; KURAYA et al., 2015; LUCZAK et al., 2015; SOFFIAN et al., 2015; SOUMIK 

et al., 2015; GIRARDI et al., 2014; KOVALCHUK et al., 2014; SRIRAM; 

SCHWARTZ, 2012). 

 

Figura 3.28 - Representação esquemática das microestruturas de microemulsões mais comumente 

encontradas: (a) ME óleo em água (O/A) e (b) ME água em óleo (A/O). 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: SILVA et al., 2015) 
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Figura 3.29 - Representação esquemática da estrutura química de um tensoativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: SOUZA, 2010) 

 

Em muitos tipos de SME, é necessário o uso de tensoativos e cotensoativos para 

minimizar a tensão superficial da gotícula. Nos sistemas SME, moléculas de 

cotensoativo causam fluidificação do filme interfacial formado pelo tensoativo (que 

impede a elevação significativa da viscosidade do sistema), auxiliam na redução da 

tensão interfacial, levando à formação de uma camada interfacial mais estável, e podem 

influenciar a solubilidade das fases aquosa e oleosa.  

Os principais cotensoativos utilizados no preparo de microemulsões são álcoois e 

glicóis, de massa molecular pequena ou média (com cadeia contendo entre dois e dez 

átomos de carbono) (KALAITZAKI et al., 2013; YANG; MCCLEMENTS, 2013).  

Os álcoois mais usados são: butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metil-butan-1-ol, pentan-1-

ol e hexan-1-ol (LAWRENCE; REES, 2000). A transformação de um sistema SME 

pode ser acompanhado pela variação da energia livre de Gibbs, ∆G. Numericamente, 

essa função prediz a tendência da sua espontaneidade. Um processo espontâneo ocorrerá 

na direção da diminuição da energia livre do sistema, ou seja, o processo será 

espontâneo quando  ∆G<0. A energia livre de formação de uma microemulsão (∆Gf) 

pode ser representada pela equação 

 

ΔGf = γ ΔA − T ΔS                                           (3.15) 

         

Nessa equação, ∆Gf depende da capacidade do tensoativo de reduzir a tensão 

superficial na interface água-óleo (γ), da variação da entropia (∆S) do sistema (neste 

caso, entropia de dispersão) e da variação da área superficial da gotícula (∆A), à 
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temperatura (T) constante. A formação de uma microemulsão é acompanhada por um 

grande aumento da entropia (S) do sistema e pela formação de um grande número de 

gotículas, bem como pelo aumento da área superficial das gotículas (∆A). A tensão 

superficial será, portanto, o principal parâmetro que definirá a formação da 

microemulsão, devendo apresentar um valor baixo, em função do balanço hidrofílico-

lipofílico (YANG; MCCLEMENTS, 2013; LAWRENCE; REES, 2000). 

 

3.4.1 Diagrama de fases de sistemas microemulsionados 

 

O monitoramento da formação de microemulsões é geralmente realizado 

utilizando-se  diagramas de fases (Figura 3.30), que auxiliam na identificação de regiões 

de transição entre emulsões, fases separadas e microemulsões, que determinam as 

concentrações mínimas de cada componente para que se obtenha uma microemulsão 

(SINGLA; PATANJALI, 2013; FURLANETTO et al, 2011).  

 

Figura 3.30 - Diagrama representativo de diferentes estruturas de microemulsão. 

 

(Fonte: ROSSI et al., 2007a) 

 

Os diagramas de fases (ternários, pseudoternários) apresentam a forma de um 

triângulo equilátero, sendo representados nos vértices cada um dos componentes, e em 

cada um dos lados as variações nas concentrações dos componentes (de 0 a 100%). A 

Figura 3.31 apresenta um diagrama de fases típico de uma mistura composta por água, 

óleo, tensoativo (T) e cotensoativo (C).  
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A construção desses gráficos requer o delineamento de um amplo número de 

amostras, resultando numa tarefa demorada, o que torna necessária a busca de métodos 

alternativos que contornem tais problemas e que, ao mesmo tempo, sejam tão eficientes 

quanto o método tradicional. Sugeriu-se, então, o método do “Desenvolvimento 

Experimental de Misturas”, em que formulações com diferentes balanços de massa são 

submetidas à análise de superfície de resposta. A resposta, ou seja, a intensidade do 

parâmetro que se busca no sistema, é uma função das proporções dos diferentes 

componentes na mistura.  

O resultado é expresso em um mapa de superfície de resposta e, a partir de sua 

análise, é possível identificar as proporções de cada componente e as condições que 

resultem em um sistema com as características tecnológicas mais adequadas. Essa 

metodologia, como instrumento para se determinar regiões estáveis de microemulsões 

foi aplicada pela primeira vez em 2011, demonstrando eficácia, semelhantemente à 

metodologia de construção de diagrama de fases. Neste caso, a principal vantagem 

observada foi a rapidez na definição das melhores proporções dos componentes para 

obter um sistema estável, além de economia no delineamento experimental, já que o 

número necessário de amostras é significativamente menor. 

 

Figura 3.31 - Exemplo de diagrama pseudoternário de sistema microemulsionado. 

 

(Fonte: ROSSI et al., 2007b) 

 

Diferentes tipos de fases existentes em sistemas microemulsionados são 

representadas no diagrama de fases (Figura 3.32), as quais foram denominadas de 

WINSOR. São classificadas da seguinte maneira: a) Winsor I (WI): quando a fase 

microemulsionada está em equilíbrio com uma fase oleosa em excesso (microemulsão 
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do tipo A/O); b) Winsor II (WII): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio 

com uma fase aquosa em excesso (microemulsão do tipo O/A); c) Winsor III (WIII): é 

caracterizado por ser um sistema trifásico, onde a microemulsão está em equilíbrio com 

uma fase aquosa e oleosa ao mesmo tempo (microemulsão do tipo bicontínua, O/A/O 

ou A/O/A) e d) Winsor IV (WIV): é um sistema monofásico, em escala macroscópica, 

que caracteriza simplesmente uma microemulsão, que pode ser do tipo direta (O/A) ou 

inversa (A/O). 

 

Figura 3.32 - Representação de sistemas microemulsionados de acordo com a classificação de Winsor. 

 

 

 

(Fonte: MOURA, 2009) 

 

3.4.2 Sistemas microemulsionados como inibidores de corrosão 

 

Estudos relacionados ao uso de tensoativos microemulsionados na inibição de 

processos corrosivos em superfície metálica mostraram-se promissores (KELLOU-

KERKOUCHE et al., 2013). Também são aplicados como aditivos de lubrificantes e 

óleos de corte [composto de hidrocarbonetos de petróleo e aditivos EP (enxofre e cloro) 

para rosquear, serrar e mandrilhar metais ferrosos e não-ferrosos]. Neste caso, dois 

efeitos benéficos são potencializados: a inibição à corrosão e a elevação da capacidade 

térmica do lubrificante, sem alteração da estabilidade termodinâmica do meio, devido 

ao aumento do teor de água proporcionado pelas microemulsões (SCHWUGER; 

SCHOMÄCKER, 1995). 

 Sistemas microemulsionados vêm sendo estudados como inibidores de corrosão 

por ser em um veículo alternativo para solubilização de matérias orgânicas pouco 
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solúveis em meio aquoso. Uma vez que possuem uma grande área de contato interfacial 

devido ao tamanho das microestruturas formadas e serem estáveis ampliam as 

possibilidades de aplicação industrial na área da corrosão (ROSSI et al.,2007a; 

DANTAS et al. 2002). 

Dantas et al. (2002) estudaram o efeito inibidor do tensoativo brometo de 

dodecilamônio (DDAB) na corrosão do aço carbono (AISI 1010) em meio ácido 

clorídrico a 0,1M (HCl), pela técnica de medida de polarização (LPR). O DDAB foi o 

componente ativo de um sistema microemulsionado polar (O/A), contendo butanol, 

hexano e 0,1 M de solução aquosa de HCl. A adsorção de DDAB se ajustou à equação 

da isoterma de Langmuir para ambas as interfaces estudadas. A inclinação de Tafel (c) 

foi observada na escala catódica, quando a concentração do inibidor foi elevada. Os 

resultados mostraram que a microemulsão apresentou inibição quantitativa (99,9%) à 

corrosão. 

 Moura et al. (2009) investigaram a capacidade de inibição à corrosão de três 

novos tensoativos: o 12-N,N-dietilamino-9-octadecenoato de sódio (AR1S), o 12-N,N-

dietilamino-9,10-dihidroxi-octadecanoato de sódio (AE2S) e o 12-N,N-dietilamino-9-

octadecanoato de sódio (AE1S). Estes tensoativos foram avaliados em soluções 

micelares e em sistemas microemulsionados utilizando medidas potenciodinâmicas, em 

meio salino. Os resultados foram validados pela isoterma de adsorção de Frumkin, e 

indicaram que as soluções de tensoativo testadas inibem significantemente a corrosão 

(95%). Observou-se ainda, que os tensoativos em solução são melhores inibidores, por 

comparação aos sistemas microemulsionados contendo estes inibidores. No entanto, a 

aplicação desses sistemas pode ser vantajosa uma vez que são capazes de solubilizar o 

agente anticorrosivo. 

Rossi et al. (2007)  investigaram  eficiência de inibição a corrosão, em aço AISI 

1020, da difenilcarbazida (DC) veiculada em um sistema microemulsionado (OCS-ME) 

contendo o tensoativo óleo de coco saponificado (OCS), com região de trabalho Winsor 

IV [OCS-ME: 15% de OCS, 15% de butan-1-ol (30% de C/T), 10% de fase óleo 

(querosene) e 60% de fase aquosa (água bidestilada)]. Este sistema mostrou-se eficaz na 

solubilização da DC. A eficiência de inibição à corrosão da substância DC solubilizada 

no sistema microemulsionado (OCS-ME-DC; em meio salino) foi avalaida pelo método 

eletroquímico de curvas de polarização linear, com eficiência máxima significativa 

(92% de inibição). De acordo com os autores deste trabalho, este resultado pode ser 

justificado pela adsorção do tensoativo OCS na interface líquido-sólido formando uma 
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camada protetora mais homogênea sobre o metal, possibilitando maior contato 

interfacial devido à grande área apresentada pelas microestruturas formadas contendo a 

difenilcarbazida.    

 Souza (2010) utilizou os mesmos constituintes do sistema microemulsionado 

(OCS-ME) à base de óleo de coco saponificado (OCS), de autoria de Rossi et al., 

(2007b), tendo obtido dois pontos diferenciados, denominados de SME-OCS1 [20% de 

OCS, 20% butan-1-ol, 5% querosene e 55% de água] e SME-OCS2 [12,5% de OCS, 

12,5% de butan-1-ol, 5% de querosene e 70% de água] com o objetivo de solubilizar o 

heterociclo isatina (IST), para avaliação do efeito de inibição à corrosão em aço 1020. 

Os sistemas SME-OCS1-IST e SME-OCS2-IST continham IST, que foi quantificada 

por espectroscopia na região de ultravioleta, confirmando a eficácia dos sistemas 

veiculadores na solubilização desta substância, que apresenta  difícil solubilidade em 

meio aquoso. Os resultados obtidos da análise da tensão superficial demonstraram um 

decréscimo na cmc na presença do eletrólito Cl
-
, indicando ocorrência de processo de 

micelização espontânea, de acordo com os valores da variação de energia livre de 

micelização. Em meio corrosivo (NaCl 0,5%), os sistemas SME-OCS2, SME-OCS1-

IST e SME-OCS2-IST foram avaliados utilizando-se voltametria de varredura linear, 

com eficiências máximas de inibição de 73,2% para SME-OCS2, 88,2% para SME-

OCS2-IST e 97,6% para SME-OCS1-IST. Os valores da variação de energia livre de 

adsorção indicaram a espontaneidade do processo de adsorção dos sistemas avaliados. 

 Macedo et al. (2014) avaliaram a eficiência de inibição à corrosão de compostos 

heterocíclicos do tipo mesoiônico derivados do sistema 1,3,4-triazólio-2-tiolato (MI-1: 

com anel aromático, MI-2: com anel arila p-metóxi substituído e MI-3: com anel arila p- 

nitro substituído) veiculado no sistema OCS-ME (contendo óleo de coco saponificado 

como tensoativo). O meio corrosivo foi salino (solução de NaCl a 10000 ppm), sobre o 

aço carbono AISI 1020. A eficiência de inibição foi observada através de técnicas 

eletroquímicas de extrapolação da curva de Tafel e impedância eletroquímica. Os 

resultados apontaram comportamento de inibidores anódicos, em função dos  

deslocamentos dos potenciais de corrosão para região anódica, em todos os casos 

estudados. Os sistemas ultrapassam eficiência de 80% em suas concentrações críticas e 

os valores de ΔGads caracterizam o mecanismo de fisissorção para os mesoiônicos MI-1 

e MI-3, e de quimissorção/fisissorção para o mesoiônico MI-2. Os processos de 

adsorção seguem o modelo da isoterma de Langmuir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4 CORROSION INHIBITION AND ADSORPTION PROPERTIES OF SODIUM 

DODECYLBENZENE SULFONATE FOR THE CORROSION OF AISI 

1018 MILD STEEL IN SALINE MEDIUM 

 

Abstract 

Among various efficient tools of corrosion control stand out chemical inhibitors that act 

as protective film by adsorption phenomena on anodic and cathodic areas of metallic 

surfaces. In this sense, the corrosion inhibition efficiency of the surfactant sodium 

dodecylbenzene sulfonate (SDBS), at low concentrations (500 ppm to 5000 ppm), was 

evaluated in different systems such as micellar solution (SDBS-MS) and loaded into a 

microemulsion o/w type system (SDBS-ME). Adsorption isotherm study was performed 

using surface tension () assays where Frumkin isotherm model was applied on data to 

investigate the mode of adsorption. According to adsorption optimized results the 

micellar SDBS-MS2 and SDBS-ME2 systems were analyzed using the galvanostatic 

method, against AISI 1018 mild steel, in the corrosive NaCl 0.5% saline medium. The 

corrosion inhibition phenomena obey Frumkin isotherm and the maximum efficiencies 

of SDBS-micellar samples were 72.3% (5000 ppm) for SDBS-MS2 and 77.6% (5000 

ppm) for the SDBS-microemulsion system (SDBS-ME2) which possess the most 

sophisticated micellar aggregate arrangement which strongly act at the adsorption 

phenomena.  

 

Keywords: Sodium dodecylbenzene sulphonate, micellar systems, microemulsion, 

corrosion inhibition, galvanostatic method, adsorption phenomena. 
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Introduction 

 

Organic molecules such as surfactants have a wide range of interest on corrosion 

control  by their ability to form protective films on anodic and cathodic areas of metallic 

surfaces. In the oil industry, for example, amino surfactants are co-injected with drilling 

fluids in oil wells to prevent corrosion at stems, pumps and steel pipes (LU et al., 2014; 

ZARGARTALEBI et al., 2014). Among metallic materials the carbon steel AISI 1018 

is largely used in manufacturing pipes at oil industry, due to its ease of manufacturing, 

low cost and high strength (CHEN et al., 2015; LU et al., 2014).  

Many corrosion problems arise from pipes due to the aggressiveness conditions in 

the oil transport process including sulfur rich water, saline medium (3.5%) coming from 

seawater, water contaminants (Cl
- 
ions, among other chemicals contaminants), resulting 

in the strong corrosion damage (REFAIT et al., 2015; HU et al., 2010). In this sense, 

surfactants are useful to dissolve chemical species that show low water-solubility 

(ATEFEH; FIROOZABADI, 2015; CHANG et al., 2015; NEGM et al., 2015). 

Moreover, surfactants can also be used as strong corrosion inhibitors acting as 

protective micellar films adsorbed in the liquid/metal interface (ZHU et al, 2015; 

FELIPE et al., 2013; KELLOU-KERKOUCHE et al., 2013; MOURA et al., 2013; 

ROBERTO et al., 2013; SANTANA et al., 2013; HUANG et al., 2011; ; 

MOHAMMAD et al., 2011; CURKOVIC et al., 2009). Focusing in one example, the 

compound sodium dodecylbenzene sulphonate (SDBS) act by electrostatic forces 

protecting carbon steel against corrosive attacks (MA et al., 2003).
 
SDBS maximum 

corrosion inhibition was observed around its critical micellar concentration (cmc), for 

aluminium and its alloys, in acidic solutions (HOSSEINI et al., 2003).   

In the present study micellar samples were prepared using the surfactant such as 

SDBS-MS1 [SDBS dissolved into aqueous medium (bidistilled water)],  SDBS-MS2 

(SDBS dissolved into aqueous saline medium),  SDBS-ME1 and SDBS-ME2 (SDBS 

loaded into a microemulsion system prepared in aqueous medium (SDBS-ME1) by 

using bidistilled water and at saline medium (SDBS-ME2) by using NaCl 0.5% saline 

solution. Focusing upon corrosion inhibitive protection of SDBS-samples, some 

parameters were applied such as cmc, surface tension () (analyzed through maximal 

bubble pressure method), galvanostatic electrochemical technique. The adsorption 

isotherm study was performed by using Frumkin isotherm model aiming at to 

http://pubs.acs.org/action/doSearch?ContribStored=Firoozabadi%2C+A
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investigate the SDBS-samples film coverage efficiency and its adsorption phenomena 

on liquid/solid and liquid/gas interfaces.  

 

 

Experimental 

 

SDBS micellar systems    

 

Micellar solutions were prepared at room temperature, by using 0.55 g of sodium 

dodecylbenzene sulfonate (SDBS) (Aldrich, France), dissolved into 110 mL of 

bidistilled water and saline water (NaCl 0.5%), affording SDBS-MS1 and SDBS-MS2 

samples, respectively. The micellar aggregates so called SDBS-ME1 and SDBS-ME2 

were prepared according to chemical proportions as shown at Table 1.  

The target microemulsion system was prepared from the following composition: 

30% of C/S [SDBS as surfactant (S) and butan-1-ol as co-surfactant (C)], 10% of 

kerosene (oil phase) and 60% of bidistilled water, according to known methodology 

(FELIPE et al., 2013; MOURA et al., 2013; HUANG et al., 2011; CURKOVIC et al., 

2009).  

 

Table 4.1 NaCl volume versus SDBS concentration for SDBS-ME1 and SDBS-ME2 samples. 

 

VNaCl (mL) VSDBS (mL) SDBS (%) SDBS (ppm) 

20 0 0.00 0 

18 2 0.05 500 

16 4 0.10 1000 

14 6 0.15 1500 

12 8 0.20 2000 

10 10 0.25 2500 

8 12 0.30 3000 

6 14 0.35 3500 

4 16 0.40 4000 

2 18 0.45 4500 

0 20 0.50 5000 
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Physicochemical analyses of the colloidal SDBS-ME1 and SDBS-ME2 samples  

 

The physicochemical analyses performed to SDBS-ME1 and SDBS-ME2 

samples includes pH, viscosity and particle diameter. For the pH measurements  a 

digital potentiometer with a glass electrode and temperature sensor (Cambo model HI 

98129, HANNA) was used. The glass electrode was inserted directly into the 

formulation (≈ 15 mL) packed in scintillation vials. Viscosity was evaluated by shear 

stress values versus shear rate. A rheometer was used between 20 °C and 30 °C with 

shear rates varying from 1.0 s
-1

 to 370.0 s
-1

. To determine particle diameter, experiments 

were performed in triplicate, reflective index of 1.4635 with light beam, wavelength of 

659 nm and incidence angle of 90°. 

 

Galvanostatic electrochemical analyses 

 

          Galvanostatic measurements were obtained using a classical three-electrode cell: 

a reference electrode (Ag/AgCl), a counter platinum electrode and the working 

electrode was made with carbon steel AISI 1018 with an exposed area of 0.273 cm
2
 

connected to potentiostat MQPG-01 (Microchemical). A controlled current of linear 

scan ±300 µA from the equilibrium current after 100 s was applied, as a straight line of 

the type:   

  

tii  0                                                                                                                      (4.1)
 

 

where i is the electric current, i0 is the initial current,  is the current rate of charge 

relative to time and t  is the scan time. Solving circuit (cell) of a series capacitor and 

resistor based on Equation 1, afforded the Equation 2. 
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(4.2) 

 

where R is the corrosion resistance of the system obtained according to the curve 

potential versus current, and C is the system capacitance. 
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For each concentration the corrosion resistance measurement was repeated until 

the standard deviation was less than 5%. The calculation of the corrosion inhibitive 

efficiency was based on the coverage fraction equation (Equation 3). 

 

R

RR 0


                                                                                                                   
(4.3) 

where R0 is the corrosion resistance to a supporting solution (NaCl 0.5%) containing no 

inhibitor and R is the corrosion resistance in the presence of inhibitor.  

 

Solid-liquid interface isotherm analyses 

 

Frumkin (Equation 4) and Langmuir (Equation 5) isotherms were used to analyze 

the adsorption phenomena. Coverage fraction () obtained from data of the 

galvanostatic electrochemical  measurements was applied on Equation 4. 

 

)exp(
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                                                                                                    (4.5) 

 

where   is the coverage fraction, A is a lateral interaction parameter and K, the 

adsorption constant. The values of K and A were calculated by a computer program 

(SensaDyne Tensiometer software, version 1.21) using numerical method which obey 

the criteria error.  

 

Liquid/gas tensiometry analyses 

 

The nitrogen bubbling method was used to obtain surface tension () data with a 

system composed of two capillaries of different diameters. The technique is based on 

the pressure difference between the two capillaries to measure the surface tension (). 

The bubbling tensiometer SensaDyne was used under 200 kPa constant pressure at 25 

°C. Nitrogen or oxygen atmosphere under constant amount in the corrosive environment 

does not allow multilayer formation at metal surface.  
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Successive dilutions were done for the tested SDBS systems (SDBS-MS1 and 

SDBS-MS2) and also for the microemulsions samples (SDBS-ME1 and SDBS-ME2). 

Surface tensions () were measured for each dilution and curves (Surface tension versus 

concentrations of the SDBS samples), from which the acquired data were used to plot 

isotherms. 

 

 

Liquid/gas interface isotherms analyses 

 

Surface tension () of the studied systems depends on their concentration. 

Isotherms were calculated from the Gibbs equation (Equation 6) that relates surface 

tension () with C, R, T, and  , which are,  respectively, the universal gas constant, 

temperature and excess surface (difference between the compound concentration on the 

surface and in the solution). 

 

CRTd ln                                                                                                            (4.6) 

 

The coverage fraction  depends on the maximum surface excess máx , according 

to Equation 7. 

 

máx


                                                                                                                       (4.7) 

 

Replacing from Equation 7 into Equation 6 and solving a differential equation in 

relation to , aiming at to find the Frumkin isotherm coming from surface tension () 

measurements afforded Equation 8.   

 

 







 


 1ln
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0

A
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                                                                            (4.8) 

 

where  is the surface tension 0 and is the initial surface tension. The values of g , máx  

and  are calculated parallel to the Frumkin isotherm (Equation 4). The values It is 
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calculated K  (adsorption constant) is calculated by complying with minimum criteria 

error with the software. 

 

Results and discussion  

 

Sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) samples at concentration ranging 

from 500 ppm to 5000 ppm (Table 1) were prepared in aqueous and saline aqueous 

medium to be applied as corrosion inhibitor on carbon steel AISI 1018 at saline and 

acidic conditions. A comparative physico-chemical study using SDBS loaded into o/w 

coloidal systems or at micellar systems was developed in order to understand its 

adsorption phenomena. The adsorption isotherm using surface tension () assays obey 

Frumkin isotherm model.  

The target microemulsion (o/w type) was prepared using 30% of C/S (15% of 

SDBS as ionic surfactant and 15% of butan-1-ol as cosurfactant), 10% of kerosene as 

oil phase, and 60% of bidistilled water for neutral or aquos saline medium. The 

pseudoternary diagram (Figure 1) confirmed the formation of Winsor IV (WIV) region 

from which a specific point afforded SDBS-ME1 (bidistilled water). Similarly, an other 

microemulsion was prepared with NaCl 0.5% saline medium (SDBS-ME2) for further 

corrosive experimental procedures. 

 A suspension particle material (S) coming from de solid compound SDBS was 

observed at the pseudoternary diagram, so called WIV+S region. The WI region was 

also observed and consist in the microemulsion region on equilibrium with the oil 

phase, which is not atractive for the developed galvanostatic analyses at saline or acidc 

conditions.    

Figure 4.1 Phase diagram of the target system SDBS-ME obtained at aqueous medium. 

 

 



99 

 

Physicochemical analyses 

 

Physicochemical analyses applied for the colloidal WIV type-systems (SDBS-

MS1, SDBS-MS2, SDBS-ME1 and SDBS-ME2) are pH, viscosity and particle diameter 

according to Table 2. Rheological behavior was evaluated from the graph generated by 

data from shear tension versus shear rate (1.0 s
-1

 to 370.0 s
-1

) resulting in the linear 

behavior of each tested samples wherein the mediane value is presented at Table 2. 

According to the obtained data 2.0 mPa.s (2.0 cP) the fluids under consideration were 

classified as Newtonian. In fact, a Newtonian fluid flower is correlated to a parameter of 

proportionality between the tension and rate shear, whose viscosity is influenced by 

temperature and pressure variations. 

The particle diameter of the tested samples varied from 6.0 nm to 7.2 nm, 

matching characteristic diameter values for microemulsion systems (5.0 nm to 100.0 

nm) (BEDIA et al., 2015; SINTOV et al., 2015). 

 

Table 4.2 Physicochemical characterization of  SDBS tested samples. 

 

Physicochemical analysis SDBS-MS1 SDBS-ME1 SDBS-MS2 SDBS-ME2 

pH 7.2 6.9 6.8 6.5 

Viscosity (cP) 1.5 1.9 1.6 2.8 

Particle diameter (nm) 6.5 6.7 7.2 6.9 

 

Determination of cmc and isotherms of SDBS samples 

 

The critical micellar concentration (cmc) data of each SDBS micellar sample 

afforded the surface tension () findings wich showed to be dependent according to 

SDBS concentration (Table 1). Specifically, SDBS-MS1 showed a cmc value 15.6x10
-4

. 

and for SDBS-MS2 (SDBS dissolved into aqueous NaCl 0.5% saline medium) it was 

found 7.7x10
-4

. The influence of the cation (Na
+
) content showed greater electrostatic 

interaction between this ion and the anionic group (SO3
-
) of the polar moiety of SDBS 

(Figure 2).  

Surface tension data showed different curvatures for SDBS-MS1 and SDBS-MS2 

(Figure 3) justifyed by the increase content of Na
+
 in the SDBS-MS2 solution which 

promote SDBS molecular stabilization and favor the free energy decay causing a cmc 

decrease. 
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Figure 4.2 Chemical structure of the surfactant sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS). 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 Surface tension () of SDBS-MS1 and SDBS-MS2 samples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Frumkin adsorptions isotherm analyses (Figure 4 and Table 3) at liquid/gas 

interface showed A=-4.1 (lateral interaction parameter) and K=343 (adsorption 

constant) for SDBS-MS1. Comparatively, the adsorption constant become more 

effective on saline medium (SDBS-MS2) wherein  increased significantly (K=851) due 

to the lower free energy. On the other hand the lateral interaction parameter observed 

for SDBS-MS2 (A=-3.8) suggest less attraction between the charged groups of SDBS, 

probably due to higher electrostatic interactions competition caused by Na
+
 ions from 

the saline medium. Considering these results SDBS dissolved at aqueous saline 

conditions (NaCl 0.5%) enhance SDBS-adsorption phenomena at the liquid/gas 

interface. 
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Figure 4.4 Frumkin isotherms findings for SDBS-MS samples. 

 

 

 

 Surface tension () measurements of SDBS loaded into microemulsion systems 

prepared at aqueous neutral media (SDBS-ME1) and by using NaCl 0.5% of saline 

conditions (SDBS-ME2) were taken at constant temperature. Comparatively, a higher 

cmc value was observed for SDBS-ME2 (Figure 5 and Table 3) which is opposite with 

SDBS-MS2, either prepared on saline conditions, from which the cmc value was lower. 

This difference could be correlated with micellar aggregates presented in the SDBS-

ME2 sample, since this colloidal type structural arrangement is in constant dynamic 

equilibrium with monomers which in this sample are present in small amounts. The  

presence of Na
+
 ions probable shifts the equilibrium in the opposite direction of the 

micellar aggregates formation, resulting in the need of higher amounts of surfactant to 

keep the colloidal aggregates. On the other hand, the higher cmc value observed for 

SDBS-ME2 increase its adsorption constant (K=850) and its free energy.  

 

Figure 4.5 Surface tension () of  SDBS colloidal based system samples. 
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The Frumkin adsorption isotherm of the SDBS colloidal samples showed similar 

lateral interaction parameter (A) for both aqueous neutral medium (SDBS-ME1) and 

aqueous saline conditions (SDBS-ME2) (Table 3). On the other hand, the adsorption 

phenomena observed for SDBS-ME2 sample increase significantly by cation ion (Na
+
) 

addition, causing a decay in the system’s free energy. Similar result was observed for 

SDBS-MS2 (micellar solution at saline conditions) which showed efficient similar 

adsorption (K=851).  

 

Table 4.3 Adsorption and micellar parameters observed at liquid/gas interface 

for SDBS colloidal system samples. 

Colloidal system 
cmc 

(g/mL) 
A K 

ΔG 

(adsorption) (kJ/mol) 

SDBS-ME1 11.8x10
-4

 -4.6 344 -14.5 

SDBS-ME2 18.6x10
-4

 -4.4 850 -16.7 

 

 

Figure 4.6 Frumkin isotherms findings for SDBS colloidal system samples. 
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Isotherms of the liquid/solid interface 

 

Considering the real oil field conditions and also the greater metal corrosion 

phenomena, specially at high humidity and high ionic concentration medium such as at 

maritime atmosphere, the corrosion inhibition efficiency of SDBS samples were  

assayed under saline conditions. By constructing isotherms the solid-liquid interface, it 

was possible to analyze the corrosion efficiency of the tested SDBS-samples (Figure 6) 

as well as the lateral interaction parameter (A) (Table 4). As observed for the SDBS-

MS2 sample, the A value was near zero. However, the increasing concentration of Na
+
 

provides a smaller attraction between the polar groups of the SDBS molecular structure. 

Because of that the adsorption in the metal interface was greater with the SDBS-MS2 

sample when compared to the DBS-microemulsion system (SDBS-ME2). In fact,  

SDBS-MS2 showed a strong contribution of electrolytes in the monolayer structure 

formation causing a decrease in the free energy and in the stability of the interfacial 

film. Meanwhile, the lateral interaction between the SDBS molecules loaded into the 

microemulsion system (SDBS-ME2) was stronger (Table 4), probably because at 

microemulsion conditions a large amount of organized micelles are formed, resulting in 

an effective attraction in the metal surface. On the other hand, the observed adsorption 

constant value for SDBS-ME2 was lower when compared to SDBS-MS2.  

The SDBS-ME2 micellar aggregates could lose some of their surface charge by 

neutralization of the positive charge (Na
+
), showing a more weak adsorption, but higher 

adsorption free energy by comparing with SDBS-MS2. Despite SDBS-ME2 showed a 

weaker adsorption, its corrosion inhibition efficiency reached a maximum value of 

77.6% when compared to SDBS-MS2 (72.3%).  

The structural organization of SDBS-ME2 system directs the sulfonated groups of 

SDBS compound to the metal/liquid interface justifying the higher inhibition of SDBS-

ME2 sample. Because of that, it could adsorb on metallic surfaces more efficiently, 

being structurally more stable and organized, even if less strongly adsorbed. This 

efficiency can also be attributed to the small particle diameter of SDBS-ME2 micelles, 

which hinder Na
+
 interaction with the metal surface.  
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Figure 4.7 Corrosion inhibition efficiencies and Frumkin/Langmuir isotherm for SDBS samples, 

under saline conditions. SDBS-MS2 (a) and SDBS-ME2 (b). 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

Table 4.4 Adsorption parameters for carbon steel AISI 1018. 

Sample K A 
Maximum inhibition 

(%) 

ΔG (adsorption) 

(kJ/mol)  

SDBS-MS2 256 -0.7 72.3 -13.7 
 

SDBS-ME2 82.5 -2.8 77.6 -10.9 
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Conclusions  

 

Samples of the surfactant sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) were herein 

evaluated as corrosion inhibitor and according to the observed results, the maximum 

corrosion inhibition efficiencies ranged from 77.6% to 72.3%, according to the tested 

ample SDBS-in solution (SDBS-MS2) or loaded into microemulsion system (SDBS-

ME2), respectively. Those analyzed samples were suitable for the Frumkin isotherm. 

In general, microemulsion system is suitable as corrosion inhibitor according to a 

wide range of concentrations. Thereby, it was verified that the species´ adsorbed surface 

excess is concentration upon limited and not growing indefinitely, because of the 

volume of the adsorbed particles, being necessary to analyze the particle interactions 

adsorbed entities.  

For the SDBS-ME2 sample, the cmc data through surface tension () 

measurements using distilled water and saline solution (NaCl 0.5%) showed that the 

presence of electrolytes affected SDBS´s micellar formation, causing a decrease in the 

cmc of the SDBS-free surfactant (SDBS-MS2) and increase the SDBS-ME2 colloidal 

formation.  

Unlike other surfactants, SDBS does not cause significant damage to the 

environment, because it does not form a thin layer over water, which could block 

photosynthesis and extermination of many species of aquatic life. In fact, SDBS is 

biodegradable, has higher water solubility and avoids soil sealing. So, as opposing to 

the use of oils currently employed as surfactants, SDBS will not cause negative 

sustainability issues. 
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5 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE ADSORÇÃO DE FILMES PROTETORES 

BIODEGRADÁVEIS CONTENDO MICROEMULSÕES À BASE DOS 

TENSOATIVOS OCS E DBS EM AÇO AISI 1018 

 

 

RESUMO 

 

A eficiência de inibição à corrosão para proteção do aço carbono AISI 1018 em meio 

salino foi avaliada para a mistura dos tensoativos biodegradáveis óleo de coco 

saponificado (OCS, 99%) e dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS, 1%) como fase 

tensoativa de sistemas microemulsionados do tipo O/A. O sistema OCS-ME-MN foi 

preparado em meio aquoso neutro (MN, 55%), contendo OCS (20%), butan-1-ol (20%, 

cotensoativo), e querosene (5%, como fase óleo). O sistema OCS-ME-MS foi preparado 

em meio aquoso salino [MS, 55% de solução NaCl 25.000 ppm (2,5%)],  contendo as 

mesmas proporções de OCS, butan-1-ol, e querosene do sistema OCS-ME-MN. O 

sistema DBS-ME-MN contendo o tensoativo semissintético (DBS) foi preparado em 

meio aquoso neutro, nas mesmas proporções das fases tensoativa, cotensoativa, oleosa e 

aquosa, do sistema referencial (OCS-ME-MN). O sistema DBS-OCS-ME consiste na 

mistura dos tensoativos OCS (99%) e DBS (1%) solubilizados em meio aquoso neutro 

(DBS-OCS-ME-MN) e salino (DBS-OCS-ME-MS), contendo as mesmas proporções de 

fases do sistema referencial (OCS-ME-MN). As amostras foram avaliadas como 

inibidores de corrosão, nas concentrações 12,5, 25, 50 e 75 ppm, pelos métodos de 

resistência de polarização linear (LPR) e cupom de perda de massa (CPM). Os sistemas 

que apresentaram as melhores estabilidades de formação de filme passivo, avaliados 

pelas eficiências de inibição à corrosão foram OCS-ME-MN (76,57%, 75 ppm, meio 

aquoso neutro) e DBS-OCS-ME-MS (75,12%, 12,5 ppm, meio aquoso salino). 

 

Palavras-chave: tensoativos, sistemas microemulsionados, meios aquosos, efeito de 

adsorção, eficiências de inibição à corrosão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Objetivando a minimização de perdas por deterioração de metais, estudos vêm 

sendo realizados buscando a redução de danos causados ao meio ambiente, aos 

diferentes segmentos da atividade humana, pelo manuseio de material tóxico, bem como  

as instalações metálicas, além da preservação quantitativa da reserva metálica 

necessária a construção de peças e equipamentos. Opcionalmente, a utilização de 

inibidores de corrosão, contendo tensoativos biodegradáveis, se mostra como uma 

alternativa tecnológica sustentável. De maneira geral, o estudo de processos corrosivos 

tem como objetivo principal conhecer e caracterizar os diversos meios agressivos que 

são responsáveis pelas reações químicas e eletroquímicas causadas em materiais de 

elevada importância industrial para, em uma etapa subsequente, reduzir os efeitos com 

agentes antioxidantes denominados de inibidores de corrosão (NEGM et al., 2015; 

RAJASEKAR et al., 2007; ROSSI et al., 2007).  

A adição de inibidores de corrosão em tubulações representa uma medida eficaz 

no combate à corrosão e atualmente caracteriza-se como um dos métodos de grande 

interesse, já que funcionam como películas protetoras (sobre áreas anódicas e catódicas) 

que interferem na ação eletroquímica e que dependem dos fatores competitivos da 

interação íon/dipolo na fase aquosa e da estabilidade do complexo formado na interface 

metal/solução, cujo constituinte metálico é o aço AISI 1018 (uma liga ferro-carbono 

contendo 0,18% de carbono, que contém pequenas quantidades de outros elementos 

químicos, tais como manganês, silício, fósforo, enxofre e oxigênio), sendo 

frequentemente utilizado na fabricação de tubulações para o uso na indústria de petróleo 

devido a sua alta resistência, baixo custo e facilidade de fabricação (FELIPE et al., 

2013a; ROSSI et al., 2007b).  Muitos problemas de corrosão surgem nestas tubulações 

devido à agressividade e materiais transportados como petróleo, que contém água de 

enxofre; água de formação, usada principalmente em sistemas de resfriamento; e água 

do mar, em elevados teores salinos (3,5%). 

Estudos relacionados ao uso de tensoativos microemulsionados ou solubilizados 

em soluções convencionais, aplicados na inibição de processos corrosivos em superfície 

metálica, mostraram resultados promissores (REFAIT et al., 2015; KELLOU-

KERKOUCHE et al., 2013; ROBERTO et al., 2013; SANTANNA et al., 2013; 

MOHAMMAD et al., 2011). 
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Compostos orgânicos são alvos de interesse na indústria petrolífera em que se 

destacam a classe dos tensoativos (CHEN et al., 2015; LU et al., 2014; POTAPOVA et 

al., 2014). Com relação ao uso dos tensoativos biodegradáveis, o óleo de coco 

saponificado (OCS) e o dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS), como inibidores de 

corrosão, existem  relatos preliminares que comprovam as eficácias de formulações 

convencionais (OCS e BDS) ou em microemulsão (OCS) como agentes inibidores de 

corrosão (KELLOU-KERKOUCHE et al., 2013; KERKOUCHE et al., 2013; MOURA 

et al., 2013; JUNYING et al., 2012; REHIM et al., 2008; ROSSI et al.,2007b).  

No presente trabalho objetivou-se avaliar a qualidade de adsorção de filmes 

protetores de formulados preparados à base de OCS e DBS, em baixas concentrações 

(12,5 ppm - 75 ppm), na  superfície do aço AISI 1018, em meio salino moderado (NaCl 

3,5%). A eficiência de inibição a corrosão dos formulados (OCS-MN, OCS-MS, OCS-

ME-MN, OCS-ME-MS, DBS-ME-MN, DBS-OCS-ME-MN e DBS-OCS-ME-MS) 

foram avaliados pelos métodos de resistência de polarização linear (LPR), que consiste 

na aplicação de variações de potencial, em torno do potencial de corrosão e cupom de 

perda de massa (CPM), que se caracteriza pela inserção de corpos de prova de materiais 

similares aos que se deseja avaliar, em regiões cuja corrosividade é representativa do 

sistema.  

 

EXPERIMENTAL 

 

Preparo dos sistemas microemulsionados 

 

O tensoativo OCS foi obtido de acordo com metodologia previamente reportada 

(ROSSI et al., 2007) e o  dodecilbenzeno sulfonato de sódio (DBS) foi adquirido 

comercialmente (Aldrich).  

Os sistemas microemulsionados (OCS-MN, OCS-MS, OCS-ME-MN, OCS-ME-

MS, DBS-ME-MN, DBS-OCS-ME-MN e DBS-OCS-ME-MS) foram obtidos a partir da 

metodologia de titulações e frações mássicas em diagramas pseudoternário (MOURA et 

al., 2013; DANTAS et al., 2002; ROSSI et al., 2007b).  Os sistemas foram preparados 

em meio aquoso (55%) neutro ou salino [solução de NaCl 10.000 ppm (2,5%)], 

contendo OCS (20%), butan-1-ol (20%, cotensoativo), e querosene (5%, como fase 

óleo). As amostras foram avaliadas como inibidores de corrosão, nas concentrações 
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12,5, 25, 50 e 75 ppm, pelos métodos de resistência de polarização linear (LPR) e 

cupom de perda de massa (CPM).  

 

 

Caracterizações físico-químicas dos sistemas microemulsionados 

 

O ponto escolhido dos sistemas microemulsionados foi caracterizado através das 

seguintes análises: pH, diâmetro de partícula, viscosidade e tensão superficial. O pH foi 

avaliado utilizando-se um potenciômetro digital com eletrodo de vidro e sensor de 

temperatura, modelo Cambo HI 98129, da marca Hanna, previamente calibrado com 

soluções tampão pH 4,0 e 7,0 a uma temperatura de 25 ± 0,5 ºC. O eletrodo de vidro foi 

introduzido diretamente no interior da formulação (≈ 15 mL) acondicionada em frasco 

de cintilação.  

Para determinação do diâmetro de partícula foram realizadas medidas em 

triplicata e com o índice de refração de 1,4635 com feixe de luz de comprimento de 

onda de 659 nm, com ângulo de incidência de 90°. A viscosidade do ponto dos SMEs 

foi avaliada pelos valores da tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, tendo 

sido utilizado um reômetro na faixa entre 20 °C a 30 °C, com variação para a taxa de 

cisalhamento (1,0 s
-1

 a 370,0 s
-1

). 

O ponto específico que corresponde aos percentuais trabalhado para obtenção 

das microemulsões, teve seu comportamento micelar avaliado pelos dados 

experimentais da tensão superficial e os ensaios foram realizados através de um 

aparelho Tensiômetro, que mede a pressão máxima da bolha utilizando dois capilares 

com orifícios de diâmetros distintos. Para a inicialização do processo experimental foi 

necessário 30 mL de cada sistema. Para cada medida realizada houve diluições das 

amostras com água destilada, com variações das concentrações até se atingir valores de 

tensão superficial próximos da água (γH2O = 72,1 mN/m), à temperatura na faixa entre 

20 °C a 30 °C, estando de acordo com metodologia previamente reportada (FELIPE et 

al., 2013; MUORA et al., 2013; ROSSI et al., 2007b). 
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Medidas de eficiência de inibição à corrosão 

 

 As medidas de eficiência de inibição à corrosão foram realizadas através das 

técnicas de resistência a polarização linear (RPL) e por cupom de perda de massa 

(CPM) em uma célula eletroquímica instrumentada (Figura 5.1), capaz de medir 

simultaneamente a taxa de corrosão pelas técnicas LPR e CPM, com controle 

temperatura 25 ºC, meio aerado (O2) e pH. As medidas da LPR foram calculadas a 

partir do software multitrend V3.09 corrOcean ASA conectado ao multilog corrOcean.  

Os corpos de prova utilizados nos ensaios de perda de massa e o eletrodo de 

trabalho da sonda LPR tiveram composição de aço carbono AISI 1018. Os eletrodos de 

trabalho foram confeccionados a partir do aço AISI 1018 com composição: Fe, 98.88%; 

C,0.18%; Mn, 0.85%; P, 0.04%; S, 0.05%. A área superficial do corpo de prova 

corresponde a  852,16 mm
2
 (d = 7,86 g/cm

3
), tendo sido calculada a partir de sua 

geometria cilíndrica.  

O contra eletrodo e o eletrodo de referência foram confeccionados em aço 

inoxidável AISI 304 com as mesmas dimensões do aço carbono AISI 1018, que é uma 

liga de ferro-carbono contendo 0,18% de carbono que contém pequenas quantidades de 

outros elementos químicos, tais como manganês (0,10%), silício (0,03%), fósforo 

(0,04%) e enxofre (0,05%). Todos os eletrodos foram confeccionados de acordo com a 

norma NACE RP-0775 e apresentaram as dimensões mostradas na figura 5.1, estando 

de acordo com trabalho previamente realizado por Cunha; Silva, (2015), Cunha (2008), 

Rocha (2008) e Távora, (2007).  

 

Figura 5.1 - Fotografia da célula eletroquímica instrumentada utilizada nas análises LPR e CPM. 

[a) célula instrumentada, b) dimensões e formatos os cupons de perda de massa e LPR] 

 

 

 

(a) (b) 

 

(Fonte: CUNHA, 2008) 
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A Figura 5.2 mostra detalhes da sonda de LPR e vista do cupom e suas  geratrizes 

em 0° (upstream) e 180º (downstream). A identificação do tipo de corrosão foi realizada  

por meio do software Multitrend V3.09, Corrocean ASA, analisador de imagens 

(Távora, 2007). 

 

Figura 5.2 - Detalhe da sonda de LPR e vista do cupom e suas dois geratrizes principal em 0o (upstream) 

e 180º (downstream). 

 

 

 

(Fonte: CUNHA, 2008) 

 

 A partir de 2 horas de ensaio foram realizadas medidas de perda de massa dos 

eletrodos de trabalho, sendo a limpeza (decapagem ácida) realizada segundo 

recomendação da norma ASTM G1-03. O cálculo da taxa média de corrosão uniforme, 

como perda de espessura uniforme em milímetros por ano, foi determinado empregando 

a Equação 5.1, em que W é a perda de massa em gramas, A é a área inicial exposta dos 

corpos de prova em mm
2
, T é o tempo de exposição em dias e D, densidade do material 

em g/cm
3
. O cálculo da eficiência de inibição a corrosão foi realizada empregando a 

Equação 5.2. 

 

  
                (5.1) 

 

 

 

              (5.2) 
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Detalhamento complementar do procedimento realizado nos ensaios de corrosão 

 

O procedimento de limpeza da célula e periféricos, pesagem, programação das 

multilogs, e do medidor multiparâmetros está de acordo com a metodologia previamente 

reportada por Távora (2007). 

Os cupons de perda de massa foram desengordurados com água e detergente, 

seguido de álcool etílico e acetona P.A. Logo após, os cupons foram secos com ar 

quente. Ao atingirem a temperatura ambiente foram identificados.  

Os ensaios foram realizados com a utilização de 3 litros de solução de teste, sendo 

que o primeiro ensaio foi o branco (sem a presença do inibidor), e os outros ensaios 

foram com os sistemas microemulsionados, em diferentes concentrações, sob agitação 

constante (750 rpm). Foram colocados os dois eletrodos de medição multiparâmetros 

responsáveis pela medida das variáveis pH, temperatura e oxigênio dissolvido no meio 

desde o início do ensaio, ainda com o meio aerado.  

Após 2 horas a sonda LPR foi inserida na célula instrumentada. Decorrida 1 hora, 

que é o tempo de estabilização da sonda no meio, foi inserido o inibidor de corrosão, e 

após 10 minutos, inseriram-se os cupons de perda de massa. A partir deste momento, o 

ensaio foi conduzido até 24 horas, objetivando avaliar a estabilidade do filme dos 

inibidores testados. 

Após procedimento experimental, os cupons de perda de massa foram lavados 

com água corrente, detergente e pasta abrasiva visando à remoção de materiais 

depositados na superfície; em seguida foram colocados em solução de Clarke (mistura 

das soluções contendo 20 g de Sb2O3 em 500 mL de HCl e 50 g SnCl2 em 500 mL de 

HCl, segundo a norma ASTM G1-03), durante 30 segundos, visando remover os óxidos 

remanescentes. Repetiu-se o procedimento inicial de limpeza, seguido de lavagem com 

álcool etílico P.A. e acetona P.A., seguido de secagem com ar quente. Após atingirem a 

temperatura ambiente, foram pesados em balança analítica com precisão de 0,0001 g e, 

então, realizaram-se os cálculos da taxa média de corrosão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através de análises físico-químicas foi possível avaliar a estabilidade, 

comportamento entre os constituintes das microemulsões, via análise de cisalhamento, 

bem como a tensão superficial dos tensoativos OCS e DBS, em presença de um gás 

inerte (Tabela 5.1).  

 

Tabela 5.1. Caracterizações físico-químicas das microemulsões. 

  

Análise pH 

Diâmetro 

de 

particula 

 Viscosidade (cP)  
Tensão superficial 

           (mN/m) 

          

OCS-ME-MN 

 

6,7 (26,6 °C) 

 

7,0 nm 

 

1,2 

 

61,1 

OCS-ME-MS 6,6 (27,7 °C) 7,4 nm 1,8 68,0 

DBS-ME-MN  

DBS-OCS-ME-MN 

6,3 (28,0 °C) 

7,5 (25,8 °C) 

7,0 nm 

7,2 nm 

3,1 

2,0 

71,0 

67,2 

DBS-OCS-ME-MS 

 

6,9 (27,1 °C) 

 

6,5 nm 

 

1,7 

 

69,0 

 

 

Os diagramas de fases dos sistemas microemulsionados estudados foram obtidos 

de acordo com estudos realizados anteriormente (ROSSI et al., 2007a,b), tendo sido 

selecionado um ponto com composição (20% de tensoativo; 20% de cotensoativo; 5% 

de fase oleosa; 55% de fase aquosa) na região de Winsor IV (WIV), por ser uma 

microemulsão rica em água (O/A), fator determinante para obtenção das medidas de 

corrosão (Figura 5.3), 

 

Figura 5.3 – Representação dos diagramas de fase pseudoternário para determinação da região de Winsor 

IV para os sistemas OCS-ME (a) e DBS-ME (b) 
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Através do estudo de diâmetro de gotículas foi possível observar a formação de 

microgotículas dispersas e dinâmicas, com diâmetro variando entre 6,5 nm e 7,4 nm, 

característicos de microemulsões, que apresentam diâmetro mediano variando entre 10 

nm e 200 nm (BEDIA et al., 2015; SINTOV, et al., BERA et al., 2014). 

Para o estudo de viscosidade, no escoamento de um fluido Newtoniano existe 

um parâmetro de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

cisalhamento. A viscosidade deste fluido só é influenciada por variações de temperatura 

e pressão (VADLAMUDI et al., 2014). Portanto, os fluidos em análise foram 

classificados como Newtoniano e as viscosidades encontram-se na faixa de1,0 mPa.s a 

4,0 mPa.s (1,0 cP a 4,0 cP). As tensões superficiais encontram-se na faixa de 60 mN/m 

a 71 mN/m; este aumento se dá pela baixa concentração do tensoativo no sistema.  

 

Medidas de eficiência de inibição à corrosão 

 

Os valores de corrosão obtidos pela sonda LPR e os parâmetros utilizados no 

cálculo da taxa de corrosão através do estudo CPM permitiram à análise de dados de 

formação do filme passivo. O meio reativo teve inicialmente a inserção do inibidor, 

sabendo que, quanto mais rápida a sua adsorção sobre a superfície do metal, melhor o 

desempenho (SHANG et al., 2015; TANG et al., 2015; LEITE, 2005).    

A Figura 5.4 (a, b, c, d, e) mostra a formação de filme passivo protetor dos 

sistemas avaliados, em função do tempo, em que se utilizou 2 horas, contando a partir 

do início dos experimentos. De forma invariável, no experimento a 0 ppm houve 

formação de um pico com elevação significativa da taxa de corrosão, que se justifica 

pela menor adsorção da camada óxida sobre o corpo de prova, devido à superfície 

polida do metal. Com a ampliação do tempo de estudo, por volta de 16 horas de 

experimento, observa-se irregularidade, provocada, possivelmente, pela instabilidade da 

energia elétrica que alimenta a CEI (Célula Eletroquímica Instrumentada) ou, então, 

pela saturação óxida máxima, isenta de adesão na superfície interna do recipiente. 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

Figura 5.4a - Formação de filme passivo para o sistema OCS-ME-MN. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4b - Formação de filme passivo para o sistema OCS-ME-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

Figura 5. 4c - Formação de filme passivo para o sistema DBS-ME-MN. 

 
 

Figura 5. 4d - Formação de filme passivo para o sistema DBS-OCS-ME-MN. 

 
 

 

                 

Figura 5.4e - Formação de filme passivo para o sistema DBS-OCS-ME-MS. 

 



117 

 

A formação da camada protetora é notada desde o início dos ensaios para a 

maioria das concentrações, com valor mínimo de 5 mm/ano para o sistema DBS-OCS-

ME-MS. De acordo com a literatura, um bom inibidor de corrosão leva de 40 a 60 

minutos para atingir a sua adsorção máxima sobre a superfície do metal, tendo sido 

evidenciado que, quanto mais rápida a sua adsorção, melhor o seu desempenho 

(CHAMIEH et al., 2015).  

O comportamento dos filmes passivos de todos os sistemas microemulsionados 

avaliados mostraram significativa estabilidade no decorrer do experimento impedindo o 

contato direto do eletrólito com a superfície dos corpos de prova, mostrando uma boa 

adsorção em superfícies metálicas comparada ao ensaio do branco (0 ppm), que 

apresentou a maior taxa de corrosão devido à ausência de inibidor.  

Para as concentrações 12,5, 25, 50 e 75 ppm das amostras analisadas, o sistema 

que apresentou a melhor diminuição na taxa de corrosão foi OCS-ME-MN, seguido de 

DBS-OCS-ME-MS. Portanto, avaliando-se a linearidade de formação dos filmes, pode-

se concluir que, de forma comparativa, as concentrações 25, 50 e 75 ppm para o sistema 

OCS-ME-MN, possibilitaram a formação de filmes mais estáveis. Comportamento 

semelhante foi observado para o sistema DBS-OCS-ME-MS, nas concentrações 50 ppm 

e 75 ppm.  

 

Análises das taxas de corrosão 

 

Para todos os ensaios, comprovou-se a formação de corrosão do tipo uniforme 

(Figura 5.5), que caracteriza a ausência de quebra dos filmes formados.  

 

 

Figura 5.5 - Corpo de prova com corrosão uniforme. 
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Os descritivos das taxas de corrosão e eficiências de inibições correspondentes às 

concentrações avaliadas encontram-se detalhados nas Tabelas 5.2 (a, b, c, d, e). Nas 

Figuras 5.6 (a, b, c, d, e) encontra-se outra forma de apresentação das taxas de corrosão, 

em função das concentrações avaliadas. 

 

 

Tabela 5.2a. Taxas de corrosão e eficiências de inibições do sistema OCS-ME-MN. 

 

Concentração 
Taxa de Corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

LPR CPM LPR CPM 

0 14,965 14,965 0,00% 0,00% 

12,5 14,874 14,695 0,61% 1,80% 

25 3,978 3,869 73,42% 74,15% 

50 3,754 3,589 74,91% 76,02% 

75 3,632 3,507 75,73% 76,57% 

 

 

 

Figura 5.6a -Taxas de corrosão do sistema OCS-ME-MN. 
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Tabela 5.2b - Taxas de corrosão e eficiências de inibições do sistema OCS-ME-MS. 

 

Concentração 
Taxa de Corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

LPR CPM LPR COM 

0 14,965 14,965 0,00% 0,00% 

12,5 13,742 13,175 8,17% 11,96% 

25 10,98 10,514 26,63% 29,74% 

50 10,735 10,394 28,27% 30,54% 

75 10,324 9,869 31,01% 34,05% 

 

Figura 5.6b. Taxas de corrosão do sistema OCS-ME-MS. 

   
 

 

Tabela 5.2c - Taxas de corrosão e eficiências de inibições do sistema DBS-ME-MN. 

 

Concentração 
Taxa de Corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

LPR CPM LPR COM 

0 14,965 14,965 0,00% 0,00% 

12,5 12,787 12,451 14,55% 16,80% 

25 12,089 11,86 19,22% 20,75% 

50 11,937 11,675 20,23% 21,98% 

75 11,739 11,164 21,56% 25,40% 
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Figura 5.6c - Taxas de corrosão do sistema DBS-ME-MN. 

 
 

Tabela 5.2d - Taxas de corrosão e eficiências de inibições do sistema DBS-OCS-ME-MN. 

 

Concentração 
Taxa de Corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

LPR CPM LPR COM 

0 14,965 14,965 0,00% 0,00% 

12,5 13,243 11,965 11,51% 20,05% 

25 6,785 6,116 54,66% 59,13% 

50 12,998 12,449 13,14% 16,81% 

75 11,187 10,875 25,25% 27,33% 

 

 

Figura 5.6d - Taxas de corrosão do sistema DBS-OCS-ME-MN. 
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Tabela 5.2e - Taxas de corrosão e eficiências de inibições do sistema DBS-OCS-ME-MS. 

 

Concentração 

Taxa de Corrosão 

(mm/ano) 
Eficiência (%) 

LPR CPM LPR CPM 

0 14,965 14,965 0,00% 0,00% 

12,5 4,429 3,723 70,40% 75,12% 

25 4,691 4,208 68,65% 71,88% 

50 6,472 6,186 56,75% 58,66% 

75 10,502 10,306 29,82% 31,13% 

 

     
Figura 5.6e - Taxas de corrosão do sistema DBS-OCS-ME-MS. 

 
 

 

 

Análises comparativas das eficiências de inibições pelas técnicas LPR e CPM 

 

Através da técnica LPR determina-se as taxas de corrosão instantânea do metal e 

avalia-se o comportamento do filme passivo do inibidor. A técnica CPM possibilita a 

determinação da perda de massa real de campo, e define o tipo de corrosão sofrida pelo 

material. 

 A técnica LPR consiste na aplicação de uma pequena voltagem ou polarização à 

um eletrodo imerso num eletrólito, permitindo medir a velocidade de corrosão de forma 

mais rápida. A corrente necessária para manter um deslocamento específico do 

potencial de repouso (potencial de corrosão), tipicamente 10 mV, está diretamente 
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relacionada à corrosão da superfície do eletrodo imerso no eletrólito. Desta forma, 

medir a corrente é também medir a velocidade de corrosão que está ocorrendo na 

superfície do eletrodo (MAGALHÃES, 2003).  

 Para se obter a resistência de polarização Rp e determinar a densidade de corrente 

de corrosão, utilizam-se medidas de resistência de polarização linear. A análise teórica 

de cinética mostra que uma aproximação pode ser usada para linearizar a inclinação 

∆E/∆i da curva de polarização (E vs i) no potencial de corrosão para obtenção de Rp 

(Equação 5.3). 

 

 

                                                           (5.3) 

em que ∆E é a polarização a partir do potencial de corrosão ou sobrepotencial (E – 

Ecorr). A resistência de polarização é convertida em densidade de corrente (icorr) por 

meio da constante de Stern-Geary (B) para a combinação metal/ambiente (Equação 5.4). 

    

 

                                                          (5.4) 

 A densidade de corrente (icorr) pode ser convertida em taxa de corrosão (TC) pela 

lei de Faraday, a partir do conhecimento do equivalente-grama e da densidade do metal 

(Equação 5.5). 

 

 

                                                         (5.5) 

em que TC é a taxa de corrosão (mm.ano
-1

),  K é a constante (3,27 . 10
-3

 mm.µA
-1

. cm
-1

 

. ano
-1

), icorr  é a densidade de corrente de corrosão (µA
 
. cm

-2
), Eqg é o equivalente 

grama e D é a densidade do material (g.cm
-3

). 

 A técnica cupom de perda de massa (CPM) é amplamente utilizada pela 

indústria de produção de petróleo e gás para verificação de corrosão em aço carbono. A 

metodologia é bastante barata e fornece dados como a morfologia de pites e depósitos. 

Experimentalemente, o metal é pesado e introduzido no meio corrosivo, depois é 

retirado e pesado novamente. A perda de massa é convertida a uma perda de espessura 

total, ou à taxa de corrosão generalizada. Para obter a taxa de corrosão deve-se 

determinrar a variação (perda) da massa do cupom e dividir pelo produto da densidade 



123 

 

do metal, pela área total exposta e tempo de exposição. A taxa de corrosão (TC), em 

mm.ano
-1

, pode ser  calculada pela Equação 5.6.  

 

                                                             (5.6) 

  

em que TC, ∆m é a perda de massa do cupom (g), S é a área da superfície do cupom 

(mm
2
), t é o tempo de exposição do cupom (dias) e d é a densidade do cupom (g.cm

-3
). 

 Os valores da taxa de corrosão só podem ser utilizados para corrosão uniforme, 

não se aplicando para casos de corrosão localizada (GENTIL, 2011). 

Em comparação aos demais sistemas [Figuras 5.7 (a, b, c, d, e)] verificou-se que o 

inibidor OCS-ME-MN apresenta maiores eficiências: 76,57% pela técnica CPM e 

75,73% pela LPR (na concentração 75 ppm) e 75,12 % (CPM) e 70,40% (LPR) (na 

concentração 12,5 ppm). Este resultado é coerente com a eficiência observada para 

OCS-ME (77%) utilizando-se o método galvanostático (MOURA et al., 2013). 

O inibidor DBS-OCS-ME-MS (Figura 5.7e) apresentou inibição semelhante na 

concentração 12,5 ppm (75,12%).  

 

Figura 5.7a - Eficiências de inibições via métodos LPR e CPM para o sistema OCS-ME-MN. 
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Figura 5.7b - Eficiências de inibições via métodos LPR e CPM para o sistema OCS-ME-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7c -  Eficiências de inibições via métodos LPR e CPM para o sistema DBS-ME-MN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7d - Eficiências de inibições via métodos LPR e CPM para o sistema DBS-OCS-ME-MN. 
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Figura 5.7e - Eficiências de inibições via métodos LPR e CPM para o sistema DBS-OCS-ME-MS. 

 

 

De acordo com as condições de trabalho utilizadas na CEI (célula eletroquímica 

instrumentada) em ambiente enriquecido com dióxido de carbono (CO2), que agrava a 

agressividade da corrosão, Cunha; Silva (2015), Cunha (2008) e Rocha (2008), 

obtiveram  para o sistema OCS-ME (12,5, 25, 50 e 75 ppm) melhores eficiências de 

inibição à corrosão. De acordo com os resultados de Rocha (2008), a eficácia de 

inibição à corrosão do tensoativo OCS no sistema OCS-ME, foi avaliada em aço AISI 

1018, em meio salino contendo 10.000 ppm de cloreto (NaCl 1 %), utilizando-se os 

métodos de resistência de polarização linear (LPR) e cupons de perda de massa (CPM). 

O sistema microemulsionado OCS-ME nas concentrações mais baixas, tais valores 

variaram entre 93% (12,5 ppm) e 95%, pelo método LPR, e entre 90% (12,5 ppm) e 

88% (50 ppm) pelo método CPM.   

Cunha (2008), trabalhando nesta mesma CEI, objetivando o uso do inibidor OCS-

ME como meio solubilizante de um composto heterociclo do tipo mesoiônico, 

reavaliou-se o inibidor OCS-ME, através das técnicas LPR e CPM, em solução salina 

(NaCl 1 %), em ambiente enriquecido com dióxido de carbono (CO2). O sistema OCS-

ME apresentou eficiências máximas de inibição à corrosão acima de 90% (CUNHA; 

SILVA, 2015).  

Como citado anteriormente, o sistema microemulsionado OCS-ME, em 

experimentos realizados na ausência de CO2, mostram eficácias máxima inferiores a 

90% (63% solubilizado em meio aquoso e 77% na sua forma microemulsionada, pelo 

método LPR). 
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CONCLUSÕES 

 

A eficácia de adsorção de filmes protetores obtidos de formulados preparados à 

base de OCS e DBS, em baixas concentrações (12,5 ppm - 75 ppm), adsorvidos na  

superfície do aço AISI 1018, em meio salino moderado (NaCl 1%), foi avaliada pelos 

métodos de resistência de polarização linear (LPR) e cupom de perda de massa (CPM).  

Os formulados (OCS-MN, OCS-MS, OCS-ME-MN, OCS-ME-MS, DBS-ME-

MN, DBS-OCS-ME-MN e DBS-OCS-ME-MS) foram estudados em uma célula 

eletroquímica instrumentada (CEI), que mostrou ser um equipamento bastante versátil 

na avaliação de inibidores de corrosão, na qual foi possível estabelecer relações entre 

diversos parâmetros em um só experimento, provando que houve formação de filme na 

superfície do metal em todos os sistemas. 

A eficácia dos filmes formados foi satisfatória em função de não ter sido 

observado ruptura da camada protetora do aço AISI 1018, sugerindo estabilidade 

elevada destes filmes. 

Os valores de inibições próximos obtidos com as técnicas LPR e CPM mostraram 

que a metodologia adotada foi eficiente, não sendo significativas as diferenças 

observadas para as taxas de corrosão.    

Comparação entre os sistemas microemulsionados avaliados mostrou que o 

inibidor OCS-ME-MN, contendo óleo de coco microemulsionado em meio neutro, 

apresenta as maiores eficiências: 76,57% (CPM) e 75,73% (LPR) (na concentração 75 

ppm) e 75,12 % (CPM) e 70,40% (LPR) (na concentração 12,5 ppm).  

O inibidor DBS-OCS-ME-MS contendo uma mistura com 40% em massa dos 

tensoativos óleo de coco saponificado e dodecilbenzeno sulfonato de sódio (99:1) 

microemulsionados em meio salino (1%), apresentou inibições máximas na 

concentração 12,5 ppm (75,12%, CPM e 70,40% LPR).  

O sistema DBS-OCS-ME-MS apresentou inibição compatível ao observado para 

OCS-ME-MN, e foi significativamente superior a inibições máximas observadas para o 

sistema OCS-ME-MS, que contém o tensoativo OCS microemulsionado em meio salino 

[34,05% (CPM) e 31,01 (LPR), em concentração elevada (75 ppm)]. 
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6 ANÁLISE TRIBOLÓGICA DA MISTURA B7 À BASE DE BIODIESEL DE 

ÓLEO DE COCO/DIESEL S10 

 

RESUMO 

 

O biodiesel é uma denominação genérica para combustíveis biodegradáveis com 

composição química isenta de compostos sulfurados e aromáticos (presentes no diesel), 

o que reduz riscos toxicológicos. Biodieseis de diferentes fontes vegetais possuem 

diferentes características químicas se comparadas ao diesel, e interagem igualmente 

com materiais metálicos, tais como ligas de metais ferrosos, ligas não-ferrosas e 

elastômeros, provocando ataque corrosivo e tribológicos nesses componentes. No 

presente trabalho objetivou-se a avaliação de danos tribológico, bem como a avaliação 

da lubricidade entre o diesel convencional e a mistura B7-OC [7% de biodiesel de óleo 

de coco (Cocos nucifera L.) e 93% de diesel S10], utilizando-se uma sonda de 

deslizamento alternado de alta frequência (High Frequency Reciprocating Test Rig - 

HFRR). De acordo com os resultados obtidos, observou-se que o diesel convencional 

apresentou menor tamanho de escara (187 µm) do que a mistura B7-OC (203 µm). De 

forma abrangente, é conhecido que diesel e biodiesel favorecem o desgaste de 

componentes do sistema de injeção com consequente redução da vida útil de motores 

automobilísticos. No entanto, é sabido que diesel proporciona emissão com índices 

elevados de poluentes no meio ambiente, apresentando uma média de emissão mundial 

de 50 mg de enxofre/kg. Por comparação, as misturas biodiesel/diesel, são menos 

poluentes.  

 

Palavras-chave: Biodiesel, óleo de coco, diesel S10, Lubricidade, WSD. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 O biodiesel é uma denominação genérica para combustíveis biodegradáveis, 

com composição química isenta de compostos sulfurados e aromáticos (presentes no 

diesel), o que reduz riscos toxicológicos. Este tipo de combustível alternativo provém 

de fontes renováveis, com destaque para os óleos vegetais. Esses fluidos podem ser 

utilizados em misturas com o óleo diesel, tais como: B2 (2% de biodiesel e 98% de 

diesel), B5 (5% de biodiesel e 95% de diesel), B7 (7% de biodiesel e 93% de diesel) e 
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B20 (20% de biodiesel e 80% de diesel).  Proporções volumétricas destas misturas, na 

faixa entre 5% (B5) e 20% (B20), são as mais utilizadas devido a muitas vantagens; 

dentre elas, destaca-se que misturas biodiesel/diesel apresentam reduzido teor de 

enxofre, e por esta razão são bons lubrificantes. Com relação ao uso de biodiesel em 

motores automobilísticos para a mistura B5, não é necessário efetuar adaptação, já que 

se obtém queima com redução de impactos ambientais (ANP, 2014).  

O produto biodiesel deve ser destinado apenas para utilização em motores diesel, 

com a vantagem de ser praticamente livre de enxofre e de compostos aromáticos. 

Portanto, comparativamente, as misturas biodiesel/diesel agregam valor biotecnológico 

ao uso do diesel convencional.  

 Os materiais metálicos presentes nos sistemas de combustível de automóveis, 

tais como ligas de metais ferrosos, ligas não-ferrosas e elastômeros, em contato com o 

combustível (diesel ou biodiesel), sofrem desgastes corrosivo e tribológico. Por esta 

razão, alguns fabricantes de automóveis estenderam a garantia apenas para misturas 

com menores percentuais de biodiesel B10 (10% de biodiesel e 90% de diesel). 

Misturas com proporções volumétricas superiores a esta, não se encontram cobertas pela 

garantia (BRAILE; CAVALCANTI, 1993).  

 Para a produção de biodiesel, é conhecido que vegetais oleaginosos, devido ao 

elevado teor de óleo, são os mais utilizados em reações de transesterificação, em que 

moléculas de triacilgliceróis reagem com um álcool de cadeia curta, na presença de um 

catalisador (ácido ou básico). Preferencialmente utiliza-se o etanol, por possibilitar 

lubricidade satisfatória com baixo poder corrosivo (MENEGUETTI et al., 2013; 

HASEEB et al., 2011; BRAILE; CAVALCANTI, 1993).  

Limitações tecnológicas ou processamento industrial (elevada produtividade), 

bem como adversidades climáticas, questões sazonais, ocorrência de pragas, doenças e 

ervas daninhas são alguns dos problemas recorrentes no setor industrial dos 

biocombustíveis (DIAS, et al., 2012; MIAO; WU, 2006). Dentre muitas possibilidades 

de produção de biodiesel, sabe-se que o óleo de coco (Cocos nucifera L.) representa 

uma fonte promissora de estudo ao desenvolvimento tecnológico de energias 

renováveis.  

No presente trabalho objetivou-se a avaliação comparativa dos danos corrosivo e 

tribológico, bem como a avaliação do potencial de lubricidade entre o diesel 

convencional e a mistura B7, obtida com 7% de biodiesel de óleo de coco (Cocos 

nucifera L.) e 93% de diesel S10. 
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EXPERIMENTAL 

 

Preparo do biodiesel B7-OC 

 

A degomagem do óleo de coco, por apresentar teor de ácidos graxos livres 

superior a 2%, foi realizada com o objetivo de verificar a possibilidade de saponificação 

do óleo, característica que inviabilizaria o seu uso para a produção de biodiesel. Foi 

adicionado 1% da massa do óleo em ácido sulfúrico, para retirada dos ácidos graxos 

livres (massa escura de elevada densidade). Posteriormente lavou-se o óleo com 100 mL 

de água quente a 80 °C com o objetivo de retirar as impurezas. Seguiu-se com a catálise 

alcalina no processo de transesterificação, utilizando-se a proporção 1:6 (óleo : álcool), 

catalisador NaOH (4 g/L de óleo), com volume de óleo de 420 mL. 

 O óleo foi colocado no reator, sob agitação até a estabilização da condição 

operacional do sistema, alcançando-se uma temperatura entre 60 °C e 70 °C mantida em 

todo processo. Os demais reagentes previamente misturados (álcool e catalisador) foram 

introduzidos e foi iniciada a contagem do tempo de reação. 

 Na etapa seguinte da síntese, lavou-se o biodiesel com 100 mL de solução a 5% 

de HCl com o objetivo de retirar o excesso de NaOH, seguido da adição de solução de 

NaCl saturada para melhorar a visualização da separação de fases. Posteriormente, 

utilizou-se água quente a 80 °C para remover interferências entre as fases. Para a 

retirada de água residual, foi adicionado sulfato de sódio anidro após 24 h, filtrou-se a 

mistura, que permaneceu por 4 h, em estufa a 105 °C. 

 

Análise de lubricidade  

 

 No equipamento HFRR (Figura 6.1), a quantidade de 2 mL de combustível foi 

adicionada a um recipiente que contém o par tribológico em contato (esfera, 58 < HRC 

< 66, Ra = 0,05 µm, contra disco torneado, lapidado e polido, 190 < HV0,03 < 210, Ra = 

0,02 µm, ambos de aço AISI E-52100), submetido a um deslizamento alternado de 

amplitude 1 mm e frequência 50 Hz, durante 75 minutos. Após este tempo, a esfera é 

retirada do locus de ensaio e o excesso de óleo é removido com papel absorvente. As 

dimensões da cratera de desgaste formada na superfície da esfera são avaliadas em um 

microscópio óptico com ampliação de 100 vezes. A média aritmética dos diâmetros 

maior (x) e menor (y) da elipse da escara é o número que descreve o desgaste da esfera, 
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a que se associa o grau de lubricidade do combustível. Este número é chamado de WSD 

(Wear Scar Diameter) pela norma ASTM D 6079-04. Valores WSD altos indicam um 

maior desgaste da esfera e, portanto, um fluido com menor lubricidade e vice-versa 

(JOAQUIM, 2007). 

 

Figura 6.1 - Representação esquemática do equipamento HFRR. 

 

 

 

(Fonte: FARIAS et al., 2006b) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Na Tabela 6.1 encontram-se os dados físico-químicos obtidos para a mistura B7-

OC (7% biodiesel de óleo de coco e 93% de diesel). Em relação ao teor de água do 

biodiesel, sabe-se que quanto mais próximo de zero, melhor é a qualidade do fluido, por 

apresentar característica físico-química semelhante ao diesel. O biodiesel obtido (B7-

OC) apresentou acidez acentuada devido à grande quantidade de ácidos graxos, bem 

como ao processo de síntese em que os ácidos graxos residuais não são removidos. O 

resultado de viscosidade cinemática e do ponto de fulgor está de acordo, 

respectivamente, com ASTM D6751 (EUA) e ANP 07/2008 (Brasil). Portanto, a 

mistura B7-OC atende aos padrões de qualidade que possibilitam o uso de biodiesel em 

motores automobilísticos. 
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Tabela 6.1 - Propriedades físico-químicas da mistura B7-OC. 

 

 Teor de água (%) 
Índice de acidez 

(mg/KOH/g) 

Viscosidade cinemática 

(mm
2
/s) 

Ponto de fulgor 

(
O

C) 

 0,049 0,48 2,7 114 

 

 

Análise de lubricidade 

  

 Um combustível com boas características de lubricidade deve apresentar 

tamanho de escaras de desgaste < 400 μm (ISO 12156-1). No presente estudo, o diesel 

convencional apresentou menor tamanho de escara (187 µm, Figura 6.2a) por 

comparação ao biodiesel B7-OC (203 µm, Figura 6.2b).  

 Na Figura 6.3, são apresentados os gráficos com as curvas de temperatura, 

porcentagem do filme e coeficiente de atrito para os ensaios realizados com o diesel 

convencional e a mistura B7-OC. Considerando as curvas de porcentagem de filme para 

o diesel comercial e para o biodiesel B7-OC, observa-se uma maior variação para este 

último, sugerindo que o filme interfacial da amostra diesel convencional possui maior 

estabilidade. Em função da composição do biodiesel de óleo de coco que contém os 

ácidos láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico e linoleico, houve maior formação 

de escara de desgaste, em virtude dos grupos carboxílicos corrosivos.  

 Comparativamente, o diesel, devido ao elevado teor de enxofre, 50 mg/kg, 

apresenta maior lubricidade, logo menor tamanho de escara de desgaste. A formação de 

filme na mistura, máximo de 100%, ocorreu devido a elevada lubricidade do biodiesel 

de óleo de coco. A instabilidade na formação do filme observada entre 55 min e 70 min, 

fazendo o sistema sair do equilíbrio com tempo de relaxação em função do 

cisalhamento, ocorre quando a esfera exerceu uma força de atrito (oposta à direção do 

movimento sobre o disco) que deforma o filme formado na superfície metálica, com 

consequente elevação da temperatura na região de contato, caracterizando-se como 

consequência de uma perturbação mecânica. 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Figura 6.2 - Escaras resultantes da análise HFRR, diesel (a) e da mistura B7 (b). 

 

 

 

Figura 6.3 - Análise HFRR para o diesel convencional e para a mistura B7-OC. 

 

 

 Em motores automobilísticos, o processo de combustão do motor força picos 

elevadíssimos de temperatura (200 
o
C). O elevado aumento de temperatura no 

processamento da combustão levaria à destruição total do motor caso não houvesse um 

sistema de arrefecimento que minimizasse o calor das paredes da câmara de combustão. 

Gradientes térmicos compõem os diversos sistemas de trabalho de um determinado 

motor, e, neste sentido, as paredes do cilindro não podem ultrapassar a temperatura 

limite do óleo lubrificante (150 
o
C). Desta forma, outros componentes ligados à 

combustão trabalham em constante estresse térmico sob determinados limites de 

___ Filme B7 
___ Filme Diesel 
___ Atrito B7 
___ Atrito Diesel 
___ Temperatura 
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temperatura, tais como: pistões, 320 
o
C; câmara de combustão, 200 

o
C; válvulas de 

admissão, 120 
o
C; válvulas de escape, 750 

o
C; velas que efetuam a combustão, 500-600 

o
C.  

 A importância do sistema de arrefecimento consiste no fato de que a temperatura 

interna do motor não deve afetar  o combustível, para que trabalhe com boa viscosidade. 

Neste contexto, o sistema de arrefecimento deve operar de forma que mantenha o motor 

em sua temperatura ideal (90-95 
o
C), com consumo mediano entre 25%-35% da 

potência do motor (ANFAVEA, 2011; GALLONI, 2009; CHO, 2008;  MARTINS, 

2006; CORRADINE, 2005; OLIVEIRA, 2003; PULKRABEK, 2003; DUARTE, 1996;  

HEYWOOD, 1988).   

 Dentre as condições ideais para manutenção do sistema de arrefecimento, em 

que se objetiva também evitar o desencadeamento de processos corrosivos, também está 

vinculado a qualidade do combustível. Por esta razão, como proposta de 

aperfeiçoamento da presente pesquisa, novos estudos serão realizados com o biodiesel 

B7-OC aditivado, objetivando diminuição da escara (para valores próximos ou abaixo 

de 187 µm) e  melhoria na qualidade do filme protetor.  

 Os tensoativos óleo de mamona saponificado (OMS), óleo de soja saponificado 

(OSS), óleo de girassol saponificado (OGS) e óleo de coco saponificado (OCS) foram 

utilizados (5%) como aditivos do biodiesel B7-OC, de acordo com as especificações da 

Resolução ANP (RANP) que estabelece que o combustível deve ter aspecto límpido. As 

análises tribológicas do material aditivado  B7-OC-AD encontram-se em andamento. 

   

 

CONCLUSÕES 

 

 A mistura B7-OC, que consiste em reduzir em 7% o teor de diesel S10, causa 

diminuição da estabilidade do filme e por esta razão há agravamento da escara de 

desgaste, que está vinculada à presença dos ácidos láurico e mirístico, no combustível 

avaliado (B7-OC).   

 Apesar da vantagem do maior teor de enxofre causar melhoria de lubricidade, o 

diesel, quando queimado na câmara de combustão de motores automobilísticos, forma 

óxido de enxofre que reage com vapor de água, gerando ácido sulfúrico que, por sua 

vez, ataca a superfície metálica e elastômeros.  
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 Embora o biodiesel de óleo de coco (B7-OC) tenha apresentado lubricidade 

satisfatória, proporcionou elevação no tamanho de escara, em função da presença de 

grupos carboxílicos. No entanto, uma das grandes vantagens no seu uso consiste no fato 

de sua combustão reduzir significativamente a emissão de poluentes atmosféricos em 

virtude do baixo teor de enxofre.   

 O melhor aproveitamento do combustível está associado ao melhor desempenho 

e menor consumo. Portanto, essa maior eficiência também proporciona menores 

quantidades de emissões de gases nocivos ao meio ambiente. Esta conclusão leva ao 

passo seguinte que consiste em aprimorar a qualidade do biodiesel B7-CO, viabilizando 

a possibilidade do seu uso aditivado, e consequentemente, contribuindo com a inovação 

biotecnológica da indústria automobilística.  

 

 

7 ESTUDO AVALIATIVO DO DESGASTE DE AÇO AISI 52100 DE MOTOR 

AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR BIOCOMBUSTÍVEIS DE ÓLEO DE 

SOJA 

 

RESUMO 

 

O elevado grau de eficiência do motor diesel está intimamente ligado aos poluentes 

gerados durante a sua combustão. Por esta razão, busca-se o desenvolvimento de 

materiais mais resistentes ao desgaste e combustíveis menos agressivos. Neste sentido, 

no presente trabalho obteve-se biodiesel de óleo de soja (Glycine max L. Merrill) na 

composição B7 (7% biodiesel e 93% diesel S10).  A redução do atrito e desgaste do aço 

AISI 52100 foram  avaliados pela melhoria da viscosidade e formação de filmes 

lubrificantes que separam totalmente as superfícies sob movimento relativo. Com o 

objetivo de se obter biocombustíveis com menor ação de desgaste sobre superfícies de 

ligas metálicas, utilizaram-se como agentes protetores tensoativos semissintéticos 

preparados com óleos vegetais.  Os biocombustíveis B7-OS e B7-OS-AD (biodiesel de 

óleo de soja aditivado) foram avaliados utilizando-se uma sonda de deslizamento 

alternado de alta frequência (High Frequency Reciprocating Test Rig, HFRR). Os 

ensaios tribológicos mostraram que o diesel S10 e o biodiesel B7-OC são mais 

susceptíveis a processos oxidativos. O biodiesel de soja aditivado (B7-OS-AD) 

apresentou melhor viscosidade e estabilidade, com 32,9% de redução de desgaste do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
http://pcs-instruments.com/product/hfrr-high-frequency-reciprocating-rig/
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metal AISI 52100, por comparação ao diesel S10 e tamanho de escara de desgaste 

13,63% menor do que o desgaste observado para a mistura B7-OS. Portanto, B7-OS-

AD está sendo indicado como alternativa ao uso do diesel S10, com ganho na redução 

de impactos ambientais.  

 

 

Palavras-chave: Biodiesel, óleo de soja, desgaste do aço AISI 52100, lubricidade, 

tensoativos semissintéticos, biodiesel aditivado. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As questões que motivam as discussões sobre tecnologias e fontes de energia 

renováveis concernem ao aumento da demanda pelo consumo de combustíveis, 

esgotamento das reservas de petróleo, agravamento da poluição, chuvas ácidas, 

aquecimento global e crises econômicas mundiais. O elevado grau de eficiência do 

motor Diesel, que é um motor de combustão interna (MCI) e que possui pistão 

alternativo com autoignição, está intimamente ligado aos poluentes gerados durante a 

sua combustão (DHAR; AGARWAL, 2014). Neste contexto, é conhecido que o 

combustível diesel contém teores de enxofre, na forma de H2S, e durante a sua 

combustão há produção de  SO2 que reage com vapores de água formando ácido 

sulfúrico e massa de componentes particulados (sulfatos presentes na fuligem), que 

também são responsáveis pela contaminação de filtro de particulados e catalisadores de 

desnitrificação. Estas espécies agressivas atacam as superfícies metálicas das guias de 

válvula, camisas e mancais de motores automobilísticos.  

Quando a temperatura das camisas está mais baixa do que o ponto de orvalho do 

ácido sulfúrico, por exemplo, o óleo lubrificante não tem reserva alcalina suficiente para 

neutralizar o ácido, e as camisas podem desgastar-se dez vezes mais rapidamente. Este 

ponto de orvalho consiste no limite de temperatura gasosa acima do qual não ocorre 

condensação de ácido sulfúrico (LIN et al., 2013; HASEEB et al. 2010; BARNWAL; 

SHARMA, 2005; BOSCH, 2005).  

Dentre os combustíveis derivados de petróleo, o diesel é um dos mais susceptíveis 

à presença de sedimentos de origem biológica e química. Quanto maior o teor do 
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biodiesel na mistura, maior será a biodegradabilidade, proporcionando problemas 

adicionais, tais como: entupimento de filtros, surgimento de borras e proliferação de 

bactérias.  

Como alternativa ao uso do diesel, destaca-se a produção mundial de biodieseis 

como fonte de energia sustentável e economicamente viável, além da redução de 

desgaste em componentes de motores automobilísticos.  Citando um exemplo 

promissor, pela qualidade da viscosidade, lubricidade, e ignição por compressão do 

motor, cita-se o biodiesel de óleo de amendoim, sugerido como combustível do futuro, 

em substituição ao uso de diesel em motores. No entanto, sabe-se que a introdução de 

combustíveis ambientalmente compatíveis e dessulfurizados por hidrogenação provoca 

desgaste do material metálico do motor e de bombas de injeção, o que requer o uso de 

corretores de lubricidade (GRACIA-ESCOSA et al., 2015; OBADELE et al., 2015;  

COLAS et al., 2013; JONES; BOSCH, 2005JANSEM, 2000). 

No sistema de combustível de automóveis, materiais metálicos como ligas de 

metais ferrosos, ligas não-ferrosas e elastômeros entram em contato com o combustível. 

Biodiesel, com diferentes características químicas comparadas ao diesel, interage com 

esses materiais provocando ataque corrosivo e triboquímico. Por esta razão, alguns 

fabricantes de automóveis estenderam a garantia apenas para misturas com menores 

percentuais de biodiesel B10 (10% biodiesel e 90% diesel); misturas superiores ainda 

não estão cobertas pela garantia (GRACIA-ESCOSA et al., 2015; XIONG et al., 2014; 

HASEEB et al., 2011). Desta forma, são necessários investimentos em todas as áreas da 

cadeia produtiva do biodiesel para que se alcancem produtos com alta rentabilidade, que 

reduzam os danos causados sobre ligas provenientes da sua utilização (MENEGUETTI 

et al., 2013; MEIRA et al., 2011; FOLQUENIN, 2008; PATIL et al, 2000).  

O biodiesel é definido como éster monoalquílico de óleos vegetais e/ou gordura 

animal, de ocorrência natural, que pode ser produzido a partir de uma reação de 

transesterificação, cuja utilização está associada à substituição de combustíveis fósseis 

em motores de ignição por compressão (RASHEDUL et al., 2014; KOMNINOS; 

RAKOPOULOS, 2012a, 2012b; LÔBO et al., 2009; FARIAS et al., 2006; LIMA 

NETO, 2006). 

A soja (Glycine max L. Merrill.) é a segunda oleaginosa mais utilizada como 

matéria-prima para a produção mundial de biodiesel por ser uma fonte de energia 

renovável, biodegradável, não tóxica, que se utilizada como combustível, possibilita 

uma expressiva capacidade de redução da emissão de matéria particulada e gases 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001623611000582X


137 

 

poluentes causadores do efeito estufa (USDA, 2014; GODOY et al., 2013; MEHER et 

al., 2006).  

A espécie Glycine max possui 18% de teor de óleo e rendimento de 0,2-0,6 ton.ha
-

1
 (ANP, 2008), que é relativamente baixo em comparação a outras oleaginosas, em 

função da resistência a variações climáticas, sendo que as temperaturas ótimas para o 

melhor desenvolvimento estão entre 20 °C e 35 °C. Precipitações pluviométricas anuais 

de 700 mm a 1.200 mm, bem distribuídas, preenchem perfeitamente suas necessidades 

hídricas. Regiões com excessiva umidade não são adequadas para o seu cultivo (ANP, 

2014; ARAÚJO et al., 2009; MOURAD, 2006). 

No presente trabalho, a mistura B7-OS-AD [biodiesel de óleo de soja (7%) e 

diesel S10 (93%), aditivado com um tensoativo semissintético] foi avaliada, 

comparativamente, ao desgaste de metais causado por diesel S10 e biodiesel/diesel B7-

OS. Para tanto, utilizando-se um equipamento oscilante de alta frequência (High 

Frequency Reciprocating Test Rig, HFRR), objetivando a produção de um 

biocombustível aditivado com menor ação de desgaste sobre superfícies metálicas. 

 

EXPERIMENTAL 

 

Preparo do biodiesel B7-OS 

 

O processo de transesterificação do óleo de soja (degomado) pode ser direto, ou 

seja, não requer a retirada de ácidos graxos livres, devido ao fato do seu teor ser inferior 

a 2%. Portanto, utilizou-se no processo de preparo do biodiesel B7-OS [óleo de soja 

(7%) e diesel S10 (93%)] álcool etílico (80 mL) e óleo de soja (400 mL, da marca 

Soya), em proporção de 6 : 1; com adição de 1,6 g de NaOH como catalisador (4 g/L de 

óleo). No procedimento experimental, para transesterificação, foi preparada uma 

solução saturada de etóxido de sódio e adicionada ao óleo, a qual foi submetida a uma 

temperatura termodinamicamente favorável à formação de produto (65 °C - 76 °C).  

Na etapa de purificação, o produto reacional foi submetido a lavagens com água 

(100 mL) quente (80 °C). Na sequência, adicionou-se solução saturada de cloreto de 

sódio e efetuou-se extração com n-pentano (50 mL, para cada extração). Realizou-se 

filtração para retirar resíduos viscosos do líquido material extraído em n-pentano.  

O produto reacional foi seco em sulfato de sódio anidro, seguido de secagem em 

estufa durante 5 h, a fim de retirar toda a água remanescente. O processo foi repetido em 
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duplicata. Na sequência, preparou-se a mistura B7-OS (7% de biodiesel de óleo de soja 

e 93% de diesel S10). Para se obter a mistura B7-OS, pesou-se 0,42 g de biodiesel de 

óleo de soja e, sob agitação, adicionou-se 5,58 g de diesel S10 (adquirido nos postos de 

distribuição da BR Petrobrás). 

 

Preparo do biodiesel B7-OS aditivado 

 

O tensoativo foi preparado de acordo com metodologia reportada na patente 

BR101016016912-7 (SANTOS et al., 2016).  

A mistura B7-OS foi aditivada com um tensoativo semissintético (OMS; 

preparado a partir de fonte vegetal) de modo que 30% da composição resultante 

(denominada de B7-OS-AD) contém o tensoativo aditivante OMS (na faixa preferencial 

5% - 10%), solubilizado em etanol (na faixa preferencial 90% - 95%). Portanto, B7-OS-

AD contém 70% da mistura B7-OS e 30% da solução OMS em etanol.    

 

Análises físico-químicas dos biodieseis B7-OS e B7-OS-AD  

 

Os biodieseis de óleo de soja (B7-OS e B7-OS-AD) foram submetidos às 

seguintes análises: aspecto, viscosidade, índice de acidez, ponto de fulgor e teor de 

água, sendo essenciais para determinação de desgaste de metais, além de fornecerem 

dados de lubricidade do fluido e possibilidade de uso como combustíveis.  

O aspecto do biocombustível é um parâmetro considerado apenas na resolução 

ANP (RANP 07/08). Trata-se de uma análise preliminar, onde se procura verificar a 

presença de impurezas que possam ser identificadas visualmente, como materiais em 

suspensão, sedimentos ou mesmo turvação na amostra de biodiesel, que pode ser 

decorrente da presença de água. Na ausência destes contaminantes, o biocombustível é 

classificado como límpido e isento de impurezas. O aspecto do biocombustível pode 

estar também relacionado com suas características moleculares, bem como com o 

processo de degradação durante a estocagem (JOAQUIM , 2007). 

Para determinar a viscosidade dos biocombustíveis utilizou-se o viscosímetro 

rotativo analógico EEQ-9031, que é usado para determinar parâmetros de fluidos com 

alta viscosidade. O procedimento foi realizado com duas medições de step’s H12 e H30 

para cada amostra do biocombustível, utilizando-se amostras de 20 mL. 
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O monitoramento da acidez é de grande importância durante a estocagem, na qual 

a alteração dos valores neste período pode significar a presença de água. O 

procedimento para a determinação do índice de acidez consistiu em utilizar solução 0,1 

M de NaOH para titular o ácido graxo livre na amostra. Em cada amostra foram pesados 

2 g do biodiesel em um erlenmeyer de 250 mL, adicionando-se 25 mL de solução de 

éter e álcool (2:1) e após homogeneização da solução adicionou-se indicador 

fenolftaleína 1%, depois foi titulada com solução de NaOH 0,1M. 

O ponto de fulgor foi determinado em equipamento adequado da marca Quimis, 

modelo Q-292-2, usando as quantidades recomendadas pelo fabricante. Para as 

medições foi colocado na cuba 0,07 L da substância a ser analisada, aqueceu-se 

mantendo uma distância de aproximadamente 0,003 m de comprimento. A amostra foi 

aquecida via resistência elétrica, sendo a temperatura controlada por um termômetro 

nela imerso. Fez-se a leitura do ponto de fulgor no termômetro, no momento em que 

houve o primeiro lampejo de chama saída do combustível. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. 

A metodologia usada para a determinação do teor de água e sedimentos determina 

que uma amostra de 0,1 L do combustível seja centrifugada com rotação de 2200 rpm 

por um tempo médio de 600
 
s em um tubo próprio calibrado para a realização das 

medidas. Para esse ensaio utilizou-se uma centrífuga BE-4004-28. Depois da 

centrifugação o volume de água e sedimentos foi lido diretamente no tubo e registrados 

como a porcentagem volumétrica da água e sedimentos da amostra. As especificações 

físico-químicas do diesel S10 se encontram na metodologia reportada (ANP, 2014).  

 

Análise de lubricidade dos biodieseis B7-OS e B7-OS-AD   

 

O estudo da lubricidade foi avaliado através de ensaios em uma máquina HFRR 

(High Frequency Reciprocating Test Rig, HFRR). A Figura 7.1 mostra a configuração 

do contato no equipamento HFRR e local do posicionamento do disco e da esfera nos 

suportes. Utilizou-se, por análise, 2 mL da mistura B7-OS, 2 mL da mistura B7-OS-AD 

e 2 mL do diesel S10. As amostras foram colocadas num recipiente que contém o par 

tribológico em contato (esfera, 58< HCR < 66, Ra = 0,05 µm), contra disco torneado, 

lapidado e polido, 190 < HV0,03 < 210 Ra = 0,02 µm, ambos de aço AISI 52100, que é 

um aço de construção mecânica), submetido a um ensaio HFRR, de deslizamento 

alternado de amplitude 1 mm e frequência 50 Hz, durante 75 minutos. Após este tempo, 
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a esfera foi retirada do locus de ensaio e o excesso de óleo foi removido com papel 

absorvente.  

As dimensões da cratera de desgaste formada na superfície da esfera foram 

avaliadas em um microscópio óptico com ampliação de 100 vezes. A média aritmética 

dos diâmetros maior (x) e menor (y) da elipse da escara é o número que descreve o 

desgaste da esfera, a quem se associa o grau de lubricidade do combustível. Este 

número é chamado de WSD (Wear Scar Diameter) pela norma ASTM D 6079-04. 

Valores WSD altos indicam um maior desgaste da esfera e, portanto, um fluido com 

menor lubricidade e vice-versa (GODOY et al., 2013; LÔBO et al., 2009; JOAQUIM, 

2007; FARIAS, et al., 2006; MEHER et al.; 2006). 

 

Figura 7.1 - Configuração do contato no equipamento HFRR, 

[(a), local do posicionamento do disco e da esfera (b) nos suportes (c)]. 

 

    (a) 

 

    (b) 

 

    (c) 

 

 

 

Análise de rugosidade dos biodieseis B7-OS e B7-OS-AD   

 

A superfície metálica geralmente apresenta micro-defeitos, tais como ondulações 

que ocorrem durante o corte em micro-escala. Esse fator influencia no movimento e 

mecanismo de remoção de material da superfície e, mesmo com um tratamento prévio 

da topografia de metal, não há uma retirada eficiente dessas ondulações (WAIN et al., 

2005). Portanto, de forma nanométrica, ocorre a formação de rugosidade na superfície 

do metal.  

 As condições superficiais dos discos polidos de aço AISI 52100 foram avaliados 

através de ensaios de rugosidade utilizando um rugosímetro portátil da Taylor Hobson 

Surtronic 25 (Figura 7.2). Foram realizadas duas medições na superfície do disco após 

ensaio de lubricidade no HFRR, buscando verificar a profundidade e a largura. O 
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apalpador foi colocado no sentido transversal à escara formada, registrando a 

profundidade e a largura da escara de cada disco. Os resultados de rugosidade foram 

calculados através do perfil gráfico e armazenados num computador através da interface 

gráfica. 

                  

Figura 7.2 - Rugosímetro portátil da Taylor Hobson Surtronic 25. 

 

 

(Fonte: SI, 2016) 

 

  O parâmetro utilizado para análise foi o da rugosidade média (Ra) e da 

rugosidade parcial (Rz). A Ra consiste na média aritmética dos valores absolutos das 

ordenadas de afastamento (yi) dos pontos do perfil da rugosidade, em relação à linha 

média dentro do percurso da medição (ℓm). Essa grandeza corresponde à altura de um 

retângulo, cuja área é igual à soma absoluta da área delimitada pelo perfil de rugosidade 

e a linha média, tendo como comprimento o percurso da medição (ℓm) (Equação 7.1 e 

Figura 7.3).  

 

  

(7.1) 
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Figura 7.3 - Representação esquemática do perfil de formação da rugosidade, Ra, sobre a superfície 

metálica.  

 

(Fonte: FARIAS et al., 2006) 

A rugosidade parcial, que é a média aritmética dos cinco valores de rugosidade 

parcial (Zi), consiste na soma dos valores absolutos das ordenadas dos pontos de maior 

afastamento, acima e abaixo da linha média, existentes no comprimento de amostragem 

(cut-off) (Equação 7.2 e Figura 7.4). Na representação gráfica do perfil, esse valor 

corresponde à altura entre os pontos máximo e mínimo do perfil, no comprimento de 

amostragem (ℓe). Na estrutura  ℓt é o percurso total. 

 

  

(7.2) 

 

Figura 7.4 - Representação esquemática do perfil de formação da rugosidade, Rz, sobre a superfície 

metálica. 

 

 

 

(Fonte: WAIN et al., 2005) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As caracterizações do biodiesel de óleo de soja (B7-OS) e da mistura aditivada 

B7-OS-AD foram realizadas em termos das seguintes análises físico-químicas: aspecto, 

viscosidade cinemática, índice de acidez, ponto de fulgor e teor de água (Tabela 7.1 e 

Tabela 7.2).  

 

Tabela 7.1 - Propriedades físico-químicas do biodiesel de soja B7-OS. 

 

Característica Biodiesel  Normas/limites 

Aspecto Límpido RANP 14/2012 - límpido 

Viscosidade cin, mm
2
/s, 40 °C 4,94 RANP 14/2012 – entre 3,0 e 6,0 

Índice de Acidez, mg.KOH/g 0,5 
RANP 14/2012 – entre 0 e 0,50 mg 

KOH/g 

Ponto de Fulgor, °C min. 102 RANP 14/2012 - mínimo 100 °C min. 

Teor de água (mg/kg) 44 RANP 14/2012 – máx. 350  mg/kg 

 

 A viscosidade de um determinado biocombustível aumenta com o comprimento 

e grau de saturação da cadeia carbônica dos ácidos graxos presentes no meio, que 

influenciam o processo de queima na câmara de combustão do motor. A alta 

viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do biocombustível, devido à 

diminuição da eficiência de atomização na câmara de combustão, ocasionando a 

deposição de resíduos nas partes internas do motor. Os sabões residuais, bem como os 

glicerídeos não reagidos (mono, di e triglicerídeos) e os produtos da degradação 

oxidativa do biodiesel, aumentam a viscosidade do biodiesel (KNOTHE; STEIDLEY, 

2005). 

O biodiesel obtido através da transesterificação do óleo de soja com etanol (B7-

OS) e seu derivado aditivado (B7-OS-AD) possuem viscosidade relativamente 

semelhante à do diesel S10, estando nas normas/limite (Tabela 7.2).  

Em termos microscópicos, como as interações intermoleculares dos triglicerídeos 

e dos ésteres etílicos são de mesma natureza (forças de van der Waals), o maior 

tamanho molecular do triglicerídeo em relação ao éster etílico é a propriedade que causa 
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a diferença de viscosidade. Viscosidade acima do permitido implica na formação de 

borras em peças de motores automobilísticos.  

 O ponto de fulgor é a temperatura mínima onde é observada a liberação de 

vapores de um líquido, em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável 

com o ar. Para o biodiesel, os valores de ponto de fulgor são consideravelmente  mais 

elevados que os valores encontrados para o diesel (KNOTHE; STEIDLEY, 2005; 

ARAÚJO et al., 2010).  

 As amostras analisadas B7-OS, B7-OS-AD e diesel S10 apresentaram ponto de 

fulgor acima do valor otimizado, estabelecido pela norma/limite (Tabela 7.2). 

A acidez elevada pode catalisar reações intermoleculares, as quais afetam a 

estabilidade térmica do combustível na câmara de combustão, bem como a ação 

corrosiva nos componentes metálicos do motor. Nas amostras B7-OS e B7-OS-AD 

existem teores mínimos de ácidos graxos, provenientes da reação de transesterificação, 

que justificam  a acidez (0,4) destas misturas, que está próximo do limite do valor 

otimizado, estabelecido pela norma/limite (Tabela 7.2). 

 Com relação à questão de água, observaram-se resultados significativos para a 

amostra B7-OS (172 mg/kg), com aumento significativo para a amostra B7-OS-AD 

(250 mg/kg, em função da solubilização do tensoativo aditivante OMS ter sido realizada 

em álcool, que retém muita umidade). Portanto, para a amostra B7-OS-AD, o 

monitoramento do teor de água, em função da sua estocagem  deve ser rigoroso, para 

prevenção da ocorrência de hidrólise do biodiesel resultando em ácidos graxos livres, 

além da umidade estar associada à proliferação de microrganismos e biocorrosão, com 

deposição de sedimentos.  
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Tabela 7.2 - Caracterização físico-química dos combustíveis B7-OS, B7-OS-AD e Diesel S10. 

 

 

 

Análises de formação de desgaste e de lubricidade  

 

A lubricidade é avaliada pelo tamanho da escara do desgaste, em µm, produzida 

em uma esfera animada com deslizamento alternado contra um plano estacionário de 

acordo com a norma ASTM D6079-04 (FARIAS et al., 2006). Durante o atrito entre as 

superfícies há formação de pequenos fragmentos desprendidos das superfícies nos 

primeiros instantes do contato por deslizamento. Nesse caso, há processo de oxidação 

em frações de segundos, mesmo a temperatura ambiente. Nestas condições de contato, a 

oxidação é favorecida pelo calor de deformação e pelo aumento da energia das 

partículas, devido ao aumento da densidade dos defeitos e da energia de superfície.  

A camada protetora se forma como resultado da deformação plástica, da fratura e 

da aglomeração de partículas oxidadas que ficam retidas entre as duas superfícies, 

gerando-se, portanto, uma camada compacta que é quebrada pela ação de tensão de 

cisalhamento. Outro fator que favorece a ocorrência de desgaste oxidativo é a 

temperatura. Acima de determinado valor, ocorre uma diminuição da taxa de desgaste. 

Nestas condições, o tempo necessário para a formação de um filme de óxido protetor é 

menor, logo haverá compactação das partículas oxidadas impedindo mais desgaste 

(FARIAS et al., 2006).  

Característica B7-OS B7-OS-AD Diesel S10 Normas/limites 

Aspecto Límpido Límpido Límpido RANP  14/2012  - límpido 

Viscosidade cin., 

mm
2
/s, 40 °C 

3,70 4, 6 3.1 RANP 14/2012 - entre 3,0 e 6,0 

Índice de acidez 

mg KOH/g 
0,45 0,4 - 

RANP 14/2012 - entre 0 e 0,50 

mg KOH/g 

Ponto de fulgor, °C 

min. 
167 160 110 

RANP 14/2012 - mínimo 100 °C 

min. 

Teor de água máx. 

mg/kg 
172 250 160 

RANP 14/2012 - máx. 350  

mg/kg 
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Nas Figuras 7.5 (a, b e c) são apresentadas as escaras de desgaste e os gráficos 

com as curvas de temperatura, porcentagem de filme e coeficiente de atrito das misturas 

B7-OS, B7-OS-AD e do diesel S10. 

 

Figura 7.5a - Imagem da escara de desgaste e gráfico do ensaio de lubricidade HFRR para B7-OS. 

 

 

 

Figura 7.5b. Imagem da escara de desgaste e gráfico do ensaio de lubricidade HFRR para B7-OS-AD. 
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Figura 7.5c. Imagem da escara de desgaste e gráfico do ensaio de lubricidade HFRR para diesel S10. 

 

 

 

Na Figura 7.6 são apresentados os dados de temperatura no ensaio de lubricidade 

contendo as determinações para as misturas B7-OS e B7-OS-AD, bem como para o 

diesel S10. Observa-se que os valores médios de temperatura no local do 

posicionamento disco-esfera foi 59,90 ± 0,1 °C, que corresponde a temperatura em 

motores automobilísticos em funcionamento. 

 

Figura 7.6 - Dados de temperatura do ensaio HFRR para B7-OS, B7-OSAD e diesel S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7-OS B7-OS-AD Diesel S10 
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A Figura 7.7 mostra a média do percentual de filme das misturas B7-OS e B7-OS-

AD, bem como do diesel S10. O diesel S10 teve percentual (10 ± 1%) menor do que o 

observado para B7-OS e B7-OS-AD  (99 ± 1% e 97 ± 1%, respectivamente). O 

percentual mais elevado pode indicar alta resistência ao contato direto esfera-disco, 

sugerindo que o filme hidrodinâmico parcial destes combustíveis é suficientemente 

elevado.  

 

Figura 7.7 - Dados de percentual de filme interfacial para B7-OS, B7-OS-AD e diesel S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 7.8 mostra que o diesel S10 tem coeficiente de atrito intermediário (0,8 

µ) por comparação aos valores observados para as misturas B7-OS (0,072 µ) e B7-OS-

AD (0,11 µ). Geralmente, a percentagem mais baixa do filme representa maior 

coeficiente de atrito, que é a condição de baixo filme hidrodinâmico parcial, o que por 

sua vez favorece maior contato esfera-disco, consequentemente ampliando a área de 

atrito, uma vez que o filme serve como uma barreira entre os corpos de prova, esfera e 

disco. 

 

 

 

 

 

 

 

B7-OS B7-OS-AD Diesel S10 
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Figura 7.8 - Dados de coeficiente de atrito para B7-OS, B7-OS-AD e diesel S10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliar as curvas de porcentagem de filme interfacial para os fluidos em 

estudo, observa-se melhor formação do filme das misturas B7-OS e B7-OS-AD, com 

maior estabilidade para a mistura B7-OS. Para B7-OS-AD, observam-se picos na 

formação do filme, distribuídos ao longo do experimento. Esta instabilidade na 

formação do filme ocorreu devido ao sistema sair do equilíbrio com tempo de relaxação 

em função do cisalhamento. Isso ocorre quando a esfera exerce uma força de atrito 

(oposta à direção do movimento sobre o disco) que deforma o filme formado na 

superfície metálica, com pequena elevação da temperatura na região de contato, 

caracterizando-se como consequência da perturbação mecânica.  

O diesel S10, embora tenha apresentado boa estabilidade na formação do filme, 

tem menor lubricidade, e provavelmente menor espessura do filme e, 

consequentemente, proporcionou maior desgaste na superfície metálica (193 µm).  

Com relação ao diesel S10, por possuir maior teor de enxofre (10 mg/kg), 

apresenta boa viscosidade quando aquecido. Este comportamento se deve a ruptura dos 

anéis formando longas cadeias de átomos de enxofre que sofrem atração de van der 

Waals, provocando diminuição da fluidez do líquido. Provavelmente isso leva à 

formação de camadas finas do filme, não sendo suficiente para reduzir 

significativamente o atrito.  

   O filme lubrificante interfacial caracteriza-se por uma tensão de cisalhamento 

menor que a dos materiais das superfícies envolvidas. A relação entre estas duas 

B7-OS B7-OS-AD Diesel S10  
B7-OS B7-OS-AD Diesel S10 
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tensões, do filme interfacial e das superfícies e entre a espessura do filme e as asperezas, 

estão associadas à deformação plástica das asperezas e ao coeficiente de atrito entre as 

superfícies.  

 Quando o contato entre as superfícies metálicas (esfera-plano) apresenta um 

percentual de filme próximo de zero, há uma queda de potencial no contato e, portanto 

as superfícies estão significativamente mais próximas. Uma vez que as superfícies estão 

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

atrito será menor. Desta forma, o coeficiente de atrito no ensaio HFRR é, geralmente, 

função do percentual de filme de combustível ou óleo lubrificante formado entre as 

superfícies e indica o nível de lubricidade do fluido analisado (HSIEH; BRUNO, 2015; 

MARU et al.., 2014; FAZAL et al., 2011a; FARIAS, A. C. M. et al., 2006).  

A mistura B7-OS aditivada com OMS (B7-OS-AD) apresentou tamanho de escara 

de desgaste 13,63% menor do que a mistura B7-OS e 32,9% menor do que o diesel S10. 

 

Análises de formação de rugosidade 

 

O desgaste pode ser caracterizado através da análise do perfil da marca de 

desgaste. Por essas medidas pode ser confirmado que o desgaste não é uma função 

invariável da concentração de éster (SULEK et al., 2010). As Figuras 7.9 (a, b e c) 

mostram a rugosidade superficial destes discos, cujos perfis são apresentados através da 

Ra (rugosidade média aritmética) e Rz (altura média de pico a vale), com parâmetros 

que determinam profundidade máxima e área da cicatriz depois dos testes de lubricidade 

das misturas B7-OS e B7-OS-AD e do diesel S10. De acordo com os perfis das figuras, 

a mistura B7-OS-AD (Ra = 0,256 mm e Rz = 1.18) apresentou menor profundidade e 

área de escara, em comparação com a amostra B7-OS (Ra = 0,261 mm e Rz = 1.21 mm) 

e ao diesel S10 (0,535 mm e Rz 2.38 mm). Consequentemente, possui maior 

lubricidade. Estes resultados indicaram que a abrasão do diesel S10 é maior do que o 

observado para as misturas B7-OS e B7-OS-AD. 
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Figura 7.9a - Perfil de rugosidade metálica produzida pela mistura B7-OS. 

 

 

 

Figura 7.9b - Perfil de rugosidade metálica produzida pela mistura B7-AD. 

 

 

 

 

Figura 7.9c - Perfil de rugosidade metálica produzida pelo diesel S10. 
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Os valores de rugosidades obtidos estão de acordo com a norma ABNT NBR 

8404/1984: B7-OS e B7-AD, classe N4 (para mancais, tambores de freio, dentre outros) 

e diesel S10, classe N5 (para válvulas de esferas, câmbio de automóveis, dentre outros) 

que possuem valores variando entre 50 mm (N12) - 0,025 (N1). 

 Comparação com dados da literatura indicaram que a investigação de 

lubrificação limite usando tribômetro (bola-de-disco e HFRR) pode ser insuficiente para 

melhorar a compreensão da camada de lubrificação de biodieseis. A observação, com 

éster metílico de palma, mostrou as melhores propriedades de atrito, observada para 

cargas superiores a 3 nN. O éster metílico de soja mostrou uma força de atrito menos 

desejável em comparação com os outros biodieseis, particularmente para cargas até 7 

nN. No entanto, as propriedades de atrito de éster metílico de soja melhoraram com o 

aumento da carga aplicada para uma determinada faixa de velocidade, superando os 

dados observados para o éster metílico de coco. Portanto, foi evidenciado que as 

propriedades de atrito de éster metílico de soja são sensíveis em relação à carga normal 

aplicada e à taxa de cisalhamento (CHONG; NG, 2016). 

 Considerando-se as misturas 1% -10% de biodiesel de óleo de soja, observou-se 

que a variação de biodiesel não altera significativamente a densidade e a viscosidade 

das misturas. No entanto, reduzem-se os valores WSD das amostras. Outro estudo 

revelou que óleos vegetais como óleo de soja resultam em menor coeficiente de atrito 

do que  óleos sintéticos e minerais.  

Independente das limitações tecnológicas ou processamento industrial (elevada 

produtividade), bem como adversidades climáticas, questões sazonais, ocorrência de 

pragas, doenças e ervas daninhas, que são alguns dos problemas recorrentes no setor 

industrial dos biocombustíveis (NICOLAU et al., 2014; ALVES et al., 2013; DIAS et 

al., 2012; MIAO; WU, 2006), o óleo de soja representa uma fonte promissora de estudo 

ao desenvolvimento tecnológico de energias renováveis. Neste sentido, além do 

tensoativo semissintético OMS, outros aditivos saponificados semissintéticos 

encontram-se em avaliação, objetivando-se implementação de novas pesquisas para 

produção de misturas 5% - 10% de biodiesel de óleo de soja, com formação de película 

interfacial resistente, com baixo percentual de coeficiente de atrito, sobre diferentes 

tipos de superfícies metálicas. 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236113008557
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CONCLUSÕES 

  

 O desgaste de aço AISI 52100 de motor automobilístico causado por 

biocombustíveis de óleo de soja foi avaliado em estudo comparativo ao diesel S10, para 

as seguintes composições de biodiesel: B7-OS, contendo diesel S10 (93%) em mistura 

com biodiesel de óleo de soja (7%) e B7-OS-AD aditivado com o tensoativo 

semissintético (OMS).  

Os ensaios tribológicos mostraram que o diesel S10 e o biodiesel B7-OS são 

mais susceptíveis à processos oxidativos. O biodiesel de soja B7-OS-AD aditivado 

apresentou melhor viscosidade e estabilidade, com 32,9% de redução de desgaste do 

metal AISI 52100. Portanto, é indicado como alternativa ao uso do diesel, com ganho na 

redução de impactos ambientais.  

Apesar dos ensaios de rugosidade terem comprovado que o aditivo de OMS 

proporcionou maior lubricidade para a amostra B7-OS-AD, esta amostra forma filme 

menos estável, em comparação com a mistura B7-OS e diesel S10.  

Levando-se em consideração as modificações observadas na qualidade do 

biocombustível aditivado, concluiu-se  que os estudos de B7-OS-AD devem ser 

ampliados na investigação do desgaste de diferentes tipos de metais ferrosos, ligas não-

ferrosas e elastômeros, objetivando-se otimizar o uso da mistura B7-OS-AD, que 

representa um  biocombustível com menor ação de desgaste sobre superfícies do aço 

AISI 52100.  Em função dos bons rendimentos da mistura B7-OS, por comparação 

com o diesel S10, novos agentes protetores na forma de tensoativos semissintéticos 

preparados a partir de fontes vegetais também serão avaliados pela ação de desgaste 

sobre diferentes tipos de superfícies metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcs-instruments.com/product/hfrr-high-frequency-reciprocating-rig/
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

A utilização de inibidores biodegradáveis sintético (DBS) ou semissintético 

(OCS) foi proposta como alternativa ao uso de produtos biotecnológicos com ação 

anticorrosiva. Neste sentido, os tensoativos DBS e OCS em baixas concentrações (12,5 

ppm - 75 ppm), em solução aquosa e microemulsionados, foram avaliados sobre a 

corrosão do aço AISI 1018, em meio salino, pelas técnicas Cupom de Perda de Massa 

(CPM), Resistência à Polarização Linear (LPR) e pelo método Galvanostático, com  

produção de filmes ecocompatíveis protetores, com eficiências máximas inibidoras na 

faixa 70,4% - 77,6%.  

A eficiência de adsorção de filmes protetores obtidos de formulados preparados à 

base de OCS e DBS, adsorvidos na superfície do aço AISI 1018, em meio salino 

moderado, também foi avaliada pelos métodos LPR e CPM.  

Os formulados OCS-MN, OCS-MS, OCS-ME-MN, OCS-ME-MS, DBS-ME-MN, 

DBS-OCS-ME-MN e DBS-OCS-ME-MS foram estudados em uma célula 

eletroquímica instrumentada (CEI), com formação de filme na superfície do metal em 

todos os sistemas. 

Os valores de inibições próximos obtidos com as técnicas LPR e CPM mostraram 

que a metodologia adotada foi eficiente, não sendo significativas as diferenças 

observadas para as taxas de corrosão.    

Comparação entre os sistemas microemulsionados avaliados mostrou que o 

inibidor OCS-ME-MN contendo óleo de coco microemulsionado em meio neutro, 

apresenta as maiores eficiências: 76,57% (CPM) e 75,73% (LPR) (na concentração 75 

ppm) e 75,12 % (CPM) e 70,40% (LPR) (na concentração 12,5 ppm).  

O inibidor DBS-OCS-ME-MS contendo uma mistura dos tensoativos óleo de coco 

saponificado e dodecilbenzeno sulfonato de sódio (99:1) microemulsionados com 40% 

em massa de matéria ativa (tensoativo / cotensoativo), em meio salino (1%), apresentou 

inibições máximas na concentração 12,5 ppm (75,12%, CPM e 70,40% LPR).  

O sistema DBS-OCS-ME-MS apresentou inibição compatível ao observado para 

OCS-ME-MN, e foi significativamente superior a inibições máximas observadas para o 

sistema OCS-ME-MS, que contém o tensoativo OCS microemulsionado em meio salino 

[34,05% (CPM) e 31,01 (LPR), em concentração maior (75 ppm)]. 

Na segunda etapa da pesquisa, foram obtidos biodieseis e suas misturas B7 (7% 

biodiesel e 93% diesel S10) a partir dos vegetais oleaginosos Cocos nucifera L. e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Glycine max L. Merrill, objetivando avaliar o desgaste de material metálico (aço AISI 

52100), provocado pela ação destes biocombustíveis. A redução do atrito e desgaste do 

material foi avaliada pela melhoria da viscosidade e formação de filmes lubrificantes 

que separam totalmente as superfícies sob movimento relativo. 

A mistura B7-OC, que consiste em reduzir em 7% o teor de diesel S10, causou 

diminuição da estabilidade do filme e por esta razão há agravamento da escara de 

desgaste, que está vinculada à presença dos ácidos láurico e mirístico no combustível 

avaliado (B7-OC).   

Embora o biodiesel de óleo de coco (B7-OC) tenha apresentado lubricidade 

satisfatória, ele proporcionou elevação no tamanho de escara (203 µm para B7-OC e 

187 µm para biodiesel S10), em função da presença de grupos carboxílicos. No entanto, 

uma das grandes vantagens no seu uso, consiste no fato de sua combustão reduzir 

significativamente a emissão de poluentes atmosféricos em virtude do baixo teor de 

enxofre.   

 O desgaste de aço AISI 52100 de motor automobilístico causado por 

biocombustíveis de óleo de soja foi avaliado em estudo comparativo ao diesel S10, para 

as seguintes composições de biodiesel: B7-OS, contendo diesel S10 (93%) em mistura 

com biodiesel de óleo de soja (7%) e B7-OS-AD aditivado com um tensoativo 

semissintético.  

Os ensaios tribológicos mostraram que o diesel S10 e o biodiesel B7-OS são 

mais susceptíveis a processos oxidativos. O biodiesel de soja B7-OS-AD, aditivado com 

OMS, apresentou melhor viscosidade e estabilidade, com 32,9% de redução de desgaste 

do metal AISI 52100. Portanto, é indicado como alternativa ao uso do diesel, com 

ganho na redução de impactos ambientais.  

Apesar dos ensaios de rugosidade terem comprovado que o aditivo de OMS 

proporcionou maior lubricidade para a amostra B7-OS-AD, esta amostra forma filme 

menos estável, em comparação com a mistura B7-OS e diesel S10.  

Análises utilizando proporções de 5% de biodiesel no diesel foram realizadas, 

porém sem adição de qualquer aditivo biodegradável, segundo metodologia reportada. 

Percentual de 7% e utilizando OMS, como aditivo, encontra uma alternativa de uso com 

ganho significativo.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill
http://pcs-instruments.com/product/hfrr-high-frequency-reciprocating-rig/
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