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Resumo 

 

A utilização do biodiesel como combustível está crescendo no mundo, por isso é 

necessário estudar os efeitos causados por este novo combustível a motores de 

combustão interna. Assim, este trabalho objetivou estudar a contaminação de um 

óleo mineral comercial 15W40 com biodiesel (B100) e suas misturas com diesel 

(B10 e B20), quanto aos seus impactos nas propriedades físico-químicas e 

tribológicas do óleo lubrificante. Com base em estudos, foi determinado que, para 

cada contaminante fosse usado em porcentagens de contaminação entre 1% e 2%. 

Várias análises físico-químicas foram realizadas para averiguar o comportamento do 

óleo lubrificante contaminado, comparando-os as especificações exigidas pelos 

órgãos de qualidade. Também houve aplicação de algumas técnicas (DSC, índice 

de acidez e FTIR) com o propósito de investigar o comportamento desses quando 

envelhecidos. Os lubrificantes contaminados também passaram por análises de 

lubricidade no tribômetro HFRR, empregando um aço AISI 52100 como corpos de 

prova. Estes corpos de prova ao término do ensaio passaram por uma análise 

superficial, a fim de compreender a dimensão do desgaste sofrido por esse tipo de 

contaminação. Os resultados mostraram que os lubrificantes contaminados, não 

apresentam grandes riscos às suas propriedades, mas, quando envelhecidos, 

aumentaram o número de ésteres saturados, diminuem a estabilidade oxidativa e 

aumentam a acidez. O comportamento dos lubrificantes contaminados envelhecidos 

foi diferente do esperado, pois provocou um melhor desempenho na lubricidade, 

logo os aditivos de antioxidante, contrariando as expectativas.  

 

Palavras chaves: Biodiesel, Lubrificantes, Contaminação, Lubricidade.  
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Abstract 

 

The use of biodiesel as fuel is growing in the world, so it is necessary to study the 

effects caused by this new fuel to internal combustion engines. Thus, this study 

aimed to study the contamination of a commercial mineral oil 15W40 with biodiesel 

(B100) and its blends with diesel (B10 and B20), in terms of their impact on the 

physicochemical and tribological properties of the lubricating oil. Based on studies, it 

was determined that for each contaminant was used in percentages of contamination 

between 1% and 2%. Several physical-chemical analyzes were performed to 

ascertain the behavior of the contaminated lubricating oil, comparing them to the 

specifications required by the quality organs. Some techniques (DSC, acidity index 

and FTIR) were also applied in order to investigate their behavior when aged. 

Contaminated lubricants also underwent lubricity analyzes on the HFRR tribometer, 

using AISI 52100 steel as test specimens. These specimens at the end of the test 

underwent a superficial analysis in order to understand the extent of wear and tear 

suffered by this type of contamination. The results showed that contaminated 

lubricants do not present great risks to their properties, but when aged, they increase 

the number of saturated esters, reduce the oxidative stability and increase the 

acidity. The behavior of the contaminated lubricants aged was different than 

expected, as it caused a better performance in the lubricity, thus the antioxidant 

additives, contrary to expectations. 

 

Keywords: Biodiesel, Lubricants, Contamination, Lubricity. 
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1 Introdução 

 

Nos últimos anos é perceptível uma evolução das máquinas, principalmente 

na indústria automotiva, para atender o mercado consumidor. Para garantir um bom 

funcionamento destas é necessário investir em lubrificação, pois só assim há como 

garantir uma maior vida útil os motores. Os lubrificantes são extremamente 

importantes para o funcionamento dos motores, pois saem do cárter e são 

conduzidos a alguns pontos no motor, a fim de minimizar o atrito entre as peças. 

Eles separam as superfícies deslizantes, reduzem o atrito, reduzem o desgaste, 

refrigera, suaviza os movimentos e assegura maior vida operacional ao sistema 

(SCHUMACHER e ZINKE, 1997).  

A indústria automobilística nos últimos anos está investindo na produção de 

biodiesel, este possui propriedades fluidodinâmicas semelhantes ao diesel mineral e 

por isso pode ser usado como combustível em motores de combustão interna.  No 

Brasil, o uso do biodiesel é obrigatório desde 2005, sendo misturado ao diesel da 

seguinte forma: uma determinada porcentagem é diluída em volume do óleo diesel 

comercial. No ano de 2017 foi adicionado o percentual de 8% (B8), em volume, de 

biodiesel ao óleo diesel e vendido ao consumidor final, este percentual pode chegar 

a 10% (B10) no ano de 2019, conforme decretado e sancionado pela Lei nº 

13.263/2016.  

Os motores de combustão interna quando realizam o processo de combustão, 

uma pequena parte do combustível não é consumida e devido haver vazamentos 

nos anéis de vedação (KIMURA, 2010) o combustível alcança o cárter, onde se 

encontra o óleo lubrificante. Desse modo, quando este óleo lubrificante entra em 

contato com o combustível, que tem na sua composição a presença de biodiesel, os 

ésteres metílicos de ácidos graxos presentes podem ser hidrolisados, formando 

ácidos fracos nesse lubrificante (DEVLIN et al., 2008). Logo, os óleos lubrificantes 

sofrem degradação, alteram as suas propriedades físico-químicas e provocam 

desgaste nos componentes do motor. Por isso, é necessária a troca desse 

lubrificante a fim de prolongar a vida útil do motor.  

Contudo, poucos estudos são realizados mostrando os impactos da mistura 

desse novo combustível sobre o desempenho do óleo lubrificante e, principalmente, 

quando eles ficam em contato por tempo prolongado, mesmo sabendo que as 
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máquinas de combustão interna são indispensáveis para a movimentação das 

grandes áreas econômicas e podem ter sua vida útil reduzida. Em vista disso, surge 

a necessidade de estudar e avaliar alterações nas propriedades físico-químicas, 

bem como de verificar o comportamento tribológico do lubrificante contaminado por 

biodiesel e suas misturas. 

 

1.1 Objetivos 

  

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho do lubrificante mineral comercial 15W40 quando entra 

em contato com o biodiesel e misturas, bem como analisar o seu comportamento 

tribológico. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

  Avaliar as alterações das propriedades físico-químicas dos lubrificantes 

após a contaminação por biodiesel puro e blendas; 

  Identificar o perfil da decomposição termo-oxidativo dos lubrificantes 

contaminados; 

  Analisar as propriedades tribológicas dos lubrificantes contaminados no 

contato com aço 52100. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1  Biodiesel 

  

O biodiesel é um tipo de biocombustível que apresenta propriedades 

semelhantes ao óleo diesel mineral, por isso pode ser usado em motores de ciclo 

diesel. É composto por ésteres metílicos ou etílicos de cadeia longa, produzido a 

partir de fontes oleaginosas, como gordura animal ou vegetal. Normalmente, sua 

produção ocorre por meio de reações de transesterificação e/ou esterificação de 

triacilglicerídeos (presente em óleos e gorduras); esta consiste na reação do álcool 

estimulado por um catalisador, formando ésteres (biocombustível) e glicerol 

(RAMALHO e SUAREZ, 2013). A Figura 1 retrata a reação de transesterificação:  

 

Figura 1 - Reação de alcoólise (transesterificação) de um triglicerídeo com álcoois, resultando na 

formação de ésteres ou biodiesel e glicerina como produtos. 

 

Fonte: LEE et al. (2014) 

 

A transesterificação ocorre com a adição de um álcool de cadeia curta na 

presença de um catalisador a um triglicerídeo. O catalisador deve ser uma base forte 

ou um ácido forte, há também o uso de enzimas homogêneas e heterogêneas, todos 

os citados conseguem converter melhor os triglicerídeos em ésteres de ácido 

graxos. Com isso esse método é o mais usado na produção comercial do biodiesel, 

tendo o uso, principalmente, de um catalisador alcalino (ATADASHI et al., 2010). 

Para a produção do biodiesel, são usados como matéria-prima os óleos 

vegetais, como: óleo de milho, de dendê, de girassol, de soja, entre outros, também 

são usados o óleo de mamona, de pinhão manso e de algodão, esses citados são 

os mais conhecidos. Outra fonte de origem vegetal são as algas, que têm como 
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vantagem o não comprometimento de consumo de alimento e a produção de outras 

culturas, elas são ricas em óleo e crescem rapidamente (HUANG et al., 2010). 

A matéria-prima mais usada para a síntese de biodiesel no Brasil é o óleo de 

soja, o qual possui, ao mesmo tempo, grande consumo no mercado de alimentação. 

Tal óleo apresenta 80% de seus triacilglicerídeos formados por ácidos graxos 

insaturados, dos quais 50% é ácido linoleico, que promove uma diminuição na 

estabilidade oxidativa do biodiesel (ALBERICI et al., 2010). 

Na Figura 2 pode-se observar a evolução da produção de biodiesel de 

algumas nações, entre os anos de 2004 a 2014. A sua obrigatoriedade em alguns 

países incentiva a produção, nesse tocante vale ressaltar que a produção vem 

crescendo ao longo dos anos, tanto para nações subdesenvolvidas, como a 

Indonésia, quanto para países desenvolvidos, como a França, Alemanha e Estados 

Unidos.  

 

Figura 2 - Evolução da produção de Biodiesel em alguns países, entre 2004 – 2014(mil barris/dia). 

 

Fonte: EIA (2017). 

 

  O biodiesel vem ganhando espaço no mercado por ser um combustível limpo, 

que traz benefícios para o meio ambiente, quando comparado aos demais 

combustíveis. Assim, ao confrontar as vantagens e desvantagens de seu uso, 

consegue reverter as desvantagens e atrai a confiança do consumidor.  
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2.1.1  Biodiesel no Brasil 

 

Na perspectiva de uma diminuição da importação de derivados do petróleo 

devido à produção de biodiesel permite o incentivo à agricultura familiar, assim, 

propiciando o crescimento do agronegócio nacional. Com esse intuito nasce o 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), a fim de apoiar a 

produção de biodiesel no Brasil, regulamentada pela Lei nº 11.097/2005.   

Nesse tocante, avanços socioeconômicos para o meio rural e para a 

segurança ambiental são questões asseguradas nas diretrizes do PNPB, dentre elas 

podem-se destacar: a prática de um programa sustentável, a promoção de inclusão 

social, os preços competitivos e qualidade, a produção de biodiesel a partir de fontes 

diferentes de oleaginosas e em diferentes regiões (CUNHA, 2011). 

A produção de oleaginosa, matéria-prima do biodiesel, no Brasil, é bastante 

alta, devido à sua vasta área agricultável em diferentes regiões, a qual permite uma 

diversidade de espécies. Porém, a soja é a mais produzida e, ao mesmo tempo, em 

sua grande maioria é destinada ao mercado de alimentação. As culturas que 

cultivadas para produção de biodiesel no país são: soja, amendoim, mamona, 

girassol, palma, algodão, entre outras, nesse contexto muitas novas culturas estão 

sendo estudadas para o mesmo fim (BIODIESELBR, 2010).  

O programa tornou obrigatório o uso do biodiesel no Brasil, sendo em 2017 

usado o percentual de 8% (B8), em volume, desse combustível ao óleo diesel 

vendido ao consumidor final, e pode aumentar 1% a cada ano até chegar a 10% 

(B10), conforme decretado e sancionado pela Lei nº 13.263/2016. Com isso, o 

governo estuda aumentar esse percentual, mas aos poucos vem realizando testes e 

ensaios para que um dia chegue, pelo menos, a 20% (B20). 

Para que a mistura de biodiesel seja comercializada, ela precisa atender às 

normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); da 

Norma Brasileira Regulamentadora (NBR); das normas internacionais; da Sociedade 

Americana de Ensaios e Materiais (ASTM); da Organização Internacional de 

Normalização (ISO), e; do Comitê Europeu de Normalização (CEN) – as 

especificações estão descritas na Tabela 1, referente a mistura de óleo diesel com 

Biodiesel, em que esta mistura pode ser até 30% de Biodiesel em volume do diesel 

(BX a B30). 
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Tabela 1 - Especificação do óleo diesel BX a B30. 

CARACTERISTICA UNIDADE LIMITE MÉTODO 
  S10 S500 S1800  

Massa Especifica 
(20°C) 

kg/m3 817,8 a 
865,0 

817,8 
a 

875,5 

822,4 a 
886,0 

NBR 7148; NBR 
14065; ASTM D1298; 
ASTM D4052; NBR 
15983; ASTM D 
7042. 

Viscosidade a 
40°C 

mm2/s 1,9 a 
4,1 

2,0 a 5,0 NBR 10441; ASTM 
D445; ASTM D7279; 
NBR 15983; ASTM D 
7042. 

Teor de Biodiesel, 
% vol. 

% volume ± 0,5 NBR 15568; EN 
14078; ASTM D7861; 
ASTM D7371. 

Enxofre, max. mg/kg 10 - ASTM D5453; ASTM 
D2622; ASTM 
D7039; ASTM 
D7220. 

- 500 1800 ASTM D2622; ASTM 
D5453; ASTM 
D7039. 

Destilação / 10% 
vol., máx. 

°C 180 Anotar NBR 9619; ASTM 
D86; ASTM D1160. 

Destilação / 50% 
vol. 

°C 245,0 a 
295,0 

245,0 a 310,0 

Destilação / 85% 
vol. 

°C Anotar 

Destilação / 90% 
vol. 

°C Anotar 

Destilação / 95% 
vol. 

°C Anotar 

Ponto de fulgor, 
ºC, mín. 

°C 38 NBR 7974; NBR 
14598; ASTM D56; 
ASTM D93; ASTM 
D3828. 

Cor ASTM, máx.  3,0 NBR 14483; ASTM 
D6045; ASTM 
D1500. 

Resíduo de 
Carbono - 10% 
amostra, máx. 

%massa 0,25 NBR 14318; ASTM 
D524. 

Cinzas, máx. %massa 0,01 NBR 9842; ASTM 
D482. 

Corrosividade ao 
cobre 

 1 NBR 14359; ASTM 
D130. 

Teor de água, máx. mg/kg 200 500 ASTM D6304; EN 
ISO 12937. 

Água e % vol - 0,05 ASTM D2709. 
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sedimentos, máx. 
Estabilidade à 
oxidação, mín. 

H 20 EN15751. 

Contaminação 
total, máx. 

mg/kg 24 Anotar EN12662. 

Número de Acidez, 
máx. 

mg KOH/g 0,3 NBR 14248; ASTM 
D664. 

Número de cetano 
ou número de 
cetano derivado 
(NCD), mín. 

- 48 42 42 ASTM D613; ASTM 
D6890; ASTM 
D7170; ASTM 
D7668. 

Fonte: ANP, (2017). 

 

Com isso a ANP determina as especificações para o controle de qualidade o 

biodiesel que é misturado ao óleo diesel e vendido como combustível comercial. 

Essas especificações também estão relacionadas aos diversos tipos de Diesel (S10, 

S500, S1800), até a mistura de 30% de biodiesel.  

 

2.1.2 Estabilidade Oxidativa do Biodiesel 

 

O biodiesel possui uma baixa estabilidade oxidativa, devido à quantidade e à 

posição das ligações duplas dos ácidos graxos provenientes dos ésteres. Também 

elementos relacionados à maneira de estocagem, como temperatura, presença de 

radiação eletromagnética e concentração de oxigênio, entre outros, favorecem a 

oxidação do biodiesel (SERRANO et al., 2014).   

Vale ressaltar que a estabilidade oxidativa de diferentes biodieseis pode 

divergir, dependendo da composição dos ácidos que o originam. Quando o biodiesel 

oxida, ele aumenta a viscosidade, e pode até produzir materiais insolúveis que 

provocam entupimento nos filtros de combustíveis provocando maiores danos ao 

motor. 

A estabilidade oxidativa do biodiesel tem várias formas de avaliação, a mais 

eficiente é o método de Rancimat, no Brasil, a ANP adota as orientações da norma 

EN14112. Esse consiste na indução da amostra a oxidação, a qual é conduzida por 

fluxo de ar numa temperatura constante de 110°C, sob um tempo de indução, onde 

no Brasil é estipulado no mínimo 8 horas (SARIN et al., 2010). Tal parâmetro avalia, 

no biodiesel, o número de instaurações dos ésteres e a sua posição na cadeia 
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carbônica, o qual reage com o oxigênio presente no ar ou em solução em que o 

combustível está em contato (DUTRA-PEREIRA, 2016). 

Para Yaakob (2014) essa oxidação proveniente do biodiesel pode ocorrer 

através da auto-oxidação, em que há um desenvolvimento de radicais livres, tal 

processo passa por três etapas: iniciação, propagação e terminação. A Figura 3 

mostra as etapas do processo de oxidação, o qual tem início com o Ácido Graxo 

Insaturado (RH), que retira a molécula de Hidrogênio (H), propaga daí os radicais 

livres (R°), reage com o oxigênio (O2) formando um radical peróxido (ROO°). Esse 

por sua vez reage com o biodiesel, forma um hidroperóxido (ROOH) e termina com a 

reação de dois radicais. Ou seja, a determinação do percentual da oxidação 

depende dos hidroperóxidos formados e dos radicais livres.  

 

Figura 3 - Esquema do processo de oxidação do Biodiesel. 

 

Fonte: RAMALHO, (2006). 

 

Dantas et al. (2009) avaliaram, por meio da análise de calorimetria diferencial 

exploratória pressurizada (PDSC), a estabilidade oxidativa do óleo e do biodiesel de 

mamona. A partir destas análises, verificaram as características do biodiesel, assim 

como do óleo de mamona, o que permitiu um melhor conhecimento desses 

elementos. Contudo verificou-se que o tempo de indução oxidativa em que o 

biodiesel passou apresentou maior estabilidade quando comparado ao óleo. 
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2.2  Óleo Lubrificante 

 

O óleo lubrificante é essencial para reduzir o atrito e aumentar a vida útil de 

vários equipamentos motorizados, principalmente, nos de combustão interna, que 

dependem de lubrificação para um bom funcionamento, minimizando assim o atrito 

entre as peças (APROMAC, 2007).  

O lubrificante automotivo foi criado com o intuito de proteger os componentes 

do motor, é reservado no cárter e bombeado para o filtro de óleo passando por 

diversas partes do motor. Ademais, os lubrificantes são estabelecidos como um ou 

mais fluidos base, podem ser de diferentes tipos – mineral, sintético, ou éster –, e 

são classificados de vários modos em função de sua aplicação.  

Os óleos minerais são refinados de petróleo e são compostos principalmente 

por hidrocarbonetos, eles podem ser de base parafínica, naftênica ou mista. Os 

óleos de base parafínica possuem uma boa estabilidade química, tendem a não 

oxidar em temperaturas ambientes ou altas, porém em baixas temperaturas podem 

cristalizar. Os óleos lubrificantes automotivos comercializados no Brasil, em sua 

grande maioria, são parafínicos e são assegurados pela ANP, logo as suas 

propriedades devem estar de acordo com as normas descritas na Tabela 2. Com 

relação à descrição das abreviaturas, para esse tipo de óleo, a letra P significa que o 

óleo é parafínico. 

Os óleos de base naftênica são essenciais para usar em temperaturas baixas, 

pois, diferente dos parafínicos que desenvolvem correntes, formam ciclos na sua 

estrutura química. Os óleos de base mista são misturas de base naftênico e 

parafínico. Os óleos minerais são muito usados nos veículos automotivos por causa 

da sua acessibilidade, apesar da sua desvantagem consistir na volatilização dos 

seus componentes moleculares, ou seja, durante seu uso a viscosidade aumenta. 

(FARAH, 2012).   

Os óleos sintéticos são obtidos em laboratórios, ao contrário dos óleos 

minerais, possuem viscosidade constante mesmo com variações de temperatura, 

permitindo ao motor um melhor desempenho. Dessa forma, proporciona uma maior 

vida útil ao próprio óleo, mas é claro, que tais benefícios têm um preço elevado 

(FARAH, 2012). Existem os óleos semissintéticos que são misturas de proporções 

variáveis de óleos minerais e sintéticos. Há ainda, os óleos lubrificantes vegetais os 
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quais têm origem de gordura vegetal ou animal, composto principalmente de 

triglicerídeos que permite as suas propriedades possuírem baixa estabilidade a 

oxidação, um ponto negativo para a indústria dos lubrificantes. (STACHOWIAK e 

FOX, 2007). Também existe o óleo base não convencional que é obtido por um 

refino especial de derivados do petróleo ou através do gás natural, no entanto é 

pouco usado. 

 

Tabela 2 – Especificação de Óleo Parafínico. 

Propriedades PSP 
09 

PTL 
25 

PNL 
30 
 

PNM 
55 
 

PNM 
80 
 

PTP 
85 
 

PNP 
95 
 

PBS 
30 
 

Métodos 

Aparência 
Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Límp
ido 

Visual 

Cor ASTM, máx. 
1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 8,0 ASTM D 

1500. 

Viscosidade, cSt 
a 40°C 

8 -
11 

23 – 
27 

27 - 
33 

50 – 
62 

75 – 
83 

80 - 
87 

94 - 
102 

Anot
ar 

NBR 
10441; 

ASTM D 
445. 

Viscosidade, cSt 
a 100°C 

anot
ar 

anot
ar 

anot
ar 

anot
ar 

anot
ar 

anot
ar 

anot
ar 

28,5
-

32,7 

NBR 
10441; 

ASTM D 
445. 

Índice de 
Viscosidade, mín. 

90 100 100 95 95 100 95 95 NBR 
14358; 

ASTM D 
2270. 

Ponto de Fulgor, 
ºC, mín. 

160 200 200 220 226 240 230 280 NBR 
11341; 

ASTM D 
92. 

Ponto de Fluidez, 
ºC, máx. 

-9 -6 -6 -3 -3 -3 -3 -3 NBR 
11349; 

ASTM D 
97. 

Índice de Acidez 
Total, mg KOH/g, 

máx. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 NBR 
14248; 

ASTM D 
974. 

Estabilidade à 
oxidação IAT 2 

mg KOH/g, h, mín. 

- 2500 - - - 2000 - - ASTM D 
943. 

FONTE: Portaria ANP nº130 e 129 (1999) 
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2.2.1  Propriedades Físico-Químicas dos Óleos Lubrificantes 

 

Para determinação das propriedades dos óleos básicos formados por 

hidrocarbonetos, tem-se como norte a norma ASTM D6074 (2008), nesse tocante 

vale ressaltar que cada parâmetro tem seu regulamento específico. 

 

Ponto de Fulgor 

Essa propriedade permite determinar os materiais inflamáveis e combustíveis, 

através de ensaios em laboratórios e, assim, descobrir se na composição há 

presença de substâncias inflamáveis e voláteis sob a norma ASTM D92 (2012) e a 

NBR 11341 (2014). Desse modo, pode-se identificar a temperatura mais baixa em 

que a amostra se vaporiza, logo isso deve ocorrer em quantidade necessária para 

ser inflamável quando misturado ao ar.  

 

Massa Específica 

Por meio da massa específica é possível medir a relação entre peso e 

volume, a uma dada temperatura. Dessa forma, faz-se necessário saber a massa 

específica do óleo lubrificante, pois através dessa é calculada a viscosidade 

cinemática que é obtida pela divisão da viscosidade dinâmica pela massa específica. 

Ao seguir a NBR 7148 (2009), através da qual é possível realizar o ensaio no 

densímetro e, assim, obter o valor da massa específica. 

 

Viscosidade Cinemática 

A viscosidade é uma propriedade que mede a capacidade de um determinado 

líquido fluir. Sob a orientação das normas pode se atestar a viscosidade do óleo 

lubrificante, ressaltando que essa propriedade é primordial. Através da ASTM D445 

(2014) é possível determinar a viscosidade cinemática e da NBR 10441 (2014) a 

viscosidade dinâmica. Dessa forma, faz-se necessário determinar a variação da 

viscosidade de acordo com a modificação da temperatura entre 40°C e 100°C, de 

modo que variará de acordo com a temperatura. Tal norma tem como finalidade 

definir cada grupo para o desempenho do óleo, guiando-se pela norma ASTM 

D2270 (2010) e NBR 14358 (2012).   
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Teor de Água ou Umidade 

É de suma importância determinar o teor de água em óleo lubrificante, pois 

água presente no ar atmosférico pode se dissolver nos óleos dependendo da forma 

de armazenado do produto. A presença de água no óleo lubrificante leva a um 

aumento na acidez que permite ocorrer a degradação. Por meio da norma ASTM 

D1744 (2013), é possível determinar o teor de água presente no óleo, as 

características de demulsibilidade, assim como a estabilidade hidrolítica de aditivos 

e a condutividade dielétrica. 

 

Índice de Acidez 

Através do Índice de acidez é possível verificar a concentração de 

substâncias ácida ou básica presentes no óleo. Por meio desse parâmetro, verifica-

se a possível existência de produtos de oxidação formados pelo óleo, dada pelas 

normas ASTM D974 (2012) e NBR 14248 (2009).  Através de ensaios em laboratório 

é possível chegar à medida de concentração de substâncias ácida ou básica. 

Contudo o índice serve para medir a degradação do óleo, adotando um limite posto 

empiricamente.  

 

Estabilidade Oxidativa 

Conforme a norma ASTM D943 (2010), avalia-se a estabilidade da oxidação 

de um lubrificante, principalmente os que tendem a contaminação por água. Vale 

lembrar que os resultados obtidos através desse parâmetro variam de acordo com o 

uso e a variedade do lubrificante. Os fatores como temperatura, contaminação, entre 

outros influenciam na sua vida útil, assim como contribuem para a sua estabilidade 

oxidativa.  

 

2.2.2  Degradação de Óleos Lubrificantes por Combustíveis 

 

Os óleos lubrificantes automotivos usados em motores de combustão interna 

servem para reduzir o atrito entre as peças, mas podem sofrer contaminação por 

vários tipos de agentes dentre eles está o combustível. É imperativo afirmar que 

esse tipo de contaminação altera as características do lubrificante. 
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Segundo Bertolini, Muraro e Silva (2015), em motores a diesel é comum 

ocorrer vazamento na bomba de injeção por causa da baixa viscosidade do 

combustível, por isso ele contamina o lubrificante. Tal contaminação por combustível 

é um tipo que altera as características físico-químicas do lubrificante, levando-o a se 

degradar, desta forma exige a substituição, a fim de evitar menos prejuízos ao 

motor.  

Para que o óleo lubrificante possa ser usado por um longo período é preciso 

acrescentar aditivos, dentre eles há os de anti-desgaste que reagem com o metal 

formando uma camada protetora de dialquil ditiofosfato de zinco (ZDDP). Uma vez 

que o lubrificante é contaminado com diesel, o qual tem na sua composição 

biodiesel, as moléculas polares do combustível que são ésteres metílicos atraem as 

moléculas de ZDDP, acarretando em uma redução da estabilidade de anti-desgaste 

e aumentando o desgaste das peças (SHANTA, MORLINA e SOLOIU, 2011). A 

molécula de ZDDP além de reagir com os ésteres também pode reagir com o 

enxofre, presente no diesel, formando óxidos e ácidos que danificam os elementos 

metálicos do motor. Essas reações podem alterar as propriedades físico-químicas 

dos óleos lubrificantes comprometendo a função de lubrificar e ocorrem dependendo 

das condições que são submetidas, como a de temperatura, por exemplo. A 

viscosidade é umas das propriedades que pode ser afetada, quando é alterada 

permite que a proteção da lubrificação esteja comprometida (BERTOLINI, MURARO 

e SILVA, 2015). 

A troca do óleo lubrificante no tempo recomendado pelo fabricante se faz 

necessária, para evitar maiores prejuízos causados pelas reações ocorridas entre os 

contaminantes e os aditivos. Consequentemente, o lubrificante não apresentará a 

formação adequada da camada protetora, com isso haverá uma degradação 

ocasionando desgaste aos elementos do motor, logo o lubrificante não mais terá a 

sua função de proteção.   

Kimura (2010) pesquisou a influência da contaminação do biodiesel usado em 

motores a diesel, ele recolheu os óleos lubrificantes de motores e caracterizou as 

suas propriedades físico-químicas. Na pesquisa, foram usados três tipos de misturas 

de combustíveis, biodiesel de animal (B100), diesel comercial (B3) e mistura de 

biodiesel (90% de vegetal e 10% de animal), ensaiado em motores distintos. Foi 

ensaiado o período de amaciamento (20 horas), um ensaio sem contaminação do 
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lubrificante (40 horas) e três ensaios com o lubrificante contaminado com 1, 2 e 3% 

em volume do cárter (40 horas). Ao término de cada ensaio, os óleos lubrificantes 

passaram por caracterização físico-química. Os resultados mostraram que a 

contaminação com B100 afetou de maneira considerável a viscosidade, 

principalmente, com o maior nível de contaminação. Contudo, a morfologia e a 

concentração de elementos, encontrados por espectrografia por absorção atômica 

dos lubrificantes, mostraram que não houve influência significativa dos biodieseis ao 

lubrificante.   

Shanta, Morlina e Soloiu (2011) estudaram a contaminação de 

biocombustíveis em óleo lubrificante mineral e seus efeitos nas propriedades 

tribológicas. No estudo, foram usados quatro diferentes tipos de biodiesel, dos quais 

tiveram como matéria prima a canola, o amendoim e a soja, e também foi usada a 

gordura animal, os quais foram usados como contaminantes para o óleo lubrificante 

mineral 15W40. A contaminação se deu com a diluição de 5%, de 10%, de 20% e de 

30% em volume do lubrificante de cada contaminante. Foram realizados ensaios de 

desgaste no tribômetro pino sobre disco, utilizando o aço AISI 1018 para o disco e o 

AISI 316 para pino. Os resultados mostraram que o uso de todos os contaminantes 

reduziu a proteção contra o desgaste do lubrificante mesmo em pequenas 

quantidades das misturas, porém quando comparadas ao diesel comercial nas 

mesmas proporções de contaminação, as reduções não foram substancialmente 

diferentes. Contudo, o biodiesel de gordura animal apresentou um comportamento 

melhor do que os demais biodieseis. 

Cuerva (2013) simulou o efeito de contaminações de biocombustíveis em 

lubrificante automotivo ensaiando em um tribômetro, a fim de simular peças de um 

motor. O lubrificante estudado é o SAE 40 e teve como contaminantes o diesel (B5), 

o biodiesel animal, o biodiesel vegetal e a mistura dos biodieseis (animal e vegetal), 

estas foram de 2% e 5% de cada contaminante. Cada lubrificante contaminado 

passou por ensaios no tribômetro pino sobre disco simulando 4 km cada um e em 

seguida foi feita caracterizações destes lubrificantes contaminados. As análises 

mostraram que os lubrificantes contaminados com biodiesel podem melhorar 

algumas propriedades, mas também pode piorar outras. No entanto, as amostras 

que tiveram menor teor de biodiesel vegetal melhoraram a reserva de alcalinidade, 

porém apresentaram maior desgaste.  
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Gulzar et al. (2016), monitorou os efeitos das misturas de biodiesel sobre 

condição do óleo do motor e a lubricidade. Foi usado no motor um lubrificante 

comercial 15W40 e adicionado distintamente três tipos de combustíveis: diesel puro, 

diesel com 20% de biodiesel de palmeira e diesel com 20% de biodiesel de jatropha. 

Cada combustível foi testado por 200h no motor e após cada teste o óleo foi 

coletado para análise físico-química. Os resultados mostraram que as misturas 

diminuem a viscosidade e aumentam acidez do óleo, também foi possível constatar 

aumento no resíduo de combustível, corrosividade e oxidação das amostras de 

óleo lubrificante. Portanto, o uso das misturas como combustíveis tende a reduzir a 

vida útil do lubrificante.  

 

2.3 Aspectos Tribológicos 

  

O contato entre as superfícies que deslizam por meio da ação mecânica dão 

origem ao atrito e ao desgaste os quais afetam a temperatura, o carregamento, entre 

outros. Nesse contexto, para o Brasil estima-se uma perda de 200 bilhões de reais 

por ano, porém calcula-se que, se houvesse investimentos em pesquisas nesta 

área, haveria um retorno de 50 vezes o valor das perdas, por isso, a importância de 

maiores investimentos nesta área (BHUSHAN, 2001). 

A tribologia estuda os efeitos das propriedades dos filmes de fluidos formados 

em contato. Stachowiake e Batchelor (2005) sugerem um esquema que traduz de 

modo clássico os efeitos da lubrificação, isso pode ser conferido na Figura 4. Esse 

modelo emprega a tribologia na prática, o mesmo quando relacionado a motores 

mostra a intensidade do atrito e do desgaste. O revestimento da superfície 

lubrificada lembra os rolamentos e as engrenagens, onde podem alcançar o mínimo 

de desgaste e de atrito. Os materiais resistentes ao desgaste são os freios, as 

embreagens e os grampos, os quais podem obter mínimo desgaste, mas têm o 

máximo de atrito. Alguns metais são usados como filmes de sacrifício são 

lubrificantes sólidos que são acumulados devido ao deslizamento, provocando o 

máximo de desgaste e o mínimo de atrito, desta forma ocorre uma melhora da 

adesão nos revestimentos para reduzir o atrito. 
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Figura 4 – Modelo Tribológico. 

 

Fonte: Adaptado de STACHOWIAK; BATCHELOR (2005). 

 

2.3.1 Lubrificação 

 

A lubrificação desempenha um papel importante na redução do atrito e dos 

danos provocados pelo desgaste, pois promove a formação de uma fina camada 

protetora, isto é, forma uma espécie de filme lubrificante que é aplicado entre as 

superfícies de contato, a fim de minimizar o atrito entre os pares, lubrificando e 

diminuindo o desgaste (ORTEGA, 2014). 

No desenvolvimento da lubrificação há um depósito da camada protetora 

sobre a superfície de contato, desta forma reduz a resistência ao cisalhamento, 

diminuindo a resistência das asperezas da superfície de contato. Em determinados 

casos, a camada diminui a aspereza, porém não é possível impedir totalmente o 

contato com elas. Essa camada protetora forma um filme de espessura muito fino 

que pode variar de 1-100 µm, ou seja, dificilmente pode se observar a olho nu, mas 

envoltórios mais espessos da mesma forma podem ser vistas (GWIDON, 2005). 
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A espessura do filme leva a classificar os regimes de lubrificação, que pode 

ser determinada conforme a Equação 1.  

 

λ =
ℎ

σ
 =

ℎ𝑚𝑖𝑛

√𝑅𝑞1 
2 + 𝑅𝑞2

2
                                                                                                      (1) 

 

Em que: 

hmin - Espessura mínima do filme; 

 Rq1 e o Rq2 - Rugosidades das superfícies de contato.  

 

Existem vários tipos de regime de lubrificação, dentre eles estão: 

elastohidrodinâmica, hidrodinâmico, limítrofe e misto. Cada regime é classificado de 

acordo com a espessura do filme – lubrificação limítrofe: λ < 1; lubrificação mista: 1 ≤ 

λ < 3; lubrificação elastohidrodinâmica: 3 ≤ λ < 5 e lubrificação hidrodinâmica: 5 ≤ λ < 

100 (Kuo et al., 1996). 

A lubrificação Elastohidrodinâmica é uma forma de lubrificação hidrodinâmica 

em que existe contato das asperezas das superfícies opostas não conformes, ou 

seja, há uma deformação elástica. Essa tem uma tensão de contato maior e sua 

pressão de contato é alta, consequentemente aumenta a viscosidade do fluído, 

promovendo um desenvolvimento de um filme de fluido essencial. A lubrificação 

Hidrodinâmica possui uma alta molhabilidade nas superfícies de deslizamento, para 

que ocorra tem de haver uma espessa camada de filme, assim haverá uma falta de 

interação das asperezas da superfície (NEALE, 1975). A lubrificação Limítrofe 

proporciona um contato entre as superfícies interagindo de forma que cria uma 

monocamada lubrificante, a viscosidade possui altas pressões de contato e baixa 

velocidade (GWIDON, 2005). A lubrificação Mista é uma mistura da lubrificação 

hidrodinâmica e limítrofe, esse tipo é encontrado em engrenagens, rolamentos, entre 

outros (NEALE, 1975).   

Para entender melhor os regimes de lubrificação, basta observar a Figura 5, 

que mostra o diagrama de Stribeck nos diversos momentos de regimes de 

lubrificação. O diagrama relata no eixo das coordenadas o coeficiente de atrito em 

relação aos parâmetros de viscosidade do fluído e no eixo das abscissas mostra a 

espessura do filme lubrificante. Na região destacada que indica o regime de 

lubrificação limítrofe, neste momento a velocidade é baixa e o carregamento é 
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intenso, logo há um alto índice de atrito e desgaste. Em seguida, em parte da região 

destacada, há um aumento da velocidade e uma diminuição do carregamento, então 

já inicia a formação do filme na superfície, contudo o atrito e o desgaste são os 

menores, este tipo de lubrificação é mista. Posteriormente, a velocidade aumenta e 

o carregamento diminui mais do que o regime anterior, logo as superfícies não se 

tocam devido ao filme do lubrificante estar completo, no entanto o coeficiente de 

atrito e de desgaste são pequenas, por não haver contato das superfícies, devido à 

formação completa do filme, na qual ocorre a lubrificação hidrodinâmica.  

  

Figura 5: Diagrama de Stribeck. 

 

Fonte: RODRIGUES e MARTINS, 2005. 

 

Hamdan et al. (2017) estudaram o impacto tribológico do biodiesel de palma 

metílico diluído em lubrificantes de motor, SAE5W40 e SAE10W40, ao longo de 

diferentes regimes de lubrificação, sob condição de arranque a frio do motor. No 

estudo, deduziu-se o nível aceitável de limiar de diluição do biodiesel para SAE 

5W40, o qual é de até 17,5-vol%, e para o SAE 10W40, que está entre 28,0-vol% e 

34,5-vol%. Quando ultrapassados esses limites, ocasiona-se uma ruptura na 

película de lubrificação, resultando no desgaste do material. 
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2.3.2  Mecanismos de Desgaste 

 

O desgaste se dá devido à ação mecânica que resulta em perda progressiva 

do material (ASM International, 2001), provoca danos ao material, os quais podem 

ser catastróficos, como a diminuição da eficiência da operação, assim como a 

ocorrência de trincas que levam à formação de fraturas. O movimento que é 

provocado pela ação mecânica é classificado por diversos mecanismos de 

desgastes, dentre eles estão quatro representados na Figura 6. 

O desgaste abrasivo acontece em superfícies de durezas diferentes quando 

entram em contato, fazendo com que ocorra deposição de material na superfície do 

material de menor dureza, conforme o item “b” da Figura 6. Para ter uma dimensão 

do desgaste deve ser considerada a dureza, a pressão de contato e a velocidade 

das partículas. Isso ocorre frequentemente por corte e, muitas vezes, são 

visualizadas por aparelhos microscópicos (KATO, 2001). Esse tipo de desgaste é 

subdividido em quatro tipos: corte, fratura, fadiga e destacamento de grão. Tais tipos 

de desgastes aparentam ter semelhanças, porém há diferenças entre si, como na 

fadiga dos sulcos. 

O desgaste adesivo tem uma alta instabilidade do coeficiente de atrito. No 

momento, em que as superfícies lisas são atritadas com uma determinada força, 

compressão e cisalhamento, uma tende a aderir à outra, isto só é permitido devido à 

força de atração dos átomos existentes nas superfícies que estão em contato. 

Quando a superfície que está aderida a outra é friccionada, as rugosidades são 

alteradas, deixando-a desgastada (KATO, 2001), assim como é retratada no item “a” 

da Figura 6. Esse tipo de desgaste ocorre nas superfícies atritadas na ausência da 

camada protetora dos lubrificantes.  

O desgaste por fadiga ocorre devido ao contato de superfícies por rolamento 

ou por deslizamento, no qual a superfície apresenta falha, como mostra o item “c” na 

Figura 6. Esse tipo de desgaste ocorre em sucessões repetitivas de contato, que 

causam na região do contato uma fratura por fadiga. Segundo a teoria de Tensões 

de Hertz, a região da tensão é pressionada e embaixo da superfície aparecem 

trincas que crescem até o material se desprender. Isso ocorre em rolamentos, 

engrenagens, cilindros de laminação, entre outros (NORTON, 2004). O desgaste por 

fadiga pode ser classificado por três tipos: Pitting – Criação de cavidades na 
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superfície; Spalling – Retirada da superfície em formato de escamas; Brinelling – 

Dano por deformação plástica. 

O desgaste por corrosão se dá pelo resultado de uma reação química obtida 

através das interações entre os elementos, começando por ação tribológica. Ocorre 

uma reação tribo-química, a qual cria uma camada e esta é removida pelo atrito, o 

item “d” da Figura 6 retrata esse tipo de desgaste. Geralmente, ele ocorre de uma 

reação entre o material e o lubrificante ou do meio. No desgaste por corrosão, pode 

ocorrer a oxidação quando o agente causador do desgaste é oxigênio atmosférico 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 2005), e classifica-se como desgaste oxidativo. 

 

Figura 6: Descrição esquemática de quatro principais mecanismos de desgaste. 

 

Fonte: KATO (2001). 

 

Os mecanismos de desgaste por deslizamento podem levar a mais tipos 

como o erosivo e fretting. O desgaste erosivo que consiste nas partículas quando 

sofrem colisão mecânico contra as superfícies, ou seja, parece com o desgaste 

abrasivo pela forma severa, entretanto no erosivo a partícula incide um ângulo para 

chocar com a superfície do material. Esse tipo de desgaste é comum em sistemas 

hidráulicos (BAYER, 2004). 

O desgaste por fretting que é causado por pequena amplitude de 

deslizamento que ocorre em movimento microscópico. O processo pode ser 

agravado pela corrosão, entre outros efeitos. Ele produz resíduos do desgaste e 

quando acumulado contribui para o desgaste por abrasão (STACHOWIAK; 

BATCHELOR, 2005). 
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2.3.3  Ensaios Tribológicos 

 

Os ensaios tribológicos consistem na representação do processo de desgaste 

estudado em bancada, desta forma os estudos tribológicos são desenvolvidos 

buscando estar o mais próximo do real com intervalos pequenos de duração. Então 

na composição dos ensaios é necessário verificar o andamento dos materiais 

aplicados nos sistemas tribológicos desde seu desenvolvimento, passando pela 

seleção e aplicação. Para isso, Lima da Silva (2010) afirma que o tribossistema 

avaliado faz parte das propriedades tribológicas.  

Para estudar melhor diversos tribossistemas existem diferentes tipos de 

ensaios tribológicos. Tais ensaios e tribômetros viabilizam simulações e condições 

reais dos efeitos do atrito nos regimes de lubrificações. É possível observar no 

Quadro 1 alguns tipos de Tribômetros.  

 

Quadro 1 – Descrição de diversos Tipos de Tribômetros e Ensaios. 

Representação do 
Tribômetros ou Ensaio 

Classificação 
do Tribômetro ou 

Ensaio 

Descrição do 
Tribômetro ou Ensaio 

 

 

Ensaio “Four-Ball” 

 

A esfera é posta a girar 
contra outras três esferas 

estacionárias. 

 

 

Tribômetro Pino-Disco 

 

Um pino aplica uma 
carga sobre um disco em 

movimento. 

 

 

“Timken Test” 

 

Um bloco de aço que 
pressiona um anel 

cilíndrico de aço em 
movimento rotativo.  
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SAE 

 

Dois cilindros giram em 
velocidades distintas 

tracionando um contra o 
outro.  

 

 

Ensaio “Falex” 

 

Dois blocos com formato 
em “V” são pressionados 

contra um pino em 
movimento. 

 

 

Ensaio “Almen” 

 

Duas metades de cilindro 
em contato com um pino 

central. 

 

 

FZG 

 
As engrenagens giram a 

uma determinada 
velocidade constante e 
temperatura do material 

estudado.  

 

 

Tribômetro “HFRR” - High 
Frequency Reciprocating 

Rig 

 

 

Sob uma carga, uma 
esfera faz movimento 
alternado deslizando 
contra o disco fixo. 

Fonte: Adaptado de CARMO, 2012 e RONCHI, 2009.  

 
 

O equipamento HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) adota parâmetros 

para avaliar a lubricidade obedecendo à norma ASTM D6079 e D7688 (2011). Este 

tribômetro possui um par tribológico corpo (esfera) e contra corpo (disco), sob uma 

determinada carga a esfera desliza sobre o disco obtendo o coeficiente de atrito e 

por meio da resistência elétrica é calculado a porcentagem da formação do filme. 

Para a realização do ensaio utiliza apenas 2 mL de amostra, seguindo a norma 
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ASTM D6079 (2011), o movimento de deslizamento flui por meio de oscilações de 

1mm, amplitude de 1000 µm,  frequência de 50 Hz, por um tempo de 75 minutos e 

60°C de temperatura constante. O resultado mostra o dano causado na esfera que é 

calculado através do diâmetro da área danificada (WSD), de modo que, quanto 

maior for o desgaste, pior é a competência do fluido para lubrificar e menor será a 

lubricidade.  

Farias et al. (2010) estudaram a lubricidade do combustível diesel com 

diversas blendas de biodiesel, por meio de ensaio no HFRR tendo como par 

tribológico o aço AISI 52100. Os resultados mostraram menor a lubricidade para a 

blenda B20 comparada com os demais analisados. E o biodiesel quando comparado 

ao diesel tende a evitar danos a peças, por causa da sua composição. Vale ressaltar 

que o oxigênio contido no biodiesel acelera a criação de uma camada de Fe3O4. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos experimentais aplicados 

no desenvolvimento deste trabalho, os quais estão esquematizados na Figura 07. As 

análises e os ensaios foram desenvolvidos nos laboratórios da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

Figura 07 – Esquematização da metodologia usada para análise do desgaste dos lubrificantes 

contaminados. 

 

 

Preparação do 
óleo para 
sintese. 

Síntese do 
biodiesel puro. 

Obtenção das 
blendas 

biodiesel-diesel.  

 Caracterização 
físico-química dos 

lubrificantes 
contaminados. 

Contaminação dos 
lubrificantes por 

biodiesel e blendas. 

Ensaios de 
desempenho 
tribológico. 

Caracterização 
de desgaste. 

Envelhecimento 
dos lubrificantes 
contaminados. 

Ensaios de 
desempenho 
tribológico. 

Caracterização 
de desgaste. 

Caracterização 
físico-química das 

blendas diesel-
biodiesel. 

Caracterização 
físico-química do 
biodiesel puro. 

Caracterização 
físico-química do 

óleo vegetal. 
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3.1 Caracterização do Óleo Vegetal 

 

Na preparação do óleo para a síntese de biodiesel, foi usado apenas um tipo 

de óleo vegetal, o óleo de soja comercial do tipo 1, o qual foi levado a estufa por 30 

minutos para secar e em seguida passou por avaliações através das propriedades 

físico-químicas, com o intuito de caracterizá-lo, visando atender à qualidade para ser 

usado na síntese do biodiesel. Realizou-se análise de índice de acidez, umidade, 

massa específica, viscosidade e espectroscopia a região do Infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR). 

 

3.1.1 Índice de Acidez 

 

A determinação do índice de acidez se deu através da metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). Foi pesado 2 g do óleo de soja no Erlenmeyer de 125 

mL, adicionadas 25 mL de solução de éter e álcool (2:1), usando duas gotas de 

fenolftaleína como indicador. Com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 

mol/L a mesma foi usada para titular até o começo da coloração rósea, onde foi 

verificada a sua insistência por 30 segundos, esse procedimento se deu em 

triplicata, para garantir a confiabilidade dos resultados. O parâmetro foi realizado no 

Laboratório de Ensino e Tecnologia Química (LABETEQ). O índice pode ser 

determinado através da seguinte da Equação 2. 

 

IA = 
𝑉.F.5,61

𝑀
                                                                                              (2) 

 

Em que: 

V: Volume da solução de NaOH 0,1N utilizado na titulação da amostra (mL);  

F: Fator de Correção NaOH;  

M: Massa da amostra de óleo (g). 

 

3.1.2  Massa Específica 

 

A massa específica do óleo vegetal foi determinada através de um densímetro 

digital, (Mettler Toledo, modelo DE 40), conforme a norma ASTM D 4052 (1996). 
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Foram usados 50 mL da amostra, analisada a 20°C. O dispositivo digital permite 

calcular e obter o valor em Kg/m3. A análise foi executada no Laboratório de 

Combustíveis e Lubrificantes (LCL). 

 

3.1.3  Teor de Umidade 

 

Para definir o teor de umidade, seguiu-se pelo método da AOCS Bc 2-49 

(1985), assim pesou-se 5 g do óleo de soja numa cápsula de porcelana e, em 

seguida, foi mantida na estufa por 90 min, mantendo a temperatura a 105ºC. 

Posteriormente, a amostra foi transferida para o dessecador até o resfriamento, após 

foi pesado. O processo foi realizado em triplicata. A análise foi elaborada no 

Laboratório de Ensino e Tecnologia Química (LABETEQ). O cálculo do teor de 

umidade foi realizado de acordo com a Equação 3. 

 

%TU = 
(A−B)

𝐴
. 100                                                                                    (3) 

 

Em que: 

A: Massa da amostra de óleo úmida (g);  

B: Massa da amostra de óleo seca (g). 

 

3.1.4  Viscosidade Cinemática  

 

Para obter a viscosidade cinemática do óleo de soja, foi seguida a norma 

NBR 15422 (2006). Usou-se um viscosímetro rotativo micropocessado (Quimis Iso 

9001), que por meio da força de torção mede a viscosidade. Cada amostra contendo 

250 mL foi imersa em um banho térmico, a fim de chegar à temperatura de 40°C e 

se manter constante até o término do ensaio, conforme a Figura 8. Em seguida, o 

fluido foi submetido à medição, usando o rotor 1 sob a velocidade de 60 rpm. Essa 

avaliação foi feita no Laboratório de Ensino e Tecnologia Química (LABETEQ). 

Viscosidade cinemática é calculada através dos valores da viscosidade 

absoluta e da densidade, conforme a Equação 4. 
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Vcin = 

μ

𝜌
                                                                                                                                      (4) 

 

Em que: 

V: Viscosidade cinemática (cSt); 

µ: Viscosidade Absoluta (N.s/m²); 

ρ: Densidade relativa (Kg/m³). 

 

Figura 8 – Ensaio de Viscosidade.  

 

 

3.1.5  Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier  

 

As propriedades químicas do óleo de soja foi realizada pela observação dos 

grupos funcionais orgânicos presentes na amostra, através da espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).  Volume de 0,4 mL do óleo foi 

levado para a cubeta do espectrômetro (BRUKER, modelo FTIR VERTEX 70) para 

obter os espectros na faixa de 400-4000 cm-1 com resolução 4 cm-1, obtidas a partir 

de medidas de absorbância. O estudo foi realizado no Laboratório de Materiais 

Multifuncionais e Experimentação Numérica (LAMMEN). 

 

 

 



43 
 

 
 

3.2 Síntese do Biodiesel 

 

A síntese do biodiesel se deu através da reação de transesterificação tendo 

como base a metodologia TDSP (Transesterification Double Step Process) sugerido 

por Silva et al. (2013). A fonte oleaginosa utilizada foi o óleo de soja comercial, a 

fonte alcoólica, o metanol, e como catalisador, o hidróxido de potássio (KOH). A 

escolha da matéria prima para a síntese se deu através de uma investigação sobre 

as fontes mais usadas na produção e comercialização do biodiesel.  

Para ativar a reação de transesterificação, preparou-se uma solução de 

metóxido de potássio. Foi dissolvido 9 g de hidróxido de potássio em 210 mL de 

metanol sob agitação e temperatura a 45°C. Esse processo foi realizado na capela 

até a dissolução completa do KOH. 

Em um balão de fundo chato de 1 L, foi adicionado 600 mL de óleo de soja, 

sob aquecimento e agitação, com um auxílio de uma barra magnética, até atingir a 

temperatura entre 45°C a 50°C. A solução de metóxido de potássio previamente 

preparada foi adicionada ao óleo de soja, mantida sob agitação e aquecimento 

controlado por 50 minutos, para que assim houvesse conversão satisfatória. Ao 

término da reação de transesterificação a mistura foi transferida para o funil de 

separação, conforme a Figura 9, a fim de ocorrer a separação. Por volta de 30 

minutos já se pôde observar dois tipos de fases: uma clara e densa, o biodiesel, e 

outra mais densa e escura, glicerina e impurezas; o biodiesel foi separado após 12 

horas, após a completa separação das fases. 

 

Figura 9 – Processo de separação de fases: a) Biodiesel após a síntese; b) Biodiesel após 30 

minutos da síntese; c) Biodiesel após 12 h. 
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Ao término da decantação, o biodiesel foi separado e pesado numa balança 

analítica para, posteriormente, ser calculado o seu rendimento; já a glicerina foi 

descartada em lugar específico. Após fazer a separação das fases, o biodiesel 

sintetizado passou por um processo de neutralização e de lavagem, para corrigir o 

pH e eliminar o catalisador, os ácidos graxos livres e impurezas ainda presentes. A 

neutralização se deu através da adição de cerca de 5 mL da solução do ácido 

clorídrico (HCl) a 0,1 mol/L, ainda com o biodiesel no funil de separação. Logo em 

seguida, deu-se início ao processo de lavagem que consistiu na adição de um 

quarto do volume do biodiesel de água destilada a 90°C, havendo uma leve agitação 

e, em seguida, a decantação para eliminar a água com resíduos. A água do 

processo de lavagem, ao ser retirada, teve a adição de algumas gotas de 

fenolftaleína para a verificação do pH, o processo foi repetido sucessivas vezes até 

que a água fosse neutralizada completamente, para que houvesse a garantia da 

neutralização também houve a utilização do papel de tornassol.  

Em seguida, o biodiesel precisou passar pelo processo de purificação, a fim 

de retirar alguns resquícios de água e de impurezas que ainda podem se encontrar 

no biodiesel. Esse foi aquecido até 60°C e sob agitação lenta adicionou-se cerca de 

1% da massa do Sulfato de Sódio Anidro (Na2SO4) em relação à massa do 

biodiesel, para que o Sulfato absorvesse água presente no Biodiesel. Após 30 

minutos, esperou-se o adsorvente decantar e através da filtração em um funil 

simples com papel filtro, foi retirado o adsorvente.  

Após o processo de purificação, pesou-se novamente o biodiesel para 

calcular o seu rendimento em relação à massa da reação. Para a obtenção do 

rendimento aplicou-se os dados na Equação 5.  

 

𝑅 =  
𝑚𝑏𝑖

𝑚𝑏𝑝
 . 100                                                                                                            (5) 

 

Em que: 

R = Rendimento da Síntese; 

mbi = Massa do Biodiesel Impuro; 

mbp = Massa do Biodiesel Puro. 
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A síntese do Biodiesel foi executada no Laboratório de Ensino e Tecnologia 

Química (LABETEQ). 

 

3.3 Caracterização Físico-Química do Biodiesel 

 

3.3.1 Massa Específica  

 

A determinação da massa específica da amostra de biodiesel, se deu de 

acordo com a norma ASTM D 4052 (1996). O procedimento ocorreu de acordo com 

o método do subitem 3.1.2 e foram realizados em triplicata para segurança dos 

resultados.  

 

3.3.2  Viscosidade Cinemática 

 

A fim de medir a viscosidade cinemática das amostras de biodiesel, de acordo 

com a ASTM D445. A análise iniciou-se com o uso de viscosímetro capilar Cannon-

Fenske Routine Size 300, o qual foi imerso por um banho, com a finalidade de 

manter a temperatura a 40°C constante. Adicionou-se 10 mL da amostra no 

viscosímetro e com o auxílio de uma seringa, o biodiesel subiu até próximo a uma 

das marcas fixas. Com ação da gravidade, houve o escoamento percorrendo da 

primeira a segunda marca do bulbo e, com isso, foi admissível avaliar o tempo de 

escoamento. Tal análise foi executada no Laboratório de Ensino e Tecnologia 

Química (LABETEQ). 

Para calcular a viscosidade das amostras é indispensável obter a constante 

capilar, então o processo acima realizado foi repetido com a água, medindo o tempo 

gasto e percorrendo o caminho. O cálculo da viscosidade seguiu a Equação 6. 

 

Vcin = 
η

𝑑
                                                                                                                                                               (6) 

 

Em que: 

V: Viscosidade cinemática; 

η: Constante; 

d: Densidade. 
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Para determinação do coeficiente de viscosidade da amostra de água, se deu 

através da Equação 7. 

 

η1

η2
 = 

𝑑1𝑡1

𝑑2𝑡2
                                                                                                                    (7) 

 

Em que: 

η1: Coeficiente da Viscosidade da água; 

η2: Coeficiente da Viscosidade da amostra; 

d1: Densidade da água a 40ºC; 

d2: Densidade da amostra a 40ºC; 

t1: Tempo em segundos do escoamento da água; 

t2: Tempo em segundos do escoamento da amostra. 

 

3.3.3  Teor de Umidade 

 

Para avaliar o parâmetro do teor de umidade foi seguido o método AOCS Bc 

2-49 (1985) tendo como base a norma ASTM D 6304 (2001). Dessa forma, o método 

usado para obter esse parâmetro seguiu o procedimento do subitem 3.1.3 e foi 

realizado em triplicata.  

 

3.3.4  Índice de Acidez 

 

Por meio da norma NBR 14248 (2009), foi possível determinar o índice de 

acidez do biodiesel. Assim, a obtenção dessa propriedade seguiu o mesmo método 

encontrado no subitem 3.1.1 e realizado em triplicata. 

 

3.3.5  Ponto de Fulgor 

 

Através do Ponto de Fulgor é possível determinar a temperatura em que a 

amostra se inflama. Tal parâmetro foi medido no equipamento Pensky-Martens, da 

marca HERZOG, modelo HFP 380, no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes 

(LCL), esse possui vaso fechado semiautomático, com fonte de ignição o gás 
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butano. Para sua realização foi utilizado o volume de 75 mL de cada amostra, 

seguindo a norma ASTM D 92 (2012).   

 

3.3.6  Teor de Enxofre 

 

O ensaio para quantificar o teor de enxofre no biodiesel se deu no Laboratório 

de Combustíveis e Lubrificantes (LCL). Com a condução de uma pequena 

quantidade de amostra ao equipamento de Fluorescência de Raios-X por energia 

dispersiva, do modelo EDX – 800, da marca Shimadzu, seguindo a norma ASTM D 

4294 (2010), o ensaio foi realizado em duplicata.  

 

3.3.7  Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier 

 

O uso da espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) foi aplicada para confirmar os grupos orgânicos que estão presentes e a 

formação de éster pela reação de transesterificação da síntese do Biodiesel. A 

análise foi realizada seguindo o mesmo procedimento do subitem 3.1.4.  

 

3.3.8  Estabilidade Térmica e Oxidativa 

 

A fim de verificar a resistência das amostras de biodiesel às variações como 

massa e temperatura, sem alteração da composição inicial, foi estudada a 

estabilidade térmica através de ensaios de termogravimetria (TG). Também foi 

possível estudar a Estabilidade Oxidativa através da propriedade de entalpia, por 

meio da calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

As análises se deram no Analisador termogravimétrico e calorímetro 

simultâneo, (TA Instruments, no modelo SDTQ 600). Os ensaios foram realizados na 

central analítica do Instituto de Química, segundo os seguintes parâmetros: a vazão 

do gás de purga de 50 mL/min, a razão de aquecimento de 10°C/min, tendo como 

temperatura final de 700°C. Foram usadas 5 mg da amostra em cadinhos de 

alumina sob uma atmosfera de Nitrogênio.  
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3.4 Obtenção das misturas de Biodiesel/Diesel 

 

As misturas foram preparadas com o biodiesel sintetizado em laboratório e 

com o Diesel comercial (S10) adquirido no posto de combustíveis da rede Petrobrás, 

situado em Candelária (Natal-RN). A partir do biodiesel produzido em laboratório 

(B100), dentro da regulamentação para uso no Brasil, foi possível produzir misturas 

com este diesel com 10% e 20%. Uma vez que no Diesel (B7) já existe 7% do 

biodiesel em diesel, foi adicionado 3% do B100 em volume do B7 para formar B10 e 

para a formação do B20 foram adicionados 13% do B100 em volume no B7, 

conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 – Amostras de Biodiesel e blendas. 

 

 

Para confirmar do teor de biodiesel contido no diesel comercial e também nas 

blendas, as amostras foram submetidas a um ensaio para determinar o teor de 

biodiesel no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), da marca Agilent, 

modelo 4500, seguindo a norma DIN EN 14078/2010. Nesse momento, as blendas 

passaram também por uma caracterização físico-química para melhor atestar a 

qualidade, seguindo os métodos e ensaios do subitem 3.3.  

 

3.5 Contaminação dos Lubrificantes 

 

3.5.1  Óleo Lubrificante Automotivo 

 

O óleo lubrificante automotivo comercial usado para o estudo foi o Óleo 

multiviscoso SAE 15W40, adquirido em um posto de combustível. O óleo usado para 

o estudo é mineral do tipo parafínico composto por hidrocarbonetos (alcanos e 
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cicloalcanos) e aditivos específicos. O fabricante assegura as propriedades para 

esse tipo de grau, suas informações estão contidas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Propriedades físico-químicas do óleo 15W40. 

Grau SAE 15W40 

Densidade a 20/4ºC 0,869 

Ponto de Fulgor (ºC) 220 

Viscosidade a 40ºC (cSt) 112,5 

Viscosidade a 100ºC (cSt) 15,3 

Índice de Viscosidade 142 

Índice de Basicidade Total (mg KOH/g) 11 

Fonte: Embalagem do Lubrificante. 

 

3.5.2  Processo de Contaminação 

 

Com o biodiesel puro e as blendas dentro das normas, deu-se início ao 

processo de contaminação do óleo lubrificante usado em automóveis de combustão 

interna. A partir de estudos sabe-se que o lubrificante no motor é contaminado por 

combustível. Kimura (2010) quantificou a contaminação que está entre 1%, 2% e até 

3%, de acordo com o volume do cárter de um motor. Para este estudo foi usado 

apenas 1% e 2% de contaminantes em volume do lubrificante.  

Com o intuito de investigar possíveis danos futuro, optou-se por investigar as 

misturas com teores máximos de adição de biodiesel sugeridos nas projeções do 

uso desse combustível. Usou-se como contaminantes duas misturas, B10 e B20. A 

fim de comparação utilizou-se o Biodiesel Soja Metílico (B100) sintetizado em 

laboratório.  

As amostras de óleo lubrificante foram contaminadas da seguinte forma: 1% 

de B10, em volume do lubrificante; 2% de B10, em volume do lubrificante; 1% de 

B20, em volume do lubrificante; 2% de B20, em volume do lubrificante; 1% de B100 

em volume do lubrificante; 2% de B100 em volume do lubrificante. O esquema da 

Figura 11 permite compreender o modo utilizado para a contaminação. 
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Figura 11 – Esquema dos óleos lubrificantes contaminados com misturas de Biodiesel e 

nomenclatura usada para as amostras em estudo.

 

 

3.6 Caracterização Físico-Química dos Lubrificantes Contaminados  

 

A descrição dos parâmetros dos óleos lubrificantes contaminados com 

biodiesel e não contaminados, leva a um melhor detalhamento do efeito provocado 

pela contaminação. Dessa forma, foram realizadas análises de massa específica, 

viscosidade, teor de umidade, índice de acidez, ponto de fulgor, infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), estabilidade térmica (TG) e estabilidade oxidativa 

através da calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

 

3.6.1  Massa Específica 

 

A análise da massa específica das amostras dos lubrificantes contaminados e 

não contaminados foram executadas no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes 

(LCL), seguindo o método do subitem 3.1.2, conforme a norma ASTM D 4052 

(1996).  

 

3.6.2  Viscosidade Cinemática  

 

O parâmetro de viscosidade cinemática dos lubrificantes contaminados e não 

contaminado foram estudados, conforme a ASTM D445. A medição desse 

parâmetro foi realizada no viscosímetro rotativo micropocessado (Quimis Iso 9001), 

seguindo o método do subitem 3.1.4. 

 

Óleo Lubrificante 
Comercial (Lpuro) 

B 10 

1% Lubrificante com 1% de B 10 (L10-1) 

2% Lubrificante com 2% de B 10 (L10-2) 

B 20 

1% Lubrificante com 1% de B 20 (L20-1) 

2% Lubrificante com 2% de B 20 (L20-2) 

B 100 

1% Lubrificante com 1% de B 100 (L100-1) 

2% Lubrificante com 2% de B 100 (L100-2) 
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3.6.3  Teor de Umidade 

 

A fim de verificar se as amostras de lubrificantes contaminados e não 

contaminados contêm algum resíduo de água, verificou-se o teor de umidade 

presente. O procedimento foi realizado de acordo com a norma ASTM 

D 1744 (2013), seguindo o método AOCS Bc 2-49 (1985), conforme descrito no 

subitem 3.1.3 e ensaiando em triplicata. O teste foi realizado no Laboratório de 

Ensino e Tecnologia Química (LABETEQ). 

 

3.6.4  Índice de Acidez 

 

O parâmetro para definir o índice de acidez das amostras de lubrificantes 

contaminados e não contaminados seguiu a norma ASTM D 974 (2008). Adotou-se 

o mesmo método do subitem 3.1.1, o qual foi executado em triplicata no Laboratório 

de Ensino e Tecnologia Química (LABETEQ). 

 

3.6.5  Ponto de Fulgor 

 

A determinação da temperatura em que a amostra entra em combustão 

ocorreu por meio do parâmetro de Ponto de Fulgor e foi realizado conforme a norma 

NBR transmitância 11341 (2014), descrita no subitem 3.3.5. 

 

3.6.6  Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

 

Por meio da espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR), comprovou-se os grupos orgânicos presentes nos lubrificantes contaminados 

e não contaminados. A fim da obtenção dos resultados, foi usado cerca de 0,4 mL 

de cada amostra, que foram conduzidas a um espectrômetro (Shimadzu 

IRAffinity - 1), acoplado a um modulo HATR MIRacle com prisma de ZnSe, (PIKE 

Technologies). Os espectros foram adquiridos na faixa de 700 – 4000 cm-1 com 

resolução de 4 cm-1. O ensaio foi realizado na Central Analítica do Instituto de 

Química. 
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3.6.7  Estabilidade Térmica e Oxidativa 

 

Os ensaios de análise térmica das amostras de lubrificantes contaminados e 

não contaminados se deram por Termogravimétrica (TG) e de Estabilidade Oxidativa 

(DSC). Eles foram realizados na Central Analítica do Instituto de Química e 

atenderam aos mesmos parâmetros expostos no subitem 3.3.8. 

 

3.7 Ensaios de Desempenho Tribológico 

 

3.7.1  Preparação do Par Tribológico 

 

A utilização do equipamento HFRR requer uma preparação do par tribológico, 

esfera e disco. Nesse sentido, a escolha do material se deu seguindo a norma 

ASTM D 6079 (2011).  

O material do par tribológico usado nos ensaios foi o aço AISI 52100. Ele 

possui um alto teor de carbono, segundo a ASTM A295 (1994), ele é formado por 

carbono, cromo, manganês, silício, cobre entre outros, conforme consta na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Elementos da composição do aço AISI 52100 

Elementos Quantidade (%) 

Carbono (C) 0,93 a 1,05 

Cromo (Cr) 1,35 a 1,60 

Manganês (Mn) 0,25 a 0,45 

Silício (Si) 0,15 a 0,35 

Cobre (Cu) 0,3 

Níquel (Ni) 0,25 

Molibdênio (Mo) 1,1 

Fósforo (P) 0,025 

Enxofre (S) 0,015 

 

O material teve que estar dentro dos padrões ASTM D 6079. De modo que a 

dureza da esfera deve estar entre 66>HRC>58, possuir 6 mm de diâmetro podendo 

variar 0,01 mm e uma rugosidade de 0,05 µm. O disco deve ter dureza entre 
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210>HV>190, possuir 9,75 mm de diâmetro oscilando 0,005 mm, espessura de 

2,95 mm variando 0,05 mm e uma rugosidade entre 0,15 e 0,18 µm.  

As esferas foram adquiridas dentro dos padrões, porém os discos passaram 

por um acabamento com lixas (#200 a #1200) e polidas com alumina. O par 

tribológico foi padronizado e apresentado na Figura 12. Antes dos ensaios esses 

materiais devem ser limpos, com acetona e em banho ultrassônico por 10 minutos. 

Em seguida, foram secados com jato de ar quente. Cada peça foi isolada com 

vaselina para a conservação até o momento do ensaio. Esse processo de limpeza 

foi realizado novamente antes do início do ensaio. 

 

Figura 12 – Par Tribológico. a) Disco e b) Esfera. 

 

 

3.7.2  Rugosidade dos Contra-Corpos 

 

A rugosidade das superfícies dos discos foram analisadas através do 

rugosímetro portátil (Taylor Hobson Surtronic 25), no laboratório de Metrologia da 

UFRN. O procedimento foi realizado em quatro regiões diferentes do disco de forma 

transversal. Nesse tocante, os parâmetros usados para a medição foram: cut-off 0,8 

mm; distância de espaço de 0,13 para 0,4 mm e comprimento de 4 mm, seguindo a 

norma ISO 4288 (1996).  

 

3.7.3  Ensaio Tribológico (HFRR) 

 

O ensaio tribológico ocorreu no tribômetro High Frequency Reciprocating Test 

(HFRR) (Figura 13), que permite medir a lubricidade de fluidos obtendo os 

coeficientes de atrito e a formação de filme. O equipamento (PCS Instruments) 

dispõe de uma unidade eletrônica (a); uma cabine para controle a umidade e 

temperatura (b); um espaço para ensaios mecânicos (c); um microcomputador (d); 
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um microscópio óptico (e). O Equipamento encontra-se disponível no Grupo de 

Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural (GET) da UFRN.  

 

Figura 13 – Tribômetro High Frequency Reciprocating Test – HFRR. 

 

 

As condições de ensaio estão descritas na Tabela 5, conforme a norma 

ASTM 6079 (2011). 

 

Tabela 5 – Parâmetros para o ensaio no HFRR.  

Parâmetros Unidades 

Frequência 50 Hz 

Carga 1,96 N 

Deslizamento 1 mm 

Temperatura 60° C 

Tempo 75 min 

Ciclos 225.000 

 

3.7.4  Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

As amostras de lubrificantes contaminados, não contaminados e envelhecidos 

após os ensaios tribológicos passaram pela técnica de fluorescência de raios X, para 

identificar a composição química presentes nas amostras. A análise foi realizada 

com cerca de 2 mL de cada amostra no espectrômetro de raios X por energia 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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dispersiva (Shimadzu, EDX – 720), equipamento do laboratório de caracterização do 

departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN. 

 

3.7.5 Estudo Morfológico do desgaste na superfície do Aço AISI 52100 

 

O ensaio tribológico desgasta o corpo e o contra corpo de prova, então é 

necessário ter uma dimensão da deterioração das superfícies, identificando quais 

tipos de desgaste foi provocado pelo ensaio. Com esse intuito, a escara de desgaste 

na esfera foi medida num microscópio óptico (Meji), com ampliação de 100 vezes a 

fim de verificar o diâmetro da escara formada na superfície. Já a escara provocada 

no contra corpo (disco) foi analisada em microscópio eletrônico de varredura com 

emissão de campo (MEV-FEG) (Zeiss, Auriga 40), pertencente ao laboratório de 

caracterização do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN.  
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4 Resultados e Discussões 

 

4.1 Caracterização Físico-Química do Óleo Vegetal 

 

O óleo de soja é matéria-prima para a síntese do biodiesel, logo para que 

tenha uma melhor qualidade é de suma importância caracterizá-lo físico-químico. Na 

Tabela 6, encontram-se os valores obtidos na caracterização físico-química da 

amostra de óleo de soja refinado e os respectivos parâmetros, os quais são 

determinados pela Instrução Normativa nº 49 de 22 de dezembro de 2006, que 

define os requisitos de qualidade.  

O índice de acidez e o teor de umidade não ultrapassaram os limites exigidos, 

uma vez que ambos são importantes para a síntese de biodiesel. Segundo Knothe et 

al. (2006), a presença de água na matéria-prima provoca a degradação, deixando-o 

mais ácido. Quanto maior for a acidez, menor é o rendimento.  

Segundo Menezes et al. (2006), propriedades como viscosidade, ponto de 

fulgor e massa específica têm uma relação com o peso molecular e a composição 

estrutural, influenciando no aumento desses índices. A massa específica se 

comportou dentro da faixa estimada. A viscosidade do óleo de soja se mostrou 

normal, característico da cadeia de graxos. O ponto de fulgor apresentou um valor 

próximo do mínimo, nesse sentido, é importante saber que quanto maior for o peso 

molecular maior será a energia, por isso a ANP estipula apenas o valor mínimo. 

Portanto, todos os parâmetros do óleo estudado estão de acordo com o que 

rege a norma, deste modo pode-se considerar que o óleo de soja está adequado 

para a síntese de biodiesel.  

 

Tabela 6 - Caracterização físico-química do óleo de soja refinado. 

Características Parâmetros da 

Normativa 

Amostra 

Índice de Acidez (mg KOH/g) ≤ 0,3 0,022 

Ponto de Fulgor (°C) ≥ 210 265 

Viscosidade Cinemática 40°C (cSt) - 32,66 

Teor de Umidade (% g/g) ≤ 0,1 0,1 

Massa Específica (g/mL) a 25 ºC 0,916 a 0,922 0,919 
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A Figura 14 mostra o espectro FTIR do óleo de soja que foi medido na região 

de 400 cm-1 a 4000 cm-1, no qual observou-se sinais dos grupos funcionais 

presentes na composição química da amostra.  

Por volta de 1490 a 1410 cm-1 há bandas pouco intensas de deformação 

angular de C-H oriunda do grupo metila (CH3) e metileno (CH2), pertencentes à 

cadeia longa, pois na região de 725 cm-1 apresenta uma deformação angular 

assimétrica da ligação de metileno (C-H). Em outras palavras, quando comparado a 

fórmula geral (CH2)n o número de átomos na molécula é igual ou maior que quatro 

(n ≥ 4) (ALISKE, 2010).  

As absorções confirmam a presença dos ácidos no óleo. Uma vez que, em 

1741 cm-1 há um pico forte de deformação axial do grupo carbonila (C=O), indicando 

a presença de ésteres (ALISKE, 2010), que sofrem o efeito conjugativo, mostrando 

um decréscimo na frequência, devido à alta mobilidade dos elétrons nas duplas 

ligações existentes. Já de 1250 a 1060 cm-1 apresentam bandas de baixa 

intensidade com deformação axial do (C-O) pertencentes ao grupo dos ésteres. 

Desse modo, as absorções nas regiões descritas indicam a presença de 

ácidos graxos insaturados, os quais formam a molécula de triacilglicerídeos 

presentes em óleos vegetais. Na região de absorção entre 2850 e 3030 cm-1, há 

bandas estreitas com alta intensidade da deformação axial de hidroxilas (O-H) de 

ligações de hidrogênio intramolecular com carbonila (C=O). Essas bandas 

identificam a existência de ácidos graxos.  

 

Figura 14 – Espectro de Infravermelho (FTIR) na região de 400-4000 cm
-1

 de amostra de óleo de 

soja. 
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4.2 Caracterização Físico-Química dos Biodieseis e Misturas 

 

O biodiesel e misturas passaram por caracterização físico-química, 

comparando os seus resultados às normas pré-estabelecida pela ANP. Na Tabela 7, 

encontram-se os resultados da caracterização das propriedades físico-químicas dos 

biodieseis.   

O biodiesel de soja metílico teve sua síntese por meio do processo de 

transesterificação alcalina atingindo o rendimento de 98,5%, que foi obtido através 

da Equação 5, item 3.2. Consequentemente, o rendimento é considerado ideal, 

então pode-se afirmar que o método transcorreu de forma eficiente e viável. No 

processo de mistura, apenas o B10 teve o teor de biodiesel um pouco acima do que 

é estipulado pelas normas, no entanto esse valor pode ser considerado, devido ser 

irrelevante. Vale lembrar que quanto maior o teor de biodiesel maior a facilidade de 

oxidar, isso ocorre devido à presença de ligações duplas existentes nas cadeias dos 

ácidos graxos dos biodieseis. 

O teor de umidade revela a quantidade de água que há nas amostras 

analisadas, através dele constatou-se que apenas o diesel e o B100 passaram um 

pouco dos limites estabelecidos pela ANP, mas seus resultados podem ser 

considerados. Bento e Cavalcante (2012) explicam que o fato do biodiesel ser 

higroscópio aumenta a possibilidade de encontrar água no biocombustível, portanto 

o B100, tem a tendência de ser mais higroscópio que as suas misturas. O índice de 

acidez revela o quanto o biodiesel tem susceptibilidade de oxidar. De acordo com os 

resultados desse parâmetro, todas as amostras estudadas não ultrapassaram o 

limite permitido pela ANP. Para Knothe et al. (2006), o número de ligações duplas 

leva ao aumento da viscosidade, porém nesse caso a viscosidade permaneceu 

dentro dos padrões, devido às amostras não apresentam índice de acidez elevado. 

Observa-se que o biodiesel puro tem uma viscosidade maior do que diesel devido à 

quantidade de ésteres presentes no biodiesel. Por isso, Knothe et al. (2006) não 

defende o uso do óleo puro como combustível, por ser mais viscoso que o biodiesel 

e ocasionaria problemas na injeção do combustível.   

O ponto de fulgor apresentou resultados condizentes ao exigido pela ANP, 

uma vez que as amostras se inflamam permitindo a utilização em motores para a 

combustão. Na avaliação da massa específica das amostras, foi observado que os 
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valores crescem de acordo com a intensidade do teor de biodiesel, isso se relaciona 

com o grau de interação das moléculas, em outras palavras, quanto mais moléculas 

de ésteres mais interações serão feitas aumentando a massa específica.  

O teor de enxofre das amostras se encontra dentro dos limites. Quando 

encontra-se em excesso, causa danos aos veículos tanto quanto ao meio ambiente. 

É importante observar que combustíveis de fontes renováveis são livres de enxofre, 

fato comprovado no B100 com zero de enxofre, diferentemente das demais 

amostras que possuem combustível mineral, nas quais há enxofre.  

 

Tabela 7 – Propriedades físico-químicas dos biodieseis e misturas. 

Características  

 

*Especifi-

cações  

(BX a B30) 

Diesel 

(S10) 

B10 B20 **Especi-

ficações 

(B100) 

B100 

Teor de Biodiesel (%) ± 0,5 7,1 10,6 19,5 - 98,5 

Massa Específica (Kg/m3) 817,8 a 

865,0 

833,10 835,90 839,00 850 a 

900 

883,1

0 

Viscosidade 40°C (cSt) 1,9 a 4,1 2,07 2,17 2,19 3 a 6 3,90 

Teor de Enxofre (ppm) ≤ 10 2,33 2,77 2,65 ≤ 5 0 

Teor de Umidade (%) ≤ 2 2,36 1,52 1,40 ≤ 0,05 0,06 

Índice de Acidez (mg 

KOH/g) 

≤ 0,3 0,03 0,04 0,04 ≤ 0,5 0,08 

Ponto de Fulgor (°C) ≥ 38 53 53 57 ≥ 100 181 

  *Especificação do óleo diesel BX a B30 do Regulamento Técnico nº 30/2016 da ANP. 

**Especificação do Biodiesel B100 do Regulamento Técnico nº 4/2012 da ANP. 

 

Na Figura 15, pode-se observar espectros de infravermelho das amostras de 

diesel (S10), biodiesel (B100) e suas misturas (B10 e B20). Através deles é possível 

notar a presença de grupos orgânicos funcionais formados e investiga a composição 

química de cada amostra. 

Em 1745 cm-1 há um pico com deformação axial de C=O pertencente ao 

grupo carbonila de ésteres alifáticos saturados, logo a intensidade desse pico mostra 

a presença de biodiesel nas amostras, ou seja, ele se intensifica ao passo que há 

maior concentração do biodiesel. 

Nesse sentido, mesmo sabendo que na composição do diesel não há 

carbonilas, essa absorção comprova existência de um pequeno teor de biodiesel no 

diesel. Na região entre 2854 a 2922 cm-1 aparecem bandas intensas com 

deformação axial de ligações de C-H típicos de alcanos de metila (CH3) e metileno 
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(CH2), isso ocorre em todas as amostras. A presença deles pode ser reconhecida 

nas absorções em 1379 cm-1, 1173 cm-1 a 1300 cm-1 de deformação axial de C-H e 

em 1452 e 726 cm-1 deformação assimétrica C-H pertencentes ao grupo metila 

(CH3) e metileno (CH2). 

No tocante à região entre 500 e 1300 cm-1 há absorções de diversas 

intensidades que se referem às ligações C-H de cadeia longa. Desse modo, é 

possível observar que, em relação ao diesel, há pouca intensidade, mas na 

presença de biodiesel elas intensificam-se de acordo com o seu teor. Essa região, 

segundo Aliske (2010), é conhecida como impressão digital, pois mostra absorções 

de bandas que podem estar ligadas a distintas espécies moleculares, isto é, pode-se 

relacionar com a presença do óleo vegetal usado para sintetizar o biodiesel, por isso 

a amostra de diesel mostra uma baixa intensidade nessa faixa de cumprimento de 

onda. 

 
Figura 15 – Espectros de Infravermelho (FTIR) na região de 400-4000 cm

-1
 das amostras de Diesel, 

Biodiesel e misturas. 

 

 

4.2.1  Análise Térmica dos Biodieseis 

 

O estudo térmico dos biodieseis consistiu na análise da perda de massa em 

função do tempo, mais conhecida como Termogravimetria (TG), e na estabilidade 

oxidativa com a degradação das amostras por meio do fluxo de calor através da 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).  

As curvas de TG, mostrados na Figura 16, exibiram a perda de massa de 

cada amostra em função da temperatura. As amostras apresentaram um único 
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evento de perda de massa, as seguintes temperaturas: o diesel a 210°C, o B10 a 

210°C, B20 a 215°C e o B100 apresentou dois pontos em 125 e 360°C. Entretanto, a 

única etapa de perda de massa se justifica devido à decomposição térmica dos 

ésteres, uma vez que a temperatura aumenta de acordo com o teor de biodiesel, 

desse modo quanto maior a presença de ésteres maior é a temperatura para a 

decomposição do material. Ao mesmo tempo, é possível observar quais dentre as 

amostras são mais estáveis e menos estáveis termicamente. O S10 possui a menor 

temperatura inicial e menor estabilidade, e o B100 a maior temperatura e maior 

estabilidade. A estabilidade aumenta na seguinte ordem B100 > B20 > B10 > diesel. 

 

Figura 16 – Curvas de TG das amostras de Biodiesel e Diesel. 

 

 

Na Figura 17 é possível observar as curvas de DSC, por meio das variações 

de energia das amostras de biodiesel e diesel, para verificar a estabilidade oxidativa 

através da entalpia. As curvas de DSC apresentaram a primeira transição 

endotérmica, mostrando que as amostras sofreram volatilização, logo o B100 

demandou mais energia que os demais para degradar, pelo fato dele ter compostos 

de cadeias maiores proveniente da oxidação que as demais amostras. O segundo 

pico mostra transição exotérmica, na qual é possível notar que o B20 teve a maior 

energia para degradação, esse evento indica compostos da oxidação que 

apareceram agora e não estavam no início. Bem como há outros picos que apontam 

o surgimento de novos compostos de degradação.  
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Figura 17 – Curvas de DSC de Biodiesel e Diesel. 

 

  

4.3 Caracterização Físico-Química dos Lubrificantes Contaminados 

 

As propriedades físico-químicas estudadas tiveram seu comportamento 

analisados mediante a classificação do lubrificante e comparadas às especificações 

definidas pelas Portarias nº 129 e 130 de 30 de Julho de 1999 da ANP, para óleos 

lubrificantes parafínicos. Os resultados das análises físico-químicas para os 

lubrificantes contaminados e não contaminados estão descritos na Tabela 8. 

O teor de umidade não é definido pelas especificações, mas é notório que a 

presença do contaminante levou as amostras aumentar o teor de umidade, quando 

comparado ao lubrificante sem contaminação. Isto pode justificar que a presença de 

biodiesel como contaminante permite que as amostras absorvam água, devido ao 

biodiesel ser higroscópico.  

A massa específica das amostras analisadas mostrou um valor acima do 

estabelecido pelo fabricante, mas este valor quando é comparado as amostras 

analisadas há uma variação em torno de 0,7%, deste modo esta variação é 

irrelevante, pois ela não é significativa.  O ponto de fulgor das amostras está abaixo 

das especificações e varia de acordo com o teor dos contaminantes.  

A viscosidade cinemática é um dos parâmetros mais importantes para os 

lubrificantes, inclusive é utilizado para classificá-los. O óleo estudado é o 15W40, o 

qual significa o grau de viscosidade SAE em que o produto se ajusta à viscosidade 

em diferentes temperaturas. Os resultados obtidos sobre a viscosidade das análises 

apresentaram valores abaixo das especificações recomendadas, o lubrificante sem 
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contaminante se encontra cerca de 5% abaixo do que é exigido e os lubrificantes 

contaminados variaram entre 9 e 16%. A presença do biodiesel como contaminante 

permitiu ao óleo lubrificante diminuir a viscosidade, fato comprovado pela variação 

de acordo com a quantidade do teor de contaminação. 

 

Tabela 8 – Propriedades físico-químicas dos óleos lubrificantes contaminados e não contaminado. 

Amostras Massa 

Específica 

(Kg/m3) 

Ponto de 

Fulgor (ºC) 

Teor de 

Umidade (% 

m/m) 

Viscosidade 

Cinemática 

40°C (cSt) 

*Especificações 869 220 - 112,5 

Lpuro 876,5 199 0,019 106,44 

L10.1 875,8 185 0,022 94,97 

L10.2 874,7 159 0,024 98,77 

L20.1 876,1 185 0,057 100,55 

L20.2 875,3 165 0,060 100,87 

L100.1 876,4 189 0,095 100,75 

L100.2 876,5 165 0,084 100,73 

*Embalagem do Lubrificante. 

 

A Figura 18 mostra os espectros de FTIR dos lubrificantes contaminados com 

biodiesel, desse modo verificam-se várias bandas de absorção e picos entre as 

regiões 700-4000 cm-1 referentes aos grupos funcionais formados. As amostras de 

lubrificantes contaminados com biodiesel revelaram através dos espectros bandas 

de absorção correspondentes a grupos funcionais presentes no produto. Em 

1733,45 cm-1 há um sinal típico de carbonila de éster, nos sinais de 3200 cm-1 a 

2700 cm-1, de 700 cm-1 a 850 cm-1 são vibrações de ligações de cadeias de 

hidrocarbonetos parafínicos (C-H) (ZZEYANI  et al., 2017) que intensificam-se de 

acordo com o tamanho das cadeias, presentes nos lubrificantes assim como nos 

contaminantes. Já em 1084 cm-1, há uma deformação angular cuja banda é 

característica de Dialquilditiofosfato de zinco, aditivo responsável pela propriedade 

de antidesgaste. 
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Figura 18 – Espectros de Infravermelho (FTIR) na região de 700-4000 cm
-1

 de amostras de 

lubrificantes contaminados e não contaminado. 

 

 

Foram feitas análises termogravimétricas para os lubrificantes, a fim de 

observar a perda de massa desses em função da temperatura, permitindo verificar o 

comportamento da estabilidade térmica das amostras. É possível observar na Figura 

19 que as amostras apresentaram duas etapas de perda de massa, através da qual 

é possível notar que o L10-1 e L20-1 tiveram as menores temperaturas do início, 

devido as amostras possuírem os menores teor de contaminação. Entretanto, é 

possível notar que a ordem de aumento de estabilidade térmica dos biodieseis, vista 

no item 4.2.1. (B100 > B20 > B10 > diesel), influenciou nos resultados dos 

lubrificantes contaminados. 

 

Figura 19 – Curvas de TG das de amostras de lubrificantes contaminados e não contaminado. 
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4.3.1  Análise de efeito de Envelhecimento dos Lubrificantes  

 

Com o intuito de analisar o efeito do envelhecimento dos lubrificantes 

contaminados com o biodiesel, foram feitas análises de DSC, índice de acidez e 

FTIR, as amostras foram acondicionadas a temperatura ambiente ao longo do 

período de seis meses. O Índice de Acidez foi medido no instante que ocorreu a 

contaminação e após seis meses, os resultados (Tabela 9) apresentam um aumento 

significativo da acidez, confirmando a degradação dos lubrificantes. Amostra L100-2 

apresentou o maior índice de acidez, como já era de se esperar, devido ter maior 

teor de biodiesel, já amostra L10-2 contém menor índice comparado aos demais, 

pois possuiu menor acidez dentre os analisados. Ao analisar as amostras 

envelhecidas é possível notar que houve um aumento na acidez, deixando o índice 

no limite estabelecido pelos órgãos de controle que é de 0,05 mg KOH/g. Esse 

aumento provoca uma diminuição da vida útil do lubrificante, de acordo com Gulzar 

et al. (2016), em virtude da presença do biodiesel, desse modo ocorre hidrólise dos 

ésteres, devido à produção de ácidos que aumentam a acidez, gerando produtos 

degradados.  

 

Tabela 9 – Índice de acidez dos lubrificantes contaminados. 

Amostras Índice de Acidez  

(mg KOH/g) 

Índice de Acidez (seis meses)  

(mg KOH/g) 

L10.1 0,017 0,052 

L10.2 0,012 0,051 

L20.1 0,015 0,051 

L20.2 0,015 0,052 

L100.1 0,015 0,052 

L100.2 0,019 0,053 

 

Por meio das curvas de DSC, foi possível observar a baixa estabilidade 

oxidativa das amostras que apresentaram transições exotérmicas típicas de 

oxidação, conforme observado na Figura 20. As curvas de DSC avaliam o 

comportamento dos lubrificantes contaminados ao longo do tempo. Após três meses 

de contaminação, as amostras apresentaram picos de volatilização, em cerca de 
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300ºC, indicando a fase endotérmica e entre 450ºC e 550ºC há picos de 

degradação, pertencentes à fase exotérmica. Decorridos seis meses, a análise foi 

repetida e as amostras apresentaram os mesmos eventos, porém na primeira fase 

(endotérmica) a temperatura foi próxima e com intensidade semelhante, isto indica 

que as amostras degradaram pouco, devido à baixa diminuição da energia 

necessária para diminuir os compostos, dessa forma quase não houve como 

diferenciar as cadeias pequenas provenientes da oxidação nas cadeias iniciais. 

Ao atingir cerca de 360ºC, mostra a fase exotérmica, quando comparada às 

amostras anteriores as velhas têm temperatura e intensidade menores, o que 

significa que foi necessária mais energia para degradar as amostras novas, assim os 

compostos provenientes da oxidação que não estavam presentes no início 

apareceram nesta fase. Ademais notou-se a presença de picos além dos discutidos, 

os quais justificam a formação de novos compostos durante a degradação. As 

amostras passaram por uma atmosfera de nitrogênio para obtenção das curvas de 

DSC, mesmo assim houve oxidação, isso ocorre por causa da decomposição do ar 

resultante da combustão de hidrocarbonetos (SANTOS et al., 2005).  

 

Figura 20 – Curvas de DSC de lubrificantes contaminados com biodiesel. a) Após três meses e meio 

da contaminação; b) Após seis meses da contaminação.

 

 

A Figura 21 mostra espectros de FTIR dos lubrificantes, logo após a 

contaminação e depois de seis meses. Comparando os espectros nota-se que os de 

seis meses apresentam um aumento na intensidade em dois momentos, em 

1150 cm-1 e 1200 cm-1 uma banda larga com deformação angular típica de 

a) b) 
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hidrocarbonetos (C-C) e em 1740 cm-1 um pico de deformação axial referente à 

carbonilas (C-O) de ésteres saturados. Essa análise permitiu observar que após o 

envelhecimento dos lubrificantes houve um aumento insignificante na intensidade 

dos sinais citados acima. 

 

Figura 21 - Espectros de FTIR de Lubrificantes Contaminados com Biodiesel. a) Após a 

contaminação; b) Após seis meses da contaminação. 

  

 

4.4 Ensaio Tribológico  

 

Os ensaios tribológicos com os lubrificantes não contaminados e 

contaminados foram executados no HFRR. Por meio deste, foi realizado o ensaio de 

lubricidade no qual é analisado o percentual de formação de filme, a temperatura, o 

coeficiente de atrito e o diâmetro da escara. As amostras analisadas foram 

ensaiadas logo após serem contaminadas e após seis meses de envelhecimento 

natural. Os testes foram realizados seguindo a norma ASTM 6079 (2011). 

 

4.4.1  Coeficiente de Atrito e Formação de Filme  

 

A Figura 22 mostra o comportamento do atrito em função do tempo, 

contaminação e envelhecimento. Ao analisar as Figuras 22 “a”, “c” e “e” observa-se 

o mesmo comportamento para todos os lubrificantes estudados, dessa forma 

constatou-se que quanto maior o percentual de contaminação menor é o coeficiente 

de atrito. Isso pode ser explicado pelo fato de que a presença do oxigênio torna o 

biodiesel mais polar e pode promover interação com a superfície do metal 

a) b) 
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(Wadumesthrige et al., 2009). Nas Figuras 22 “b”, “d” e “f” mostram-se as análises 

realizadas com as amostras envelhecidas, nota-se um efeito parabólico no 

coeficiente de atrito em “d” e “f” e em “e” este efeito começa a formar, desta forma o 

envelhecimento promove mais instabilidade no desempenho do lubrificante e reduz 

o coeficiente de atrito, principalmente após 1500s. Segundo Handam et al. (2017) ao 

passar do tempo o biodiesel provoca um aumento na quantidade de moléculas de 

ésteres saturados, logo quanto mais moléculas de ésteres maior será a interação do 

oxigênio com a superfície do metal. Desta forma há uma redução e uma diminuição 

na instabilidade do coeficiente de atrito, devido amostra está envelhecida. 

 

Figura 22 – Coeficiente de Atrito dos Lubrificantes Contaminados e não contaminados. a) Lpuro, 

L10.1 e L10.2; b) 6 meses: Lpuro, L10.1 e L10.2; c) Lpuro; L20.1 e L20.2; d) 6 meses: Lpuro; L20.1 e 

L20.2; e) Lpuro; L100.1 e L100.2; f) 6 meses: Lpuro; L100.1 e L100.2.  

  

b) a) 

c) d) 

e) f) 
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As medidas do coeficiente de atrito médio estão na Tabela 10. Elas mostram 

que as amostras envelhecidas tiveram um coeficiente de atrito médio menor do que 

as amostras iniciais, confirmando a teoria de que quando velho o biodiesel ajuda na 

lubricidade do lubrificante e consequentemente reduz o coeficiente de atrito. 

 

Tabela 10 - Coeficiente de Atrito Médio dos lubrificantes contaminados e não contaminados e dos 

envelhecidos. 

Amostras Coeficiente de Atrito 

Médio dos Lubrificantes 

Coeficiente de Atrito 

Médio dos Lubrificantes 

Envelhecidos 

Lpuro 0,108 0,106 

L10.1 0,104 0,105 

L10.2 0,107 0,102 

L20.1 0,106 0,102 

L20.2 0,105 0,102 

L100.1 0,105 0,103 

L100.2 0,104 0,101 

 

Através do ensaio tribológico também foi possível obter resultados como a 

formação de filme em função do tempo demonstrado na Figura 23. Os resultados 

exibidos nas Figuras 23 “a”, “c” e “e” mostraram que do início até cerca de 2000s de 

ensaio não houve formação de filme estável, pois esta é a região de running-in, em 

que ocorre uma adequação da rugosidade, mas em seguida há a formação da 

película protetora. Ao analisar as amostras envelhecidas (Figuras 23 "b", “d” e “f”), 

nota-se que há um comportamento não esperado entre 2000s e 3000s para o L10 e 

L20.1, visto que a película não conseguiu aderir fortemente e diminuiu a 

porcentagem da formação de filme. Para o L20.2 e L100 envelhecidos que possuem 

maior quantidade de moléculas do éster saturado melhor foi a formação de filme,  ou 

seja, estas moléculas interagiram do oxigênio com a superfície do metal e  

promoveram uma maior adesão do filme (WADUMESTHRIGE et al., 2009), assim 

aumentou a porcentagem da formação de filme. 
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Figura 23 – Formação de Filme dos lubrificantes contaminados e não contaminados. a) Lpuro, L10.1 

e L10.2; b) 6 meses: Lpuro, L10.1 e L10.2; c) Lpuro; L20.1 e L20.2; d) 6 meses: Lpuro; L20.1 e L20.2; 

e) Lpuro; L100.1 e L100.2; f) 6 meses: Lpuro; L100.1 e L100.2. 

 

  

4.4.2  Diâmetro Médio das Escaras das Esferas 

 

Com a avaliação da lubricidade do ensaio do HFRR foi possível observar 

através no microscópio óptico, com ampliação de 100 vezes, a extensão da escara 

de desgaste provocada pelo ensaio. 

Ao observar no Quadro 2 as superfícies desgastadas das esferas que 

estavam em contato com os lubrificantes contaminados e não contaminados, 

a) b) 

d) c) 

e) f) 
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quando comparadas as escaras das amostras iniciais com as envelhecidas, 

observou-se que a contaminada com 2% de B100 no início presentou uma menor 

escara (164 μm) e a 2% de B20 (166,33 μm), quando envelhecida a 2% de B10 teve 

uma escara maior (165,8 μm) e a com 1% de B10 (151,2 μm) com a maior WSD. 

Todas as amostras analisadas se encontraram dentro da norma ASTM D 6079 

(2011), ou seja, o WSD das escaras tem que ter desgaste inferior a 370μm. A média 

das escaras no início foi semelhante às envelhecidas, porém as amostras 

envelhecidas tiveram o WSD um pouco menor e ao longo das escaras há ranhuras 

indicando desprendimento de partículas, que possivelmente sejam óxidos. 

  

Quadro 2 – Superfícies desgastadas das esferas em contato com os lubrificantes contaminados e 

não contaminados. 

 Amostras no Início Amostras Envelhecidas 

 
Lubrificante 

Sem 
Contaminante 

 
WSD = 168,66 µm 

 
WSD = 150 µm 

 
Lubrificante 

com 1% de B10 

 
WSD = 168,16 µm 

 
WSD = 151,2 µm 

 
Lubrificante 

com 2% de B10 

 
WSD = 169,16 µm WSD = 164,8 µm 

 
Lubrificante 

com 1% de B20 

 
WSD = 163,5 µm 

 
WSD = 162,4 µm 
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Lubrificante 

com 2% de B20 

 
WSD = 166,33 µm 

 
WSD = 165,5 µm 

 
Lubrificante 
com 1% de 

B100 

 
WSD = 170,16 µm 

 
WSD = 165,3 µm 

 
Lubrificante 
com 2% de 

B100 

 
WSD = 171,2 µm 

 
WSD = 166 µm 

  

 

4.4.3  Análise Superficial dos Contra Corpos por MEV-FEG 

 

Através da análise superficial dos contra corpos por meio do MEV, foi 

observada de forma mais detalhada a escara do desgaste promovido pelo ensaio de 

lubricidade e identificado os elementos químicos presentes na superfície.  

Dessa forma, a Figura 24 mostra as escaras dos contra corpos gerados ao 

ensaiar os lubrificantes contaminados e não contaminados, bem como a 

identificação de alguns elementos em regiões distintas. Ao analisar a superfície 

desses contra corpos foi constatado o predomínio do mecanismo de desgaste 

abrasivo, havendo sulcamento sobre os desgastes. Ao longo da escara notou-se a 

formação de regiões claras, principalmente, em lugares onde se localizam as 

ranhuras que são mais superficiais e em volta da escara, quando investigados nota-

se a presença de todos os elementos que fazem parte da composição do material. 

Segundo Ramesh et al. (2005), as regiões claras são grãos do aço que compõe o 

contra corpo que foram arrancadas pelo ensaio.  
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A análise também possibilitou observar a presença de manchas escuras em 

vários pontos e de intensidade variável, nessas foram encontradas uma alta 

presença de carbono. O comparecimento das manchas escuras indica resíduos do 

lubrificante que foram fortemente aderidos à superfície. Além dos elementos que 

constituem o aço foi encontrado ao longo da superfície oxigênio não concentrado, 

indicando a formação de óxidos. A Figura 24 “c” mostra uma partícula desprendida 

sobre o material, possivelmente tenha desprendido do material e colado novamente 

pela composição.  

 

Figura 24 – Escaras dos contras corpos dos ensaios com lubrificantes contaminados e não 

contaminado e EDS de algumas regiões: a) B10 com 1% de contaminante; b) B10 2% de 

contaminante; c) B20 com 1% de contaminante; d) B20 2% de contaminante; e) B100 com 1% de 

contaminante; f) B100 2% de contaminante; g) Sem contaminação. 
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4.4.3.1  Análise Superficial dos Contra Corpos Ensaiados com Amostras 

Envelhecidas  

 

A Figura 25 retrata as escaras dos contra corpos gerados ao ensaiar os 

lubrificantes contaminados envelhecidos e não contaminados, bem como a 

identificação de alguns elementos em regiões apontadas. Nesse sentido, o 

mecanismo de desgaste abrasivo continuou a predominar manifestando a formação 

de sulcamento sobre a escara. A dimensão do desgaste sofrido pelos contra corpos 

usando amostras envelhecidas são menores, quando comparadas as amostras 

iniciais. Ao longo da superfície dos contra corpos continuou a manifestação dos 

mesmos eventos apresentados nos ensaios com as amostras na condição inicial, a 

presença de carbonos advindos dos resíduos e partículas desprendidas. O 

aparecimento do oxigênio continuou ao longo de toda a extensão do material, 

indicando a existência de óxidos. A Figura 25 “a” apresenta uma partícula levemente 

grande que foi desprendida da superfície de outra região durante o ensaio e tenha 

se fixado nesta. 

 

Figura 25 – Escaras dos contras corpos do ensaio com lubrificantes contaminados e não 

contaminado envelhecidos e EDS de algumas regiões: a) B10 com 1% de contaminante; b) B10 2% 

de contaminante; c) B20 com 1% de contaminante; d) B20 2% de contaminante; e) B100 com 1% de 

contaminante; f) B100 2% de contaminante; g) Sem contaminação. 
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4.4.4  Análise do Lubrificante por Fluorescência de Raios X 

 

Após os ensaios tribológicos os lubrificantes contaminados e não 

contaminados passaram por análise de Fluorescência de Rios X (FRX), a fim de 

quantificar e qualificar os elementos químicos presentes nas amostras.  

Na Tabela 11 é possível notar as composições presentes nos lubrificantes 

contaminados e não contaminado, ambos ensaiados no tribômetro, também foi 

analisado o lubrificante não contaminado e não ensaiado (Lvirgem), afim de 

comparações.  Os resultados mostram a presença dos elementos que compõe o 

lubrificante (Zn; Ca; S; P; Mo; Cu; Fe) conforme ASTM D 5185-09, como os aditivos 

de antidesgaste (Zn; P; S), antioxidante (Zn; Cu; S; P), detergentes e dispersantes 

(Mg; Ca), além da presença de componentes do AISI 52100 (Mo; Cu; S e Fe), 

partículas que foram desprendidas ao longo do ensaio e que se fixaram nas 

amostras. É possível notar que a quantidade dos elementos dos antioxidantes e 

antidesgastes variaram, mas de modo geral houve um aumento, comprovando as 

análises anteriores em que há um melhoramento no desempenho do lubrificante 

evitando degradação das amostras. 
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Tabela 11 – Resultados de FXR para os lubrificantes contaminados e não contaminado ensaiados e 

o não ensaiado. 

Elementos Amostras (%) 

Lvirgem Lpuro L 10.1 L10.2 L20.1 L20.2 L100.1 L100.2 

Zn 49,56 59,30 59,03 64,55 59,63 63,88 60,79 60,60 

Ca 21,98 17,37 16,80 15,22 16,83 15,00 16,59 16,51 

S 19,75 14,53 14,06 12,80 14,00 12,38 13,84 13,81 

P 4,25 3,68 3,51 3,26 3,45 3,15 3,46 3,41 

Mo 2,47 2,93 3,19 3,03 2,69 3,23 3,17 3,13 

Cu 0,99 - 1,25 - 1,34 1,20 - 1,38 

Mg - 1,18 1,20 1,14 1,05 1,16 1,13 1,16 

Fe 0,96 1,01 0,96 - 1,01 - 1,01 - 

 

As análises por meio desta técnica também foram repetidas para as amostras 

envelhecidas podendo ser observadas na Tabela 12. Os resultados mostram que 

quase não houve alteração no Zn, elemento presente na molécula de ZDDP, 

comprovando que presença do contaminante ao longo do tempo melhora o 

significativamente o desempenho do lubrificante. Quanto maior a presença das 

moléculas de ésteres saturados ao longo do tempo menor é o desgaste sofrido pelo 

aço, ou seja, há uma redução dos elementos que compõe o aço, pois eles pouco 

foram desprendidos ao longo do ensaio, isto é possível notar quando se compara 

aos resultados anteriores. 

 

Tabela 12 – Resultados de FXR para os lubrificantes contaminados, não contaminados ensaiados 

envelhecidos e o não ensaiado. 

Elementos Amostras (%) 

Lvirgem Lpuro L 10.1 L10.2 L20.1 L20.2 L100.1 L100.2 

Zn 49,56 59,30 59,03 64,55 59,63 63,88 60,79 60,60 

Ca 21,98 17,37 16,80 15,22 16,83 15,00 16,59 16,51 

S 19,75 14,53 14,06 12,80 14,00 12,38 13,84 13,81 

P 4,25 3,68 3,51 3,26 3,45 3,15 3,46 3,41 

Mo 2,47 2,93 3,19 3,03 2,69 3,23 3,17 3,13 

Cu 0,99  1,25  1,34 1,20  1,38 

Mg  1,18 1,20 1,14 1,05 1,16 1,13 1,16 

Fe 0,96 1,01 0,96  1,01  1,01  
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5 Conclusões 

 

● A caracterização físico-química dos lubrificantes contaminados com biodiesel e 

misturas apresentaram resultados dentro dos padrões de qualidade, contudo não 

tiveram uma linearidade mediante à presença do contaminante.  

● As amostras envelhecidas aumentaram insignificantemente a quantidade dos 

ésteres saturados, proporcionando um aumento da acidez até o limite permitido pela 

ANP e diminuindo a estabilidade oxidativa. 

● Os ensaios tribológicos revelaram que o biodiesel é solúvel no lubrificante. As 

amostras se comportaram normalmente, mas as que são envelhecidas diminuíram a 

instabilidade do lubrificante. 

● Ao observar o desgaste promovido pelos ensaios no HFRR, constatou-se a 

predominância do mecanismo de desgaste abrasivo. As esferas ensaiadas com as 

amostras envelhecidas tiveram mudanças na morfologia de desgastes e ao longo da 

superfície do par tribológico, ensaiados com os dois tipos de amostras, houve o 

surgimento de óxidos. 

● A presença do biodiesel em contato por muito tempo com o lubrificante influenciou 

o seu comportamento, mas apenas porcentagem de 1% e 2% de contaminante não 

exerce grandes danos à lubricidade. Logo este comportamento só ocorreu, devido o 

lubrificante contaminado estar mantido em condições naturais, até a data limite de 

uso informado pelo fabricante e sem contato prolongado com metal.   
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