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RESUMO

O lubrificante é responsável por reduzir o desgaste relativo ao atrito, proteger o metal
contra a oxidação, corrosão e dissipar o calor excessivo, tornando-se essencial para o
equilíbrio de um sistema mecânico, consequentemente prolongando a vida útil de tal
sistema. A origem dos óleos lubrificantes é, em geral, mineral sendo extraídos a partir do
petróleo. Mas a busca por uma nova fonte de produção de lubrificantes faz-se necessário
para suprir futuras demandas e diminuir os possíveis danos ambientais. O óleo vegetal é um
recurso renovável e biodegradável, e a sua utilização implica em vantagens nos aspectos
ambientais, sociais e econômicos, apresentando-se como uma matéria prima de grande
potencial para a produção de lubrificantes. De acordo com a literatura, o óleo vegetal de
carnaúba apresenta excelentes propriedades e desempenho superior em relação a sua
capacidade de reduzir o desgaste relativo ao atrito e a sua capacidade de dissipação de calor
quando comparado com um óleo comercial similar. Este projeto tem como objetivo
desenvolver e caracterizar um material biolubrificante aditivado com micropartículas e
nanopartículas de grafite a partir do óleo de carnaúba. O óleo de carnaúba in natura foi
submetido a uma análise de estabilidade oxidativa, estabilidade térmica, e análise de sua
composição química. As micropartículas e nanopartículas de grafite foram desenvolvidas
em um moinho planetário de alta energia e caracterizadas através das análises em MEV,
MEV-FEG, DRX, FRX e EDX. As concentrações de grafite nas amostras de biolubrificante
foram 0g/L, 0,5g/L e 2g/L. Para caracterizar o biolubrificante foram realizadas as análises
da microestrutura, de massa específica, viscosidade, índice de acidez, estabilidade térmica,
condutividade térmica e resistividade térmica. A eficiência de lubrificação e a capacidade
de dissipação de calor por gradiente de temperatura foram analisadas em um sistema
mecânico simulado em bancada (EPEDRA). Diante das análises conclui-se que o óleo de
carnaúba in natura, BiolubC 2.0M e BiolubC 2.0N podem ser utilizados eficientemente
como biolubrificantes, observadas as características e necessidades do sistema mecânico.

Palavras-chave: Óleo de carnaúba. Biolubrificante. Nanopartículas de grafite. Eficiência de
lubrificação. EPEDRA.
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ABSTRACT

The lubricant is responsible for reducing friction-related wear, protecting the metal
against oxidation, corrosion and dissipating excessive heat, making it essential for the
balance of a mechanical system, thereby prolonging the life of such a system. The origin of
the lubricating oils is, in general, mineral being extracted from petroleum. But the search
for a new source of lubricant production is necessary to meet future demands and reduce
possible environmental damages. Vegetable oil is a renewable and biodegradable resource
and its use implies advantages in environmental, social and economic aspects, presenting as
a raw material of great potential for the production of lubricants. According to the literature,
the carnauba oil has excellent properties and superior performance in relation to its ability
to reduce friction-related wear and its heat dissipation capacity when compared to a similar
commercial oil. This project aims to develop and characterize a biolubricant material added
with microparticles and graphite nanoparticles from carnauba oil. The in natura carnauba
oil was subjected to oxidative stability, thermal stability, and analysis of its chemical
composition. The microparticles and nanoparticles were developed in a high energy
planetary mill and characterized by SEM, DRX, FRX and EDX analysis. The graphite
concentrations in the biolubricant samples are 0g/L, 0,5g/L and 2g/L. In order to
characterize the biolubricant, microstructure, specific gravity, viscosity, acidity index,
thermal stability, thermal conductivity and thermal resistivity analyzes were performed. The
lubrication efficiency and the heat dissipation capacity by temperature gradient were
analyzed in a simulated mechanical bench system. In view of the analysis, it is concluded
that the in natura carnauba oil, BiolubC 2.0M and BiolubC 2.0N can be efficiently used as
biolubricants, observing the characteristics and needs of the mechanical system.
Keywords: Carnauba oil. Biolubricant. Graphite Nanoparticles. Lubrication efficiency.
EPEDRA.
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1 INTRODUÇÃO

O lubrificante é um dos itens mais importantes para manter em equilíbrio um sistema
mecânico, onde as peças ficam em contato direto, pois reduz desgaste relativo ao atrito,
protege o metal contra a oxidação, corrosão e dissipa o calor excessivo, prolongando a vida
útil do sistema mecânico. A sua ausência, mau uso ou má qualidade, pode causar sérios danos,
podendo comprometer parcialmente ou totalmente o sistema (CAVALCANTI, 2014).
A origem dos óleos lubrificantes é, em geral, mineral sendo extraídos a partir do
petróleo e sua classificação é em função de suas propriedades térmicas, físicas e químicas.
Diante do fato, de que o petróleo é um recurso não renovável, a busca por uma nova fonte de
produção de lubrificantes e combustíveis faz-se necessário para suprir futuras demandas.
No desenvolvimento de lubrificantes percebe-se a necessidade de novas matériasprimas. O óleo vegetal vem ganhando destaque neste setor por fornecer qualidades desejáveis
de um lubrificante, além de ser um recurso renovável e biodegradável, e a sua utilização
implicar em vantagens nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, podendo ser
considerado como um importante fator de viabilização do desenvolvimento sustentável
especialmente em comunidades rurais.
Lubrificantes à base de matérias primas renováveis e seus derivados estão chamando
atenção devido às suas várias aplicações. Aqui, a consciência ambiental é o fator chave de
sucesso (WAGNER et al., 2001).
Atualmente também pode ser observada uma crescente linha de pesquisa para reduzir
o uso de derivados do petróleo, com o intuito principal de diminuir os danos ao meio
ambiente, que podem ser gerados tanto a partir de um acidente ou até mesmo do descarte
inadequado de alguns produtos.
O Brasil vem se destacando no setor de energias renováveis, e um segmento que
também vem crescendo, nesta mesma linha de “amigos do meio ambiente” é o setor
biocombustíveis e de biolubrificantes, ou seja, lubrificantes de base vegetal, seguindo assim
as tendências observadas nos países do primeiro mundo há alguns anos.
Com o desenvolvimento dos biolubrificantes os impactos ambientais são diminuídos,
visto que os lubrificantes de base vegetal são mais biodegradáveis que os lubrificantes de base
mineral. E esta característica implica também na redução de custos no que diz respeito ao
descarte de um biolubrificante usado, pois por ser mais biodegradável que os óleos de origens
minerais o tratamento para o descarte torna-se mais barato.
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Os biolubrificantes provenientes de óleos vegetais são formados pela junção entre as
moléculas de ácidos graxos de cadeia longa e do glicerol (triglicerídeos). Esses produtos
apresentam desempenho semelhante aos lubrificantes tradicionais e apresentam as vantagens
de serem oriundos de matérias primas renováveis, menos tóxicos e mais fáceis de serem
degradados no meio ambiente.
A estrutura molecular dos óleos vegetais fornece qualidades desejáveis de um
lubrificante. Formando películas de lubrificante de alta resistência, que interagem fortemente
com superfícies metálicas, reduzindo tanto o atrito e desgaste (FOX et al., 2007).
No desenvolvimento deste estudo verificou-se a necessidade de um produto
biodegradável que seja economicamente e tecnicamente viável para servir como matériaprima para biolubrificante. Para isto, preferiu-se trabalhar com o óleo da semente de carnaúba
como matéria-prima, semente a qual possui em média 14% de matéria oleosa. A carnaubeira
tratar-se de uma planta adaptada ao clima semiárido, e encontra-se presente em quase todo
nordeste brasileiro, oferece possibilidades de atividades econômicas mesmo durante o período
de estiagem, trata-se de uma planta totalmente aproveitável.
De acordo com ensaios realizados por Cavalcanti (2014), o óleo vegetal de carnaúba
apresenta excelentes propriedades térmicas, físicas, químicas e desempenho superior em
relação a sua capacidade de reduzir o desgaste relativo ao atrito e a sua capacidade de
dissipação de calor quando comparado com o óleo mineral comercial similar API SM.
Em geral, os óleos vegetais apresentam, em comparação com o óleo mineral
convencional, uma ótima lubricidade, menores estabilidade térmica e à oxidação, mas estas
duas últimas propriedades físico-químicas podem ser melhoradas por modificações químicas.
Estudos mostram que uma das alternativas para melhorar essas propriedades é a modificação
promovida por reações químicas, como a epoxidação, assim como podem também ser
empregados aditivos. Os aditivos são substâncias misturadas aos óleos base com o intuito de
obter propriedades de lubrificação tecnicamente necessárias, ausentes no óleo base,
reforçando as propriedades positivas e eliminando ou minimizando propriedades indesejáveis.
Segundo Wagner et al. (2001) a razão para a instabilidade térmica e oxidativa dos
óleos vegetais é devida a ligação estrutural de elementos químicos das moléculas do óleo, mas
pode ser modificada com a aplicação de aditivos químicos.
Nos dias atuais, para oferecer produtos que atendam às necessidades de máquinas
modernas, os fabricantes de lubrificantes investem em novas tecnologias para desenvolver
produtos inovadores, como por exemplo, o desenvolvimento de novos aditivos que
proporcione novas propriedades, além das conhecidas.
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As nanopartículas vêm ganhando destaque no mercado de lubrificantes de alto
desempenho, exercendo a função de aditivo. Diferentemente dos aditivos convencionais, que
possuem elementos químicos nocivos, as nanopartículas podem ser desenvolvidas de
materiais compatíveis com o meio ambiente e ainda aumentar a vida útil e a eficiência dos
lubrificantes. Elas são adicionadas ao lubrificante, com o objetivo de melhorar o desempenho
do produto.
De fundamental importância são as pesquisas na área de materiais que visam
desenvolver novos produtos para aplicações inéditas, ou elevar o desempenho dos materiais já
conhecidos e de uso corrente na engenharia. O estado avançado do desenvolvimento
tecnológico requer uso mais racional dos materiais, que passam então a serem projetados
especificamente para cada aplicação particular, maximizando o desempenho do produto para
a aplicação específica (BERNARDI, 2011).
Neste sentido, serão adicionadas micropartículas e nanopartículas de grafite ao
biolubrificante desenvolvido a partir do óleo carnaúba, onde é esperado que o mesmo adquira
características antidesgastes mais eficientes. O motivo pelo qual se utiliza micropartículas e
nanopartículas de grafite como aditivo para óleos é que estudos também demonstram que o
coeficiente de atrito e o desgaste diminuem significativamente após sua adição (ZHANG et
al., 2014).
O grafite possui uma estrutura em camadas, como um pacote de cartas de baralho,
resistentes para cargas normais e frágeis ao longo de planos de 90°, facilitando o
escorregamento (STOETERAU, 2004).
Diante da vasta gama de lubrificantes de base mineral existentes no mercado para
vários sistemas mecânicos, acredita-se que é possível desenvolver pioneiramente um
biolubrificante a partir do óleo vegetal de carnaúba que apresente as mesmas ou melhores
propriedades térmicas, físicas e químicas do que tais lubrificantes. Obtendo assim um
lubrificante alternativo aos lubrificantes comerciais minerais, semissintéticos ou sintéticos,
que não agride o meio ambiente.
A produção do biolubrificante de carnaúba proporcionará às comunidades rurais um
acréscimo na economia. Atualmente o extrativismo dos insumos da carnaúba encontra-se
voltado apenas para a produção de cera e como complemento o artesanato, aonde a matériaprima vem das folhas. Os frutos da carnaúba até então são poucos explorados, mas com o
desenvolvimento do biolubrificante este retrato pode mudar, pois dos frutos são retidas as
sementes para a produção do óleo, a polpa pode ser utilizada como nutrição humana ou
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animal e o resíduo proveniente da extração do óleo também pode ser utilizado como nutrição
animal ou como matéria prima para produção de compostos para purificação de águas.
Os resultados deste estudo também serão de grande valia para a área acadêmica, pois
se trata de uma forma de difundir novos conhecimentos sobre materiais biolubrificantes.

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Desenvolver um biolubrificante a partir do óleo vegetal de carnaúba aditivado com
micropartículas e nanopartículas de grafite.
1.1.2 Objetivo Específico
 Obter e caracterizar o óleo de carnaúba;
 Produzir e caracterizar as micropartículas e nanopartículas de grafite;
 Desenvolver o procedimento para adicionar as micropartículas e nanopartículas de
grafite ao óleo de carnaúba;
 Caracterizar os biolubrificantes desenvolvidos;
 Analisar comparativamente o desgaste relativo ao atrito entre as amostras de
biolubrificante desenvolvido;
 Analisar comparativamente a capacidade de dissipação de calor entre as amostras de
biolubrificante desenvolvido.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Lubrificantes
Compreende-se por lubrificante o material que se interpõe entre superfícies,
formando uma película que minimiza o contato entre elas (CARRETEIRO, 2008).
O lubrificante possui como funções reduzir o desgaste relativo ao atrito, proteger o
metal contra a oxidação, corrosão e dissipa o calor excessivo, prolongando a vida útil do
sistema mecânico.
A vida útil de um equipamento pode ser aumentada com a aplicação de lubrificantes
para fim específico (SOUZA, 2000). Cada sistema mecânico possui uma recomendação do
fabricante acerca do tipo de lubrificante a ser utilizado, e seguir essa recomendação garante a
perfeita lubrificação do sistema. Concomitantemente observar sempre o plano de
manutenções, visto que os lubrificantes também tem vida útil, contado tanto pelo tempo
quanto pelo serviço.
Ainda, segundo a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), através da resolução nº 22/2014, artigo 2º, inciso VI: “Lubrificante é um produto
acabado, pronto para sua aplicação específica, sob a forma de graxa ou óleo, formulado a
partir de óleo básico ou de mistura de óleos básicos, podendo ou não conter aditivos,
dependendo de sua aplicação”.
Os lubrificantes utilizados comercialmente são geralmente a união de um óleo base
mais aditivos. O óleo básico pode ser um derivado de petróleo obtido pelo processo de refino
ou substâncias sintéticas geradas por reações químicas ou, até mesmo, óleos de origem
vegetal.
Devido à diversidade de rotas de processamento, variedade de petróleos e matérias
primas, o American Petroleum Institute (API), nos Estados Unidos, e a Association Technique
de L’industrie Europeanne des Lubrifiants (ATIEL), na Europa, adotaram um sistema de
classificação único para os óleos base, no qual os parâmetros teor de enxofre, teor de
saturados e índice de viscosidade são tomados como critério, Tab. 1.
Segundo a ANP, os óleos básicos representam o componente mais importante de um
lubrificante, pois constituem mais de 75% da mistura em termos de composição. A qualidade
do óleo básico está diretamente ligada ao desempenho do lubrificante e, conforme sua
composição é alterada, muda-se, consequentemente, sua aplicabilidade em máquinas e
equipamentos mais modernos.
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Tabela 1: Classificação ATIEL/API para óleos básicos.
Grupo
Parâmetros

Grupo I

Saturados < 90%
Enxofre > 0,03%
80 ≤ IV <120
(Parafínicos)

Grupo II

Saturados ≥ 90%
Enxofre ≤ 0,03%
80 ≤ IV <120
(Parafínicos)

Grupo III

Saturados ≥ 90%
Enxofre ≤ 0,03%
IV ≥120
(Parafínicos)

Grupo IV

Polialfaolefinas-PAOs
(Sintéticos)

GrupoV

Os demais (Naftênicos,
óleos vegetais, outros
sintéticos, etc.)

Fonte: www.anp.gov.br

Embora ainda seja utilizado óleo básico de origem mineral simples, a demanda por
óleos com características específicas de qualidade e que atendam determinados mercados vem
crescendo. Dessa forma, é cada vez maior o uso de produtos que possuem maior resistência a
altas temperaturas, maior estabilidade oxidativa e maior índice de viscosidade.
Atualmente os óleos base sintéticos lideram este mercado, mas a busca por novas
matérias primas para óleos bases estão avançando devido principalmente à exigência de um
produto mais biodegradável, com menor toxidade e que seja de natureza renovável.
Para um lubrificante ser comercializado ele tem de atender as especificações da
ANP, descritas na resolução nº 22/2014. As principais propriedades térmicas, físicas e
químicas analisadas em um óleo lubrificante são: a viscosidade, índice de viscosidade, ponto
de fulgor, ponto de combustão, ponto de fluidez, índice de acidez, corrosão ao cobre e a
massa específica.
Viscosidade é a propriedade que determina o grau de resistência do fluido à força de
cisalhamento, ou seja, a dificuldade do fluido em escoar.
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A viscosidade é uma das propriedades mais importantes a serem consideradas na
seleção de um lubrificante, pois este deve ser suficientemente viscoso para manter uma
película protetora entre as peças em movimento relativo, e também não ser tão viscoso que
ofereça resistência excessiva ao movimento entre as peças, ou seja, para cada sistema
mecânico existe um tipo de lubrificante com uma viscosidade específica.
Segundo Fox et al. (2014) a viscosidade é a relação entre a tensão de cisalhamento
aplicada e a taxa de deformação em um certo intervalo de tempo.
Para fluidos Newtonianos, classificação na qual os óleos lubrificantes geralmente
estão incluídos, a tensão tangencial é proporcional à taxa de deformação, representada pela
Eq. 1:

(1)

Onde: τyx é a Tensão de cisalhamento ou tangencial [Pa];
du/dy é a Taxa de deformação do fluido [1/s];
µ é a Viscosidade absoluta ou dinâmica do fluido [P].

O valor da viscosidade dinâmica varia de fluido para fluido, e para um fluido em
particular, esta viscosidade varia com a temperatura.
A razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica representa a viscosidade
cinemática “ν” de um fluido, Eq. 2. A viscosidade cinemática representa a resistência do
fluxo de um fluido sob gravidade.

(2)

Onde: ν é a Viscosidade cinemática [cSt];
µ é a Viscosidade dinâmica [cP];
ρ é a Massa específica ou densidade absoluta [g/cm³].

A massa específica ou densidade absoluta é a relação entre a massa e o volume de um
determinado material a uma dada temperatura e pressão atmosférica. A densidade depende do
tipo de substância, mas é em geral influenciada pela temperatura e pela pressão (BIANCO,
2013).

8
Em outras palavras, ela define a quantidade de massa de uma substância contida por
unidade de volume. Matematicamente pode ser expressa pela Eq. 3:

(3)

Onde: ρ é a Massa específica ou densidade absoluta [g/cm³];
m é a Massa [g];
V é o Volume [cm³].
A determinação da densidade de óleos lubrificantes novos é importante na conversão
de litros em quilos e vice-versa, como parâmetro para o ensaio de determinação de
contaminação ou deterioração, que pode vir a ocorrer após seu uso em um sistema mecânico e
como fator para determinação da viscosidade cinemática.
A partir dos valores de viscosidade cinemática podemos definir o índice de
viscosidade como um número empírico que expressa a taxa de variação da viscosidade com a
variação da temperatura. Quanto mais alto o índice de viscosidade de um óleo lubrificante,
menor é a variação de sua viscosidade ao se variar a temperatura. Na prática, é um número
que indica dependência da viscosidade cinemática em função da temperatura, utilizado para
caracterizar óleos bases estabelecendo os requerimentos do óleo para testes de performance.
Para estabelecer a máxima temperatura de utilização de um lubrificante,
consequentemente em qual sistema ele pode atuar sem riscos de incêndio e/ou explosão,
analisa-se principalmente os pontos de fulgor e de combustão.
O ponto de fulgor indica a menor temperatura na qual o lubrificante desprende uma
quantidade de vapores, que se misturado com o ar, torna-se inflamável quando na presença de
uma chama. O ponto de combustão é a temperatura em que o óleo inflama durante um tempo
mínimo, mesmo sendo retirada a chama.
Já a temperatura mínima de trabalho pode ser definida através do ponto de fluidez. O
ponto de fluidez indica qual a temperatura mais baixa na qual um lubrificante ainda consegue
escoar.
Uma das principais funções de um lubrificante é proporcionar um filme para a
proteção das peças que se encontram em contato direto, contudo se este fluido possuir acidez
elevada pode ocasionar desgaste excessivo nas peças que compõem o sistema mecânico
lubrificado.
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A partir do índice de acidez é possível quantificar o quanto ácido é o lubrificante. O
método mais comum de determinação de acidez consiste em titular uma amostra com uma
solução de álcali, utilizando como indicador uma solução alcoólica de fenolftaleína
(MORETTO et al., 1986).
Através do ensaio de corrosão ao cobre também é possível investigar o
comportamento do lubrificante com relação a sua acidez. Segundo a norma ASTM D130, este
ensaio tem como objetivo a determinação da corrosividade do cobre quando em contato com
substâncias, as quais podem ser combustíveis, lubrificantes, solventes, todos derivados do
petróleo, por um determinado tempo e aquecimento.
Com a determinação da viscosidade, índice de viscosidade, ponto de fulgor, ponto de
combustão, ponto de fluidez, índice de acidez, corrosão ao cobre e a massa específica é
possível determinar para que tipo de sistema mecânico um lubrificante possa ser utilizado sem
ocasionar danos.

2.2 Propriedades Térmicas
A remoção do calor de um sistema mecânico é uma das principais funções de um
lubrificante. O fluxo de calor do sistema para o lubrificante ocorre pela combinação da
condução e convecção. O calor gerado pelo atrito dos componentes do sistema mecânico em
movimento relativo entre si é conduzido ao lubrificante através da interação direta entre
componente e o lubrificante. E por convecção este fluxo de calor é transmitido entre às
moléculas do lubrificante.
Segundo Incropera e DeWitt (2003), a condução é um processo pelo qual o calor flui
de uma região de temperatura mais alta para outra de temperatura mais baixa, dentro de um
meio (sólido, líquido ou gasoso) ou entre meios diferentes em contato físico direto.
Na condução, a transmissão do calor de uma região para a outra ocorre da seguinte
maneira: na região mais quente, as partículas têm mais energia térmica, vibrando com mais
intensidade; com essa vibração, cada partícula transmite energia para a partícula vizinha, que,
ao receber energia, passa a vibrar com maior intensidade; esta transmite energia para a
seguinte e, assim, sucessivamente.
Para representar o fluxo de calor utilizamos a Lei de Fourier, Eq. 4:

(4)
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Onde: q” é o Fluxo de calor na direção x por unidade de área perpendicular à direção
de transferência [W/m²];
dT/dx é o Gradiente de temperatura nessa direção [ºC/m];
k é a Condutividade térmica [W/m ºC].
A constante de proporcionalidade k, descrita na equação de Fourier, é chamada de
coeficiente de condutibilidade térmica e caracteriza a capacidade do material por onde o calor
é transmitido por condução térmica.
A condutividade térmica de um material é independente da direção de transferência
de calor. E em geral, a condutividade térmica de sólido é maior do que a de um líquido, que,
por sua vez, é maior que a de um gás; isto é devido ao espaçamento intermolecular da matéria.
Os materiais que possuem alta condutividade térmica são chamados condutores,
enquanto os de baixa condutividade são chamados de isolantes.
Para analisar a eficiência de dissipação de calor de um fluido lubrificante podem-se
utilizar dois métodos: pela mensuração da condutividade térmica e resistência térmica
diretamente no fluido; ou pela análise do gradiente de temperatura.
A análise de condutividade e resistividade térmica é realizada em uma amostra do
lubrificante, geralmente através do equipamento condutivímetro. Quanto maior a
condutividade do fluido lubrificante mais facilmente o calor será conduzido através do
sistema.
A análise do gradiente de temperatura é realizada por um medidor de temperatura
(termopares ou termógrafo). Esta análise baseia-se na variação da temperatura entre um ponto
do sistema mecânico e a temperatura ambiente, ambas mensuradas simultaneamente.
Um lubrificante que possui menor variação de temperatura entre o sistema e o
ambiente significa dizer que possui uma melhor capacidade de resfriamento do sistema
mecânico, pois tende a manter o sistema com temperatura mais próxima da temperatura
ambiente.
A temperatura de um sistema mecânico influencia diretamente na eficiência contra o
desgaste. Os óleos lubrificantes, em sua grande maioria, por possuírem a viscosidade
inversamente proporcional à temperatura, ou seja, com o aumento da temperatura a
viscosidade do lubrificante diminui, favorecendo a ocorrência do desgaste relativo ao atrito
com a diminuição da viscosidade devido ao aumento de temperatura. Motivo pelo qual se
deve manter o sistema mecânico em equilíbrio térmico.
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Quando um fluido escoa ao longo de uma superfície as partículas na vizinhança da
superfície são desaceleradas em virtude das forças viscosas, e a porção de fluido contida nesta
região é denominada de camada limite hidrodinâmica, conforme visto na Fig. 1.

Figura 1: Desenvolvimento da camada limite sob uma placa plana.

Fonte: Adaptação do Incropera e DeWitt (2003).

Um lubrificante com uma viscosidade menor que a indicada para a utilização em um
sistema mecânico não consegue manter uma película protetora entre as peças em movimento
relativo, proporcionalmente quanto menos viscoso o lubrificante menor é a camada limite
formada para uma mesma tensão de cisalhamento.

2.3 Aspectos tribológicos
2.3.1 Desgaste
Propriedade importante de um óleo lubrificante é a sua capacidade de evitar o
desgaste relativo ao atrito em um sistema mecânico.
Segundo Gagg e Lewis (2007 apud RODRIGUES, 2013) e Stoeterau (2004 apud
RODRIGUES, 2013), o desgaste é a perda progressiva de material de uma determinada
superfície. De forma geral, o desgaste é uma mudança comutativa e indesejável motivadas
pela remoção gradual e discreta de partículas de superfície em movimento relativo
predominante em ações mecânicas.
O desgaste ocorre, em um sistema lubrificado, por quatro mecanismos: abrasão,
adesão, corrosão ou ruptura do filme lubrificante. E o lubrificante, por sua vez, possui a
função de evitar estes tipos de desgaste.
O desgaste adesivo é observado entre duas superfícies metálicas em contato direto,
que deslizam, rolam ou se esfregam entre si. Qualquer destas ações pode provocar a retirada
da película mais externa que revestem os metais, pondo em contato direto os átomos que os
compõem. Uma pressão normal será então suficiente para fazer com que as poderosas forças
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de atração atômica se manifestem provocando uma espécie de soldagem superficial
localizada. A continuação do contato e pressão entre as partes provocarão o arrancamento de
fragmentos superficiais de um dos metais, como pode ser observado na Fig. 2.

Figura 2: Esquema de desgaste adesivo.

Fonte: Adaptação de SCOTT, 2014.

Nas superfícies que sofreram danos por desgaste adesivo podem-se visualizar as
marcas de deformação plástica ou até fusão localizada.
Os tipos de desgastes adesivos são: por rolamento, onde as partes são fixas, sendo
uma girando sobre a outra; por deslizamento, que ocorrem entre partes móveis entre si, não
ocorrendo rolamento por parte de uma delas; e por roçadura, onde ocorrem a goivagem de
uma das partes pela outra, formando canais.
O desgaste abrasivo é causado por partículas sólidas que penetram na área entre as
superfícies lubrificadas degradando-as fisicamente. As partículas sólidas podem ser
contaminantes ou fragmentos do desgaste. Para ocasionar desgaste, a partícula deve ser maior
que a espessura da película de óleo e mais dura que as superfícies com que entra em contato.
O desgaste abrasivo é caracterizado por arranhões na superfície, ou seja, marcas de
arrastamento ou sulcos causados pelo riscamento. Na Figura 3 observam-se os processos de
desgaste abrasivos podem ser divididos em duas categorias: abrasão a dois corpos e abrasão a
três corpos.

Figura 3: Esquema de desgaste abrasivo: (a) a dois corpos; (b) a três corpos.

Fonte: Adaptação de SCOTT, 2014.
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A abrasão a dois corpos ocorre quando partículas abrasivas possui movimento
relativo em relação à superfície em estudo. A abrasão a três corpos, por sua vez, ocorre
quando há partículas abrasivas livres entre duas superfícies em movimento relativo uma a
outra.
Os tipos de desgastes abrasivos são: abrasão por goivagem (desgaste gerado por
partículas abrasivas grosseiras e de grandes dimensões, principalmente dotadas de regiões
pontiagudas cortantes com dureza maior do que a parte metálica que está sendo desgastada);
abrasão por alta pressão (desgaste que ocorre entre partículas abrasivas e o metal ocasionando
o esmagamento do abrasivo ou não. A prensagem da partícula contra o metal pode ser
exercida por pressões fortes ou médias); e abrasão por baixa pressão (tipo de abrasão na qual
a superfície desgastada é riscada pelo material abrasivo, que ao penetrar na superfície,
promove a remoção de material. As tensões impostas sobre as partículas abrasivas são
inferiores à tensão necessária para a fragmentação do abrasivo).
O desgaste corrosivo, observado na Fig. 4, é geralmente ocasionado pelos produtos
de oxidação dos lubrificantes, ou pelo ambiente. Este desgaste é ocasionado por reação
química direta ou eletroquímica; ou por reação química indireta resultante dos efeitos do meio
ambiente.

Figura 4: Esquema de desgaste corrosivo.

Fonte: Adaptação de SCOTT, 2014.

A estrutura molecular dos óleos vegetais fornece qualidades desejáveis de um
lubrificante. Formando películas de lubrificante de alta resistência, que interagem fortemente
com superfícies metálicas, reduzindo tanto o atrito e desgaste (FOX et al., 2007).
Segundo Rodrigues (2013), ao avaliar o teste tribológico para as amostras de éster de
óleo de soja e fluido de corte comercial, percebeu que o corpo de prova lubrificado com éster
de soja apresentou menor desgaste do que o corpo de prova lubrificado com o fluido de corte
convencional, como pode ser observado na Fig. 5.
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Figura 5: Corpos de prova: (a) Éster de óleo de soja; (b) Fluido de corte comercial.

Fonte: RODRIGUES, 2013.

Segundo Trajano (2013), observando-se a Fig. 6, a superfície desgastada protegida
por óleos vegetais puros apresentam quase nenhum sinal de ranhuras graves e são mais lisas e
planas do que a superfície desgastada protegida por óleos minerais e sintéticos.

Figura 6: Micrografias de superfícies desgastadas: (a) óleo de girassol; (b) óleo de soja; (c) óleo
sintético; (d) óleo mineral.

Fonte: TRAJANO, 2013.
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2.3.2 Tipos de Ensaios Tribológicos
O desenvolvimento de técnicas que analisam o desgaste relativo ao atrito é bastante
difundido, atualmente existem diversos tipos de equipamentos para medir as propriedades
ligadas a atrito e desgaste. Tais equipamentos são denominados de tribômetros e analisam o
comportamento de combinações de materiais e lubrificantes sob condições específicas de
carga, velocidade, temperatura e atmosfera, simulando as condições reais de uso.
Segundo Carreteiro e Belmiro (2008 apud TRAJANO, 2013) os principais testes
tribológicos realizados em lubrificantes estão listados na Fig. 7.

Tribômetro

Pino-disco

Fourball

Almem

Timkem

Esquema

Figura 7: Principais testes tribológicos.
Descrição
Tribômetro
Esquema
Consiste em
um pino contra
um disco,
desenvolvendo
um movimento
sob a ação de
uma carga.
Uma esfera
gira atritandose com três
esferas
similares fixas.
Observa-se a
carga para
causar a
soldagem ou
desgaste no
diâmetro das
esferas.
Um eixo gira
um mancal de
bucha fendida,
que pressiona o
eixo. A cada
dois segundos
são
adicionados
mais cargas.
Um bloco é
pressionado
contra um anel
de aço que
rotaciona
durante dez
minutos.
Observa-se a
carga na qual
acontece o
gripamento.

Descrição

Falex

Um eixo giro
entre duas
castanhas de
grande dureza,
que são
pressionadas
contra o eixo com
uma força
crescente.

SAE

Dois cilindros
girando em
velocidades
diferentes
pressionados um
contra o outro.

FZG

Engrenagem gira
a uma velocidade
constante com
uma temperatura
do lubrificante
padrão. A carga
sobre os dentes
aumenta em
estágios.

Fonte: Adaptação de CARRETEIRO E BELMIRO, 2008.
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Para analisar os efeitos antidesgaste dos lubrificantes atualmente são desenvolvidos
ensaios de lubricidade através do equipamento HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) e
ensaios através do tribômetro Fourball.
No ensaio HFRR são utilizadas baixas cargas e baixas velocidades, não sendo
possível analisar o lubrificante em condições críticas, que no caso são cargas moderadas a
altas e velocidades moderadas a altas.
No ensaio FourBall são utilizadas altas cargas e as amostras são submersas no
lubrificante, o que implica em certa quantidade de lubrificante para realizar o ensaio.
Segundo Cavalcanti (2014), para realizar análises comparativas em lubrificantes o
Equipamento Para Ensaio de Desgaste Relativo ao Atrito (EPEDRA), Fig. 8, utiliza cargas e
velocidades variáveis, que vão da intensidade baixa a alta; também se podem utilizar
quantidades variáveis de lubrificante, ou seja, desde uma lubrificação pobre até uma alta
lubrificação; e podem ser utilizados corpos de prova fabricados com diferentes tipos de
materiais de acordo com a necessidade do que se deseja analisar.

Figura 8: Esquema do tribômetro EPEDRA.

Fonte: Adaptação de CAVALCANTI, 2014.

2.4 Aditivos
Os lubrificantes são formulações que contém óleo base e aditivos na sua composição.
E estes aditivos, que são compostos químicos, servem tanto para melhorar ou atribuir
propriedades a esses lubrificantes.
Os aditivos químicos têm diferentes funções e normalmente são distribuídos em
categorias que são:
 Anticorrosivos (protegem as superfícies metálicas de ataques químicos);
 Antidesgaste (formam um filme protetor evitando o rompimento do filme
lubrificante);
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 Antiespumantes (desmancha com maior rapidez a espuma formada durante a
circulação do óleo em um sistema);
 Antioxidantes (aumenta a resistência à oxidação do óleo, retardando a reação com o
oxigênio presente no ar, evitando a formação de ácidos e borras e,
consequentemente, prolongando a vida útil do óleo, minimizando o aumento da
viscosidade e o espessamento do óleo);
 Detergentes (neutraliza os produtos da combustão); dispersantes (impede a formação
de depósitos dos produtos de combustão); extrema pressão (formam um filme
protetor evitando o rompimento do filme lubrificante mesmo com o uso de cargas
elevadas);
 Melhoradores de índice de viscosidade;
 Rebaixadores de ponto de fluidez;
 Corantes.
Nos dias atuais, para oferecer produtos que atendam às necessidades de máquinas
modernas, os fabricantes de lubrificantes investem em novas tecnologias para desenvolver
produtos inovadores, como por exemplo, o desenvolvimento de novos aditivos que
proporcione novas propriedades, além das citadas acima.
As nanopartículas vêm ganhando destaque no mercado de lubrificantes de alto
desempenho, exercendo a função de aditivo. O crescente investimento em nanociência e
nanotecnologia impulsiona o mercado mundial e potencializa o consumo de materiais,
produtos e processos voltados para esta área (PASCHOALINO et al., 2010).
Diferentemente dos aditivos convencionais, que possuem elementos químicos
nocivos, as nanopartículas podem ser desenvolvidas de materiais compatíveis com o meio
ambiente e ainda aumentar a vida útil e a eficiência dos lubrificantes.
Ao desenvolver um lubrificante a base de óleo vegetal é importante que o mesmo
esteja apto às condições ambientais. Aditivar o lubrificante com nanopartículas de óxido pode
garantir a eficiência de um sistema bem lubrificado, ou seja, diminui o atrito e aumenta a
resistência da superfície, assim como são ambientalmente adequadas (PEREIRA et al., 2012).
De fundamental importância, são as pesquisas na área de materiais que visam
desenvolver novos produtos para aplicações inéditas, ou elevar o desempenho dos materiais já
conhecidos e de uso corrente na engenharia. O estado avançado do desenvolvimento
tecnológico requer uso mais racional dos materiais, que passam então a serem projetados
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especificamente para cada aplicação particular, maximizando o desempenho do produto para
a aplicação específica (BERNARDI, 2011).

2.4.1 Nanopartículas
Nanociência e Nanotecnologia (N&N) envolvem processos, materiais e produtos na
escala que varia entre 1 e 100 nanômetros e têm beneficiado distintos segmentos, tais como,
alimentício, eletrônico, farmacêutico, biotecnológico, cosmético, médico-hospitalar, agrícola
e de segurança nacional (MOORE, 2006; CHEN et al., 2008 apud PASCHOALINO et al.,
2010). Não podendo deixar de citar a engenharia.
As nanopartículas podem possuir as mais variadas morfologias, as quais influenciam
diretamente na eficiência de lubrificação, as mais pesquisadas e utilizadas como aditivos em
lubrificantes são: os óxidos de cobre, zinco, ferro, grafite; dissulfeto de molibdênio; carbono.
Elas são adicionadas ao lubrificante com o objetivo de melhorar o desempenho do produto,
visando principalmente à lubrificação limite.
A eficiência de lubrificação também depende diretamente do tamanho, da forma e da
concentração de nanopartículas, o que permite a elas atuar diretamente na área de contato.
Segundo Martin (2008 apud JUSTE, 2012) e Ohmae (2008 apud JUSTE, 2012) a
formação da película protetora composta por nanopartículas em lubrificantes pode ser
explicado através de três fenômenos, que são: efeito de rolamento, formação de tribo filme e
delaminação, Fig. 9.

Figura 9: Mecanismo de formação de película protetora por nanopartículas.

Fonte: JUSTE, 2012.

No efeito de rolamento, as nanopartículas com morfologia esférica ficam no contato
e quando há movimento relativo entre as superfícies, as nanopartículas funcionariam como
esferas de um rolamento, alterando o atrito de deslizamento para rolamento.
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A formação de tribo filme surge da concentração de nanopartículas atuando em um
sistema de alta pressão, assim como também pode ser gerado por nanopartículas menores que
aderem à superfície do sistema mecânico.
O efeito de delaminação ocorre quando laminas do material nano particulado são
liberadas por cisalhamento durante o contato das nanopartículas com as superfícies, essas
laminas se depositam nas regiões de contato formando um tribofilme.

2.4.2 Micropartículas e Nanopartículas de Grafite
O carbono é um dos elementos mais abundantes no universo, possuindo
características interessantes relacionadas às suas ligações químicas. Vários compostos com
estruturas e propriedades inteiramente distintas podem ser gerados, dependendo de como os
átomos de carbono se ligam entre si.
O carbono existe na forma sólida principalmente em duas estruturas diferentes, como
diamante e grafite, que podem ser consideradas como duas formas naturais cristalinas de
carbono puro. Suas propriedades, morfologia e características são completamente diferentes e
podem ser explicadas em termos do modo em que os átomos de carbono estão ligados entre si
na estrutura.
O grafite é um excelente condutor de calor e eletricidade, exibe resistência ao ataque
químico e ao choque térmico e possui baixa molhabilidade por vidros e metais (exceto aço e
ferro fundido) a altas temperaturas (SOUZA, 2008).
Diante da versatilidade do carbono, estudo relacionado às suas características,
principalmente em escala nanométrica, vem ganhando destaque.
Os nanomateriais baseados em carbono, como os negro de fumo (carbon black),
fulerenos, nanotubos de carbono de parede simples ou múltipla, nanopartículas de carbono e
nanofibras, são atualmente os mais atrativos devido a suas diferentes formas. A nanopartícula
do terceiro alótropo do carbono, fulereno (C60), é a mais pesquisada e produzida em grande
escala atualmente. Elas vêm sendo testadas para atuarem como sensores e catalisadores e,
devido a sua estrutura única, podem também ser usadas para liberação controlada de
fármacos.
Os nanotubos de carbono, que configuram os nanomateriais com a mais alta
resistência mecânica já observada, bem como alta capilaridade, possuindo estrutura eletrônica
única, possibilita a aplicação de nanotubos tanto na área ambiental quanto na biotecnologia
(PASCHOALINO, 2010).
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Observando as potencialidades do grafite, o desenvolvimento deste estudo propôs a
aplicação das partículas em escala micrométrica e nanométrica do mesmo como aditivo em
um lubrificante de base vegetal. Acredita-se que o grafite em escala micrométrica também
apresente boas propriedades lubrificantes, e, diante desta possibilidade, a comparação do
comportamento lubrificante das nanopartículas com as micropartículas faz-se necessário.

2.5 Lubrificantes à base vegetal
O mercado de óleos lubrificantes de origem mineral sempre foi considerado um
inimigo do meio ambiente em razão do potencial poluidor de seus componentes químicos,
além de, na maioria dos casos, este produto ser extraído do petróleo que é um recurso não
renovável.
As dificuldades relacionadas à extração dos combustíveis fósseis, o transporte e os
processos industriais de transformação do petróleo podem ocasionar diversos danos
ambientais, como por exemplo, derramamentos. Assim como também os derivados do
petróleo podem gerar resíduos tóxicos de difícil degradabilidade, os quais podem contaminar
dos lençóis freáticos, e até mesmo o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera gerado à
partir da queima destes derivados.
Todos estes fatores, juntamente com o crescente aumento da demanda de derivados
do petróleo no mercado, trazem preocupações e levam a um crescente interesse em produzir
fontes alternativas ao uso do petróleo, onde o intuito principal é diminuir os danos ao meio
ambiente que podem ser gerados tanto a partir de um acidente ou até mesmo do descarte
inadequado de certos produtos.
Lubrificantes à base de matérias-primas renováveis e seus derivados estão chamando
atenção devido às suas várias aplicações. Aqui, a consciência ambiental é o fator chave de
sucesso (WAGNER et al., 2001).
Com o desenvolvimento dos biolubrificantes os impactos ambientais são
notavelmente diminuídos, visto que os lubrificantes de base vegetal são mais biodegradáveis
que os lubrificantes de base mineral. E esta característica implica também na redução de
custos no que diz respeito ao descarte de um biolubrificante usado, pois os tratamentos
realizados nestes lubrificantes tornam-se mais baratos devido a sua maior biodegradabilidade
quando comparado aos lubrificantes de origem mineral.
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Também se pode destacar o fato dele não ser tóxico ao homem ou ao ambiente,
sendo uma alternativa para lubrificar sistemas mecânicos em que o homem tem contato direto,
ou em áreas de proteção ambiental (RODRIGUES, 2013).
Em entrevista publicada no Portal Rac (2013), o Sr. Uyvari Jr., diretor de uma
empresa nacional produtora de biolubrificantes, relata que os biolubrificantes têm como
mercado em potencial o agronegócio e na área de usinagem de metais, mais conhecida por
especialistas pelo nome em inglês, metal working. Já as graxas de base vegetal e
biodegradáveis produzidas começam a ser usadas nos trilhos de trens em trechos de reservas
ambientais. Empresas que atuam em portos também estão usando os biolubrificantes e as
graxas de origem vegetal. Com os lubrificantes e graxas vegetais, mesmo que ocorra a queda
ou o vazamento acidental dos produtos, a decomposição ocorre entre 28 e 35 dias, sem
consequências prejudiciais à fauna e à flora marítimas, pois se trata de matéria orgânica de
origem vegetal.
No Brasil as primeiras empresas começaram a surgir durante o ano de 2012, e como
exemplo temos a Petrobras juntamente com a BSBios, em Passo Fundo – RS, que começou a
atuar em março de 2012 com capacidade de produção de 60 mil toneladas de biolubrificante
ao ano, e a VGBio com capacidade de produção de 170 mil litros de biolubrificante e 7 mil
quilos de biograxa ao mês.
No ano de 2015 a Petrobras Biocombustível em parceria com o Centro de Pesquisas
da Petrobras (Cenpes) e a Petrobras Distribuidora desenvolveu pesquisas com óleos vegetais
de mamona, soja e pinhão manso com a finalidade de utilização como biolubrificante. O
primeiro biolubrificante a ser desenvolvido foi o óleo desengripante (lubrificante e
anticorrosivo muito utilizado na indústria) desenvolvido à partir do óleo de soja,
especificamente, em função da baixa viscosidade.
Segundo o sítio Transparency Market Research (2017), os biolubrificantes surgem
como alternativas aos compostos tradicionais derivados do petróleo, uma vez que são
provenientes de fontes renováveis e apresentam excelente lubricidade. A demanda de
biolubrificantes no mundo, em 2011, foi de 505.600 toneladas. Correspondente a uma
participação de 1,4% do mercado global, estimado em 35 milhões de toneladas e com a
expectativa de atingir, no ano de 2018, uma demanda de 785.000 toneladas, isto representaria
um crescimento de 6,6% durante os anos de 2013 a 2018.
Além das questões ambientais, os biolubrificantes apresentam ótimas propriedades
como alto ponto de fluidez, baixas volatilidade, elevado ponto de fulgor, maior
biodegradabilidade e maior solubilização dos aditivos.
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Assim, surgem os biolubrificantes, de origem vegetal e rapidamente biodegradável,
não tóxico ao meio ambiente (TRAJANO, 2013).
A estrutura molecular dos óleos vegetais é formada de triglicerídeos que fornecem
qualidades desejáveis de um lubrificante. Formando películas de lubrificante de alta
resistência, que interagem fortemente com superfícies metálicas, reduzindo tanto o atrito e
desgaste (FOX et al., 2006).
De fato, os óleos vegetais possuem a maioria das propriedades de lubrificação
desejáveis, tais como um bom contato de lubrificação, alto índice de viscosidade, alto ponto
de fulgor e baixa volatilidade (TRAJANO, 2013).

2.5.1 Estabilidade dos Óleos Vegetais
Os biolubrificantes provenientes de óleos vegetais são formados pela junção entre as
moléculas de ácidos graxos de cadeia longa e do glicerol (triglicerídeos). Os triglicerídeos
naturais são facilmente biodegradados e apresentam elevada eficiência de lubrificação,
contudo, apresentam limitada estabilidade térmica e oxidativa (WAGNER et al., 2001;
ZHANG et al., 2003)
A estabilidade oxidativa é definida como a resistência da amostra à oxidação e é
expressa pelo período de indução, tempo dado em horas entre o início da medição e o
aumento brusco na formação dos produtos de oxidação (ALBUQUERQUE, 2010).
Fatores como a presença de ar, temperaturas elevadas, incidência de luz ou presença
de metais facilita a oxidação.
O grau de oxidação é função da temperatura, tempo de exposição, catalisador,
contato com o ar e as próprias características do lubrificante. Algumas pesquisas realizadas
sobre o assunto revelam que o mesmo está relacionado com a formação de peróxidos
orgânicos (DA COSTA MAIA, 2009).
Já a estabilidade térmica, refere-se às condições de operação, onde o lubrificante é
submetido a elevadas temperaturas (DANTAS, 2011).
Para que desejáveis estabilidades oxidativas e térmicas sejam atribuídas aos
lubrificantes de origem vegetal, modificações químicas devem ser empregadas como a reação
de transesterificação e de epoxidação (SALIMON et al., 2011).
A epoxidação consiste na alteração das estruturas químicas das moléculas presentes
nos óleos vegetais, visando obter uma melhor estabilidade a oxidação e estabilidade térmica.
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A epoxidação consiste na reação de um composto insaturado com um perácido.
Dependendo da força do ácido, o anel oxirânico pode ser aberto, já que o epóxido é mais
reativo que os ésteres por conta da tensão do anel. O termo epóxi, resina epóxi ou epóxido
refere-se a um amplo grupo de compostos reativos que são caracterizadas pela presença de um
anel oxirano ou epóxi, Fig. 10, que é representado por um anel de três membros contendo um
átomo de oxigênio que está ligado a dois átomos de carbono (SANTOS, 2011).

Figura 10: Representação da estrutura do anel oxirano.

Fonte: SANTOS, 2011.

2.6 Óleo de carnaúba
O óleo de carnaúba é um óleo vegetal extraído da semente do fruto de uma palmeira
comum no nordeste brasileiro, a carnaúba, que tem por nome científico Copernicia Cerifera, é
uma árvore da família Palmae e é endêmica no semi-árido do nordeste brasileiro
(RODRIGUES, 2004).
A espécie mais comum da palmeira carnaúba encontrada no estado do Rio Grande do
Norte é a Copernicia prunifera, Fig. 11. Atualmente, os municípios em que se encontram
cultivadas as carnaubeiras para a extração da palha para produção de cera são Assú, Felipe
Guerra, Lagoa de Pedra, Uruaçu, mas esta palmeira pode ser encontrada em quase todo o
estado, em especial na macroregião alto oeste.
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Figura 11: Palmeira Copernicia prunifera.

Fonte: QUEIROGA, 2013.

A época de colheita dos frutos é geralmente entre os meses de fevereiro e março,
dependendo do ponto de maturação dos frutos e também do período de chuvas. O método de
colheita é similar a retirada da palha, é feita com o auxílio de um gancho preso a uma vara
manuseada por um operário, inclusive os frutos podem ser colhidos aproveitando a mesma
mão de obra da colheita da palha. Mas os frutos também podem ser colhidos no chão após
sua queda natural (QUEIROGA, 2012).
Segundo Braga (1976), o fruto da carnaubeira é uma baga ovóide em torno de dois
centímetros de comprimento, glabra, esverdeada passando a roxo-escura ou quase preta na
maturação, de epicarpo carnoso, envolvendo um caroço muito duro, provido de albume
branco, duro e oleoso, Fig. 12.

Figura 12: Frutos de carnaúba.
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Os frutos da palmeira carnaúba também podem ser utilizados tanto na nutrição
humana, quanto animal. Para o consumo humano, a polpa pode ser consumida em natura, ser
feitos doces, ou sucos. Das sementes extrai-se óleo comestível, quando torradas e
transformadas em pó eram utilizadas pelos sertanejos na composição de mingaus e em
substituição ao café (BRAGA, 1976).
O método utilizado para a extração do óleo de carnaúba para utilização como
lubrificante pode ser por extração com solvente, onde é possível se obter um rendimento
máximo de 14% em matéria oleosa (CAVALCANTI, 2014).
Em estudos anteriores o óleo de carnaúba in natura teve suas características térmicas,
físicas e químicas analisadas, as quais podem ser observadas na Tab. 2:

Tabela 2: Características térmicas, físicas e químicas do óleo de carnaúba.

CARACTERÍSTICAS

VALORES
0,9139 a 26ºC

Densidade (g/cm³)

0,9022 a 40ºC
0,8569 a 100ºC

Ponto de fulgor (°C)

155

Ponto de combustão (°C)

220

Viscosidade Brookfield (cP)

Viscosidade Cinemática (cSt)

50,65 a 25ºC
10,65 a 95ºC
37,91 a 40ºC
12,43 a 100ºC

Índice de viscosidade

342

Índice de acidez (mg KOH/g)

0,3723

pH

6,02

Corrosão ao cobre

1b

Grau de viscosidade

SAE 30

Condutividade térmica (W/m °C)

0,160

Resistividade térmica (°C cm/W)

624,9

Fonte: CAVALCANTI, 2014.

O óleo de carnaúba in natura quando comparado com um óleo comercial similar
SAE 10W30 API SM apresenta maior eficiência ao lubrificar um sistema mecânico. Em
ensaios realizados apresentou menor desgaste e maior capacidade em dissipar o calor,
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combinando uma boa lubricidade com boas propriedades térmicas, apresentando uma boa
correlação para sua aplicação como biolubrificante (CAVALCANTI, 2014).
O óleo de carnaúba possui boas propriedades lubrificantes, além de ser extraído de
uma semente oleaginosa advinda de uma palmeira da flora local.
O desenvolvimento de pesquisas relacionadas à sua utilização reforça a exploração
das potencialidades locais, agregando valor à renda do agricultor sem degradar a flora
regional.

2.7 Lubrificantes Aditivados com Nanopartículas de Grafite
Diante da demanda por novos produtos lubrificantes que atendam às necessidades
das máquinas modernas percebe-se uma crescente linha de pesquisa para o desenvolvimento
de lubrificantes aditivados com nanopartículas.
As nanopartículas de grafite como um aditivo aumentam a eficiência antidesgaste
dos lubrificantes:
Segundo Yu Su et al. (2015), as nanopartículas de grafite melhoraram
significativamente as propriedades de redução de fricção e antidesgaste do óleo base vegetal
puro. Neste artigo foram utilizadas nanopartículas de grafite nas frações volumétricas de
0,05% a 0,25%, nas dimensões de 35 e 80 nm e um óleo base vegetal LB2000 produzido pela
ITWRocol North American Co., Ltd. As propriedades tribológicas das nanopartículas de
grafite como aditivo foram analisadas em um tribômetro pino-disco com intensidade de força
normal aplicada de 2N e 10N, a 100 rpm durante 60 minutos.
Lou et al. (2015) utilizou nanopartículas de grafite como aditivo em um lubrificante
de classificação naftênica que lubrifica um compressor de refrigerador doméstico que utiliza
R600a como fluido de trabalho. Foram empregadas nanopartículas de grafite com frações em
massa de 0%, 0,05%, 0,1%, 0,2% e 0,5% com dimensão média de 50 nm. Os resultados
revelaram reduções na temperatura do evaporador, temperatura do condensador, pressão de
descarga, temperatura de descarga, pressão de sucção e temperatura do compressor quando
nanopartículas de grafite são aplicadas. Além disso, o tempo de desligamento e o consumo de
energia da geladeira diminuíram 15,22% e 4,55%, respectivamente, para a formulação com
fração em massa de 0,1%, o que leva a uma significativa diminuição do consumo de energia.
Mudanças nas propriedades físicas e químicas também podem ser percebidas com a
inserção de nanopartículas de grafite:
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Yu Su et al. (2016) investigaram que a adição de nanopartículas de grafite nos óleos
de aplicação em usinagem LB2000 (base de vegetal) e o PriEco6000 (éster de poliol
insaturado) elevaram a viscosidade e condutividade térmica, apresentando alta eficiência
como refrigerante e lubrificante. Foram utilizadas nanopartículas de grafite nas frações
volumétricas de 0,05, 0,25 e 0,5% volumétrica, com dimensão de 35 nm.
Vários autores atribuíram os efeitos favoráveis das nanopartículas de grafite sobre o
desempenho tribológico devido as suas excelentes propriedades mecânicas e estrutura única.
Uma série de estudos foram realizados para examinar as propriedades tribológicas e
resistência ao desgaste e corrosão de nanocompositos (SHI et al.,2006; YAO et al., 2007;
CHEN et al., 2003; JOLY‑POTTUZ et al., 2004; VANDER WAL et al., 2005).
Segundo Zhang et al. (2014) nanotubos de carbono de parede única foram utilizados
como aditivos em óleo de base de polialfaolefina sintética (PAO), e examinada no regime de
lubrificação limites. Verificou-se que a adição, mesmo que apenas em 1% em peso, resultou
em uma diminuição substancial do atrito e uma redução do desgaste de ambas as superfícies.
Diante do exposto, ótimas propriedades são agregadas ao lubrificante aditivado com
nanopartículas de grafite. As nanopartículas de grafite melhoram propriedades físicas e
químicas do lubrificante base, seja ele de origem vegetal ou mineral.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste estudo foram seguidas as seguintes etapas descritas no
fluxograma da Fig. 13. Este projeto foi dividido em quatro principais etapas: Obtenção do
óleo de carnaúba; Obtenção das partículas de grafite; Equipamento para ensaio de desgaste
relativo ao atrito; Biolubrificante aditivado.

Figura 13: Fluxograma descritivo da metodologia.

3.1 Obtenção e Caracterização do Óleo de Carnaúba
3.1.1 Obtenção do Óleo de Carnaúba
O óleo de carnaúba foi extraído de três tipos de sementes, caracterizadas pelo tempo
de colheita diferente, todas em estado de maturação completa. Observando a Fig. 14 da
esquerda para direita: (a) a primeira amostra foi de sementes de frutos recém caídos ao solo,
(b) a segunda amostra foi com sementes de frutos há dois meses no solo com casca intacta e
(c) a terceira amostra foi com sementes de frutos há mais de dois meses no solo com casca
degradada.
Os frutos da carnaubeira foram coletados nas cidades de Caraúbas, Mossoró e Assú,
no estado do Rio Grande do Norte.
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Figura 14: Frutos de carnaúba: (a) recém caídos ao solo; (b) há dois meses no solo com casca intacta;
(c) há mais de dois meses no solo com casca degradada.

O óleo de carnaúba foi extraído por meio de processo químico, seguindo as etapas de
acordo com o fluxograma da Fig. 15.

Figura 15: Fluxograma de extração do óleo.

3.1.1.1 Recepção, Limpeza e Decortificação
Os frutos de carnaúba assim que foram recepcionados no Laboratório de Mecânica
dos Fluidos da UFRN passaram por um processo de limpeza para remoção das impurezas
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externas, tal processo consistiu em lavar os frutos em água corrente e seca-los em estufa, Fig.
16, a 70 °C por 24 horas.

Figura 16: Estufa.

A polpa do fruto foi removida manualmente com auxílio de uma lâmina de corte,
contudo, este processo pode ser desenvolvido também através de uma máquina descascadora
de sementes. Somente as sementes foram reservadas, Fig. 17, para posteriormente serem
trituradas em um moedor de produtos agrícolas (forrageira), com o intuito de se obter o pó das
sementes, que será misturado ao solvente para a obtenção do óleo.

Figura 17: Sementes de carnaúba.

3.1.1.2 Trituração
Para extrair o óleo da semente de carnaúba pelo método de extração por solvente, a
semente de carnaúba deve estar em pó fino para uma extração mais eficiente.
Com intuito de tornar o processo de moagem das sementes mais rápido, não
deixando de ser eficiente, foi utilizada uma forrageira. Segundo Cavalcanti (2014), o método
utilizado para transformar as sementes em um pó fino era dividido em duas etapas: a primeira
etapa consistia na quebra por impacto mecânico manual através de um pilão feito de metal,
nesta etapa as sementes foram reduzidas ao tamanho de um grão de milho; e a segunda etapa
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consistia em triturar as sementes um moinho de facas. Processo o qual consumia bastante
tempo para a obtenção do produto final desejado.
O processo de moagem das sementes foi desenvolvido em um galpão no município
de Pau dos Ferros - RN e no Laboratório de Nutrição Animal na Escola Agrícola de Jundiaí
da UFRN. O moedor de produtos agrícolas (forrageira) utilizado para triturar as sementes de
carnaúba foi da marca Nogueira Máquinas Agrícolas, modelo DPM-2, de 10 HP de potência,
Fig. 18.

Figura 18: Forrageira.

O processo de trituração foi desenvolvido em três etapas, onde para cada etapa foi
utilizada uma peneira de granulometria específica, Fig. 19. As sementes foram adicionadas
pausadamente na câmara de moagem, ao final da trituração da porção de sementes, a peneira
foi substituída e realizada uma nova moagem na porção de sementes anteriormente
processada, e assim sucessivamente até a ultima peneira. Primeiramente utilizou-se a peneira
com abertura de 10 mm, seguindo para a peneira com abertura de 5 mm, e por fim a peneira
com abertura de 3 mm, resultando numa semente em pó com granulometria aproximada de 20
mesh.
Figura 19: Peneiras da câmara de moagem da forrageira.
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3.1.1.3 Extração com solvente
A primeira etapa do processo de extração do óleo foi a mistura. Trata-se de um
processo simples realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, onde em um
recipiente de vidro foi adicionado o pó da semente da carnaúba (fase sólida) e o solvente (fase
líquida) na proporção de 1:2, e realizada a mistura até obtenção de uma suspensão, Fig. 20.
O solvente utilizado neste estudo foi hexano 98,5%, pois o mesmo apresenta baixa
temperatura de ebulição (60ºC), permitindo uma melhor separação do óleo sem que ocorra a
sua degradação térmica.

Figura 20: Suspensão do pó das sementes no solvente.

Para separar a fase líquida da fase sólida foi feito uma decantação da suspensão. A
suspensão foi colocada em repouso por 48 horas num recipiente fechado para evitar a
evaporação do solvente. Após visualmente verificar a separação das fases, a fase líquida foi
removida com cuidado. Nesta etapa, a fase líquida passou a ser o solvente juntamente com o
óleo extraído do pó da semente, e a fase sólida passou a ser o pó da semente sem óleo, Fig.21.

Figura 21: Sistema com decantação do sólido.
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Na Figura 22 podemos visualizar somente a fase sólida que se depositou no fundo do
recipiente após a retirada da fase extrato (solvente juntamente com o óleo).

Figura 22: Pó da semente de carnaúba sem óleo após decantação.

3.1.1.4 Filtração
Após obtenção do solvente juntamente com o óleo, fase extrato, através do processo
de decantação, o fluido foi filtrado para remover todos os resíduos do pó da semente.
A filtração foi realizada em um dispositivo de filtração a vácuo no Laboratório de
Mecânica dos Fluidos da UFRN, Fig. 23.
O dispositivo foi desenvolvido com a utilização dos materiais e equipamentos
listados abaixo:
 Recipiente de vidro com tampa roscada;
 Funil de vidro;
 Mangueiras flexíveis;
 Bomba de vácuo diafragma, modelo LSDVP – 050, que opera com temperatura de
trabalho de 7ºC a 40ºC, vácuo final até 0,08 MP;
 Papel filtro 80g/m², com porosidade de 3 micras.
Para filtrar o fluido, o papel filtro foi colocado no funil de vidro, a bomba de vácuo
acionada e o fluido foi despejado no funil revestido internamente com o papel filtro. Quando a
bomba de vácuo foi acionada ela succionava o fluido para dentro do recipiente de vidro,
forçando a filtração.
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Figura 23: Dispositivo de filtração a vácuo.

Após a filtração foi obtido o solvente mais o óleo sem partículas, percebeu-se que o
fluido ficou límpido e as impurezas puderam ser observadas no papel filtro utilizado no
equipamento.

3.1.1.5 Recuperação do Solvente
Para separar o óleo de carnaúba do solvente foi utilizado o processo de destilação
simples no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, Fig. 24.
Para cada processo de destilação foram utilizados os materiais e equipamentos,
listados abaixo:
 Manta térmica elétrica;
 Balão de destilação de 500 mL;
 Condensador;
 Termômetro;
 Becker de 500 mL;
 300 mL de solvente hexano mais óleo.
A destilação é um dos métodos mais utilizados para separação de substâncias de
volatilidades diferentes devido à sua simplicidade. Este processo separa líquidos de outras
substâncias líquidas, desde que tenham pontos de ebulição bem distintos.
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Figura 24: Sistema de destilação simples.

O processo de destilação simples inicia quando a substância que está dentro do balão
de destilação é aquecida, então a substância com menor ponto de ebulição vaporiza-se e flui
para o condensador, onde volta a fase líquida novamente. A outra substância, que não se
vaporizou, acumula-se no balão de destilação.
Neste caso em específico, o solvente hexano juntamente com o óleo foram
adicionados no balão de destilação que fica sobre a manta térmica; foi feita a vedação da saída
superior do balão com uma rolha, na qual fica encaixado o termômetro; na outra saída lateral
do balão foi encaixado o condensador; na saída do condensador foi colocado o Becker para
aparar o líquido condensado, que no caso é o solvente hexano recuperado.
Após o acionamento da manta térmica e a estabilização da temperatura em média de
60°C, o solvente entrou em ebulição.
Ao obter dois terços, da fração inicial da mistura, de solvente recuperado, o processo
de destilação foi interrompido e o que restou no balão de destilação foi colocado em outro
recipiente para posterior remoção do solvente ainda presente na mistura por evaporação.
Ao final do processo de destilação, foi obtida uma mistura (solvente/óleo) com
menor teor de solvente, Fig. 25.
Por fim, para remover totalmente o solvente da mistura sem agredir a composição do
óleo de carnaúba, o resultado do processo de destilação foi levado a uma estufa, com sua
temperatura de trabalho regulada em 60°C, que é a temperatura de ebulição do solvente.
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Figura 25: Mistura solvente mais óleo.

Após acionada a estufa, aguardou-se 60 minutos para a temperatura interna
estabilizar. Então foi iniciado o processo de evaporação forçada: primeiro foi feita a medida
da massa da mistura e depois ela foi colocada dentro da estufa; aguardou-se 20 minutos e foi
realizada a medida da massa novamente. Esse processo se repetiu até a massa estabilizar, ou
seja, significando que não há mais solvente.

3.1.2 Análise do Índice de Acidez do Óleo de Carnaúba
A determinação do índice de acidez do óleo de carnaúba, com base na norma ASTM
D664, foi realizada no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.
O método mais comum de determinação de acidez consiste em titular uma amostra
com uma solução de álcali, que é o hidróxido de potássio (KOH), utilizando como indicador
uma solução alcoólica de fenolftaleína. O indicador é adicionado à amostra e a solução de
álcali é gradualmente adicionada por meio de uma bureta. A fenolftaleína é incolor em
solução ácida e rósea em meio básico (presença de álcali). Assim que ocorre a neutralização
da acidez presente na amostra, a primeira gota da solução alcalina em excesso tornará o
indicador róseo, sendo este, portanto, o ponto de viragem.
Os materiais e equipamentos utilizados para determinar o índice de acidez do óleo de
carnaúba, Fig. 26, foram:
 Bureta de 25 mL;
 Erlenmeyer de 125 mL;
 Agitador magnético;
 25 mL de solvente (Éter dietílico 99,7% mais álcool etílico 99,5%);
 Indicador fenolftaleína;
 Solução de hidróxido de potássio 0,1 N.
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Figura 26: Determinação do índice de acidez.

O procedimento para fazer este ensaio foi iniciado com a medição de 2g do óleo de
carnaúba, em um frasco Erlenmeyer de 125 mL; depois foram adicionados 25 mL de éter
dietílico 99,7% e álcool etílico 99,5% (2:1); e a esta mistura adicionou-se 4 gotas da solução
fenolftaleína; após a preparação da amostra titulou-se com solução de hidróxido de potássio
0,1 N, até obtenção da coloração rósea.
Para determinar o índice de acidez do óleo de carnaúba utilizaram-se os dados do
procedimento experimental na Eq. 5, abaixo:

(5)

Onde: I.A. é o Índice de acidez [mgKOH/g];
A é o Volume de hidróxido de potássio da amostra com o óleo [mL];
B é o Volume de hidróxido de potássio da amostra em branco [mL];
N é a Normalidade da solução de hidróxido de potássio;
W é a Massa da amostra que foi feita a titulação [g].
3.1.3 Análise da Estabilidade Térmica do Óleo de Carnaúba
A estabilidade térmica do óleo de carnaúba foi analisada por Termogravimetria (TG),
no Laboratório de Análise Térmica do Instituto de Química da UFRN.
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Este ensaio tem como objetivo observar a variação de massa de um material de
acordo com o aumento gradual de temperatura.
Uma pequena amostra é colocada no cadinho do equipamento (cerâmica ou platina)
em uma atmosfera específica (nitrogênio ou ar), o equipamento aumenta a temperatura
gradativamente da amostra a ser analisada de acordo com os dados pré-estabelecidos.
O equipamento utilizado para os ensaios de análise térmica foi o Analisador
termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600, fabricado por TA
Instruments.
Todos os ensaios foram realizados obedecendo aos seguintes parâmetros:
 Tipo de cadinho: Platina;
 Gás de purga: Nitrogênio e ar sintético;
 Vazão do gás de purga: 100mL/min;
 Razão de aquecimento: 10°C/min;
 Temperatura final: 700°C;
 Massa de amostra: 5mg.

3.1.4 Análise da Estabilidade a Oxidação do Óleo de Carnaúba
A estabilidade a oxidação pode ser analisada por dois métodos.
O primeiro método consiste em medir o índice de acidez do óleo, pelo mesmo
método descrito no tópico 3.1.2, em um espaço temporal, ou seja, o índice de acidez foi
medido assim que o óleo foi extraído, e em intervalos de tempos fixos de 45 em 45 dias.
Neste método foi possível observar o quanto o índice de acidez modificou com o
passar do tempo, e consequentemente, se o óleo em análise apresentou seu índice de acidez
maior, significa que este óleo se oxidou ou se degradou, e se este óleo sofreu uma variação
muito grande em seu índice de acidez atribui-se uma baixa estabilidade a oxidação.
O primeiro método foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.
Neste método o índice de acidez foi medido ao final do processo de extração e em intervalos
de tempo, de 45 em 45 dias, num total de 6 meses.
O segundo método de análise consiste em testes preditivos de estabilidade a
oxidação, os quais promovem um envelhecimento acelerado recorrendo a condições
padronizadas de oxidação acelerada através de equipamentos específicos.
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A análise que é realizada sob uma pressão de 700 kPa de oxigênio, utiliza um
volume de 5 mL de amostra e é conduzida na temperatura de 140 °C. O término da análise é
determinado quando uma queda de pressão de 10 % é atingida equivalente a pressão máxima.
Este segundo método de análise foi realizado com o equipamento PetroOxy, Fig. 27,
de acordo com a norma ASTM D7545, no Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da
UFRN.

Figura 27: Equipamento PetroOxy.

Os parâmetros para a realização do ensaio foram:
 Volume da amostra: 5mL;
 Programa: Biodiesel;
 Temperatura de ensaio: 140 ºC;
 Pressão atmosférica: 101,1 kPa;
 Pressão inicial de ensaio: 698 kPa;
 Pressão máxima de ensaio: 1.010 kPa.

3.1.5 Espectroscopia no Infravermelho do Óleo de Carnaúba
A espectroscopia no infravermelho fornece evidências da presença de vários grupos
funcionais na estrutura orgânica devido à interação das moléculas ou átomos com a radiação
eletromagnética em um processo de vibração molecular.
A radiação no infravermelho faz com que átomos e grupos de átomos de compostos
orgânicos vibrem com amplitude aumentada ao redor das ligações covalentes que os ligam. A
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radiação no infravermelho atravessa a amostra a ser analisada, a radiação transmitida é
comparada com aquela transmitida na ausência de amostra.
O espectrômetro registra o resultado na forma de uma banda de absorção. A
localização de uma banda de absorção no infravermelho pode ser especificada em unidades
relacionadas com a frequência pelo seu comprimento de onda, medidos em centímetros (4000
a 400 cm-1). A intensidade da banda é medida pela transmitância (0 a 100 %), que é definida
pela razão entre a energia transmitida e a energia incidente na amostra analisada. A
possibilidade de dois compostos diferentes terem o mesmo espectro no infravermelho é
improvável, é por este motivo, que cada função orgânica apresenta no espectro a região de
impressão digital.
A análise de espectroscopia no infravermelho foi realizada no Laboratório de
Materiais Multifuncionais e Experimentação Numérica (LAMMEN) na Escola de Ciência e
Tecnologia da UFRN. O equipamento utilizado foi um espectrômetro com transformada de
Fourier (FTIR), da marca BRUKER, modelo: FT-IR VERTEX 70.
Os espectros foram obtidos sob as seguintes condições:
 Faixa: 400 a 4000 cm-1;
 Resolução: 4 cm-1;
 Número de scans: 16;
 Volume da amostra: ≈ 0,05 mL.

3.2 Obtenção e Caracterização das Partículas de Grafite
Para o desenvolvimento deste estudo o grafite utilizado foi adquirido no comércio
local, fabricado pela Vonder, em forma de pó fino. Este grafite é comercializado para fins de
lubrificação de uso geral. As suas características são apresentadas na Tab. 3, a seguir:
Para caracterizar o pó de grafite em sua forma original realizou-se MEV, EDX, FRX
e DRX no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de
Engenharia de Materiais da UFRN. Através destes ensaios foram constatadas a composição, o
tamanho e a morfologia das partículas de grafite. Para todos estes ensaios a massa de amostra
utilizada foi 1g.
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Tabela 3: Características do Grafite em pó.

Propriedades Físicas e Químicas

Descriminação

Aspecto

Pó fino de cor cinza escura com brilho metálico.

pH

Não relevante.

Ponto de fusão / ponto de congelamento

Acima de 3338°C.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura Acima de 3650 °C; sublima acima de 3650 °C.
de ebulição
Ponto de fulgor

Não disponível.

Densidade

Aparente: 2,1 a 2,3 g/cm3.

Solubilidade

Insolúvel em água.

Viscosidade

Não disponível.

Possibilidade de reações perigosas

Em presença de oxigênio e superior a 550°C.

Impurezas

Dióxido de silício.

Fonte: Vonder, 2015.

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) proporcionou visualizar a morfologia
da superfície e o tamanho das partículas da amostra com boa resolução, utilizando uma
atmosfera à vácuo. O microscópio utilizado foi da marca Hitachi, modelo TM3000, Fig.28.
A Espectrometria Dispersiva de Raios X (EDX) revelou os elementos que compõe a
superfície da amostra em análise, apresentando uma imagem em uma gama de cores as quais
cada uma representa um elemento químico. O equipamento utilizado foi da marca Hitachi,
modelo TM3000 e a atmosfera do ensaio foi o vácuo.

Figura 28: Microscópio Hitachi, modelo TM3000.
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A Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX) possibilitou a análise química
da superfície, apresentando a porcentagem de cada elemento da amostra. O equipamento
utilizado foi da marca Shimadzu, modelo EDX-720, Fig. 29.

Figura 29: Equipamento Shimadzu, modelo EDX-720.

A análise de Difração de Raios X (DRX) apresentou a estrutura cristalina e o tamanho
das partículas da amostra em análise. A estrutura cristalina caracteriza cada elemento que
compõe a amostra. O equipamento utilizado foi da marca Shimadzu, modelo XRD-7000,
utilizando a radiação do cobre com comprimento de onda de 1,5418 Å, Fig. 30.

Figura 30: Equipamento Shimadzu, modelo XRD-7000.

Os dados do ensaio foram analisados através do programa computacional XPert
HighScore Plus, o qual gerou gráficos tornando possível comparar a estrutura cristalina com
as cartas padrões de estruturas cristalinas e assim determinar quais elementos compõem a
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amostra. Com os resultados deste ensaio também foi possível calcular o tamanho de cada
partícula da amostra através do cálculo do tamanho do cristalito.
Medidas de tamanho de partícula por espalhamento dinâmico de luz (EDL) foram
realizadas com a utilização do equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus, da marca
Brookhaven Instruments Corporation, através do software Zeta Size, Fig. 31, para uma maior
segurança quanto ao tamanho da partícula. Este ensaio foi realizado o Núcleo de Ensino e
Pesquisa de Petróleo (NUPEG) da UFRN, utilizou-se 1mL de amostra por ensaio.
Figura 31: Equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus; em destaque o porta amostra (cubeta).

3.2.1 Desenvolvimento das Nanopartículas de Grafite
O processo escolhido para o desenvolvimento das nanopartículas de grafite foi a
moagem mecânica em meio úmido, este processo foi desenvolvido no Laboratório de
Materiais Cerâmicos e Metais Especiais do Departamento de Física da UFRN.
Esta metodologia foi utilizada devido a sua relativa simplicidade. Com relação ao
meio de moagem ser úmido, ou seja, utilizou-se álcool etílico junto ao grafite no processo de
moagem, foi para o pó do grafite não aderir a superfície do cadinho do moinho, assim como
para remover toda umidade e tornar o pó do grafite mais lipossolúvel.
Para o processo de moagem utilizou-se um moinho planetário de alta energia, marca
Fritsh, modelo Pulverisette 7, Fig. 32.

Os parâmetros de entrada foram:
 Razão massa pó/massa bolas: 9g de grafite para 100g de bolas;
 Velocidade rotacional: 400 rpm;
 Meio de moagem: álcool etílico absoluto 99,5%;
 Tempo de moagem: 10 horas.
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Figura 32: Moinho planetário de alta energia.

O produto do processo de moagem, Fig. 33, foi removido do cadinho do moinho,
acondionado em uma placa metálica e levado a uma estufa para realizar a remoção do álcool
etílico por evaporação forçada. A estufa foi regulada com temperatura de trabalho em 120°C.
Após a estabilização da temperatura o produto da moagem foi colocado dentro da estufa
durante 1 hora.

Figura 33: Cadinho do moinho planetário com o produto da moagem.

As nanopartículas de grafite foram analisadas no MEV-FEG, EDX, FRX e DRX no
Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de Engenharia de
Materiais da UFRN. Através destes ensaios foi possível observar se ocorreu alguma mudança
na sua composição, assim como foi possível visualizar o tamanho e a morfologia das
nanopartículas de grafite. Para todos estes ensaios a massa de amostra utilizada foi 1g.
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A Microscopia Eletrônica de Varredura com Canhão por Emissão de Campo (MEVFEG) proporcionou visualizar a morfologia da superfície e o tamanho das nanopartículas da
amostra, utilizando uma atmosfera à vácuo. O microscópio utilizado foi da marca Zeiss,
modelo Auriga, Fig. 34.

Figura 34: O microscópio da marca Zeiss, modelo Auriga.

Medidas de tamanho de partícula por espalhamento dinâmico de luz (EDL) foram
realizadas com a utilização do equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus, da marca
Brookhaven Instruments Corporation, através do software Zeta Size, para uma maior
segurança quanto ao tamanho da partícula após o processo de moagem. Este ensaio foi
realizado o Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo (NUPEG) da UFRN, utilizou-se 1mL de
amostra por ensaio.

3.3 Biolubrificante Aditivado com Partículas de Grafite
3.3.1 Método de Adição das Partículas
Para aditivar o óleo de carnaúba com as micropartículas e nanopartículas de grafite
utilizou-se um sistema composto por um agitador magnético com placa aquecedora. Este
procedimento foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.
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Os materiais e equipamentos utilizados para aditivar o óleo de carnaúba foram:
 Balança digital de precisão;
 Agitador magnético com placa aquecedora;
 Erlenmeyer de 125 mL;
 Grafite em pó;
 1 mL de álcool etílico com 99,5 % de pureza;
 25 mL de óleo de carnaúba.
Para desenvolver o biolubrificante aditivado, primeiramente foi mensurada a massa
de partículas de grafite referente à amostra em um erlenmeyer de 125 mL, numa balança
digital de precisão da marca Sartorius, modelo CC1201, localizada no Laboratório de
Metrologia da UFRN, Fig. 35.

Figura 35: Mensuração da massa de partículas de grafite.

Posteriormente foi adicionado, no erlenmeyer contendo as partículas de grafite, 1 mL
de álcool etílico 99,5%, adicionado o “peixinho” do agitador, acionado o agitador e
adicionado aos poucos os 25 mL de óleo de carnaúba, Fig. 36. A velocidade de agitação da
solução foi definida como 780 rpm. Com a mistura completa e em agitação acionou-se o
aquecimento na temperatura de 100 °C. A duração do ensaio para cada amostra de
biolubrificante foi de 1 hora. O agitador magnético utilizado foi da marca Fisatom, modelo
753 A.
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Figura 36: Sistema para aditivar o biolubrificante.

Foram desenvolvidas amostras de biolubrificante compostas de óleo de carnaúba e
predominantemente micropartículas de grafite nas proporções de 0,5g/L e 2g/L, denominadas
respectivamente de BiolubC 0.5M e BiolubC 2.M. E amostras de biolubrificante compostas
de óleo de carnaúba e predominantemente nanopartículas de grafite nas proporções de 0,5g/L
e 2g/L, denominadas respectivamente de BiolubC 0.5N e BiolubC 2.N.

3.3.1.1 Análise da Microestrutura do Biolubrificante
Para analisar o comportamento das partículas de grafite quanto a sua distribuição no
biolubrificante foi realizada uma analise através de um microscópio eletrônico da marca
Nikon, modelo Eclipse MA200, localizado no Laboratório de Caracterização Estrutural de
Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, Fig. 37. Nesta análise foi
observado principalmente se as partículas de grafite estavam dispersas ou agromeladas no
biolubrificante.

Figura 37: Microscópio eletrônico.
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3.3.2 Caracterização do Biolubrificante
3.3.2.1 Massa Específica
A massa específica foi calculada, de acordo com a norma ASTM D891, no
Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.
Para calcular a massa específica do biolubrificante utilizaram-se os seguintes
materiais e equipamentos:
 Instrumento picnômetro com capacidade de 10 mL;
 Balança digital;
 Biolubrificante.
Primeiramente foi mensurada a massa do picnômetro vazio utilizando uma balança
digital marca Marte, modelo ID200, seguidamente foi mensurada novamente sua massa, mas
com o biolubrificante preenchendo todo o seu volume, Fig. 38.

Figura 38: Medição de massa para ensaio de densidade.

Este procedimento foi realizado na temperatura ambiente, com pressão atmosférica
definida como sendo 1 atm. O volume verdadeiro do picnômetro foi previamente
determinado, seguindo a norma VIM-2008, pelo Laboratório de Metrologia da UFRN.
Após obter os valores das massas das amostras de biolubrificante, substituíram-se
esses valores na Eq. 6, para encontrar as respectivas massas específicas.

(6)
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Onde: ρ é a Massa específica do biolubrificante [g/cm³];
m é a Massa do biolubrificante [g];
V é o Volume do picnômetro [cm³].

3.3.2.2 Viscosidade
Para as medidas de viscosidade do biolubrificante, baseado na norma ASTM D2983,
foi utilizado um reômetro HAAKE MARS, da marca Thermo Scientific acoplado a um banho
térmico com controle de temperatura, Fig. 39, localizado no Laboratório de Pesquisa em
Petróleo (LAPET) da UFRN.
Foi utilizada uma amostra de 5 mL de biolubrificante, e os dados para programar o
software do reômetro foram:
Análise 1:
 Taxa de cisalhamento variando de 0 a 3000 [1/s];
 Temperatura constante a 27°C;
 100 pontos para armazenamento de dados.
Análise 2:
 Taxa de cisalhamento constante a 10 [1/s];
 Temperatura: de 27°C a 70°C;
 Dados armazenados de 1°C em 1°C.

Figura 39: Reômetro HAAKE MARS na bancada, embaixo da bancada
o banho térmico com regulagem de temperaturas.
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3.3.2.3 Análise do Índice de Acidez do Biolubrificante
O método utilizado para esta análise foi o mesmo do item 4.1.2.

3.3.2.4 Análise da Estabilidade Térmica do Biolubrificante
O método utilizado para esta análise foi o mesmo do item 4.1.3.

3.3.2.5 Condutividade e Resistividade Térmica
Para as medidas de condutividade e resistividade térmica do biolubrificante foi
utilizado um analisador de propriedades térmicas da marca Decagon Devices Inc., modelo
KD2-Pro, do Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN, Fig. 40. O sensor utilizado foi
KS-1 para amostras líquidas, que fornece os valores de condutividade numa faixa de 0,02 a
2,00 (W/m . k) e resistividade numa faixa de 50 a 5000 (ºC . cm/W), com uma precisão de
mais ou menos 5%.
Inicialmente o equipamento e o sensor foram calibrados em uma solução padrão de
glicerina fornecida pelo fabricante do equipamento.
Para realização deste ensaio foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:
 Proveta graduada de vidro de 10 mL;
 10 mL de biolubrificante;
 KD-2 Pro e sensor KS-1.
Figura 40: Ensaio de condutividade e resistividade térmica com o equipamento KD2.
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Para as quatro formulações de biolubrificante desenvolvidas foram feitas cinco
leituras em cada formulação em temperatura ambiente, no intervalo de tempo de 15 em 15
minutos, como recomendado pelo manual do equipamento.

3.4 Equipamento para Ensaio de Desgaste Relativo ao Atrito (EPEDRA)
No final do projeto de mestrado intitulado por Caracterização do Óleo de Carnaúba
Para Uso Como Biolubrificante, projetei e fabriquei o equipamento EPEDRA, no Laboratório
de Manufatura e no Laboratório de Mecânica dos Fluidos, ambos do Núcleo de Tecnologia
Industrial (NTI) da UFRN.
Durante o desenvolvimento desta tese o EPEDRA foi aperfeiçoado e testado, com o
intuito de reivindicar uma patente de invenção.
Este equipamento consiste basicamente de um dispositivo capaz de realizar análises
comparativas entre lubrificantes, com objetivos principais de analisar a resistência ao desgaste
relativo ao atrito que um lubrificante pode proporcionar, e analisar a capacidade de dissipação
de calor através do gradiente de temperatura.
Para aperfeiçoamento deste equipamento foi realizada a instalação de um sinal
luminoso o qual indica se houve ou não a ruptura do filme lubrificante; a adaptação de um
recipiente em aço inox para retenção do fluido que escoa durante o ensaio; e a instalação de
porcas “borboletas”. Também foram realizados ensaios comparativos entre outros tipos de
lubrificantes visando observar a eficiência do equipamento.
A finalidade das porcas “borboletas” foi proporcionar a facilitação do ajuste do
equipamento durante a montagem dos corpos de prova para a realização dos ensaios.
O sistema do sinal luminoso consiste basicamente em um circuito elétrico alimentado
por uma bateria de 9 volts acoplado ao equipamento de ensaio para desgaste, Fig. 42. Este
sistema tem seu funcionamento baseado em um circuito elétrico simples, por onde flui uma
corrente elétrica gerada por uma bateria que alimenta uma lâmpada tipo LED. Para o LED
acender, a corrente elétrica tem de fluir pelo circuito.
No caso do sistema elétrico acoplado ao equipamento de ensaio para desgaste, para a
corrente fluir, o contato direto entre a amostra e a haste tem de existir. Analogamente, quando
o filme lubrificante não é presente no sistema mecânico simulado a corrente flui entre a
amostra e haste, e o LED acende. Quando há presença de filme lubrificante o LED se mantém
apagado, de forma que o lubrificante comporta-se como um isolante para o sistema elétrico,
tornando-se um bloqueio para o fluxo da corrente.
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Figura 41: Esquema do sistema luminoso de detecção do filme lubrificante.

Para desenvolver o sistema elétrico para detecção do filme lubrificante utilizou-se os
seguintes equipamentos e materiais:
 Soldador elétrico para estanho;
 Solda de estanho;
 Fios de cobre flexível;
 Terminal conector para bateria 9 volts;
 Garras metálicas tipo “jacaré”;
 Bateria 9 volts;
 Lâmpada tipo LED;
 Fita adesiva isolante;
 Oring de borracha.

3.5 Análise Comparativa da Eficiência de Lubrificação e Capacidade de Dissipação de
Calor por Gradiente de Temperatura
Para realizar a análise comparativa do desgaste relativo ao atrito e dissipação de calor
por gradiente de temperatura entre as amostras de biolubrificante desenvolvidas foi utilizado o
equipamento EPEDRA, localizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos da UFRN.
O princípio de desenvolvimento do ensaio no EPEDRA consiste em simular o
contato em um mancal, onde uma peça cilíndrica longa (haste) desliza em movimento rotativo
em contato com a face transversal de outra peça cilíndrica (amostra). Porém, essa ultima
permanece estática e o contato entre elas é gerado a partir de uma carga, ao mesmo tempo em
que o lubrificante é gotejado a uma taxa constante nas superfícies em contato.
Para a realização destes testes o EPEDRA necessitou de corpos de prova para serem
submetidos às condições de ensaio. Os corpos de prova utilizados para a realização dos
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ensaios foram: 14 amostras (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 e
A14) e 2 hastes (H1 e H2), Fig. 42.

Figura 42: Corpos de prova: (a) amostra; (b) haste.

O material escolhido para a confecção dos corpos dos corpos de prova foi o aço
ASTM 1045, por se tratar de um aço com dureza aproximada aos aços de vários outros
sistemas mecânicos lubrificados, como por exemplo, de eixos e mancais de motores de
combustão interna. Para constatar o tipo do aço utilizado foi realizado um ensaio
metalográfico em uma amostra do tarugo utilizado para fabricar as amostras e hastes.
Para confecção dos corpos de prova foi utilizado o processo de fabricação de
torneamento. A partir de um tarugo de aço, os corpos de prova citados acima foram
confeccionados com as seguintes dimensões: amostras (Diâmetro: 12,5mm, Comprimento:
25mm), e hastes (Diâmetro: 12mm, Comprimento: 250mm).
Para o acabamento superficial dos corpos de prova foram utilizadas lixas de SiC:
#100, #240, #320, #400, #600 para as amostras; e #100 e #240 para a haste. Após o
lixamento, as amostras e as hastes foram submetidas a um banho ultrassônico com álcool
isopropílico, secagem e verificação de suas massas através de uma balança de precisão CC
1201, Fig. 43.

Figura 43: Balança de precisão CC 1201.
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Após o procedimento de preparo dos corpos de prova (fabricação, lixamento de
superfície, limpeza e mensuração de massas), a amostra e haste foram acopladas ao
equipamento, Fig. 44.
As variáveis para cada ensaio foram as mesmas, mudando apenas o lubrificante:
 Duração do ensaio: 2 horas ininterruptas;
 Velocidade rotacional da haste: 1500 rpm;
 Carga geradora de contato: 1,2 N;
 Taxa constante de lubrificação: 1 gota/min;
 Tipo de lubrificante: óleo de carnaúba in natura, BiolubC 0.5M, BiolubC 2.M,
BiolubC 0.5N e BiolubC 2.N.
Como este equipamento realiza análises comparativas, foi utilizado um óleo
comercial similar ao óleo de carnaúba in natura como um padrão. O óleo padrão para as
análises foi o óleo Petrobras SAE 10W30, o qual foi submetido às mesmas condições de
ensaio.

Figura 44: Bancada do ensaio de desgaste relativo ao atrito.

O desgaste relativo ao atrito foi revelado através da verificação da variação de massa
de cada amostra, a qual foi medida antes e após o ensaio, juntamente com as demais variáveis
de ensaio, onde todos estes dados foram substituídos na Eq. 7.

(7)
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Onde: ∆m é a diferença de massa das amostras [g];

ρA é a densidade da amostra [g/cm³];
dd é a distância de deslizamento [m];
c é a carga aplicada durante o ensaio [N].

Para analisar o tipo de desgaste gerado durante o ensaio as amostras foram
submetidas ao MEV.
A existência do filme lubrificante foi analisada através do dispositivo indicador
luminoso.
A capacidade de dissipação de calor do biolubrificante foi analisada através do
gradiente de temperatura do sistema registrada por termopares, sendo um fixado próximo ao
contato entre a amostra e a haste e o outro no ambiente de ensaio, Fig. 45.

Figura 45: Contato entre a amostra, a haste e o termopar (fio verde), durante o ensaio.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Obtenção e Caracterização do Óleo de Carnaúba
4.1.1 Obtenção do Óleo de Carnaúba
A forrageira possibilitou moer a semente inteira, de forma ininterrupta, apenas
observando a velocidade de moagem, demonstrou robustez e eficiência no processo, sendo
adequado para trabalhos em larga escala. Não obstante, também gerou uma economia de
tempo nesta etapa do processo de extração do óleo.
As demais etapas da extração do óleo foram desenvolvidas gerando um rendimento
médio de extração de óleo de 11%.

4.1.2 Análise do Índice de Acidez do Óleo de Carnaúba
Os resultados de índice de acidez do óleo de carnaúba in natura podem ser observados
na Tab. 4, a primeira amostra (amostra 1) foi de sementes de frutos recém caídos ao solo; a
segunda amostra (amostra 2) foi com sementes de frutos há dois meses solo com casca
intacta; e a terceira amostra (amostra 3) foi com sementes de frutos há mais de dois meses no
solo com casca degradada.

Tabela 4: Análise do índice de acidez.

Amostra

Índice de acidez (mgKOH/g)

Amostra 1

0,1543

Amostra 2

2,7209

Amostra 3

5,6801

Diante dos resultados percebe-se que o tempo de colheita das sementes influencia
diretamente na acidez do óleo. A amostra 1 apresenta baixo índice de acidez, menor que 0,5
mgKOH/g, enquanto que as amostra 2 e amostra 3 apresentaram elevado índice de acidez.
Entre a amostra 1 e a amostra 2 observa-se um acréscimo no índice de acidez de quase 18
vezes. E entre a amostra 1 e a amostra 3 observa-se um acréscimo de quase 37 vezes.
Ao observar as resoluções da Agência Nacional do Petróleo – ANP, em especial a
Resolução nº 14 de 2012 que versa sobre biodiesel e a Resolução nº 669 de 2017 que versa
sobre óleos bases para lubrificantes, pode-se considerar que o valor máximo para índice de
acidez é 0,5 mgKOH/g. Atualmente a ANP não possui especificações para biolubrificantes,
apenas para biodiesel, por este motivo adotou-se então como valor limite o índice de acidez
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para biodiesel por se tratar de um produto de origem vegetal, assim como o biolubrificante em
análise. Percebe-se que o óleo proveniente das sementes que gerou a amostra 1 apresenta
valores de índice de acidez abaixo do limite máximo exigidos pelas resoluções da ANP.
As sementes colhidas depois de um contato prolongado com o solo tornaram-se
inviáveis para utilização como matéria-prima para extração do óleo. Além de apresentar um
óleo com alta acidez, devido à decomposição do óleo, o que exigiria um processo químico
para neutralizar esta acidez, elas apresentaram um baixo rendimento global de extração de
óleo devido a grande quantidade de pragas, Fig. 46, e outros danos causados devido ao
contato com o solo há algum tempo. Apesar da semente do fruto da carnaúba ser envolto por
uma casca dura, esta semente também sofre com as intempéries.

Figura 46: Semente de carnaúba degradada devido ao ataque de pragas.

4.1.3 Análise da Estabilidade Térmica do Óleo de Carnaúba
A estabilidade térmica do óleo de carnaúba in natura foi analisada em duas distintas
atmosferas, que foram: nitrogênio (atmosfera inerte) e ar sintético. A maioria das análises de
estabilidade térmica realizadas é submetida à atmosfera inerte, mas diante da observação de
que este estudo analisa um óleo vegetal para utilização como matéria-prima para lubrificantes,
e que a principal atmosfera de trabalho deste lubrificante é o ar, a análise da estabilidade
térmica foi também realizada com ar como atmosfera de ensaio, Fig. 47.
Observando a curva que representa a termogravimetria (TG), o óleo de carnaúba
comportou-se de forma estável até a temperatura de 250°C. A partir desta temperatura
percebeu-se o início da degradação do material atribuído à decomposição dos ácidos graxos,
ocasionado pelo aumento de temperatura, comprovado pelo fenômeno endotérmico observado
na curva que representa a termogravimetria derivada (DTG).
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Massa (%)

Figura 47: Análise de estabilidade térmica com ar como atmosfera.
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Entre 250°C e 300°C observou-se uma perca de 80% de massa e um pico energético
endotérmico acentuado na curva DTG. Entre 300°C e 500°C a perca de massa chegou a
praticamente 100%. Essa degradação em patamares pode ser atribuída a um composto
químico gerado pelo aquecimento, e em contato com o oxigênio entrou em combustão.
Na análise que utilizou a atmosfera inerte, o óleo de carnaúba comportou-se de forma
estável até a temperatura de 300°C, Fig. 48. A partir desta temperatura percebeu-se o início da
degradação do material atribuído à decomposição dos ácidos graxos, ocasionado pelo
aumento de temperatura, comprovado pelo fenômeno endotérmico observado na curva DTG,
onde se observa um único pico energético endotérmico acentuado entre 300°C e 400°, e uma
perca de praticamente 100% de massa.

Figura 48: Análise da estabilidade térmica em atmosfera inerte (nitrogênio).
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Segundo Trajano (2013), o óleo de girassol epoxidado e o óleo de soja epoxidado
apresentam estabilidade térmica até 340°C e 330°C, respectivamente, quando analisados em
atmosfera inerte (nitrogênio). O óleo de carnaúba in natura apresenta estabilidade térmica até
300°C nesta mesma atmosfera.
Estes resultados revelaram que o óleo de carnaúba pode ser submetido a uma
temperatura de até 250°C sem que ele se degrade, tendo o ar como atmosfera.
Segundo Cavalcanti (2014), o óleo de carnaúba apresenta valores de ponto de fulgor
de 155°C e ponto de combustão de 220°C, satisfatórios para sua utilização como lubrificante,
demonstrando a possibilidade de utilização em sistemas mecânicos com temperatura de
trabalho acima da temperatura ambiente.
Diante dos resultados de estabilidade térmica e observando-se também a temperatura
de ponto de fulgor e combustão, o óleo de carnaúba in natura pode ser submetido a uma
temperatura de trabalho de até 150°C, sem risco de incêndios e/ou explosões, ou mesmo sem
que ocorra sua degradação. Este biolubrificante, por exemplo, pode lubrificar um motor de
combustão interna, que possui temperatura de trabalho em torno dos 90°C, observadas as
características deste sistema mecânico.

4.1.4 Análise da Estabilidade a Oxidação do Óleo de Carnaúba
O índice de acidez foi medido ao final do processo de extração e de 45 em 45 dias,
num total de 6 meses. A definição deste tempo para realizar esta análise foi adotada
observando-se a validade de um fluido lubrificante que trabalha em condições severas, que é
de 180 dias, ou 6 meses.
O valor do índice de acidez do óleo de carnaúba in natura manteve-se constante em
0,084 mgKOH/g durante o período de 6 meses, significando que este óleo não sofreu
nenhuma reação de oxidação.
O segundo método de análise consistiu em testes preditivos de estabilidade a
oxidação, os quais promoveram um envelhecimento acelerado do óleo de carnaúba in natura
recorrendo a condições padronizadas de oxidação acelerada através do equipamento PetroOxy
como pode ser observada na Fig. 49.
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Figura 49: Gráfico com as condições de ensaio do ensaio de estabilidade oxidativa.
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O óleo de carnaúba in natura permaneceu sob as condições do período de indução
por um tempo de 1 hora, 7 minutos e 22 segundos (4.042 segundos).
Comparando-se com o resultado de um óleo de soja refinado e de um óleo de
maracujá submetido às mesmas condições de ensaio do óleo de carnaúba in natura, o óleo de
soja refinado apenas permaneceu por 25 minutos e 16 segundos sob tais condições e o óleo de
maracujá permaneceu por 20 minutos e 53 segundos sob tais condições, Fig. 50.

Figura 50: Estabilidade oxidativa do óleo de soja refinado e do óleo de maracujá.
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Fonte: Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da UFRN.

61
Segundo Melo (2010) os períodos de indução de alguns óleos vegetais, sob pressão
de oxigênio puro a 700 kPa e temperatura de 110°C, submetidos a uma análise no
equipamento PetroOxy, podem ser observados na Tab. 5.

Tabela 5: Períodos de indução no equipamento PetroOxy.

Óleos Vegetais Períodos de Indução (horas)
Oiticica
0,85
Gergelim
0,83
Linhaça
0,72
Uva
0,63
Pequi
0,54
Fonte: Adaptação de MELO, 2010.

Os resultados de estabilidade a oxidação o óleo de carnaúba in natura apresentam
estabilidade oxidativa maior que os óleos vegetais apresentados. Comparando com o óleo de
soja refinado, que é um dos óleos vegetais mais estudados para utilização como lubrificante, o
óleo de carnaúba in natura permaneceu 42 minutos a mais sob as condições de ensaio.

4.1.5 Espectroscopia no Infravermelho do Óleo de Carnaúba
Analisando-se o gráfico a seguir, Fig. 51, a região entre 1000 e 1500 cm-1 apresenta
três bandas, a banda de maior frequência e intensidade é característica da ligação tipo C – O; a
região 1750 cm-1 apresenta a banda característica da ligação tipo C = O (carbonila); e a região
entre 2850 e 3000 cm-1 apresenta a banda forte característica da ligação C - H.

Figura 51: Composição química do óleo de carnaúba.
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A composição química por espectroscopia no infravermelho do óleo de carnaúba
revelou que este óleo vegetal in natura apresenta naturalmente sinais espectrais similares a
óleos vegetais epoxidados. Ao comparar o óleo de carnaúba in natura com o óleo de soja
epoxidado e o óleo de girassol epoxidado percebe-se essa similaridade, Fig. 52.

Figura 52: (a) Óleo de girassol epoxidado e (b) óleo de soja epoxidado.

Fonte: TRAJANO, 2013.

Diante dos resultados de estabilidade térmica, estabilidade oxidativa e espectroscopia
no infravermelho, foi decidido não realizar a reação de epoxidação no óleo de carnaúba in
natura durante este estudo, pois o óleo de carnaúba apresentou boa estabilidade a oxidação,
não necessitando desta alteração química em sua estrutura. Visto que a principal função da
epoxidação é proporcionar ao óleo vegetal um aumento da estabilidade oxidativa.

4.2 Obtenção e Caracterização das Partículas de Grafite
O grafite adquirido para a realização dos ensaios foi analisado em um MEV com o
intuito de observar a morfologia e tamanho da partícula, assim como também foi analisado
através de EDX, DRX e FRX.
Primeiramente foi analisado o tamanho médio das partículas de grafite em sua forma
original com o auxílio do MEV, Fig. 53.
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Figura 53: Grafite em pó ampliado em 100 vezes.

Diante dos valores do tamanho das partículas analisadas calculou-se o tamanho
médio delas. Observou-se que as partículas de grafite apresentam tamanho na escala
micrométrica variando entre 57 µm e 194 µm. O tamanho das partículas de grafite também foi
analisado no equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus, da marca Brookhaven
Instruments Corporation, Fig. 54.

Figura 54: Gráfico de micropartículas gerado pelo software do equipamento
Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus.
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Observou-se também que as partículas possuíam predominantemente o diâmetro de
partícula em escala micrométrica.
Através do MEV também se observou a estrutura das partículas do grafite na Fig. 55.

Figura 55: Micropartícula de grafite ampliada em 1200 vezes.

As micropartículas de grafite se apresentam em forma de lamelas sobrepostas umas
as outras. Os destaques na Fig. 55 evidenciam as lamelas agrupadas e sua tendência a se
desagrupar formando folhas de grafite.
Através do EDX foi analisada a composição química superficial das micropartículas
de grafite, Fig. 56.

Figura 56: Analise no EDX.
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Na imagem gerada pelo EDX foi encontrado carbono, oxigênio, silício e alumínio.
Vale salientar que o EDX não consegue diferenciar elementos químicos com tamanhos
atômicos parecidos, portanto o alumínio descrito pelo aparelho deve ser considerado como
também sendo silício.
Através do FRX foi calculada a porcentagem de cada elemento químico na amostra
de grafite em pó, Tab. 6.

Tabela 6: Composição do grafite em pó.

Composto químico Porcentagem na amostra
Carbono

60,156 %

Silício

23,693 %

Impurezas

16,150 %

A análise do DRX evidenciou a composição do grafite em pó, onde os valores
adquiridos foram comparados com as cartas padrões para tal analise, Fig. 57.

Figura 57: Dados do ensaio de DRX para o grafite em pó.

A análise dos dados através do software Xpert revelou que as cartas presentes no
grafite em pó foram: (01-089-7213) Grafite 2H (C) e (01-077-1414) Dióxido de silício (SiO2).
Como descrito na ficha do produto fornecido pelo fabricante, constatou-se que o pó do grafite
possui uma pequena porcentagem de dióxido de silício (SiO2) na sua composição.
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4.2.1 Desenvolvimento das Nanopartículas de Grafite
Após o processo de moagem, as partículas de grafite foram submetidas ao MEVFEG, EDX e DRX.
A análise realizada no MEV-FEG revelou que as partículas de grafite se encontram
com tamanho de superfície variado, onde as menores partículas observadas possuem tamanho
de superfície médio de 86,23 nm, Fig. 58. Observou-se uma redução média de 1450 vezes no
tamanho da partícula após o processo de moagem.

Figura 58: Partículas de grafite aumentadas em 40.000 vezes.

As dimensões das nanopartículas apresentam-se em tamanho variado, e geralmente
aglomeradas. Na Figura 59 podem-se observar três amostras de nanopartículas: (a) grafite que
passou pelo processo de moagem em um moinho planetário de bolas (Retsch PM100); (b)
dissulfeto de molibdênio (MoS2) comercializadas com o nome NanoamorR; (c) grafite
utilizado nesta pesquisa. Observando-se as três amostras percebe-se a similaridade entre suas
morfologias e distribuição de tamanho de partícula, independente do tipo de material.
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Figura 59: Morfologia das nanopartículas: (a) nanopartículas de grafite, (b) nanopartículas de MoS2 e
(c) nanopartículas de grafite desta pesquisa.

Fonte: (a) PANJIAR, 2015; (b) JUSTE, 2012.

As partículas de grafite após o processo de moagem também foram analisadas no
equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus, da marca Brookhaven Instruments
Corporation, Fig. 60.

Figura 60: Gráfico de nanopartículas gerado pelo software do equipamento
Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus.
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Observou-se também que as partículas possuíam predominantemente o diâmetro de
partícula em escala nanométrica. O equipamento analisa as partículas em suspensão em um
fluido, portanto no caso específico desde estudo as leituras dos tamanhos tenderam a valores
maiores devido ao formato da partícula ser em forma de nanofolhas, no momento da leitura o
equipamento mediu o tamanho superficial e/ou a espessura da folha, visto que as partículas
suspensas no fluido podem assumir qualquer coordenada, Fig. 61.
Figura 61: Esquema do funcionamento do equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus.

O fenômeno mais interessante gerado pelo processo de moagem do pó de grafite está
relacionado com a espessura da partícula. Observou-se que as partículas de grafite geraram
nanopartículas similares a folhas com tamanhos superficiais variados, de forma que as
espessuras dessas nanofolhas de grafite chegaram a um tamanho médio de 3,26 nm, Fig. 62.
O tamanho e/ou espessura da nanopartícula determina a deposição na interface do
contato e, consequentemente, a eficácia de lubrificação no contato. A espessura média de 3,26
nm facilitou a acomodação das nanofolhas no contato do sistema mecânico lubrificado.
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Figura 62: Análise da espessura da nanofolha de grafite em uma ampliação de 300.000 vezes.

O grafite utilizado para este estudo possui sua morfologia de partícula organizada
como um baralho de cartas, Fig. 63. Ao submeter estas partículas ao processo de moagem as
“cartas” se desprenderam e formaram folhas com espessuras cada vez mais finas, até chegar a
uma espessura nano.

Figura 63: Análise da morfologia da nanopartícula de grafite.

70
A análise no EDX revelou que a composição química do grafite continuou a mesma,
Fig. 64.

Figura 64: Análise em EDX das partículas de grafite.

A análise do DRX evidenciou a composição do grafite pela comparação através das
cartas padrão, Fig. 65.

Figura 65: Dados do ensaio de DRX para o grafite após o processo de moagem.

A análise dos dados através do software Xpert revelou que as cartas presente no
grafite após a moagem foram: (01-089-7213) Grafite 2H (C) e (00-018-1170) Dióxido de
silício (SiO2).
Diante dos resultados, não houve contaminação do grafite durante o processo de
moagem.
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4.3 Biolubrificante Aditivado com Partículas de Grafite
4.3.1 Método de Adição das Partículas
A metodologia de adição das partículas de grafite mostrou-se eficiente, conforme se
desenvolveu o processo percebeu-se que o óleo de carnaúba apresenta uma boa afinidade
química com as partículas de grafite, sendo observada uma boa distribuição das partículas no
fluido.
O biolubrificante de óleo de carnaúba apresentou coloração verde escura com um
brilho metálico devido às partículas de grafite, Fig. 66.

Figura 66: Óleo de carnaúba aditivado com partículas de grafite.

4.3.1.1 Análise da Estrutura do biolubrificante
Ao analisar o biolubrificante no microscópio eletrônico, com um aumento em 200
vezes, se constatou uma boa distribuição das partículas, Fig. 67.

Figura 67: Imagem do biolubrificante aditivado com micropartículas de grafite.
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As partículas ficaram distribuídas de forma homogênea no biolubrificante, sem
aglomeração, o que facilitou a deposição superficial para formação de um filme protetor.

4.3.2 Caracterização do Biolubrificante
4.3.2.1 Massa Específica
As massas específicas, ou densidades, obtidas das amostras de óleo de carnaúba in
natura e nas amostras de biolubrificantes aditivados podem ser observadas na Tab. 7:

Tabela 7: Densidades das amostras.

Amostra

Densidade (g/cm³) a 26 ºC

Óleo de carnaúba in natura

0,9139

BiolubC 0.5M

0,9631

BiolubC 2.0M

0,9639

BiolubC 0.5N

0,9604

BiolubC 2.0N

0,9613

Os valores de densidade para as amostras de biolubrificantes aditivados sofreram um
acréscimo médio de 0,05 (g/cm³) ou 5,5%, este acréscimo foi devido às partículas de grafite
adicionadas ao óleo de carnaúba. O valor da densidade do grafite utilizado neste estudo é em
média de 2,1 a 2,3 g/cm³.
Trajano (2013) determinou a densidade a 25°C dos seguintes óleos: soja – 0,9798
g/cm³; girassol – 0,9805 g/cm³; mineral – 0,8474 g/cm³; sintético – 0,8303 g/cm³.
Ao comparar os valores de densidade da Tab. 7 com valores de densidade de óleos
vegetais existentes na literatura é percebido que os valores são similares, não apresentando
diferenças consideráveis.

4.3.2.2 Viscosidade
O comportamento reológico das amostras de biolubrificante é observado na Fig. 68.
Percebe-se que ao aumentar a temperatura, a viscosidade diminui. A viscosidade, assim como
nos demais lubrificantes comerciais, é inversamente proporcional à temperatura.
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Figura 68: Comportamento da viscosidade com a variação da temperatura.
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Observando a Fig. 68 percebe-se um comportamento mais uniforme na curva que
representa a viscosidade em função da temperatura das amostras BiolubC 2.0M e BiolubC
2.0N. Este resultado provavelmente foi gerado pelo efeito lubrificante das micropartículas e
nanopartículas de grafite. E este efeito foi evidenciado devido a uma concentração maior de
partículas, e com isso induzindo ao aumento do escorregamento entre as moléculas do
biolubrificante e consequente uma diminuição da viscosidade, assim como uma maior
estabilidade nos valores.
No caso das amostras BiolubC 0.5M e BiolubC 0.5N a menor concentração de
partículas gerou uma menor homogeneidade na massa fluida, induzindo a perturbações no
deslizamento das camadas.
Analisando a tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento, Fig. 69,
percebe-se a tendência à proporcionalidade entre elas dentro da faixa de experimento nas
amostras BiolubC 0.5M, BiolubC 2.0M, BiolubC 0.5N e BiolubC 2.0N.

Tensão [mPa]

Figura 69: Gráfico de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento das amostras.
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Diante das análises constatou-se que as amostras BiolubC 0.5M, BiolubC 2.0M,
BiolubC 0.5N e BiolubC 2.0N podem ser classificados como um fluido Newtoniano dentro da
faixa de valores adotados no ensaio.

4.3.2.3 Análise do Índice de Acidez do Biolubrificante
Diante da média dos resultados de índice de acidez de todas as amostras (Óleo de
carnaúba in natura, BiolubC 0.5M, BiolubC 2.0M, BiolubC 0.5N e BiolubC 2.0N), percebeuse que a adição das micropartículas e das nanopartículas de grafite não alterou os valores do
índice de acidez, mantendo-se constante em 0,224 mg KOH/g.
A utilização de partículas de grafite para aditivar o óleo de carnaúba não altera os
valores de índice de acidez. A conservação dos valores de índice de acidez apresenta-se como
um ótimo resultado, pois um fluido lubrificante deve possuir uma baixa acidez, que segundo
as resoluções da ANP não deve ultrapassar o valor máximo de 0,5 mgKOH/g.

4.3.2.4 Análise da Estabilidade Térmica do Biolubrificante
A estabilidade térmica das amostras de biolubrificantes foi analisada através da
termogravimetria em atmosfera inerte (nitrogênio), Fig. 70.

Figura 70: Análise termogravimétrica das amostras de biolubrificante.
120

Massa [%]

100
80
BiolubC 2.0M

60

BiolubC 0.5M

40

BiolubC 0.5N

20

BiolubC 2.0N

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Temperatura [°C]

Observando as curvas, que representam a termogravimetria (TG), as amostras de
biolubrificante comportaram-se de forma similares e estáveis até a temperatura de 250°C. A
partir desta temperatura percebe-se o início da degradação do material, atribuído à
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decomposição dos ácidos graxos, ocasionado pelo aumento de temperatura. Entre 250°C e
400°C é visualizada a perca de praticamente 100% de massa.
As partículas de grafite como aditivo não interferiram nos resultados de TG. As
amostras de biolubrificante aditivado, assim como o óleo de carnaúba in natura, podem ser
submetidas a uma temperatura de trabalho de até 150°C, sem o risco de ocorrer incêndios e/ou
explosões e a degradação do lubrificante.

4.3.2.5 Condutividade e Resistividade Térmica do Biolubrificante
As análises de condutividade térmica e resistividade térmica das amostras a 30°C
revelaram que as amostras aditivadas sofreram uma pequena variação nos valores, Tab. 8.

Tabela 8: Resultados de condutividade e resistividade térmica.

Amostra

Condutividade (W/m °C) Resistividade (°C cm/W)

1

Óleo in natura

0,160

625

2

BiolubC 0.5M

0,160

624

3

BiolubC 2.0M

0,161

621

4

BiolubC 0.5N

0,160

625

5

BiolubC 2.0N

0,162

619

As variações observadas nas amostras 3 e 5 demonstram as características condutoras
do grafite, aumentando assim o valor global da condutividade da amostra. O mesmo efeito
não foi observado nas amostras 2 e 4 devido a concentração de grafite ser menor.
Consequentemente com o aumento da condutividade observou-se a diminuição da
resistividade. O aumento global da condutividade da amostra apresenta-se como uma
característica desejável para um fluido lubrificante, pois melhora a dissipação de calor do
sistema mecânico.
A condutividade térmica de alguns óleos a 30°C podem ser observadas na Tab. 9.
A condutividade térmica do óleo de carnaúba in natura e dos biolubrificantes
aditivados é maior que a do óleo mineral e que a do fluido de corte para usinagem,
demonstrando assim que o óleo de carnaúba in natura e os biolubrificantes aditivados
possuem maior capacidade em dissipar o calor do que os óleos comerciais citados.
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Tabela 9: Condutividade térmica dos óleos.

Amostra

Condutividade (W/m °C)

Óleo de algodão

0,155 a

Óleo de girassol

0,160 a

Éster de óleo de soja

0,151 b

Fluido de corte para usinagem

0,124 b

Óleo mineral SAE 10W30

0,135 c

Fonte: a BROCK et al.,2008; b RODRIGUES, 2013; c CAVALCANTI, 2014.

4.4 Equipamento para Ensaio de Desgaste Relativo ao Atrito (EPEDRA)
O Equipamento Para Ensaio de Desgaste Relativo ao Atrito (EPEDRA) apresentouse eficiente para analises de desgaste e dissipação de calor por gradiente de temperatura
comparativamente entre fluidos lubrificantes, seja de origem vegetal ou mineral.
Os resultados comprovando sua eficiência foram apresentados ao Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da UFRN. O NIT realizou todos os tramites segundo a legislação
pertinente e concretizou o depósito da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), na data de 20 de agosto de 2014.
A patente encontra-se registrada sob o número BR 10 2014 022869 1, a qual pode ser
visualizada no sítio oficial do INPI, pois foi tornada pública na data de 07 de julho de 2016.
O aperfeiçoamento do EPEDRA consistiu em incluir um sistema elétrico acoplado ao
mesmo, o qual emitiu um sinal luminoso todas as vezes que foi constatada a ausência e/ou
ineficiência do filme lubrificante, Fig. 71.

Figura 71: Sistema elétrico acoplado ao EPEDRA, (a) vista frontal, em destaque o sinal luminoso; (b)
vista posterior.

O sinal luminoso proporcionou um maior controle com relação à pré-regulagem da
taxa ideal de lubrificação para os ensaios. Durante a realização de um ensaio comparativo
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entre óleos lubrificantes o sistema mecânico simulado deve estar perfeitamente lubrificado
para que se possa atestar a eficiência de tais lubrificantes.
O sistema luminoso proporcionou uma correta regulagem da taxa de lubrificação
durante testes preliminares. Quando a taxa de lubrificação era ineficiente para formação de
um filme lubrificante o sinal luminoso era emitido, então a taxa de lubrificação era regulada
com o propósito de se corrigir esta falha.
Percebeu-se durante os ensaios a necessidade da implementação de um meio
eletrônico de recepção de dados para mensurar a espessura do filme lubrificante deste sistema
simulado. A espessura do filme lubrificante pode ser quantificada a partir da mensuração da
resistência elétrica gerada pelo filme lubrificante no sistema elétrico acoplado, e tal resistência
elétrica expressa em valores por um multímetro.
O sinal luminoso apenas é um indicativo para o operador do equipamento, que
preliminarmente utiliza-o para regular a taxa de lubrificação ou ao final de cada ensaio
descreve em relatório os eventos ocorridos. Se os dados fossem armazenados por meios
eletrônicos através de uma placa de aquisição de dados, em um computador, seria possível
descrever com mais eficiência o histórico do ensaio quanto ao filme lubrificante, assim como
quantificar a espessura de tal filme.
O sistema de regulagem e fixação dos corpos de prova também foi aperfeiçoado com
a instalação de porcas “borboletas”, Fig. 72.
Figura 72: Vista inferior da base do EPEDRA com a porca tipo “borboleta” instalada.

Anteriormente para fixar os corpos de prova era necessário elevar o equipamento
para ter acesso, com uma chave, às porcas, que ficam na parte inferior da base. Com as porcas
“borboletas”, devido ao seu formato, esse inconveniente foi evitado, pois as porcas esbarram
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na parte lateral da base do equipamento de forma a não necessitar mais de segurar a porca
com uma chave para poder dar o aperto final.
A regulagem e fixação dos corpos de prova foram realizadas de forma mais
simplificada.
Por fim, foi instalado um recipiente em aço inox para recepção do fluido proveniente
do ensaio, o qual pode ser observado na Fig. 71(a). Este recipiente proporciona a coleta do
fluido, e devido o mesmo ser confeccionado em aço inox não contamina o fluido lubrificante,
possibilitando realizar analises complementares neste fluido após seu uso no EPEDRA.

4.5 Análise Comparativa da Eficiência de Lubrificação e Capacidade de Dissipação de
Calor Por Gradiente de Temperatura
Todos os corpos de prova para a realização da análise comparativa da eficiência de
lubrificação e capacidade de dissipação de calor por gradiente de temperatura foram
fabricados a partir de um tarugo de aço ASTM 1045. Para uma maior segurança acerca da
composição do aço que foi adquirido no comercio local, foi realizado uma análise
metalográfica em uma amostra do tarugo, Fig. 73.

Figura 73: Imagem da amostra de aço ASTM 1045.

Diante das características da imagem do aço após seu devido preparo (lixamento,
polimento e ataque com a solução nital) foi possível observar em um microscópio com um
aumento de 500 vezes as fases perlita (fase escura) e ferrita (fase clara) nas proporções
características do aço ASTM 1045.
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4.5.1.1 Análise Comparativa da Eficiência de Lubrificação
Observando os valores de desgaste para o óleo SAE 10W30 (padrão), óleo de
carnaúba in natura e para as amostras de biolubrificantes aditivadas desenvolvidas na Fig. 74,
percebe-se que todas as amostras aditivadas com micropartículas e nanopartículas de grafite
proporcionaram valores de desgaste negativos, significando que não ocorreu desgaste após a
formação do filme protetor de micropartículas e nanopartículas.

Figura 74: Análise comparativa de desgaste entre as amostras de óleos.
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O óleo de carnaúba in natura apresenta menor desgaste que o óleo similar comercial
da marca SAE 10W30 (padrão), e estes valores menores de desgaste para o óleo de carnaúba é
devido ao mesmo apresentar uma melhor lubricidade, pois a presença dos grupos carbonila,
na molécula do óleo, permite uma maior interação do óleo de carnaúba com a superfície de
metal, formando um filme lubrificante mais difícil de ser rompido pela fricção e também pelo
motivo do óleo de carnaúba possuir uma capacidade de dissipação de calor mais eficiente,
mantendo o sistema mecânico em equilíbrio térmico.
As amostras de biolubrificantes aditivadas proporcionaram a formação de um filme
lubrificante protetor formado por micropartículas e nanopartículas de grafite na superfície do
metal ASTM 1045 utilizado como corpo de prova no EPEDRA, Fig. 75.
A formação deste filme protetor foi constatada pelos valores negativos no eixo das
ordenadas da Fig. 74. Valores positivos no eixo das ordenadas revelam a ocorrência de
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desgaste relativo ao atrito, significando que houve a perca de massa nos corpos de prova do. E
valores negativos no eixo das ordenadas revelam o ganho de massa nos corpos de prova.

Figura 75: Imagens dos corpos de prova do EPEDRA em ampliação de 100 vezes:
(a) BiolubC 0.5N; (b) BiolubC 2.0N; (c) BiolubC 0.5M; (d) BiolubC 2.0M.

Observando todos os corpos de prova perceberam-se marcas de desgaste e
posteriormente a formação do filme protetor formado por partículas de grafite.
O desgaste observado foi o desgaste por acomodação, popularmente conhecido por
amaciamento, Fig. 76. O mecanismo deste desgaste é a combinação, principalmente, do
desgaste abrasivo e adesivo agindo simultaneamente. Ao decorrer do ensaio, com o fluxo
contínuo de lubrificante, as partículas de grafite foram depositadas superficialmente nos
corpos de prova constituindo desta forma o filme protetor.
Os corpos de prova lubrificados pelos biolubrificantes BiolubC 0.5N e BiolubC 2.0N
apresentaram um filme protetor superficial mais uniforme e com adesão mais forte, este efeito
foi proporcionando pelo formato em nanofolhas das nanopartículas, que utilizando o óleo
como meio de locomoção, depositou-se na superfície dos corpos de provas.
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Figura 76: Mecanismos de desgaste e filme protetor: (a) BiolubC 0.5N; (b) BiolubC 2.0N; (c) BiolubC
0.5M; (d) BiolubC 2.0M.

Ao observar os corpos de prova lubrificados pelos biolubrificantes BiolubC 2.0M e
BiolubC 0.5M percebe-se um escorregamento das placas de micropartículas de grafite que
formaram o filme protetor, Fig. 77.

Figura 77: Imagens dos corpos de prova do EPEDRA em ampliação de 1000 vezes:
(a) BiolubC 0.5N; (b) BiolubC 2.0N; (c) BiolubC 0.5M; (d) BiolubC 2.0M.
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A formação do filme protetor na superfície do material do corpo de prova comprova
a funcionalidade das micropartículas e nanopartículas de grafite como material anti-desgaste
de deposição superficial, assim como deixa evidente sua afinidade química com aços ASTM
1045 ao unir-se intimamente a ele evitando o desgaste relativo ao atrito.

4.5.1.2 Capacidade de Dissipação de Calor Por Gradiente de Temperatura
Observando o gradiente de temperatura resultante da variação da temperatura entre
cada amostra e o ambiente, percebe-se que o óleo de carnaúba in natura apresenta uma maior
capacidade de dissipação de calor do que as amostras de biolubrificantes aditivadas, Fig. 78.
A variação de temperatura nas amostras de biolubrificantes aditivados obteve um
aumento médio de 1,8 ºC, entretanto as amostras de biolubrificantes aditivados com
nanopartículas obteve uma menor variação de temperatura, em média de 1,3 ºC quando
comparado ao óleo de carnaúba in natura.
O óleo de carnaúba in natura quando comparado com o óleo comercial similar SAE
10W30 (padrão) apresenta maior capacidade em dissipar o calor.
Comparando as amostras de biolubrificantes aditivados com a amostra de óleo SAE
10W30 (padrão) percebe-se que ocorreu aumento médio de 1,7 ºC na variação de temperatura,
entretanto as amostras de biolubrificantes aditivados com nanopartículas obteve uma menor
variação de temperatura, em média de 1,2 ºC.

Figura 78: Gradiente de temperatura das amostras de óleos.
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O aumento dos valores de variação de temperatura nas amostras de biolubrificantes
aditivadas deve-se ao fator das micropartículas e nanopartículas de grafite proporcionarem
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uma resistência ao fluxo de calor no sistema mecânico simulado, visto que o grafite formou
um filme protetor aderido ao corpo de prova, ocasionando uma resistência condutiva
resultante maior, a qual inibe a livre liberação do fluxo de calor do corpo de prova para o
óleo.
As maiores variações de temperatura podem ser observadas nas amostras
biolubrificantes BiolubC 2.0M e BiolubC 0.5M, este fenômeno é devido a forma de
agromelação das micropartículas. Devido ao formato e tamanho elas induzem a formação de
espaços que foram preenchidos por óleo, de menor condutividade térmica que o grafite,
ocasionado uma maior retenção de calor, consequentemente o aumento da variação de
temperatura.
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5 CONCLUSÕES

1. A semente ideal para trabalhar como matéria-prima para extração do óleo de carnaúba
é a dos frutos maduros colhidos diretamente do cacho ou que tenham caído ao solo a
não mais que 5 dias.
2. O óleo de carnaúba in natura, e todas as amostras de biolubrificante desenvolvidas
podem ser submetidos a uma temperatura de trabalho de até 150°C, sem risco de
incêndios e/ou explosões, ou mesmo sem que ocorra sua degradação.
3. O óleo de carnaúba in natura possui uma ótima estabilidade oxidativa.
4. O óleo de carnaúba in natura apresenta naturalmente sinais espectrais similares a
óleos vegetais epoxidados.
5. O método de preparo de nanopartículas de grafite foi satisfatório e de relativa
simplicidade, gerando nanopartículas em formato de nanofolhas de tamanhos
superficiais médios de 86,23 nm, e espessuras com tamanho médio de 3,26 nm.
6. O método de aditivar o biolubrificante proporcionou uma boa distribuição das
micropartículas e nanopartículas de grafite no biolubrificante.
7. As partículas de grafite adicionadas ao óleo de carnaúba possuem boa afinidade
química com o óleo de carnaúba, agregando características melhores ao óleo de
carnaúba.
8. O Equipamento Para Ensaio de Desgaste Relativo ao Atrito (EPEDRA) apresenta um
método eficiente de comparar lubrificantes, e também é um método didático para
demonstração dos efeitos do desgaste e lubrificação.
9. Todas as amostras de biolubrificantes desenvolvidas proporcionaram a formação de
um filme lubrificante protetor formado por micropartículas ou nanopartículas de
grafite na superfície do metal ASTM 1045, comprovando a funcionalidade das
micropartículas e nanopartículas de grafite como material anti-desgate de deposição
superficial que evitando o desgaste relativo ao atrito.
10. O óleo de carnaúba in natura apresenta correlação para uso como biolubrificante em
sistemas mecânicos onde a principal funcionalidade é a remoção de calor.
11. As amostras de BiolubC 2.0M e BiolubC 2.0N são satisfatórios para a utilização como
biolubrificante.
12. A amostra BiolubC 2.0N quando comparada com a amostra BiolubC 2.0M apresenta
melhor formação superficial do filme protetor e melhor capacidade de dissipação de
calor.
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