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RESUMO
Com o passar dos anos e o aumento da tecnologia envolvida, as indústrias de
lubrificantes têm sentido severas mudanças e a demanda global de óleos básicos
fica cada vez maior. Frente a este cenário, novos óleos básicos com diferentes
características aparecem no mercado a cada dia e as mudanças nas suas
propriedades têm um grande efeito para a indústria de lubrificantes, onde simples
características químicas como o conteúdo de carbono aromático, parafínico e
naftênico, alteram ou condicionam grandezas físicas de um produto final como as de
uma graxa lubrificante. Tais alterações impactam diretamente na aplicação final do
produto. A fim de verificar as alterações que os conteúdos de carbono proporcionam
a uma graxa de poliuréia, alguns ensaios físico químicos conforme normas como a
ASTM, DIN e PVW foram realizados para verificar influências ou tendências
atribuídas à graxa lubrificante. Neste trabalho foram geradas sete amostras,
variando quatro óleos básicos diferentes, onde foi constatado, com base nos
resultados obtidos, que o conteúdo de carbono parafínico dos óleos básicos afeta
diretamente o ponto de fluidez e por consequência a pressão de escoamento da
graxa lubrificante, tendo sido identificada uma relação de proporção direta entre as
grandezas ponto de fluidez e pressão de escoamento. Foi evidenciado também que
o conteúdo de carbono naftênico tem influência direta sobre o ponto de fulgor e por
consequência sobre a perda por evaporação da graxa lubrificante, tendo sido
constatada uma relação de proporção inversa entre as grandezas ponto de fulgor e
perda por evaporação. No entanto, outras grandezas físicas da graxa lubrificante
como densidade, estabilidade a oxidação e separação de óleo não obtiveram
alterações significativas quando os conteúdos de carbono são alterados ou não
acompanham uma relação de causa efeito clara, dificultando uma avaliação isolada.
Os resultados encontrados sugerem que o conhecimento mais aprofundado da
composição química pode ajudar na seleção de óleos básicos e aditivos para
atender às especificações de produtos futuro.

Palavras Chaves: Óleos; Graxas; Correlação; Carbono; Propriedades.

ABSTRACT
Comparative study of the aromatic, naphthenic and paraffinic carbon
contents of basic oils in relation to the physical chemical properties of a
polyurea grease.
Over the years, with the increase of the technology involved, the lubricant
industries have suffered severe changes and the global demand for base oils is
bigger every time increasing. Facing this scenario, new base oils with different
characteristics appear on the market every day and these changes in the base oil
properties have a great effect for the lubricant industry, where simple chemical
characteristics of base oils as the aromatic carbon content, paraffinic and naphthenic,
alter or affect physical greatness of a final product, such as a lubricating grease.
Such changes directly impact the final product application. In order to verify the
changes that the carbon contents provide to a grease polyurea, some tests in
accordance with standards such as ASTM, DIN and PVW were set to verify any
influence or tendency attributed to grease. In this work seven samples were
generated, varying four different basic oils, where it was evidenced, it was shown,
based on the results obtained, that paraffinic carbon content of the base oil directly
affects the pour point and therefore the pressure flow of the lubricating grease, it has
been identified a directly proportional relation between pour point magnitudes, and
flow pressure. It was also shown that the naphthenic carbon content has a direct
influence on the flash point and therefore on the evaporation loss of lubricating
grease, it has been shown a relation inverse of proportion between the flash point
and evaporation loss magnitudes. However, other physical quantities of grease ,as
such density, oxidation stability and oil separation do not undergo significant changes
when the carbon content is changed or do not follow a clear cause effect, hindering
an isolated evaluation. These results suggest that further knowledge of the chemical
composition could help in the selection of base oils and additives to meet the
specifications of future products.

Keywords: Oils; Greases; Correlation; Carbon; Properties.

Lista de Ilustrações
Figura 1: Cenário da demanda global de óleo básico. .............................................. 16
Figura 2: Modelos de atritos. ..................................................................................... 21
Figura 3: Esquema simplificado da produção de óleos lubrificantes. ........................ 22
Figura 4: Molécula de óleo. ....................................................................................... 26
Figura 5: Fluxograma de processo e produtos. ......................................................... 27
Figura 6: Composição de uma graxa lubrificante. ..................................................... 29
Figura 7: Esquema utilizado para a interpretação e discussão de resultados. .......... 54
Figura 8: Penetrômetro analógico. ............................................................................ 59
Figura 10: Ilustração do funcionamento do penetrômetro. ........................................ 59
Figura 10: Caçapas de ponto de gota ....................................................................... 60
Figura 11: Ilustração do sistema completo de pressão de escoamento .................... 61
Figura 12: Sistema completo para ensaio de pressão de escoamento ..................... 62
Figura 13: Caçapas antes e depois do ensaio de perda por evaporação. ................ 63
Figura 14: Picnômetro ............................................................................................... 64
Figura 15: Ilustração do sistema completo de estabilidade a oxidação..................... 64
Figura 16: Parte inferior do vaso de pressão do ensaio de estabilidade a oxidação . 65

Tabela 1: Principais propriedades dos óleos básicos. ............................................... 24
Tabela 2: Classificação de óleos básicos. ................................................................. 25
Tabela 3: Classificação e propriedades dos óleos básicos (API e ATIEL). ............... 27
Tabela 4: Classificação NLGI. ................................................................................... 35
Tabela 5: Diferentes constituintes de graxas lubrificantes ........................................ 39
Tabela 6: Levantamento global da produção de graxa NLGI 2012. .......................... 40
Tabela 7: Descrição das buscas realizadas para análise do Estado da arte. ........... 43
Tabela 8: Fontes de informações utilizadas no Estado da Arte................................. 44

Tabela 9: Especificações técnicas do óleo básico Brigth Stock. ............................... 49
Tabela 10: Especificações técnicas do óleo básico NH-140. .................................... 50
Tabela 11: Especificações técnicas do óleo básico SR 130. .................................... 51
Tabela 12: Especificações técnicas do óleo básico Base Stock 130. ....................... 52
Tabela 13: Proporções das amostras de óleos. ........................................................ 52
Tabela 14: Proporções de amostras de graxas. ........................................................ 53
Tabela 15: Teor de carbono dos óleos utilizados ...................................................... 54
Tabela 16: Resultados dos ensaios referentes a cada amostra ................................ 66
Tabela 18: Resultados de penetração trabalhada 1 .................................................. 74
Tabela 19: Resultados de penetração trabalhada 2 .................................................. 75
Tabela 20: Resultados de Ponto de Gota ................................................................. 75
Tabela 21: Resultados de Pressão de Escoamento 20 °C ........................................ 76
Tabela 22: Resultados de Pressão de Escoamento -35 °C ...................................... 76
Tabela 23: Resultados de Perda por Evaporação ..................................................... 77
Tabela 24: Resultados de Densidade ....................................................................... 77
Tabela 25: Resultados de Estabilidade a Oxidação .................................................. 78

Gráfico 1: Produção de graxa do mundo. .................................................................. 34
Gráfico 2: Utilização mundial de graxa lubrificante. ................................................... 34
Gráfico3: Bombeabilidade sobre Grau NLGI ............................................................. 36
Gráfico 4: Percentual de produção de graxa por tipo de espessante de 2012. ......... 40
Gráfico 5: Efeito o conteúdo de carbono parafínico sobre a viscosidade cinemática
(40°C). ................................................................................................................ 67
Gráfico 6: Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre o ponto de fluidez. ........ 69
Gráfico 7: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a viscosidade cinemática
a100°C ................................................................................................................ 71
Gráfico 8: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre o ponto de fulgor. ........... 72

Gráfico 9: Efeito do ponto de fluidez sobre a pressão de escoamento (-35°C). ........ 79
Gráfico 10: Efeito do ponto de fluidez sobre a perda por evaporação....................... 80
Gráfico 11: Efeito do ponto de fulgor sobre a pressão de escoamento (-35°C). ....... 82
Gráfico 12: Efeito do ponto de fulgor sobre a perda por evaporação. ....................... 83
Gráfico 13: Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a pressão de
escoamento -35°C .............................................................................................. 85
Gráfico 14: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a perda por evaporação.
............................................................................................................................ 87
Gráfico 15: Resultados de penetração trabalhada 1 e sua faixa de especificação ... 89
Gráfico 16: Resultados de penetração trabalhada 2 e sua faixa de especificação ... 90
Gráfico 17: Resultados de ponto de gota e sua faixa de especificação .................... 91
Gráfico 18: Resultados de pressão de escoamento 20°C e sua faixa de
especificação. ..................................................................................................... 93
Gráfico 19:Resultados de densidade e sua faixa de especificação. .......................... 94
Gráfico 20:Resultados de estabilidade a oxidação e sua faixa de especificação. ..... 96

Lista de abreviaturas e siglas
ANP

Agencia Nacional de Petróleo

API

American Petroleum Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATIEL

Associação Técnica de Indústria Europeia de Lubrificantes

Ca

Carbono Aromático

Cn

Carbono Naftênico

Cp

Carbono Parafínico

Cst

Centistokes

DIN

Deutsches Institut für Normung

ELGI

European Lubricating Grease Institute

IR

Infravermelho

IV

Índice de Viscosidade

NBR

Normas Brasileiras Registradas

NLGI

National Lubricating Grease Institute

NH

Naftênico hidrogenado

MP

Matéria Prima

PAO

Polialfaolefinas

PF

Produto Final

PI

Produto Acabado

PIB

Poli-Isobuteno

PIOs

Poli-interna-olefina

POEs

Poliol-ésteres

PVW

Volkswagen Test

SAE

Society of Automotive Engines

SI

Sistema Internacional de Unidades

VHVI

Very High Viscosity Index

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 16

2

OBJETIVOS ....................................................................................................... 19

2.1 Objetivos Gerais .................................................................................................. 19
2.2
3

Objetivos Específicos ................................................................................... 19
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 20

3.1

Lubrificação .................................................................................................. 20

3.1.1

Atrito ............................................................................................................. 20

3.1.2

Lubrificantes ................................................................................................. 21

3.1.3

Funções dos Lubrificantes ........................................................................... 22

3.2

Estruturas dos Óleos Lubrificantes............................................................... 23

3.2.1

Óleos Básicos .............................................................................................. 23

3.3

Graxas Lubrificantes .................................................................................... 28

3.4

História da graxa .......................................................................................... 30

3.5

Formulação de graxas.................................................................................. 31

3.6

Função da graxa lubrificante ........................................................................ 32

3.7

Uso de graxas e aplicações ......................................................................... 33

3.8

Propriedades das graxas ............................................................................. 35

3.9

Seleção de graxa ......................................................................................... 37

3.9.1

Óleo básico em graxas lubrificantes............................................................. 37

3.9.2

Óleo Mineral ................................................................................................. 38

3.10

Espessante .................................................................................................. 38

3.10.1 Sabão Espessante ....................................................................................... 41
3.10.2 Sabão metálico complexo ............................................................................ 41
3.10.3 Sabão não espessante................................................................................. 42
3.10.4 Sabão orgânico ............................................................................................ 42
4

ESTADO DA ARTE ............................................................................................ 43

4.1

Correlação “Óleos básicos e seus teores de carbonos” ............................... 44

4.2

Correlação “Óleos básicos com as graxas lubrificantes”.............................. 46

4.3

Correlação “Teor de carbono dos óleos básicos e graxas lubrificantes” ...... 47

5

MATERIAIS E MÉTODOS.................................................................................. 49

5.1

Materiais ....................................................................................................... 49

5.1.1

Óleo Básico Brigth Stock.............................................................................. 49

5.1.2

Óleo Básico NH – 140 .................................................................................. 50

5.1.3

Óleo Básico SR 130 ..................................................................................... 50

5.1.4

Óleo Básico Base Stock 130 ........................................................................ 51

5.2

Formulação das amostras ............................................................................ 52

5.3

Metodologias de ensaios.............................................................................. 54

5.3.1

Desenvolvimento experimental para realização dos ensaios ....................... 55

5.4

Equipamentos e metodologias ..................................................................... 56

5.4.1

Ensaios para avaliação dos óleos lubrificantes ............................................ 56

5.4.1.1 Viscosidade 40 °C e 100 °C ......................................................................... 56
5.4.1.2 Densidade .................................................................................................... 57
5.4.1.3 Ponto de Fluidez .......................................................................................... 57
5.4.1.4 Ponto de Fulgor ............................................................................................ 58
5.4.2

Ensaios para avaliação das graxas lubrificantes .......................................... 58

5.4.2.1 Consistência (ASTM D 217) ......................................................................... 58
5.4.2.2 Ponto de Gota (ASTM D 2265) .................................................................... 59
5.4.2.3 Pressão de Escoamento a 20 °C e -35 °C (DIN 51805) ............................... 60
5.4.2.4 Perda por Evaporação (DIN 58397) ............................................................. 62
5.4.2.5 Densidade (ASTM D 4052) .......................................................................... 63
5.4.2.6 Estabilidade a Oxidação (ASTM D 942) ....................................................... 64
6

RESULTADOS E DISCUSSÕES ....................................................................... 66

6.1

Resultados dos ensaios físico químicos dos óleos. ..................................... 66

6.2

Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre as propriedades dos

óleos..... ..................................................................................................................... 66
6.2.1

Viscosidade cinemática a 40°C .................................................................... 67

6.2.2

Ponto de fluidez ........................................................................................... 68

6.3

Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre as propriedades dos

óleos..... ..................................................................................................................... 70
6.3.1

Viscosidade cinemática 100 °C .................................................................... 70

6.3.2

Ponto de fulgor ............................................................................................. 72

6.4

Efeito do conteúdo de carbono aromático sobre as propriedades dos

óleos..... ..................................................................................................................... 73

6.5

Resultados dos ensaios físico químicos das graxas lubrificantes. ............... 74

6.5.1

Penetração trabalhada1 ............................................................................... 74

6.5.2

Penetração trabalhada 2 .............................................................................. 74

6.5.3

Ponto de gota ............................................................................................... 75

6.5.4

Pressão de escoamento 20 °C ..................................................................... 75

6.5.5

Pressão de escoamento -35 °C ................................................................... 76

6.5.6

Perda por evaporação .................................................................................. 76

6.5.7

Densidade .................................................................................................... 77

6.5.8

Estabilidade a oxidação ............................................................................... 77

6.6

Efeito do ponto de fluidez sobre as propriedades das graxas. ..................... 78

6.6.1

Pressão de escoamento a -35 °C ................................................................ 78

6.6.2

Perda por evaporação .................................................................................. 79

6.7

Efeito do ponto de fulgor sobre as propriedades das graxas ....................... 81

6.7.1

Pressão de escoamento a -35 °C ................................................................ 81

6.7.2

Perda por evaporação. ................................................................................. 82

6.8

Efeito dos conteúdos de carbono dos óleos sobre grandezas físico químicas

das graxas lubrificantes. ............................................................................................ 83
6.8.1

Pressão de escoamento (-35°C) .................................................................. 84

6.8.2

Perda por evaporação .................................................................................. 86

6.9

Atendimento a especificações técnicas........................................................ 88

6.9.1

Penetração trabalhada 1 .............................................................................. 88

6.9.2

Penetração trabalhada 2 .............................................................................. 89

6.9.3

Ponto de gota ............................................................................................... 90

6.9.4

Pressão de escoamento a 20 °C .................................................................. 92

6.9.5

Densidade .................................................................................................... 94

6.9.6

Estabilidade a oxidação ............................................................................... 95

7

CONCLUSÃO ..................................................................................................... 97

TRABALHOS FUTUROS........................................................................................ 100
REFERÊNCIAS....................................................................................................... 101

16

1

INTRODUÇÃO
As alterações fundamentais pelas quais as indústrias de óleos base têm

passado os últimos anos foram marcadas pelo rápido crescimento da capacidade de
produção de óleos básicos cuja classificação será realizada em maior detalhamento
no item 3.2.1 de acordo com a Tabela 3 onde é possível verificar a classificação de
acordo com as propriedades dos mesmos, por exemplo, óleos básicos dos grupos II
(provenientes da destilação fracionada do petróleo seguida de refino por um
processo de purificação por hidrotratamento) óleos do grupo III (produzidos através
de um hidrotratamento adicional de óleos do grupo II), enquanto a disponibilidade de
óleos do grupo I (provenientes da destilação fracionada do petróleo seguida de
refino por um processo de extração por solvente) tem diminuído consideravelmente.
Conforme observado na Figura 1 para as estatísticas de produção de óleos básicos
dos anos de 2012 e 2014, pode-se perceber como o grupo I parafínico, passou de
51% do total em 2012 para 44% em 2014, enquanto os óleos básicos do grupo II
obtiveram um aumento de 28 % para 34 % respectivamente. Projeções da situação
de oferta e demanda da base das indústrias de petróleo para 2019 revelam que os
grupos II e III juntos terão capacidade de exceder a demanda global. Isto irá resultar
em uma maior consolidação no setor de petróleo base no futuro, e com maiores
custos de produção e um mercado encolhendo, mais refinarias do grupo I vão
provavelmente chegar perto da capacidade das novas refinarias de grupo II e III.
(SERRA-HOLM, 2011).
Figura 1: Cenário da demanda global de óleo básico.

Fonte: Adaptado de (Norrby e Zambranp, 2015).

A consequência dessas mudanças é que a oferta da indústria de petróleo não
é mais adequada para as exigências da indústria de lubrificantes. Estes requisitos
são geralmente definidos nos termos de produtos que têm alta viscosidade e/ou
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elevado grau de solvência. Avaliando-se a viscosidade que pode ser obtida a partir
dos grupos I, II e III, fica evidenciado que as refinarias do grupo II podem produzir
com um máximo de viscosidade por volta de 100 mm²/s a 40°C ou o que são os
óleos básicos conhecidos como neutros pesados e que o rendimento sobre esses
produtos é muito menor nas refinarias do grupo I. (SERRA-HOLM, 2011). Outra
consequência da mudança dos óleos básicos dos grupos I, II e III é uma perda de
solvência dos produtos, por terem seus teores de hidrocarbonetos aromáticos a
partir de cerca de 10% para óleos parafínicos do grupo I para menos que 1% para
os óleos parafínicos dos grupos II e III, assim o poder de solvência dos óleos é
drasticamente reduzido.
Isto tem consequências graves em aplicações industriais onde um maior valor
de solvência é requerido, por causa de uma carga alta de aditivos na formulação, ou
porque é aguardado do lubrificante manter a máquina livre de depósitos e para
dissolver contaminantes. É importante ressaltar que o uso do conteúdo aromático
como uma indicação de solvência só funciona entre os óleos semelhantes, e que
óleos naftênicos estão disponíveis na refinação em diferentes graus de conteúdo
aromático e viscosidade, a razão para isso é a maior quantidade de moléculas
naftênicas no óleo. As indústrias lubrificantes reagiram de forma compreensiva a
essas alterações visto que tradicionalmente óleos e graxas lubrificantes têm suas
formulações baseadas nas misturas de um ou dois óleos básicos. Por exemplo, é
uma prática comum na lubrificação industrial, usar dois óleos básicos diferentes,
geralmente parafínicos do grupo I e naftênicos do grupo V na fabricação de graxas.
Estas formulações tradicionais foram criadas em mercados onde a disponibilidade
de materiais foi dada como certa, algo que resultou em uma cultura conservadora,
onde os principais motivos na alteração das formulações foram as reduções de
preço das matérias primas, o cumprimento de especificações ambientais, de saúde e
aspectos de segurança.
Devido ao acréscimo de complexidade dos abastecimentos de matériasprimas tradicionais, e conjunto com a sempre crescente exigência sobre o
desempenho e o ambiente, os produtores de lubrificantes começaram a mudar a
maneira de olhar para os óleos básicos, de serem simplesmente únicos, para fazer
parte de uma formulação complexa, onde eles têm um papel de aditivo na obtenção
de um desejado desempenho. Esta complexidade resulta na utilização generalizada
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na base de misturas de óleos em formulação dos lubrificantes. Segundo alguns
relatos, até 80% das formulações comerciais modernas são baseadas em dois ou
mais óleos básicos. (SULLIVAN, 2013).
Na indústria de lubrificantes, diferentes tipos de óleos básicos são misturados
quando um ou mais não fornecem as características desejadas para a formulação.
Essas características podem ser, por exemplo, viscosidade, solvência, volatilidade
ou uma combinação dessas propriedades, dentre outras. Tais características podem
ser avaliadas tanto nos óleos lubrificantes quanto nas graxas lubrificantes.
As graxas lubrificantes são mais utilizadas no mercado de lubrificantes do que
os óleos lubrificantes devido às vantagens que elas empregam em relação aos
outros lubrificantes. Suas desvantagens devem ser consideradas de acordo com a
aplicação do cliente, mas todas elas podem ser trabalhadas com os objetivos de
melhora-las e ajustar suas aplicações conforme a necessidade.
Para economizar tempo e dinheiro, correlações empíricas têm sido usadas na
indústria de óleos e graxas lubrificantes com o intuito de facilitar a predição das
propriedades

dessas

misturas, de forma que não

sejam

feitas

análises

desnecessárias do produto no laboratório. A fim de estudar essas características
mais profundamente este trabalho foi proposto com o intuito de produzir lotes de
graxas destacando as mesmas com teores de óleos básicos aromático, naftênico ou
parafínico, com o objetivo de encontrar correlações entre as características físicoquímicas de uma graxa à base de óleo mineral, poliuréia e lubrificantes sólidos e o
óleo básico predominante da mesma.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sistemático buscando-se
elucidar o efeito da alteração das proporções dos teores de carbono aromáticos,
naftênicos e parafínicos nas propriedades finais de uma graxa a base de poliuréia
com

lubrificantes

sólidos

quando

formulada

com

óleos

básicos

minerais

pertencentes a diferentes categorias.

2.2

Objetivos Específicos
Verificação de possíveis correlações entre os teores de carbonos parafínico,

naftênico e aromático com as propriedades físico químicas das amostras de óleos
básicos empregadas para formulação do produto final de interesse.
Verificação de possíveis correlações entre as propriedades físico químicas
das graxas lubrificantes produzidas em laboratório e as propriedades físico químicas
das amostras de óleos básicos utilizados para a produção das mesmas.
Verificação de possíveis correlações entre os teores de carbonos parafínico,
naftênico e aromático com as propriedades físico químicas da graxa lubrificante.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Lubrificação
A lubrificação consiste em introduzir uma substância apropriada entre

superfícies sólidas que estejam em contato entre si e que executam movimentos
relativos. Essa substância apropriada normalmente é um óleo ou uma graxa que
possui a função de diminuir o contato direto entre as superfícies sólidas.
Quando cobertos por um óleo ou graxa lubrificante, os pontos de atrito das
superfícies sólidas fazem com que o atrito sólido seja substituído pelo atrito fluido, ou
seja, em atrito entre uma superfície sólida e um fluido. Nessas condições, o
desgaste entre as superfícies será drasticamente reduzido.

3.1.1 Atrito
O atrito é a resistência que se opõe ao movimento, esta resistência é medida
por uma força de atrito e é encontrado em qualquer tipo de movimento entre sólidos,
líquidos ou gases. Se levarmos em conta o movimento entre sólidos o atrito é
definido como a resistência que se obtém ao movimentar um corpo sobre o outro.
(SENAI, 1997).
Podemos afirmar que o menor tipo de atrito que existe é o dos gases, vindo a
seguir os dos fluidos e, por fim, os dos sólidos. Como o atrito fluido é sempre menor
que o atrito sólido, a lubrificação consiste na interposição de uma substância fluida
entre duas superfícies, evitando, assim, o contato sólido com sólido, e produzindo o
atrito fluido. O aquecimento entre peças, perda de energia pelo agarramento das
peças, ruídos e desgastes são provocados quando não é evitado o contato entre
sólido com sólido. (SENAI, 1997).
Com o tempo as máquinas sofrem desgastes, necessitando de lubrificantes
adequados para prolongar sua utilização. A lubrificação evita o contato direto entre
as superfícies, sendo considerada uma forma primária de manutenção preventiva. A
utilização do lubrificante reduz o atrito e o desgaste das partes envolvidas, melhora o
rendimento dos equipamentos e ainda impede e/ou diminui as quebras dos
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componentes das máquinas, aumentando a vida útil e eficiência de trabalho dos
equipamentos para produção. (MARJORIE, 2011)
Existem dois tipos de atrito, o atrito de rolamento e o atrito de deslizamento.
No atrito de rolamento, os pontos sucessivos de um corpo entram em contato com
os pontos sucessivos do outro, já no atrito de deslizamento, os pontos de um corpo
ficam em contato com pontos sucessivos do outro, logo podemos afirmar que o atrito
de rolamento é bem menor do que o atrito de deslizamento. (SENAI, 1997). A Figura
2 mostra os dois modelos de atritos.
Figura 2: Modelos de atritos.

Atrito de rolamento

Atrito de deslizamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Os equipamentos necessitam da lubrificação, pois possuem superfícies que
se movem, deslizando, rolando, avançando ou retrocedendo. Quando ocorre o
contato direto entre as superfícies, o atrito conduzirá a altas temperaturas entre as
peças, ocasionando o desgaste no local. Assim, a interposição de um lubrificante
entre essas superfícies previne ou reduz o contato direto entre elas. Sem
lubrificação, grande parte das máquinas apresentaria problemas de uma forma
prematura. (PIRRO e WESSOL, 2001).
É aceito que mais de 60% de todas as falhas mecânicas estão diretamente
relacionadas a práticas de lubrificação insuficientes ou impróprias. (BANNISTER,
1996).

3.1.2 Lubrificantes
Lubrificante é um material de fácil deformação que apresenta ligações
secundárias fracas. É um fluido utilizado para diminuir a fricção entre as partes
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sólidas criando uma camada impermeável, reduzindo o aquecimento e evitando que
aquelas em movimento provoquem atrito ou se desgastem. (LIMA, 2009).
Os óleos lubrificantes apresentam certas características próprias que lhes são
conferidas pela sua composição química (resultante do petróleo bruto), pelo tipo de
refino, pelos tratamentos adicionais realizados e pelos aditivos utilizados. (TEXACO,
2005). A Figura 3 apresenta um esquema simplificado da produção de óleos ou
graxas lubrificantes, onde “MP é abreviação de matéria prima”, “PI é abreviação de
produto intermediário” e “PF é abreviação de produto final”.

Figura 3: Esquema simplificado da produção de óleos lubrificantes.

Básico 1 “MP”
Básico 2 “MP”

Tacho de mistura “PI”

Óleo pronto “PF”

Aditivos “MP”

Fonte: Adaptado de (TEXACO, 2005).

O material lubrificante é caracterizado por possuir uma tensão de
cisalhamento menor que a dos materiais das superfícies envolvidas e sua utilização
resulta em um afastamento entre elas. Nos casos em que a espessura da camada
lubrificante não é capaz de evitar o contato entre as partes móveis, ainda ocorre a
proteção, visto que suas moléculas podem ser adsorvidas pelas superfícies fazendo
com que não aconteça o desgaste acentuado. (HUTCHINGS, 1992).

3.1.3 Funções dos Lubrificantes
As principais funções dos lubrificantes, nas mais diversas aplicações, são as
seguintes:
•

A separação de peças móveis é de extrema importância, a fim de reduzir o
atrito e evitar o desgaste. O controle de atrito que age transformando o atrito
sólido em atrito fluido, evitando assim a perda de energia;
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•

Através da cobertura das superfícies os lubrificantes protegem contra a
corrosão, do contato com o oxigênio e a água, logo esse controle de corrosão
evita que a ação de ácidos destrua os metais;

•

O amortecimento de choques que transfere a energia mecânica para energia
fluida (como nos amortecedores de automóveis) e amortecendo o choque dos
dentes de engrenagens;

•

O controle da temperatura que age absorvendo o calor gerado pelo contato
das superfícies, a elevação de temperatura do local devido ao atrito
decorrente do contato pode ser suficiente para amolecer ou quase provocar a
fusão do material. Logo a transferência de calor é muito importante.

•

A transmissão de força que funciona como meio hidráulico, transmitindo força
com um mínimo de perda, por exemplo, os sistemas hidráulicos utilizados em
elevadores para automóveis.

•

A vedação que impede a saída de lubrificantes e a entrada de partículas
estranhas, impedindo a entrada de outros fluidos ou gases.
A qualidade de um lubrificante é comprovada somente após aplicações e

avaliações de seu desempenho em serviço, o qual está relacionado à composição
química do lubrificante, resultante do petróleo bruto, do refino dos aditivos e do
balanceamento da formulação (CARRETEIRO 2006).

3.2

Estruturas dos Óleos Lubrificantes

3.2.1 Óleos Básicos
Nas refinarias, o petróleo é processado e uma grande quantidade de
subprodutos é obtida. Algumas das refinarias possuem unidades especiais para
tratamento e processamento destes subprodutos que depois de tratados serão
denominados “óleos básicos”. (TEXACO, 2005).
A base que constitui a parte principal de um lubrificante é quase
invariavelmente feita partir de um mistura de dois ou mais componentes, geralmente
referidos como óleos básicos. Estes podem ser óleos derivados do petróleo, mas
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cada vez mais, outras bases químicas estão sendo utilizadas como substitutos
parciais ou integrais dos óleos minerais. No entanto, um dos requisitos impostos a
estes substitutos é que sejam miscíveis com frações de petróleo, a fim de evitar
problemas decorrentes de utilização de diferentes tipos e marcas de óleos
misturados. Os óleos básicos são a matéria-prima para a produção dos lubrificantes
(CAINES; HAYCOCK, 2004).
O petróleo dá origem a vários óleos básicos, quais sejam: parafínicos,
naftênicos, aromáticos, óleos brancos, óleos básicos com índice de viscosidade
muito alta – VHVI (very high viscosity index) e os básicos sintéticos de
Polialfaolefinas (PAO).
Os óleos básicos VHVI consistem de estruturas principalmente parafínicas,
embora também possam apresentar estruturas naftênicas. Eles têm baixos níveis de
enxofre e nitrogenados, possuem índice de viscosidade muito elevado, mas eles
também têm baixa volatilidade, possuem também boa estabilidade à oxidação e
baixo ponto de fluidez em comparação com os óleos básicos do grupo I e II. A
Tabela 1 compara as características dos óleos básicos.
Tabela 1: Principais propriedades dos óleos básicos.
Propriedade do Óleo

Parafínicos

Naftênicos

Aromáticos

Índice de viscosidade
Volatilidade
Fluidez à baixa temperatura
Ponto de fluidez

Excelente
Baixa
Baixa
Baixo

Ruim a bom
Média
Boa
Bom

Ruim
Alta
Boa
Excelente

Relação viscosidade - pressão

Baixo

Boa

Excelente

Oxidação / estabilidade térmica
Solvência para aditivos
Toxicidade
Biodegradação
Fonte: Adaptado de (RIZVI, 2009).

Excelente
Baixa
Nenhuma
Alta

Ruim à boa
Boa
Baixa
Média

Ruim
Excelente
Alta
Baixa

As estruturas de hidrocarbonetos que podem estar presentes nos óleos
básicos minerais derivados do petróleo são: a parafínica (hidrocarbonetos de cadeia
linear ou ramificada), a naftênica (cicloparafinas) e a aromática (alquilbenzenos e
outras estruturas com múltiplos anéis). Os óleos básicos minerais são denominados
fazendo referência ao tipo de estrutura mais preponderante na sua composição
(CAINES; HAYCOCK, 2004). A Tabela 2 mostra os tipos preponderantes de cadeias
de hidrocarbonetos nos óleos básicos e suas aplicações mais comuns.
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Tabela 2: Classificação de óleos básicos.
Tipo

Algumas

Ligação

aplicações

CH3

Extensores e

CH3

Óleos

emolientes na

Básicos

CH3

Aromáticos

indústria de
borracha.

Óleos para

CH3
CH3

Óleos
Básicos
Naftênicos

transformadores,
compressores de
refrigeração e
compressores de
ar.

Óleos
Básicos
Parafínicos

Óleos de motor,
óleos hidráulicos
e óleos de
engrenagens.

Fonte: Adaptado de (TEXACO, 2005).

As estruturas dos parafínicos possuem cadeias lineares ou ramificadas. As
parafinas são do tipo reto de N-alcanos. No ponto de nuvem, as parafinas começam
a se cristalizar, o que conduz a um sistema de duas fases. Os óleos que são
utilizados em climas frios devem possuir o teor de parafina reduzido.
As estruturas dos naftênicos também são chamadas de cicloalcanos.
Possuindo excelentes propriedades de baixa temperatura e melhor solubilidade do
que os N-alcanos, a estrutura do anel pode ter cinco, seis ou sete carbonos, sendo
seis o número predominante.
Moléculas aromáticas são estruturas com alternância de ligações duplas. Elas
são totalmente diferentes das moléculas parafínicas e naftênicas, química e
fisicamente. Quase todo o enxofre e nitrogênio em um óleo estão presentes nas
suas estruturas aromáticas. Aromáticos podem estar presentes tanto na forma de
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mono aromáticos e poli aromáticos.

Poli aromáticos possuem vários anéis

aromáticos diretamente adjacentes uns aos outros. (NYNAS, 2004)
A Figura 4 ilustra uma típica molécula de óleo. Existem vários métodos para
caracterizar o tipo de óleo, uma maneira é a analise pelo tipo de carbono, uma
dessas medidas é a quantidade de átomos de carbono ligados a estruturas
aromáticas ou parafínicas usando a técnica de espectroscopia IR (infravermelho).
(NYNAS, 2004).
Figura 4: Molécula de óleo.

Fonte: Adaptado de (NYNAS, 2004).

Os óleos básicos contêm relativamente pequenas quantidades de compostos
nitrogenados, mas eles têm um efeito importante no caráter de um óleo. Eles podem
agir de maneiras diferentes, tais como: Indicadores de oxidação; Inibidores de
oxidação e passivação do cobre.
Os óleos lubrificantes básicos são classificados de acordo com as suas
propriedades e desta forma permitem a comparação comercial e a possível
substituição no processo de produção dos óleos lubrificantes. O Instituto Americano
de Petróleo (API, do inglês American Petroleum Institute) e a Associação Técnica de
Indústria Europeia de Lubrificantes (ATIEL, do francês Association Technique de
L’Industrie Européenne des Lubrifiants) classificaram os óleos conforme mostrado na
Tabela 3.
Para permitir que os diferentes grupos de básicos possam ser comparáveis
comercialmente e substituíveis no processo de produção de lubrificantes, os óleos
básicos foram classificados em grupos que levam em consideração as seguintes
propriedades: Índice de viscosidade (IV); Percentual de saturados e o teor de
enxofre (TEXACO, 2005).
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Tabela 3: Classificação e propriedades dos óleos básicos (API e ATIEL).
Grupo
Enxofre (% peso)
Saturados (% volume)
Índice de Viscosidade
I
> 0,03
< 90
80 - 119
II
≤ 0,03
≥ 90
80 - 119
III
≤ 0,03
≥ 90
≥ 120
IV
Todos Polialfaolefinas (PAOs)
V
Óleos naftênicos, óleos minerais brancos, ésteres. Óleos vegetais e Poliglicóis
VI
Poli-interna-olefina (PIOs)
Fonte: Adaptado de (TORBACKE, RUDOLPHI E KASSFELD, 2014)

O tratamento dos básicos está em constante evolução, com o objetivo de
melhorar suas propriedades e diferenciar os mesmos comercialmente. (TEXACO,
2005).
A Figura 5 apresenta uma visão simplificada de como os diferentes grupos de
básicos são obtidos e quais são os processos que afetam diretamente as suas
propriedades físico-químicas finais. (TEXACO, 2005).
Figura 5: Fluxograma de processo e produtos.
GLP

Nafta

Exportação por
solvente

Desparafinação por
solvente

Hidrotratamento

Grupo I
Óleo Mineral
Convencional

Gasolina

Torre de
destilação a
Vácuo

Querosene

Grupo II
Óleo mineral não
convencional

Hidrocraqmento de
baixa temperatura
Desparafinação
catalítica

Diesel

Hidroacabamento

Petróleo
Lubrificantes
destilado e
Gás - Óleo

Grupo III
Óleo mineral não
convencional

Hidrocraqmento de
alta temperatura

Combustíveis
Pesados
Craqueamento
de Nafta

Eteno

Gás Natural

Sintese

Deceno

Polimerização

GrupoIV
Sintéticos (PAO)

Reação Fischer

Hidroprocessamento

Desparafimização
Catalítica

Óleo Básico GLT

Fonte: Adaptado de (TEXACO, 2005).

Grupo I – Rota Solvente – Os óleos deste grupo são produzidos basicamente
por rota solvente (processos de extração de aromáticos e desparafinização por
solvente, com ou sem hidroacabamento). Sua utilização principal se dá na
formulação da maioria de óleos automotivos.
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Grupo II – Hidrorrefino – Os óleos desse grupo são produzidos por um
processo mais moderno, a rota hidrorrefino, e são frequentemente utilizados para a
fabricação de óleos para motor. Seu desempenho é considerado adequado em
propriedades como volatilidade, estabilidade à oxidação e ponto de fulgor, mas
apenas regular no que se refere a ponto de fluidez e viscosidade a baixa
temperatura. São produzidos principalmente na América no Norte – onde têm uma
fatia de 45% do mercado e na Ásia.
Grupo III – Hidrocraqueamento e isomerização – Os óleos básicos são
obtidos neste grupo através do Hidrocraqueamento, que é um tratamento mais
severo com hidrogênio seguido de isomerização e proporciona um ótimo
desempenho em uma grande variedade de propriedades, apesar de esses óleos não
terem modificações químicas especiais. São produzidos principalmente na Europa e
na Ásia e utilizados para a fabricação de óleos lubrificantes sintéticos.
Grupo IV – Reações Químicas – Os básicos do grupo IV são obtidos através
de reações de matérias-primas sintéticas como PAOs. Combinados com aditivos,
esses produtos apresentam um excelente desempenho no que se refere à
lubrificação e possuem uma composição química estável.
Grupo V – Neste grupo são encontrados os básicos naftênicos, além de
ésteres sintéticos. Ele foi instituído para inserir os óleos básicos que não se
enquadram nos outros grupos, ou seja, contém todo tipo de óleo. Os Poli-Isobuteno
(PIB) e os Poliol-ésteres (POEs) são também utilizados como base para alguns
lubrificantes com aplicação em compressores, engrenagens, etc.
Existem alguns pontos em que os óleos não seriam eficazes, por sua
tendência natural de escorrer, por mais viscosos que eles sejam. Assim, são
empregadas as graxas lubrificantes. As mesmas também são utilizadas quando é
necessário formar um selo protetor evitando, desta forma, a entrada de
contaminantes, como no caso de rolamentos. (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006).

3.3

Graxas Lubrificantes
Graxa lubrificante é um composto de óleo básico, espessante e aditivos

conforme apresentado na Figura 6. As graxas têm sido usadas desde os tempos
antigos para a lubrificação de rodas e carrinhos. Naquela época a graxa foi feita
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diretamente a partir de gorduras animais e caracóis esmagados. A palavra “graxa” é
derivada do latim “crass us”, que significa gordura e acredita-se que a primeira graxa
utilizada foi feita a partir de gordura de carneiro e carne gorda pelos antigos egípcios
cerca de 1400 a.C. (SILVERSTEIN e RUDNICK, 2003; PARKASH, 2009; RIZVI,
2009).
Figura 6: Composição de uma graxa lubrificante.

Fonte: Adaptado de (WEIGAND, M. 2006)

Uma graxa lubrificante pode ser definida de várias maneiras. MORRENO et
al. 2008 definem graxas lubrificantes como suspensões altamente estruturadas que
consistem de um espessante, normalmente um sabão de metal, dispersos em óleo
mineral ou um óleo sintético. A graxa lubrificante conforme a ASTM D288 é um
produto da dispersão de um agente espessante num lubrificante líquido, com uma
consistência sólida à semifluida, podendo conter outros ingredientes destinados a
conferir-lhes propriedades especiais.
Na graxa o lubrificante líquido compõe 70 a 95% em peso da graxa acabada,
que proporciona a lubrificação propriamente dita, enquanto o espessante oferece
uma consistência semelhante ao gel para manter o lubrificante líquido no lugar.
Muitas vezes, acrescentam-se aditivos para intensificar certas propriedades da
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graxa. Devido a sua consistência semelhante ao gel, preferem-se as graxas em
lugar dos óleos em aplicações onde ocorreria um vazamento de óleo, onde a ação
de vedação natural da graxa é necessária ou onde é requerida a espessura extra da
película da graxa. (TEXACO, 2005).
A nova imagem para o desenvolvimento de graxa lubrificante neste século 21
tende a abandonar o conceito de uma mercadoria barata e relativamente simples.
Graxa é um produto excepcional complexo incorporando um alto grau de tecnologia
em química, física, reologia, tribologia e ciências ambientais. É um componente
básico da máquina, tão importante quanto qualquer outra parte da máquina e deve
ser considerada desde o início de qualquer projeto de desenvolvimento. (FRAND,
1998)
A "arte" da tecnologia de graxa tornou-se uma ciência complicada. O dilema
de frente para o comércio de graxa é que "a arte é frequentemente muito mais
rentável do que ciência". (FRAND, 1998)

3.4

História da graxa
Acredita-se que a primeira graxa comercial foi produzida com base de cal ou

de cálcio por volta de 1880 (WILSON, 1984). Depois de 1600, os lubrificantes
ganharam ainda mais reconhecimento e têm sido continuamente um material
importante devido às crescentes atividades industriais, especialmente após a
primeira revolução industrial na Grã-Bretanha durante 1760. No final do século 19 e
início do século 20, a utilização de óleos vegetais e gorduras mudaram a produção
de graxa, devido à descoberta de petróleo.
As graxas lubrificantes precisaram passar por alterações devido à evolução
do transporte, e atividade industrial. Graxas foram inicialmente utilizadas em
carrinhos de minério e outras máquinas industriais de movimento lento, mas no início
de 1920, com o avanço e a invenção de motores a vapor, veículos a motor,
máquinas industriais e agrícolas, as graxas com base de sabões metálicos, tais
como sódio, alumínio e bário foram desenvolvidas para atender às novas
necessidades, pois suportavam temperaturas mais elevadas e condições mais
extremas (RIZVI, 2009; PARKASH, 2009).
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Graxas de sabão de lítio foram introduzidas pela primeira vez por volta de
1950 e a graxa mais utilizada hoje em dia é a derivada de ácido 12 hidroxi-esteárico,
pois possuem propriedades superiores. (RIZVI, 2009; PARKASH, 2009). A invenção
de novas graxas prosseguiu com a invenção de graxa de estearato de alumínio,
sabão de sódio, graxa de complexo de sabão de cálcio, sabão de lítio e sabão de
bário, que conferem propriedades superiores quando comparadas com graxas
derivadas de ácido 12 hidroxi-esteárico.

3.5

Formulação de graxas
Uma graxa lubrificante pode ser descrita como um sólido plástico

viscoelástico (GOW, 2010). É importante na aplicação em máquinas para sustentar
cargas elevadas e suportar altas temperaturas de aplicação em longos períodos de
tempo (BOLTENAS e SAFONOW, 2001).
Há uma abundância de literatura que discute sobre a formulação de graxa.
Por exemplo, numa publicação por SHARMA, BONECA, e ERHAN, 2008, afirmaram
que existem dois fatores importantes a considerar na formulação de graxa
lubrificante bem sucedida, a capacidade de redução do atrito do composto e a sua
estabilidade à oxidação térmica. Formulações de graxas são basicamente feitas de
75-95% de óleo de base (fluido lubrificante), 5-20% de agente de espessamento e 110% de aditivos (SHARMA et al., 2005).
Um estudo da influência da concentração de sabão e a viscosidade do óleo
sobre a reologia e a microestrutura de graxas lubrificantes foi realizado e discutido
por DELGADO et al. 2006. Neste trabalho, hidróxido de lítio anidro e ácido 12hidroxiesteárico foram utilizados como agentes de saponificação enquanto óleos
lubrificantes parafínicos dispondo de viscosidade diferente foram testados como óleo
base. A concentração de lítio e 12-hidroxiestearato e a viscosidade do óleo de base
foram modificadas para produzir diferentes formulações de graxas lubrificantes de
acordo com um projeto estatístico de RSM. As graxas lubrificantes foram preparadas
num recipiente agitador utilizando um impulsor de âncora com velocidade rotacional
controlada, em lotes de 4 kg, com 54% do óleo mineral carregado para o recipiente
aberto. A mistura formada foi continuamente agitada e, em seguida, pré-aquecida
até ao ponto de fusão do ácido graxo antes da adição da solução de álcali. A
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solução de hidróxido de lítio foi adicionada para iniciar a reação de saponificação
completa até atingir a neutralização. As graxas lubrificantes produzidas foram
reologicamente caracterizadas utilizando cisalhamento oscilatório de pequenas
amplitudes e medições de fluxos viscosos. O estudo concluiu que o tamanho e forma
das partículas da fase dispersa que se formou foram altamente influenciados pela
viscosidade do óleo base.

3.6

Função da graxa lubrificante
A função das graxas lubrificantes está extremamente relacionada à sua

capacidade

de

fluir

sob

tensões

mecânicas,

apresentar

estabilidade

de

cisalhamento, sofrer mudanças de viscosidade devido a variações de temperatura e
pressão, selar a entrada de contaminantes e diminuir gotejamento e respingos
(ADHVARYU et al., 2005b).
A função primária das graxas é reduzir a fricção entre a superfície de metal
em movimento em que é necessária a lubrificação prolongada. A graxa não flui sem
qualquer força externa aplicada, assim, a graxa também é utilizada em vez do óleo
lubrificante num local onde o óleo não pode ser retido. Lubrificação frequente não é
necessária, pois a graxa lubrificante irá garantir a lubrificação contínua, mesmo
quando um rolamento é negligenciado por algum tempo. Gotejamento e respingos
são praticamente eliminados quando uma máquina é lubrificada com graxa.
Portanto, muitas dessas aplicações são encontradas onde é mais prático e
econômico para lubrificar uma superfície em movimento com graxa lubrificante, ao
invés de com óleos lubrificantes.
As graxas lubrificantes são preferíveis ao longo de lubrificações e condições
de operações severas, tais como alta temperatura, pressões extremas, baixa
velocidade, carga de choque e rolamentos que operam irregularmente ou o contrário
porque a graxa é capaz de fornecer uma película mais espessa em comparação com
óleo lubrificante sozinho. Filmes de óleos mais grossos são necessários e devem ser
adequados para lubrificar e amortecer o impacto da operação, porque se o filme de
óleo é muito fino, ele pode se romper durante a operação.
Além disso, graxas podem ser utilizadas para lubrificar os componentes
isolados ou inacessíveis por longos períodos de tempo. Há também graxas que
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podem ser utilizadas em aplicações seladas para toda a vida, como em motores
elétricos.
Enquanto isso, graxas lubrificantes possuem alguns inconvenientes, como a
graxa não fornece arrefecimento para o sistema, uma lavagem inferior de
contaminantes é feita, portanto, a graxa não ajuda na limpeza do sistema durante a
operação, para a relubrificação com graxa ou mudanças de graxa, é necessário um
trabalho muito mais intensivo do que mudar ou simplesmente completar quando é
utilizado um óleo lubrificante em uma máquina (PARKASH, 2009).

3.7

Uso de graxas e aplicações
A NLGI Grease Production Survery Report publicou no ano de 2004 que

aproximadamente 6,8 bilhões de quilos de graxa lubrificante foram fabricadas em
todo o mundo. A produção de graxa aumentou drasticamente à medida que RIZVI,
2009, afirmou em sua publicação que a produção mundial de graxa lubrificante em
2007 havia estimado 10 bilhões de quilos, um grande aumento a partir de 2004
publicado pelo NLGI. No entanto, graxa lubrificante apenas representa cerca de 3%
do mercado global de lubrificantes em todo o mundo. A maior parte da massa
produzida é consumida pela América do Norte, países da Europa, Japão e também a
região do Pacífico da Ásia. É notável como diferentes regiões utilizam diferentes
tipos de graxa (SILVERSTEIN e RUDNICK, 2003).
No ano de 2012 as empresas de lubrificantes em torno do mundo produziram
3,03 bilhões de dólares em graxas lubrificantes, de acordo com o Instituto Nacional
de Graxas Lubrificantes – NLGI. Quase 40% do volume em 2012 (422 milhões de
quilos) foram fabricados na China, o que corresponde a mais que toda a graxa
produzida na América do Norte e Europa juntos. Em 2011, a produção mundial foi
ligeiramente superior a 2,56 milhões de libras.
De acordo com a pesquisa do ano de 2012 a produção de graxa lubrificante
na América do Norte atingiu 215 milhões de quilos no mesmo ano, ou 19% do total
global, enquanto que na Europa a produção alcançou 493 milhões de quilos (16% do
total). Em seguida, o continente indiano, com 234 milhões de quilos de graxa.
A produção de graxa no mundo inteiro, uso por regiões e países selecionados
está apresentada no Gráfico 1.
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Gráfico 1: Produção de graxa do mundo.

Fonte: Adaptado de (KHAN, 2008).

O Gráfico 2 ilustra a ampla utilização mundial de graxa lubrificante. Em geral,
a graxa é utilizada em muitas aplicações, tais como em estradas de ferro (21%),
fabricações em geral (19%), na indústria de aço (18%), mineração (11%), fabricação
de automóveis (9%) e outros (22%).
Gráfico 2: Utilização mundial de graxa lubrificante.

Fonte: Adaptado de (RIZVI, 2009).

No setor do mercado lubrificante, graxa de lítio domina o mercado com 68%
seguida pela graxa de sabão de alumínio (9%) e a graxa de sabão de cálcio (6%).
Graxas lubrificantes espessadas sem sabão como, as de argila orgânica e poliuréia
partilham cerca de 15 % do mercado global de lubrificação.
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3.8

Propriedades das graxas
As principais propriedades de uma graxa a serem consideradas são:

•

Consistência – é a resistência oferecida por uma graxa à sua penetração.
Com base nos resultados obtidos no penetrômetro, o National Lubricating

Grease Institute (NLGI) criou um sistema de classificação para as graxas definidas
de consistência trabalhada em 60 ciclos que variam de 000 (muito macia) e 6 (muito
dura) conforme Tabela 4.
Tabela 4: Classificação NLGI.
Grau NLGI
000
00
0
1
2
3
4
5
6

Penetração Trabalhada ASTM D-217
(25°C +/- 2°C)
445 – 475
400 – 430
355 – 385
310 – 340
265 – 295
220 – 250
175 – 205
130 – 160
85 – 115

Fonte: Adaptado de (TEXACO, 2005).

•

Ponto de gota – é a temperatura em que a graxa passa do estado sólido ou
semissólido para o líquido.

•

A bombeabilidade afeta o método de aplicação da graxa e a movimentação
interna da graxa dentro do elemento mecânico, influenciando diretamente na
capacidade de lubrificação da mesma.
A bombeabilidade está ligada diretamente à capacidade de fluir de uma graxa

pela ação do bombeamento, os fatores que afetam o bombeamento são a
consistência da graxa lubrificante, a viscosidade do óleo básico ou misturas de dois
ou mais óleos básicos e o tipo de espessante utilizado. O Gráfico 3 mostra a
correlação entre os tipos de espessante das graxas em relação à bombeabilidade e
o grau NLGI das mesmas.
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Gráfico3: Bombeabilidade sobre Grau NLGI

Fonte: Adaptado de (TEXACO, 2005).

Para determinar com segurança a vida útil das graxas, são realizados estudos
especiais que normalmente simulam as condições de uso reais desse material, já
que suas propriedades podem ser modificadas durante seu armazenamento e uso
no equipamento. É neste contexto que tem sido necessário melhorar o desempenho
das graxas para suas variadas aplicações. Em uma determinada condição de
operação, é necessário o emprego de uma graxa com propriedades tais que
permitam uma lubrificação eficiente. (LIMA et al., 2007).
As graxas apresentam importantes propriedades funcionais, tais como a
capacidade de fluir sob forças externas, susceptibilidade térmica e estabilidade
mecânica, as quais são dependentes da natureza dos seus componentes e
presença de alguns aditivos para melhorar seu desempenho. (MAS e MAGNIN,
1994).
As graxas devem possuir boa adesividade e resistência ao trabalho, além de
suportarem bem ao calor e à ação da água e umidade. Algumas possuem
propriedades específicas, as quais resolvem problemas de lubrificação sem
corrosão, mesmo em presença de água (RUPRECHT, 2011). As graxas possuem
testes específicos de laboratório que determinam suas características, assim
distinguindo sua qualidade. Alguns ensaios se referem às características físicoquímicas, tais como a penetração mais especificamente, que é utilizada para definir
a consistência do produto e diferenciar o mais espesso do mais macio; ensaios que
se referem ao desempenho, relacionados com situações de campo como, por
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exemplo, os ensaios que medem a capacidade de a graxa proteger o equipamento
contra a corrosão. (LÁZARO, 2010).

3.9

Seleção de graxa
Com base na publicação feita por VERDURA, BRUNETTE e SHAH, 2003,

uma seleção de graxa baseia-se na exigência da aplicação. A primeira seleção deve
basear-se na viscosidade do óleo básico, uma vez que tem uma grande influência
na lubrificação antes da seleção do espessante e posteriormente a seleção de
aditivos.
Em qualquer caso de escolha de graxa, se uma graxa de alta temperatura for
usada no lugar de uma graxa lubrificante de baixa temperatura, pode ocorrer a falha
em serviço de máquinas ou rolamentos devido à falta de separação de óleo, que é
uma propriedade importante de uma graxa.
Em geral, a seleção de graxa lubrificante deve considerar: O tipo de óleo e
viscosidade; Índice de viscosidade; Espessante; Composição e propriedades dos
aditivos; Temperatura de operação; Contaminação atmosférica; Carregamento;
Velocidade; Intervalos de relubrificação; Estabilidade da composição formada pelo
óleo e o agente espessante.
Aditivos podem ser adicionados para melhorar as propriedades da graxa
lubrificante formulada e dar às graxas características especiais. Graxa lubrificante é
necessária para satisfazer os modernos equipamentos de operação e para servir a
mais ampla gama de temperatura (DELGADO et al., 2006).

3.9.1 Óleo básico em graxas lubrificantes
O óleo básico é um dos principais componentes da graxa lubrificante. O óleo
básico fornece a função de lubrificação para qualquer graxa. Resumindo, óleo
básico é qualquer líquido que tenha propriedades de lubricidade e que possa ser
usados em graxas lubrificantes. Um grande número de óleos minerais e lubrificantes
à base de óleos sintéticos pode ser encontrado no mercado, cobrindo uma vasta
gama de viscosidades, que favorece a sua utilização em muitas aplicações.
(QUINCHIA et al., 2010).
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É comum a prática para se determinar a propriedade de qualquer graxa pelas
propriedades do óleo básico. O óleo lubrificante usado deve ter a viscosidade
adequada e ponto de fluidez para qualquer aplicação pretendida. Na formulação de
graxas, os óleos básicos são similares com os óleos lubrificantes utilizados para fins
de lubrificação, por isso, o óleo básico selecionado para a formulação de graxa deve
ter as mesmas qualidades como se o equipamento fosse lubrificado somente com o
óleo.
Os óleos fabricados a partir de diferentes fontes exibem propriedades
diferentes; um diferente tipo de óleo só é adequado para determinada aplicação
específica, um óleo de baixa viscosidade é utilizado para a baixa temperatura, baixa
carga e aplicações de alta velocidade, em contraste, um óleo de alta viscosidade
normalmente explora uma alta temperatura, baixa-velocidade e aplicações pesadas.
Isso vale da mesma forma para graxas. Graxas formuladas a partir de óleo básico de
baixa viscosidade combinam para aplicações de baixa temperatura e de alta
velocidade, enquanto graxas formuladas a partir de óleo básico de alta viscosidade
são mais bem aplicadas para cargas altas (PARKASH, 2009).

3.9.2 Óleo Mineral
O óleo mineral é uma escolha popular para óleo básico lubrificante. Os óleos
minerais são derivados do petróleo e hidrocarbonetos. Os principais hidrocarbonetos
encontrados no óleo mineral são os parafínicos, naftênicos e aromáticos
(TAKADOUM, 2008). O óleo mineral normalmente é utilizado em aplicações onde
variações de temperatura são moderadas. Por exemplo, em geral, óleos naftênicos
são uma melhor escolha do que os óleos parafínicos por causa de suas melhores
características de solubilidade (PARKASH, 2009).

3.10 Espessante
Desenvolver espessantes tem sido fundamental para os avanços da
tecnologia de graxas. Frequentemente, muitos tipos de graxas são classificadas por
seus tipos de espessantes. Espessante fornece a consistência à matriz, graxas são
muitas vezes classificadas pelo tipo de agente espessante utilizado na formulação.
Além disso, o agente espessante tem um papel importante na lubrificação como o
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óleo lubrificante. Espessantes podem compreender de 5 % até 20 % da massa total
da graxa. O espessante na graxa pode ser de sabão metálico, argila, ou compostos
orgânicos (PARKASH, 2009).
Normalmente quase toda graxa amolece em serviço, mas recupera sua
consistência

original

quando

deixada

em

repouso.

Alguns

dos

principais

constituintes das graxas lubrificantes estão apresentados na Tabela 5. (COUSSEAU,
2009)
Tabela 5: Diferentes constituintes de graxas lubrificantes
Óleos base

Espessante

Aditivos

Óleos minerais

Sabão de sódio

Antioxidantes

Óleos sintetizados

Sabão de cálcio

Agentes Anti-desgaste

Óleos vegetais

Sabão de lítio

Agente de Extrema Pressão

Ésteres orgânicos

Sabão de alumínio

Inibidores de corrosão

Ésteres fosfatados

Complexos de sódio

Melhoradores de Índice de Viscosidade

Polialfaolefinas

Complexos de cálcio

Poliglicóis

Complexos de lítio

Silicones fluoretados

Complexos de alumínio

Silicones clorotados

Complexos de bário

Álcoois Perfluoroalquil

Carbono / grafite
Poliuréia

Polietileno
Fonte: Adaptado de (COUSSEAU, 2009).

Nas graxas lubrificantes ocorre a formação da matriz devido à incorporação
do espessante, que proporciona a sua consistência pastosa, resultando uma
estrutura entrelaçada, que retém o óleo e confere a estrutura desejada para o
produto final. É justamente o agente espessante que irá conferir às graxas
características distintas de ponto de gota, estrutura, comportamento em relação à
água e às temperaturas. A formação da película lubrificante se dá por polaridade.
(ZAMBONI, 2011).
SILVERSTEIN e RUDNICK, 2003 afirmaram que o espessante é o que define
uma graxa como graxa e distingui a graxa do fluido lubrificante habitual. Espessante
é um agente adicionado e misturado com o óleo básico com a função reter e evitar
que o óleo flua. Geralmente, existem dois tipos de espessantes nas graxas,
orgânicos e inorgânicos.

40

A Tabela 6 mostra o levantamento da quantidade de graxa produzida por tipo
de espessante dos anos de 2009 a 2012 feitos pela NLGI.
Tabela 6: Levantamento global da produção de graxa NLGI 2012.
Total geral para todos os países

Dolares de graxa lubrificante (1,81 US/Kg)

2012
2011
2010
2009
Produção de graxa por tipo de espessante
Sabão de aluminio
A - Convencional
2.602.385
4.595.563
3.771.930
2.681.731
B - Complexo
65.157.300
66.940.510
64.338.820
63.798.951
Total de sabão de aluminio
34.974.275
71.552.491
34.881.244
66.482.313
Sabão de calcio
A - Hidratado
96.418.398
88.608.312
82.763.219
99.640.648
B - Anidro
47.183.748
64.347.066
74.143.261
45.452.596
C - Sulfonato de cálcio
37.312.630
40.067.752
28.454.795
23.153.346
D - Complexo
13.770.709
24.983.714
25.670.602
23.485.309
Total de sabão de calcio
194.607.607
216.367.500
211.039.828
192.543.374
Sabão de litio
A - Convencional
1.170.582.569 1.196.507.375 1.188.648.174
988.182.917
B - Complexo
382.983.253
387.269.840
364.336.403
309.505.167
Total de sabão de lítio 1.554.385.494 1.583.793.607 1.561.181.298 1.364.081.527
Sabão de sódio
Outros sabões metálicos
Poliuréia
Espessantes de argila organofílica

Total de graxa lubrificante (%)
2012

2011

2010

2009

0.13
3.22
3.34

0.22
3.19
3.41

0.16
3.13
3.29

0.15
3.54
3.69

4.75
2.33
1.44
0.48
9.40

4.22
3.07
1.83
1.19
10.31

4.02
3.60
1.35
1.35
10.23

5.52
2.50
1.25
1.35
10.67

57.77
18.90
76.67

57.02
18.46
75.45

58.15
17.70
75.86

58.46
17.16
75.61

9.478.122
31.084.755
105.166.225
37.351.502

18.820.677
35.757.532
105.208.420
37.571.922

12.836.799
31.857.017
108.329.968
36.143.955

18.501.534
25.223.086
78.751.589
29.708.606

0.47
1.53
5.19
1.84

0.90
1.70
5.01
1.79

0.62
1.55
5.26
1.76

1.03
1.40
4.37
1.65

27.262.485

29.171.843

28.983.084

28.768.032

1.35

1.39

1.41

1.59

Total de graxa lubrificante

2.026.285.221 2.098.235.780 2.065.417.439 1.804.058.446

100.00

100.00

100.00

100.00

Total de óleo basico convencional utilizado
Total de óleo basico sintético utilizado
Total de óleo basico semi-sintético utilizado
Total de óleo basico convencional utilizado

1.522.906.384 1.392.771.832 1.255.566.611
68.833.048
61.553.382
52.654.098
48.777.383
59.112.534
39.624.449
9.005.034
11.206.762
7.239.101

92.32
4.17
2.96
0.55

91.35
4.04
3.88
0.74

93.07
3.66
2.76
0.50

Total relatado pelo tipo de fluido basico

1.649.522.585 1.524.643.733 1.437.051.472

100.00

100.00

100.00

Outros não sabões

Fonte: Adaptado de (NLGI, 2012)

O Gráfico 4 foi elaborado de acordo com a Tabela 6 e mostra o percentual de
produção de graxas por tipo de espessante de 2012.
Gráfico 4: Percentual de produção de graxa por tipo de espessante de 2012.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.10.1

Sabão Espessante

Sabão espessante é uma combinação de um ácido graxo ou éster (de origem
vegetal ou animal) com um metal alcalino-terroso. Graxas de sabão são formadas
pela reação de éster ou ácido graxo ou com um metal alcalino terroso pelo processo
chamado de saponificação (PIRRO e WESSEL, 2001). Graxas de sabão possuem
uma estrutura que determina a graxa espessada a sua estabilidade mecânica e as
propriedades físicas da mesma quando acabada.
Sabões espessantes são formados por reações de saponificação entre um
hidróxido de metal alcalino e um ácido graxo, ou éster. Hidróxidos de metais
terrosos, tais como sais de lítio, sódio, cálcio, bário e de alumínio são as bases mais
comuns utilizadas nas reações. Ácidos graxos geralmente vêm de gorduras de
origem animal (carne, sebo, banha, óleo de peixe ou manteiga) ou de fontes como
as plantas (soja, palma, milho, amendoim, oliva e canola), mas na fabricação de
graxas em geral e em suas formulações é preferível o uso de não comestíveis, pois
são fontes de baixo custo.
A reação de saponificação é feita por fusão dos ácidos graxos nos óleos
lubrificantes, hidróxidos de metal são adicionados subsequentemente. A temperatura
é então aumentada para fornecer energia para a reação e a água como parte da
reação é removida em forma de vapor. Normalmente, a temperatura é aumentada
para regular o ponto de fusão ou de forma eficiente para dispersar o sabão na
massa total. O material é, em seguida, resfriado de acordo com um ciclo de
temperatura específica e o óleo restante é adicionado com os aditivos necessários.
(PARKASH, 2009).

3.10.2

Sabão metálico complexo

A graxa pode ser feita em 2 processos convencionais diferentes; em batelada
ou num processo contínuo (PRAKASH, 2009), mas o processo em batelada é o
método de fabricação mais simples. Em geral, para o sabão base da graxa o passo
envolvido é a saponificação do ácido graxo com um álcali para produzir um sabão
metálico. A reação de saponificação é realizada num reator de saponificação com
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serpentinas de aquecimento para fornecimento de calor e um misturador para o
processo de mistura. (PRAKASH, 2009).
Sabão metálico complexo foi concebido para melhorar a capacidade de alta
temperatura das graxas. Um sabão complexo é formado quando existem reações de
saponificação normais de alcalino metálicos com o ácido graxo de cadeia longa e um
ácido de cadeia curta para formar um sal ou um agente metálico complexante,
produzindo graxas com maior ponto de gota do que a simples graxa lubrificante de
sabão metálico (PRAKASH, 2009).

3.10.3

Sabão não espessante.

Sabão não espessante compreende de espessantes inorgânicos ou
orgânicos. Poliuréia, argilas, sílica gel, politetrafluoroetileno (PTFE), grafite, e outros
materiais orgânicos sintéticos são utilizados.
Os agentes espessantes inorgânicos possuem normalmente forma de pós
muito finos, que têm grandes áreas de superfície e porosidade suficiente para
absorver óleo lubrificante.

3.10.4

Sabão orgânico

Existem alguns tipos de graxas orgânicas como as de poliuréia. PRAKASH,
2009, declarou que a poliuréia é o espessante orgânico mais importante. Poliuréia é
um polímero orgânico de baixo peso molecular resultante da reação de aminas com
isocianatos e solúvel em óleo para formar espessantes. Graxas de poliuréia, em
geral, têm excelente resistência à oxidação, boa resistência à água e é um eficaz
lubrificante ao longo de um amplo intervalo de temperaturas. Graxas de poliuréia
possuem boa durabilidade e são adequadas para ser usadas em selos de
rolamentos. (PARKASH, 2009).
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4

ESTADO DA ARTE
Foram realizadas diversas buscas sobre o tema proposto na literatura para o

levantamento do estado da arte relacionado ao presente trabalho, contudo as
buscas iniciais por informações relevantes já publicadas evidenciaram pouco
material publicado sobre o tema, e muitas vezes o resultado alcançado foi nulo.
Dessa forma, optou-se por realizar a busca em três etapas: na primeira delas
(Etapa1) focou-se especificamente no assunto correlação entre óleos básicos e seus
conteúdos de carbonos com o intuito de promover uma boa estruturação; na
segunda etapa (Etapa 2) focou-se especificamente em termos de correlacionar as
características dos óleos básicos com as características das graxas lubrificantes; na
terceira etapa (Etapa3) focou-se especificamente em encontrar correlações entre os
conteúdos de carbono dos óleos básicos e as características físico químicas das
graxas lubrificantes buscando entender melhor seu comportamento. A Tabela 7
apresenta a descrição de todas as partes do levantamento bibliográfico realizado.
Tabela 7: Descrição das buscas realizadas para análise do Estado da arte.
Assunto

Termos
Descrição
Teor de carbono, óleos básicos.
Busca inicial ampla sobre o tema
Óleos básicos, graxas lubrificantes. Busca inicial ampla sobre o tema
Correlações
Teor de carbono, graxas lubrificantes. Busca inicial ampla sobre o tema
Fonte: Elaborado pelo autor.

A explicação para a adoção de tal estratégia está no fato de que as
correlações que existem entre alguns óleos básicos e as propriedades que os
mesmo conferem a uma graxa é um assunto de baixo material didático e quando
encontrado as informações são muito abrangentes ou muitas vezes fogem do foco
do trabalho em questão.
Os resultados obtidos no levantamento bibliográfico para a correlação entre:
os teores de carbono e óleos básicos, óleos básicos e graxas lubrificantes, teores de
carbono e graxas lubrificantes serão discutidos nos itens 4.1, 4.2 e 4.3
respectivamente.
As fontes de informações, comentários e os endereços eletrônicos, que foram
utilizados para o levantamento do estado da arte estão apresentados na Tabela 8.
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Tabela 8: Fontes de informações utilizadas no Estado da Arte.
Fonte de Informações

Comentários

Portal CAPES (Portal de
Periódicos CAPES)

Inúmeras revistas e publicações
relacionadas ao assunto do trabalho.
É possível recuperar informações de
periódicos das editoras, são inúmeros
periódicos de interesse contidos no
Portal CAPES
EspaceNET
Site do Escritório de Patentes dos
Estados Unidos
Google Acadêmico
Site de buscas livres com conteúdo
científicos. Recupera artigos
científicos, livros online e depósitos
de patentes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Endereço eletrônico
www.periodicos.capes.
gov.br

www.worldwide.espace
net.com
www.scholar.google.co
m.br

Algumas das fontes de dados mencionadas na Tabela 8 têm partes de seu
acervo que se sobrepõem e podem recuperar determinados artigos e informações
semelhantes. Por outro lado, a soma do conteúdo coberto por estas fontes de
informação consegue descrever o que há de mais importante no estado da técnica
com relação ao tema deste trabalho.
A seguir são apresentados detalhes da metodologia utilizada para o
levantamento bibliográfico e os resultados quantitativos obtidos.

4.1

Correlação “Óleos básicos e seus teores de carbonos”
Buscou-se na etapa 1 de pesquisa uma "Correlação entre propriedades físico-

químicas de óleos básicos de petróleo, evidenciando os conteúdos de carbonos
naftênicos, parafínicos e aromático, retirando qualquer característica de busca de
trabalhos acadêmicos envolvendo óleos vegetais”, optou-se por esse tipo de
pesquisa com o intuito de encontrar base ou fundamentos teóricos que possam ser
correlacionados ao assunto do trabalho.
Foi realizada a leitura e seleção de alguns artigos, que resultou em alguns
trabalhos relacionados às correlações que existem entre “Óleos básicos e seus
conteúdos de carbonos”. Na maioria dos trabalhos o conteúdo encontrado é muito
básico e não abrange com foco em termos específicos dos quais mencionem algo
parecido com o trabalho proposto.
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Alguns

trabalhos

apresentados

abaixo

podem

mostrar

com

caráter

fundamental informações que auxiliaram no trajeto escolhido para mostrar o estado
da arte.
O estudo de Haus e colaboradores (2001) menciona que a biodegradabilidade
primária de 32 óleos básicos minerais de natureza parafínica obtidos de produtos de
refinaria variando o processo fabril com percentagens de biodegradação variando
entre 15% e 75%, onde tais valores de biodegradabilidade foram comparados com a
composição química global e as principais propriedades físicas de óleos básicos. A
biodegradabilidade diminuiu com o aumento dos níveis de compostos aromáticos e /
ou polares dos óleos testados. Para a maioria dos óleos, houve o aumento no
percentual de biodegradação com o índice de viscosidade, mas foi uma função
decrescente nas seguintes características; viscosidade cinemática, ponto de fluidez,
ponto de inflamação e índice de refração. Este estudo mostra a correlação entre
algumas características químicas dos óleos básicos em relação às grandezas físicas
dos mesmos.
Gatto e colaboradores (2002) mencionam que para determinar o efeito da
composição química do hidrocraqueamento sobre as propriedades lubrificantes,
sendo estas, o desempenho a oxidação e a resposta do aditivo antioxidante. Quinze
lotes de óleos básicos de hidrocraqueados e polialfaolefinas foram analisados por
espectrometria de massa para parafínicos e naftênicos com múltiplos anéis. Os
baixos níveis de compostos aromáticos foram confirmados em todos os óleos de
básicos. Uma relação linear foi encontrada entre algumas estruturas naftênicas, tais
como índice de viscosidade, ponto de anilina, e volatilidade. A relação entre os tipos
de estruturas naftênicas e estabilidade oxidativa aditivada foi encontrada. Os óleos
básicos contendo baixos níveis de estruturas naftênicas tiveram desempenho
superior de oxidação, menor volatilidade, e menor solvência. Logo um melhor
conhecimento sobre os óleos básicos pode ajudar na formulação de novos produtos.
Sharma e colaboradores (2008) mencionam que as tecnologias de hidro
processamento, tais como hidrocraqueamento e isomerização proporcionam uma
oportunidade de modificação da estrutura dos hidrocarbonetos para melhorar as
propriedades de óleos de base de petróleo. Os parâmetros estruturais médios foram
utilizados para estudar o efeito de hidro processamento em estrutura e as
propriedades dos óleos básicos neutros parafínicos. Além disso, o efeito da
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hidrogenação sobre a estrutura e as propriedades foi investigado em três frações de
aromáticos obtidos a partir de diferentes graus de hidrogenação. Uma relação linear
foi encontrada entre os parâmetros e propriedades, tais como índice de viscosidade,
volatilidade e índice de refração. Os dados de RMN foram dados como úteis para
explicar as alterações de propriedades, como resultado de hidro processamento. Os
resultados sugerem que um mais profundo conhecimento da estrutura química
poderia ajudar na seleção de óleos básicos para atender às especificações de
produtos futuros

4.2

Correlação “Óleos básicos com as graxas lubrificantes”
Buscou-se na etapa 2 de pesquisa uma “Correlação entre propriedades físico

químicas dos óleos básicos e as das graxas lubrificantes, evidenciando os seguintes
pontos: ponto de fluidez; pressão de escoamento; consistência; viscosidade;
espessante e poliuréia, retirando qualquer característica de busca de trabalhos
acadêmico envolvendo óleos vegetais”, optou-se por esse tipo de pesquisa com o
intuito de encontrar base ou fundamentos teóricos que possam ser correlacionados
ao assunto do trabalho.
Foi realizada a leitura e seleção de alguns artigos, que resultou em alguns
trabalhos relacionados às correlações que existem entre “Características dos óleos
básicos com as características das graxas lubrificantes”. Na maioria dos trabalhos
encontrados a base teórica é a mesma da pesquisa anterior, logo os termos
utilizados não foram suficientes para encontrar trabalhos que mencionem algo com o
trabalho proposto.
Alguns trabalhos apresentados abaixo mostram de certa forma um caminho a
seguir, e acrescentam um maior valor para estruturação do estado da arte.
Delgado e colaboradores (2006) estudaram os efeitos que tanto a
concentração do sabão e a viscosidade do óleo básico exercem sobre a reologia de
graxas lubrificantes e, relação com a microestrutura de graxa. Com este objetivo,
diferentes formulações de graxas lubrificantes foram fabricadas através da
modificação da concentração de lítio 12-hidroxiestearato e a viscosidade do óleo de
básico. Estas graxas lubrificantes foram reologicamente caracterizadas através de
cisalhamento oscilatório de pequena amplitude e medições de fluxos viscosos. Além
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destes, a microscopia eletrônica de varredura e testes de estabilidade mecânica
também foram realizados. Verificou-se que tamanho e forma das partículas da fase
dispersa foram altamente influenciadas pela viscosidade do óleo básico. Neste
sentido, os valores dos módulos viscoelásticos da região viscoelástica linear e a
estabilidade mecânica das graxas lubrificantes aumenta conforme a viscosidade dos
óleos básicos diminui. Uma tendência oposta foi observada durante os testes de
fluxo viscoso em altas taxas de cisalhamento, quando a microestrutura da graxa foi
em grande parte destruída. Por outro lado, a rede micro estrutural destas graxas
tornaram-se mais fortes à medida que se aumentou a concentração de sabão. Estes
resultados foram explicados tendo em conta o equilíbrio entre a solvência do
espessante no óleo básico e do nível de interações formados pelo sabão, que
influenciam a rede da graxa lubrificante.

4.3

Correlação “Teor de carbono dos óleos básicos e graxas

lubrificantes”
Buscou-se na etapa 3 de pesquisa uma “Correlação entre conteúdos de
carbono dos óleos básicos e as características físico químicas das graxas
lubrificantes, evidenciando os conteúdos de carbonos naftênicos, parafínicos e
aromático, retirando qualquer característica de busca de trabalhos acadêmico
envolvendo óleos vegetais”, optou-se por esse tipo de pesquisa com o intuito de
encontrar base ou fundamentos teóricos que possam ser correlacionados ao
assunto do trabalho.
Foi realizada a leitura e seleção de alguns artigos, que resultou em alguns
trabalhos relacionados às correlações que existem entre “Conteúdos de carbono dos
óleos básicos e as características físico químicas das graxas lubrificantes”. Na
maioria dos trabalhos encontrados a base teórica é a mesma da pesquisa anterior,
no entanto devido ao afunilamento da pesquisa os trabalhos que foram encontrados,
mostram características que de certa forma possuem um maior valor de contribuição
para o trabalho.
O trabalho apresentado abaixo mostra de certa forma conteúdos que
acrescentam informações no trabalho, mas sempre de forma pontual ou muito
dispersa.
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Salomonsson e colaboradores (2007) mencionam o efeito de interação óleo
básico / espessante sobre as propriedades de fluxo ou escoamento de graxas
lubrificantes. As propriedades de fluxo das graxas parafínicas e naftênicas de lítio na
gama de temperaturas de -40 a 60 °C têm sido caracterizadas usando o ensaio de
pressão de escoamento tradicional e medições reológicas avançadas incluindo as
determinações da viscosidade aparente, limite de elasticidade e tensão crítica. A
reologia de graxas parece ser típica de materiais viscoelásticos que possuem certo
grau de estrutura interna e o efeito de memória, existe uma evidente correlação
entre a capacidade de bombeamento e as características reológicas das graxas em
todas as temperaturas. A temperaturas elevadas (acima de 0 °C), as propriedades
de fluxo de graxas parafínicas e naftênicas são bastante semelhantes. No entanto, a
capacidade de bombeamento de graxas naftênicas é claramente superior as das
graxas parafínicas nas temperaturas entre -20 e -40 °C. Como evidenciado pelas
medições de pressão de fluxo, entre as graxas naftênicas estudada, a graxa feita de
um óleo naftênico altamente refinado com o menor teor de aromáticos tem a melhor
capacidade de bombeamento em temperaturas extremamente baixas (-40 °C). As
diferenças observadas na capacidade de bombeamento e as propriedades
reológicas das graxas são atribuídas a diferentes solvências dos óleos básicos, que
têm um impacto significativo sobre a estrutura do agente espessante e, como
resultado, a reologia e a eficiência da lubrificação de graxa.
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5

MATERIAIS E MÉTODOS

5.1

Materiais
Para a produção dos sete lotes de graxas foram utilizados quatro tipos

diferentes de óleos básicos. As demais matérias primas, sendo estas, espessantes e
aditivos, não podem ser fornecidos neste trabalho devido sigilo industrial.

5.1.1 Óleo Básico Brigth Stock
O óleo básico Brigth Stock é definido como óleo base parafínico na
extremidade superior das especificações para o grau I. Ele é utilizado principalmente
para a produção de lubrificantes, esse óleo do grupo I passou por um processo de
refino com solvente e ao término é tratado com hidrogênio para retirar todas as
impurezas. Normalmente é desasfaltado e apresenta coloração avermelhada. A
Tabela 9 mostra algumas propriedades que o óleo básico Brigth Stock possui.
Tabela 9: Especificações técnicas do óleo básico Brigth Stock.
Resultados da Avaliação de Óleo Básico Brigth Stock
Ensaios

Resultados

Aparência
Cor ASTM
Viscosidade, cSt
40°C
100°C
Índice de viscosidade

Turvo
L 4,5

Densidade a 20/4 °C

0,8995

Índice de refração a 20 °C
Peso molecular
Ponto de Fluidez, °C

1,4971
698

Ponto de fulgor, °C
Ponto de combustão, °C
Temperatura de autoignição, °C
Teor de água, Karl Fischer, ppm
Distribuição de carbonos, % peso
Carbono aromático
Carbono naftênico
Carbono parafínico
Fonte: Adaptado de (WANDERLEY, A. M. 2002).

471,9
31,33
97

300
336
418
130
8,2
22,9
68,8
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5.1.2 Óleo Básico NH – 140
O óleo básico NH140 é um óleo mineral hidrogenado de base naftênica do
grupo V. A abreviatura NH significa naftênico hidrogenado, enquanto o numero 140
refere-se a sua viscosidade aproximada quando medida a 40 °C. Este óleo é
fornecido

pela

Lubrificantes

e

Derivados

de

Petróleo

do

Nordeste

(LUBNOR/PETROBRAS). A Tabela 10 mostra algumas propriedades que o óleo
básico NH 140 possui.
Tabela 10: Especificações técnicas do óleo básico NH-140.
Resultados da Avaliação de Óleo Básico NH-140
Ensaios

Resultados

Aparência
Cor ASTM
Viscosidade, cSt
40°C
100°C
Índice de viscosidade

Límpido
L 1,5

Densidade a 20/4 °C

0,918

Índice de refração a 20 °C
Peso molecular
Ponto de Fluidez, °C

1,5058
392

Ponto de fulgor, °C
Ponto de combustão, °C
Temperatura de autoignição, °C
Teor de água, Karl Fischer, ppm
Distribuição de carbonos, % peso
Carbono aromático
Carbono naftênico
Carbono parafínico
Fonte: Adaptado de (WANDERLEY, A. M. 2002).

143,6
9,993
6

204
250
350
90
13,8
38,4
47,8

5.1.3 Óleo Básico SR 130
O SR 130 é um óleo básico naftênico do grupo V, ele é caracterizado pela sua
estabilidade à oxidação e poder de solvência elevado. Também possui uma ótima
estabilidade a temperaturas elevadas e, portanto, adequado para a utilização para a
produção de graxas. (WETRAOIL GmbH, 2016). A Tabela 11 apresentada abaixo
alguns resultados de avaliações de propriedades físico químicas que o óleo básico
SR 130 possui.
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Tabela 11: Especificações técnicas do óleo básico SR 130.
Resultados da Avaliação de Óleo Básico SR 130
Ensaios
Aparência
Cor ASTM
Viscosidade, cSt
40°C
100°C
Índice de viscosidade
Densidade a 20/4 °C
Índice de refração a 20 °C

Resultados
Claro brilhante
1,0
140,2
11,4
53
0,9024
1,4946

Peso molecular
Ponto de Fluidez, °C

-28

Ponto de fulgor, °C
Ponto de combustão, °C

220

Temperatura de autoignição, °C
Teor de água, Karl Fischer, ppm
Distribuição de carbonos, % peso
Carbono aromático
Carbono naftênico
Carbono parafínico
Fonte: Adaptado de (NYNAS, 2015)

4
39
57

5.1.4 Óleo Básico Base Stock 130
O Base Stock 130 é um óleo básico hidrogenado que pode ser utilizado na
produção de graxas lubrificantes. Ele também pode ser utilizado em óleos de
transmissão, assim como no acabamento de metais, tais como formulações de
desenho, estampagem, forjamento e tratamento de fluidos. (NYNAS, 2016)
O Base Stock 130 apresenta um bom poder de solvência, boa estabilidade à
oxidação e estabilidade em altas temperaturas, o que o torna uma excelente escolha
para uso em graxas lubrificantes. O poder de solvência do Base Stock 130 afeta
positivamente os parâmetros de produção, tais como com a temperatura de fundição
de sabão, resposta a diluição do óleo e algumas propriedades das graxas tais como
a sua estrutura, suavidade e a compatibilidade com elastômeros. (NYNAS, 2016)
O Base Stock 130 é um dos óleos básicos naftênicos, classificado como óleo
base API do grupo V. A Tabela 12 mostra algumas propriedades que ele possui.
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Tabela 12: Especificações técnicas do óleo básico Base Stock 130.
Resultados da Avaliação de Óleo Básico Base Stock 130
Ensaios

Resultados

Aparência
Cor ASTM
Viscosidade, cSt
40°C
100°C

Claro brilhante
L 1,5
140
11,1

Índice de viscosidade

56,1

Densidade a 15 °C
Índice de refração a 20 °C

0,911
1,499

Peso molecular
Ponto de Fluidez, °C

-33

Ponto de fulgor, °C
Ponto de combustão, °C

218

Temperatura de autoignição, °C
Teor de água, Karl Fischer, ppm
Distribuição de carbonos, % peso
Carbono aromático
Carbono naftênico
Carbono parafínico
Fonte: Adaptado de NYNAS, 2015

5.2

10
37
53

Formulação das amostras
Durante a produção de sete bateladas de uma graxa, variando somente os

óleos básicos da sua formulação e mantendo todas as etapas de processo estáveis,
deste modo, alterando somente as características que os óleos básicos possam
empregar ao produto final. A Tabela 13 apresentada abaixo expõe o percentual de
óleos básicos que foram utilizados para a produção de cada de óleo, que será
posteriormente utilizado para a produção de 7 de graxa lubrificante.
Tabela 13: Proporções das amostras de óleos.
Óleo 1
(%)
Brigth Stock
50,70
NH - 140
24,65
SR 130
24,65
Base Stock 130
Fonte: Elaborado pelo autor
Óleos básicos

Óleo 2
(%)
50,70
49,30
-

Óleo 3
(%)
50,70
49,30

Óleo 4
(%)
50,70
24,65
24,65

Óleo 5
(%)
100
-

Óleo 6
(%)
100

Óleo 7
(%)
100
-
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Com o total de 100 % foram produzidas as amostras de óleos conforme
Tabela 13. Sendo o óleo 1 adotado como amostra padrão, os demais percentuais
foram propostos da seguinte forma: O óleo 2 manteve o percentual de Brigth Stock e
dobrou o de SR 130, o do óleo 3 manteve o percentual de Brigth Stock e foi utilizado
49,30 % do Base Stock devido o mesmo ser o substituinte do SR 130 que não é
mais fornecido pelo fabricante, o óleo 4 tende a voltar ao padrão onde é mantido os
50,70 % de Brigth Stock, os 24,65 % de NH-140 e o Base Stock com 24,65 % que é
o substituinte do SR 130, as amostras 5, 6 e 7 foram produzidas somente com um
único óleo básico.
A Tabela 14 mostra o percentual de óleos básicos que foram utilizados para a
produção de cada de graxa.
Tabela 14: Proporções de óleos das graxas.
Graxa 1 Graxa 2
(%)
(%)
Brigth Stock
38,17
38,17
NH - 140
18,56
SR 130
18,56
37,12
Base Stock 130
Fonte: Elaborado pelo autor
Óleos básicos

Graxa 3
(%)
38,17
37,12

Graxa 4
(%)
38,17
18,56
18,56

Graxa 5
(%)
75,29
-

Graxa 6
(%)
75,29

Graxa 7
(%)
75,29
-

Com o total de 75,29% de óleo em todas as produções das graxas propostas
e 24,71 % sendo espessantes e aditivos, foram produzidas as bateladas de graxas
conforme Tabela 14. Tendo a Graxa 1 como amostra padrão, os demais percentuais
foram propostos da seguinte forma: A graxa 2 manteve o percentual de Brigth Stock
e dobrou o de SR 130, o da Graxa 3 manteve o percentual de Brigth Stock e foi
utilizado 37,12 % do Base Stock devido o mesmo ser o substituinte do SR 130 que
não é mais fornecido pelo fabricante, a Graxa 4 tende a voltar ao padrão onde é
mantido os 38,17 % de Brigth Stock, os 18,56 % de NH-140 e o Base Stock com
18,56 % que é o substituinte do SR 130, as graxas 5, 6 e 7 foram produzidas
somente com um único óleo básico em sua composição para conseguir identificar os
pontos extremos e facilitar uma maior compreensão dos resultados obtidos
posteriormente.
Para a determinação dos teores de carbonos associados aos óleos básicos
que cada amostra de graxa possui foram utilizados os valores fornecidos pelos
próprios fabricantes, conforme observado na Tabela 15.
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Tabela 15: Teor de carbono dos óleos utilizados
Ca (%)
Cn (%)
Cp (%)

SR 130
4
39
57

Base Stock 130
10
37
53

NH - 140
13,8
38,4
47,8

Brigth Stock
8,2
22,9
68,9

Fonte: Adaptado de (WANDERLEY, A. M. 2002) e (NYNAS, 2015).

5.3

Metodologias de ensaios
A metodologia utilizada para a interpretação e discussão dos resultados está

apresentada em três etapas conforme Figura 7 onde em uma primeira etapa os
teores de carbonos das amostras de óleos serão comparados com as propriedades
físico-químicas dos mesmos, em uma segunda etapa serão comparados os
resultados dos ensaios das amostras de graxas lubrificantes com os resultados dos
ensaios das amostras óleos e por fim em uma terceira etapa serão comparados os
resultados dos ensaios das graxas lubrificantes com os teores de carbonos das
amostras de óleos. Deste modo conseguindo realizar uma visualização completa de
todo o sistema de ensaio, conseguindo então determinar uma correlação direta ou
indireta das grandezas físicos químicas das graxas produzidas com os conteúdos de
carbono dos óleos básicos utilizados.
Figura 7: Esquema utilizado para a interpretação e discussão de resultados.

1°

2°

Carbono parafínico

Propriedades das

Carbono naftênico

amostras de

3°

óleos básicos

Propriedades dos
produtos finais

Carbono aromático

Fonte: Elaborado pelo autor
Fonte: Elaborado pelo autor

Caso não seja encontrada nenhuma relação direta entre as características
acima, uma 4° etapa foi introduzida, onde será avaliado se mesmo com a variação
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de resultados da grandeza em questão, a mesma atende ou não uma faixa de
especificação.

5.3.1 Desenvolvimento experimental para realização dos ensaios
As medições e análises das propriedades de desempenho dos óleos
lubrificantes devem ser feitas sob condições que representem de forma realista a
sua aplicação. Inúmeros métodos de ensaio e padrões para o controle e
classificação de produtos derivados do petróleo têm sido desenvolvidos, propostos,
experimentados,

abordados

ou

adotados,

finalmente,

como

padrões

por

organizações especializadas, como a ASTM (American Society for Testing and

Materials), a API (American Petroleum Institute) e a SAE (Society of Automotive
Engineers) (COMPANHIA ATLANTIC DE PETRÓLEO, s. d.).
No Brasil, a portaria 129/99 da ANP (ANP, 1999) estabelece o regulamento
técnico ANP N° 4/99 que especifica as características e tipos de ensaios realizados
para óleos básicos comercializados em todo o território nacional, sejam eles de
origem nacional ou importados. De acordo com essa portaria, a verificação de
características dos óleos far-se-á mediante o emprego das Normas Brasileiras
Registradas (NBR), dos métodos da American Society for Testing of Materials
(ASTM) e da Deutsches Institut für Normung (DIN).
Dependendo da aplicação do lubrificante, o cliente estabelece alguns critérios
para que o mesmo aceite o produto, como por exemplo, as Normas Volkswagen
Test (PVW), as montadoras automotivas indicam um método de ensaio que elas
desenvolveram para que um lubrificante atenda uma determinada especificação a
fim de garantir uma melhor qualidade do produto final. Logo os fabricantes de
lubrificantes a fim de atender o cliente, buscam algum produto que forneça o
desempenho que o cliente deseja, ou desenvolvem um novo produto que se adeque
ao que o cliente necessita, sendo em questão do produto, ou do ensaio
desenvolvido.
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5.4

Equipamentos e metodologias
Para avaliar uma graxa profundamente é necessário avaliar todos

componentes da mesma, sendo estes as análises de todas as matérias primas que
são utilizadas em sua fabricação. Para garantir uma maior confiabilidade todos os
ensaios propostos foram feitos de acordo com suas normas ASTM, DIN ou PVW.

5.4.1 Ensaios para avaliação dos óleos lubrificantes
5.4.1.1

Viscosidade 40 °C e 100 °C

O ensaio de viscosidade cinemática 40 °C e 100 °C foi realizado no
laboratório da empresa interessada na realização deste trabalho. Para a realização
do ensaio de viscosidade todas as amostras foram submetidas em um viscosímetro
automático da empresa Anton Paar modelo SVM 3000. Onde o mesmo realiza
simultaneamente o ensaio de viscosidade cinemática 40 °C e 100 °C.
A viscosidade influencia diretamente a capacidade de formar o filme do óleo
responsável pela redução do atrito e do desgaste. A American Society for Testing

and Materials (ASTM) define dois tipos de viscosidade, conforme diferentes métodos
de medição:

•

Dinâmica que é representada pela letra grega µ e geralmente
reportada pela unidade Poise (P), que apresenta as dimensões
g/cm³·s. Mais precisamente, é o centipoise (cP), que equivale a 0,01P,
a unidade mais usada para esse tipo de viscosidade, No sistema
internacional de unidades (SI) utiliza-se o Pascal·segundo (Pa·s), que
corresponde a 10 P.

•

Cinemática é o quociente da divisão da viscosidade dinâmica pela
densidade, medidas à mesma temperatura. O Stoke, que expressa às
dimensões cm²/s, é a unidade de viscosidade mais utilizada. O mais
comum na indústria do petróleo é representar a viscosidade cinemática
em centistokes, um Stoke equivale a 100 cSt. No sistema SI essa
viscosidade é apresentada em milímetro quadrado por segundo
(mm²/s). (BELMIRO, P. N. 2008).
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5.4.1.2

Densidade

O ensaio de densidade foi realizado no laboratório da empresa interessada na
realização deste trabalho. Para a realização do ensaio de densidade todas as
amostras foram submetidas em um viscosímetro automático da empresa Anton Paar
modelo SVM 3000. Onde o mesmo realiza simultaneamente o ensaio de viscosidade
cinemática 40 °C e 100 °C e o calcula o índice de viscosidade e proporciona a
densidade a 20 °C.
A densidade é muito utilizada para caracterizar substâncias. É definida como
a quantidade de massa por unidade de volume de substância:
Densidade = massa / volume
A densidade de sólidos e líquidos é, em geral, expressa em unidades de
gramas por centímetro cúbico (g/cm³) ou em gramas por mililitro (g/mL).

5.4.1.3

Ponto de Fluidez

O ensaio de ponto de fluidez foi realizado no laboratório da empresa
interessada na realização deste trabalho. Para a realização do ensaio de ponto de
fluidez todas as amostras foram submetidas em um tubo de vidro vedado com uma
rolha e com um termômetro com escala de +40 °C a -80 °C, e por fim foram
colocadas em um banho criostático onde foi introduzido um decréscimo de -3 °C a
cada 10 minutos, até que fosse encontrada a temperatura que a amostra
congelasse, logo -3 °C antes do ponto de congelamento se determina o ponto de
fluidez.
O ponto de fluidez é a temperatura mínima na qual o óleo ainda flui. De
acordo com o ensaio padrão D-97-05, da ASTM, esta temperatura é determinada
através de resfriamentos sucessivos de uma amostra do óleo colocada em um
frasco de vidro. A cada um desses resfriamentos, a intervalos de 3 em 3 °C, verificase se o óleo ainda é capaz de fluir. (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006). O ponto de
fluidez é importante principalmente para avaliar a desempenho do óleo em
condições de baixas temperaturas ou em regiões de climas frios. (ANP n°129, 1999).
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5.4.1.4

Ponto de Fulgor

O ensaio de ponto de fulgor foi realizado no laboratório da empresa
interessada na realização deste trabalho. Para a realização do ensaio de ponto de
fulgor todas as amostras foram submetidas em um equipamento de ponto de fulgor
automático da empresa Petrotest, modelo CLA 4. Onde o mesmo realiza
automaticamente o ensaio, passando sobre a amostra de óleo uma chama de
aproximadamente 5 mm a cada 2 °C de acrescimento que o mesmo realiza
simultaneamente.
O ponto de fulgor de um óleo é estabelecido pela menor temperatura na qual
o

vapor

desprendido

pelo

mesmo,

em

presença

do

ar,

inflame-se

momentaneamente, produzindo uma chama, que se dá sob a forma de um lampejo
(flash). Geralmente, o ponto de fulgor varia na razão direto da viscosidade: numa
mesma série, ou seja, em óleos provenientes do mesmo tipo de óleo cru, refinados
pelo mesmo processo e aditivados da mesma forma, o óleo mais viscoso possui
ponto de fulgor mais elevado. (CARRETEIRO e BELMIRO, 2006). O baixo ponto de
fulgor dá uma indicação da possível presença de compostos voláteis e inflamáveis
no óleo. (ANP n°129, 1999)

5.4.2 Ensaios para avaliação das graxas lubrificantes
5.4.2.1

Consistência (ASTM D 217)

É determinada pelo método que consiste em medir a penetração (em décimos
de milímetros) exercida por um cone sobre uma amostra de graxa, sob ação de
carga padronizada durante 5 segundos e a temperatura de 25 °C. O aparelho
utilizado nesta medição é chamado Penetrômetro. Conforme ilustrado na Figura 8 ao
lado esquerdo.
Para a realização do ensaio a ponta do cone deve somente riscar a superfície
da graxa sem alterar o alisamento realizado pelo analista logo após a “espatulação”
a fim de retirar a maior quantidade possível de bolhas de ar que podem influenciar
no ensaio, conforme ilustrado na Figura 8 ao lado direito.
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Figura 8: Penetrômetro analógico.

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 9 ilustra de maneira simplificada como funciona o sistema de
medição de um penetrômetro.
Figura 9: Ilustração do funcionamento do penetrômetro.

Fonte: Adaptado de (ZUHAN, 2013)

5.4.2.2

Ponto de Gota (ASTM D 2265)

Para a realização do ensaio de ponto de gota foi utilizado o equipamento “DP
90 Droping Point System” da Mettler Toledo no qual foi programado um método de
ensaio com temperatura inicial de 30 °C, taxa de aquecimento inicial de 10,0 °C/min,
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temperatura de partida de 200 °C, tempo de espera de 10 s, taxa de aquecimento de
2,0 °C/min e temperatura final de 320 °C.
O ensaio foi montado sempre em duplicata utilizando caçapas novas
descartáveis e as amostras foram abertas em espátulas para serem inseridas nas
caçapas, a Figura 10 mostra o conjunto completo para o ensaio.
Figura 10: Caçapas de ponto de gota

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta medida serve como orientação para a mais alta temperatura a que certa
graxa pode ser submetida durante o trabalho. Deve-se considerar como limite
operacional uma temperatura 20 % inferior ao seu ponto de gota.

5.4.2.3

Pressão de Escoamento a 20 °C e -35 °C (DIN 51805)

O sistema utilizado para a realização do ensaio de pressão de escoamento foi
fabricado pela própria empresa, nesse sistema é utilizado duas colunas de vidro em
“U” de 2,30 m de altura com espessura interna de 5 mm, duas réguas de 1 m
calibradas, e um sistema de injeção de até 2660 mbar de pressão e dois banhos
criostáticos para controles de temperaturas das amostras. Conforme ilustrado na
Figura 11.
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Figura 11: Ilustração do sistema completo de pressão de escoamento

Amostra

Amostra

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira coluna, que possui mercúrio, é utilizada para realizar as medições
das amostras que estão à temperatura negativa devido à necessidade de uma
pressão maior para seu escoamento, já que a densidade do mercúrio é de
13,3 g/mL. A segunda coluna, que possui água, é utilizada para realizar as medições
das amostras que estão a temperaturas positivas devido à necessidade de uma
pressão menor para seu escoamento, já que a densidade da agua é 1,0 g/mL.
Com o acréscimo de pressão de ar sobre a amostra, observam-se as colunas
para verificar qual pressão está sendo exercida, por exemplo, para a coluna de
mercúrio, se o mercúrio estiver na marca de 50 cm, basta multiplicar por 26,6 que é
referente ao valor da densidade do mercúrio duas vezes, assim obtendo o resultado
esperado. O sistema completo do ensaio de pressão de escoamento esta ilustrada
conforme Figura 14 ao lado esquerdo.
Para a realização do ensaio de pressão de escoamento (20 °C) ou (-35 °C) foi
utilizado um sistema de tubos, mangueiras e válvulas, ou seja, um sistema caseiro e
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manual, o principal acessório é o sistema onde é colocada a amostra de graxa,
conforme Figura 12 ao lado direito.
Figura 12: Sistema completo para ensaio de pressão de escoamento

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2.4

Perda por Evaporação (DIN 58397)

O ensaio de perda por evaporação tem como objetivo verificar quanto foi
desprendido de voláteis da amostra de graxa, para a realização do mesmo foi
utilizado uma estufa da UNISCIENCE “ESCO ISOTHERM” a 160 °C com uma
variação de 0,2 °C.
Para a montagem do ensaio são utilizadas duas caçapas adquiridas pela
empresa Anton Paar, de acordo com a norma DIN 58397, as graxas foram coladas
nas caçapas com a menor inserção de bolhas de ar possível e então colocadas na
estufa por 48 h a 160 °C, após o término do ensaio as amostra foram retiradas da
estufa e colocadas em um dessecador até temperatura ambiente, posteriormente as
amostras foram pesadas e verificou-se o quanto de voláteis foi perdido. A Figura 13
ilustra as caçapas com as amostras de graxa ao término do ensaio.
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Figura 13: Caçapas antes e depois do ensaio de perda por evaporação.

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o término do ensaio as caçapas são retiradas da estufa e pesadas para
verificar o quanto de óleo foi separado. Para realizar os cálculos é utilizada a
seguinte formula;
Percentual de perda por evaporação = (I – F / A) x 100
I – Peso inicial da caçapa
F – Peso final da caçapa após o ensaio
A – Peso da amostra

5.4.2.5

Densidade (ASTM D 4052)

Para medir a densidade da graxa foi utilizado um Picnômetro de latão de
20 mL e uma balança analítica. Primeiramente o picnômetro foi colocado em uma
balança analítica e foi feita a sua tara, a amostra de graxa foi aclimatizada à
temperatura de 20 °C e então inserida no picnômetro com auxilio de uma espátula
com a menor inserção possível de bolhas de ar, depois de completado sua
superfície foi alisada e retirada qualquer quantidade de graxa que tenha ficado para
fora do picnômetro, então foi realizada a pesagem, assim obtendo a massa e após o
cálculo a densidade da graxa. Conforme Figura 14
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Figura 14: Picnômetro

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2.6

Estabilidade a Oxidação (ASTM D 942)

Para a realização do ensaio de estabilidade a oxidação (ASTM D 942), foi
utilizado um vaso de pressão, pratos de amostras, estante de pratos, manômetro,
termômetro e um banho de óleo conforme ilustrado de maneira simplificada da
Figura 15.
Figura 15: Ilustração do sistema completo de estabilidade a oxidação
Manômetro
Válvula
Entrada de oxigênio

Banho de óleo
a 99 °C

Bomba de oxigênio

Amostra de graxa

Fonte: Adaptado de (ZUHAN, 2013)

No sistema inferior do vaso de pressão é utilizado uma estante onde são
colocados os pratos de amostra com 4,0000 g +/- 0,001 g, pesados em uma balança
analítica, cada estante comporta 5 pratos. A parte superior do vaso de pressão é
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montada, e injetado oxigênio 99 % até a pressão de o manômetro ultrapassar
7,70 bar, duas purgas de oxigênio devem ser feitas, na terceira injeção de oxigênio,
deve-se estabilizar a pressão em 7,70 bar. O conjunto do vaso de pressão foi imerso
no banho térmico de óleo silicone que foi estabilizado a 99 °C. Conforme Figura 16
Figura 16: Parte inferior do vaso de pressão do ensaio de estabilidade a oxidação

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1

Resultados dos ensaios físico químicos dos óleos.
Os resultados dos ensaios físico químicos dos óleos e os teores de carbono

aromáticos (Ca), naftênicos (Cn) e parafínicos (Cp) das sete amostras utilizadas
para a produção dos sete lotes de graxas que foram produzidos em escala piloto no
laboratório, estão apresentados conforme a Tabela 16.
Tabela 16: Resultados dos ensaios referentes a cada óleo
ENSAIOS
Viscosidade, cSt
40 °C
100 °C
Densidade a 20 °C
Ponto de Fluidez, °C
Ponto de Fulgor, °C
Distribuição de
carbonos, % peso
Carbono aromático
Carbono naftênico
Carbono parafínico

Óleo1

Óleo 2

Óleo 3

Óleo 4 Óleo 5 Óleo 6 Óleo 7

264,66 262,07
18,289 18,023

265,02
19,018

265,38 471,90 140,00 140,20
18,865 31,33 11,10
11,40

0,9038 0,9068
-15
-15
242
240

0,9025
-18
259

0,9009 0,8995
-18
-3
254
300

0,911
-33
218

0,9024
-28
220

8,55
30,69
60,76

9,09
29,85
61,06

10,02
30,20
59,78

10,00
37,00
53,00

4,00
39,00
57,00

6,13
30,83
63,04

8,20
22,90
68,80

Fonte: Elaborado pelo autor

6.2

Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre as propriedades dos

óleos.
Buscando encontrar hipóteses sobre a existência de um efeito dos conteúdos
de carbonos em relação com as grandezas físico químicas da graxa lubrificante,
inicialmente em uma primeira etapa verificou-se a existência entre os conteúdos de
carbono e as propriedades físico químicas das próprias amostras de óleo. Foram
encontradas relações entre algumas grandezas físico químicas e o conteúdo de
carbono parafínico, sendo estas; viscosidade cinemática 40 °C, 100 °C, ponto de
fluidez e ponto de fulgor. No entanto somente os ensaios de viscosidade cinemática
40 °C e ponto de fluidez serão apresentados respectivamente no Gráfico 5 e Gráfico
6. Os demais ensaios não foram apresentados pelos seguintes motivos: viscosidade
cinemática 100 °C possui a mesma variação de temperatura que a viscosidade a 40
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°C logo os gráficos possuem o mesmo comportamento; ponto de fulgor será
apresentado posteriormente em comparação com conteúdo de carbono naftênico,
pois o gráfico é o inverso quando feito em comparação com carbono parafínico.

6.2.1 Viscosidade cinemática a 40°C
O Gráfico 5 apresenta o efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a
viscosidade cinemática a 40 °C, onde se observa que se existirem valores de
carbono parafínico elevados, operando por volta de 70 % na formulação, isso traz
como impacto direto, um aumento significativo da viscosidade cinemática, logo o
produto passa a operar com valores na ordem de 450 a 550 mm²/s, ao passo que ao
se trabalhar com percentuais de carbono parafínico mais baixos, acima de 52 % e
abaixo de 57 %, isso entrega como propriedade uma viscosidade cinemática mais
baixa, por volta de 150 mm²/s.

Viscosidade cinemática (mm²/s)

Gráfico 5: Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a viscosidade cinemática (40°C).

550
450
350
250
150
50
50

55

60
Carbono parafínico (%)
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Óleo 1 - BS "50,7 %" / NH "24,65 %" / SR "24,65%"
Óleo 2 - BS "50,7%" / SR "49,3%"
Óleo 3 - BS "50,7 %" e BS 130 "49,3 %"
Óleo 4 - BS "50,7%" / NH "24,65%" e BS 130 "24,65%"
Óleo 5 - BS "100%"
Óleo 6 - BS 130 "100%"
Óleo 7 - SR "100%"
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o Gráfico 5 é possível notar uma tendência quando se
observa o efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a viscosidade cinemática
a 40 °C. Onde, quanto maior o conteúdo de carbono parafínico maior é a
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viscosidade cinemática. Os óleos 1,2,3 e 4 que possuem em sua formulação 50,7 %
de Brigth Stoke encontram-se respectivamente no meio do gráfico cujo intervalo de
variação de composição varrido, mesmo trabalhando com misturas em proporções
distintas dos outros três óleos é um intervalo relativamente restrito, desta forma,
apresentando um conjunto de propriedades com baixa variação de resultados. Nas
situações onde se trabalhou com os óleos puros ou isolados, ou seja, 100 % dos
óleos 5,6 e 7 obtiveram-se extremos.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleo, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um conteúdo de carbono
parafínico na faixa de em torno 61 % obtém-se similaridade entre os valores de
viscosidade, praticamente mantendo-se inalterada em torno de 260 mm²/s.

6.2.2 Ponto de fluidez
O Gráfico 6 apresenta o efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre o
ponto de fluidez, onde se observa no que se existirem valores de carbono parafínico
elevados, operando acima de 66 % e abaixo de 70 % na formulação, isso traz como
impacto direto, um aumento significativo do ponto de fluidez, logo o produto passa a
operar com valores na ordem de 0 a -5 °C, ao passo que ao se trabalhar com
percentuais de carbono parafínico mais baixos, acima de 50 % e abaixo de 55 %,
isso entrega como propriedade um ponto de fluidez mais baixo, por volta de -30 °C a
-35 °C.
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Gráfico 6: Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre o ponto de fluidez.

Carbono parafínico (ºC)

Ponto de fluidez (ºC)
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-10
-15
-20
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-35
Óleo 1 - BS "50,7 %" / NH "24,65 %" / SR "24,65%"
Óleo 2 - BS "50,7%" / SR "49,3%"
Óleo 3 - BS "50,7 %" e BS 130 "49,3 %"
Óleo 4 - BS "50,7%" / NH "24,65%" e BS 130 "24,65%"
Óleo 5 - BS "100%"
Óleo 6 - BS 130 "100%"
Óleo 7 - SR "100%"

Fonte: Elaborado pelo autor

Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleo, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um conteúdo de carbono
parafínico na faixa de em torno 61 % obtém-se uma proximidade entre os valores de
ponto de fluidez bastante significativos, ou seja, aparentemente ainda enxerga-se
uma tendência, que preserva esta característica de proporcionalidade direta, onde,
com o aumento do conteúdo de carbono parafínico obtém-se um aumento do ponto
de fluidez.
Depois de verificado algumas influencias nos conteúdos de carbono
parafínico sobre as grandezas físico químicas, se pode especular que existem
relações entre as grandezas físico químicas da graxa lubrificante e as grandezas
físico químicas dos óleos utilizados nas mesmas. De acordo com RIZVI, 2009,
anteriormente apresentado na Tabela 1, o mesmo menciona comparações entre
conteúdos de carbono sobre grandezas físico químicas de óleos, onde óleos básicos
parafínicos possuem uma baixa relação com a viscosidade e o ponto de fluidez.
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6.3

Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre as propriedades dos

óleos.
Também foram encontradas relações entre os conteúdos de carbono
naftênico sobre algumas grandezas físico químicas, sendo estas viscosidade
cinemática 40 °C,100 °C, ponto de fluidez e ponto de fulgor. No entanto somente os
ensaios de viscosidade cinemática 100 °C e ponto de fulgor serão apresentados
respectivamente no Gráfico 7 e Gráfico 8. Os demais ensaios não foram
apresentados pelos seguintes motivos; viscosidade cinemática 40 °C possui o
mesmo coeficiente angular que a viscosidade a 100 °C logo os gráficos possuem o
mesmo comportamento; ponto de fluidez foi apresentado anteriormente em
comparação com conteúdo de carbono parafínico, pois o gráfico é o inverso quando
feito em comparação com carbono naftênico.

6.3.1 Viscosidade cinemática 100 °C
O Gráfico 7 apresenta o efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a
viscosidade cinemática a 100 °C, onde foi observado que se existirem valores de
carbono naftênico elevados, operando acima de 35 % e abaixo de 40 % na
formulação, isso traz como impacto direto, uma redução significativa da viscosidade
cinemática, logo o produto passa a operar com valores na ordem de 10 a 12 mm²/s,
ao passo que ao se trabalhar com percentuais de carbono naftênico mais baixos,
acima de 20 % e abaixo de 25 %, isso entrega como propriedade uma viscosidade
cinemática mais elevada, acima de 30 mm²/s.
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Viscosidade cinemática (mm²/s)

Gráfico 7: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a viscosidade cinemática a100°C
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Óleo 1 - BS "50,7 %" / NH "24,65 %" / SR "24,65%"
Óleo 2 - BS "50,7%" / SR "49,3%"
Óleo 3 - BS "50,7 %" e BS 130 "49,3 %"
Óleo 4 - BS "50,7%" / NH "24,65%" e BS 130 "24,65%"
Óleo 5 - BS "100%"
Óleo 6 - BS 130 "100%"
Óleo 7 - SR "100%"
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com a apresentação do Gráfico 7 é possível notar uma tendência
quando se observa o efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a viscosidade
cinemática a 100 °C. Quanto maior o conteúdo de carbono naftênico menor é a
viscosidade cinemática. Os óleos 1,2,3 e 4 que possuem em sua formulação 50,7 %
de Brigth Stoke encontram-se respectivamente no meio do gráfico cujo intervalo de
variação de composição varrido mesmo trabalhando com misturas em proporções
distintas dos outros três óleos é um intervalo relativamente restrito, desta forma,
apresentando um conjunto de propriedades com baixa variação de resultados. Nas
situações onde se trabalhou com os óleos puros ou isolados, ou seja, 100 % dos
óleos 5,6 e 7 obtiveram-se extremos.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleo, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um conteúdo de carbono naftênico
na faixa em torno de 30 % obtém-se uma proximidade entre os valores de
viscosidade bastante significativos, ou seja, aparentemente ainda enxerga-se uma
tendência, que preserva esta característica de proporcionalidade inversa, onde, com
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o aumento do conteúdo de carbono naftênico obtém-se uma redução da viscosidade
cinemática.

6.3.2 Ponto de fulgor
O Gráfico 8 apresenta o efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre o
ponto de fulgor, onde se observa que se existirem valores de carbono naftênico
elevados, operando acima de 35 % e abaixo de 40 % na formulação, isso traz como
impacto direto, uma redução significativa do ponto de fulgor, logo o produto passa a
operar com valores próximos a 220 °C, ao passo que ao se trabalhar com
percentuais de carbono naftênico mais baixos, acima de 20 % e abaixo de 25 %,
isso entrega como propriedade um ponto de fulgor mais elevado, acima de 290 °C.
Gráfico 8: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre o ponto de fulgor.
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Óleo 5 - BS "100%"
Óleo 6 - BS 130 "100%"
Óleo 7 - SR "100%"
Fonte: Elaborado pelo autor

No Gráfico 8 onde foi ilustrado o efeito do conteúdo de carbono naftênico
sobre o ponto de fulgor, observou-se que tais características estão relacionadas
devido que os óleos que possuem um conteúdo de carbono naftênico elevado obtém
um menor ponto de fulgor, pois os mesmo são mais leves, assim tendem a volatilizar
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com maior facilidade, deste modo evidenciando uma relação entre um ensaio físico
químico do óleo e seus teores de carbono.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleo, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um conteúdo de carbono naftênico
na faixa de em torno 30% obtém-se uma proximidade entre os valores de ponto de
fulgor bastante significativos, em torno de 240 a 260 °C. ou seja, aparentemente
ainda

enxerga-se

uma

tendência,

que

preserva

esta

característica

de

proporcionalidade inversa, onde, com o aumento do conteúdo de carbono naftênico
obtém-se uma redução do ponto de fulgor.
Depois de verificado algumas influencias dos conteúdos de carbono naftênico
sobre as grandezas físico químicas, se pode especular que existam relações entre
as grandezas físico químicas da graxa lubrificante e as grandezas físico químicas
dos óleos utilizados nas mesmas e posteriormente sobre os conteúdos de carbono.
De acordo com RIZVI, 2009, anteriormente apresentado na Tabela 1, o mesmo
menciona comparações entre conteúdos de carbono sobre grandezas físico
químicas de óleos básicos, onde óleos naftênicos possuem uma boa relação com a
viscosidade e o ponto de fulgor ou volatilidade.

6.4

Efeito do conteúdo de carbono aromático sobre as propriedades dos

óleos.
Foi verificado que não existem influências dos conteúdos de carbono
aromático sobre grandezas físico químicas do óleo, devido o fato de que o conteúdo
de carbono aromático representa a fração minoritária na composição do óleo, entre 4
e 10 %, conforme apresentado anteriormente na Tabela 16, deste modo, não foi
esperado uma contribuição ou uma interferência significativa no conjunto especifico
de propriedades que está sendo avaliado, com isso se pode especular que não
existam relações entre as grandezas físico químicas da graxa lubrificante e as
grandezas físico químicas dos óleos e posteriormente os conteúdos de carbono
aromático sobre as características físico químicas da graxa.
Verificou-se então como conclusão parcial para o estudo do efeito do
conteúdo de carbono sobre as propriedades dos óleos, varias relações foram
encontradas, algumas de certa forma conseguem apoio em literaturas, como por
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exemplo, Gatto e colaboradores (2002) também encontraram uma relação entre o
ponto de fulgor de óleos básicos com conteúdos de carbono naftênicos acentuados,
Sharma e colaboradores (2008) que encontraram uma relação entre os ensaios de
índice de viscosidade e ponto de fulgor em função dos conteúdos de carbono
parafínico dos óleos básicos.

6.5

Resultados dos ensaios físico químicos das graxas lubrificantes.
Os resultados dos ensaios físico químicos das sete graxas produzidas em

escala piloto no laboratório são apresentados a seguir em triplicata, juntamente da
media e do desvio padrão, a modo de garantir a confiabilidade dos resultados
obtidos.

6.5.1 Penetração trabalhada1
Os resultados de penetração trabalhada 1 estão apresentados conforme
Tabela 18. Este ensaio consiste no resultado de quantos milímetros o cone penetra
na graxa após os 60 duplos golpes que a mesma é disposta no trabalhador e
climatizada a 25 °C, logo após a produção do lote.
Tabela 17: Resultados de penetração trabalhada 1

PENETRAÇÃO TRABALHADA 1
Amostras

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

280,0

290,0

291,0

280,0

314,0

309,0

309,0

281,0

290,0

291,0

280,0

313,0

310,0

309,0

280,0

291,0

290,0

281,0

313,0

309,0

310,0

Média

280,3

290,3

290,7

280,3

313,3

309,3

309,3

Desvio Padrão

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Resultados
(1/10mm)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.2 Penetração trabalhada 2
Os resultados de penetração trabalhada 2 estão apresentados conforme
Tabela 19. Este ensaio consiste no resultado de quantos milímetros o cone penetra
na graxa após os 60 duplos golpes que a mesma é disposta no trabalhador e
climatizada a 25 °C, após o período de 24 horas da produção do lote.
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Tabela 18: Resultados de penetração trabalhada 2
PENETRAÇÃO TRABALHADA 2
Amostras

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

296,0

295,0

294,0

292,0

305,0

305,0

266,0

298,0

297,0

294,0

292,0

306,0

306,0

267,0

297,0

296,0

293,0

291,0

307,0

304,0

266,0

Média

297,0

296,0

293,7

291,7

306,0

305,0

266,3

Desvio Padrão

1,0

1,0

0,6

0,6

1,0

1,0

0,6

Resultados
(1/10 mm)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.3 Ponto de gota
Os resultados de ponto de gota estão apresentados conforme Tabela 20. O
ponto de gota é uma propriedade qualitativa que apresenta a temperatura na qual
uma graxa lubrificante, passa do estado sólido ao liquido, sob condições
determinadas de pressão e movimento, o ponto de gota de uma graxa limita sua
aplicação.
Tabela 19: Resultados de Ponto de Gota

PONTO DE GOTA
Amostra

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

285,8

257,1

260,1

264,2

270,4

274,7

265,1

286,5

258,4

262,4

265,8

272,2

273,7

264,6

284,9

256,9

262,1

264,8

271,3

273,1

264,8

Média

285,7

257,5

261,5

264,9

271,3

273,8

264,8

Desvio Padrão

0,8

0,8

1,3

0,8

0,9

0,8

0,3

Resultados
(°C)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.4 Pressão de escoamento 20 °C
Os resultados de pressão de escoamento a 20 °C estão apresentados
conforme Tabela 21. Este ensaio mostra a pressão que é necessária aplicar sobre a
graxa para que a mesma escoe a 20 °C, assim podendo realizar sua função de
lubrificante nessa temperatura.
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Tabela 20: Resultados de Pressão de Escoamento 20 °C

PRESSÃO DE ESCOAMENTO 20°C
Amostras

Graxa 1
76

Graxa 2
76

Graxa 3
82

Graxa 4
90

Graxa 5
76

Graxa 6
80

Graxa 7
132

76

78

82

90

74

80

132

76

78

80

90

76

82

130

Média

76

77

81

90

75

81

131

Desvio Padrão

0,0

1,2

1,2

0,0

1,2

1,2

1,2

Resultados
(mbar)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.5 Pressão de escoamento -35 °C
Os resultados de pressão de escoamento a -35 °C estão apresentados
conforme Tabela 22. Este ensaio mostra a pressão que é necessária aplicar sobre a
graxa para que a mesma escoe a -35 °C, assim podendo realizar sua função de
lubrificante.
Tabela 21: Resultados de Pressão de Escoamento -35 °C

PRESSÃO DE ESCOAMENTO -35°C
Amostra

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

1862,0

1463,0

1463,0

1223,6

>2660,0

452,2

611,8

1862,0

1436,4

1489,6

1223,6

>2660,0

452,2

585,8

1862,0

1436,4

1489,6

1223,6

>2660,0

478,8

611,8

Média

1862,0

1445,3

1480,7

1223,6

2660,0

461,1

603,1

Desvio Padrão

0,0

15,4

15,4

0,0

0,0

15,4

15,0

Resultados
(mbar)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.6 Perda por evaporação
Os resultados de perda por evaporação estão apresentados conforme Tabela
23. Este ensaio tem como objetivo verificar a quantidade pesada da graxa
lubrificante que é submetida a uma dada temperatura, a uma maior proporção
possível de área de superfície e determinada a perda de peso em função do período
de ensaio.
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Tabela 22: Resultados de Perda por Evaporação

Perda por Evaporação
Amostra

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

15,2

13,5

12,5

14,3

6,9

19,0

18,2

14,9

13,6

13,0

14,4

7,0

20,1

17,6

15,0

13,5

12,7

14,3

6,9

19,7

18,0

Média

15,1

13,5

12,7

14,3

7,0

19,6

17,9

Desvio Padrão

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,6

0,3

Resultados
(%)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.7 Densidade
Os resultados deste ensaio estão apresentados conforme Tabela 24. O
ensaio de densidade tem como objetivo verificar a densidade real do produto.
Tabela 23: Resultados de Densidade
Densidade
Amostra

Graxa 1

Graxa 2

Graxa 3

Graxa 4

Graxa 5

Graxa 6

Graxa 7

0,9384

0,9369

0,9421

0,9367

0,9386

0,9396

0,9458

0,9376

0,9373

0,9432

0,9376

0,9385

0,9401

0,9463

0,9379

0,9356

0,9429

0,9361

0,9372

0,9386

0,9448

Média

0,9380

0,9366

0,9427

0,9368

0,9381

0,9394

0,9456

Desvio Padrão

0,0004

0,0009

0,0006

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

Resultados
(g/mL)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.5.8 Estabilidade a oxidação
Os resultados de estabilidade a oxidação estão apresentados conforme
Tabela 25. Este ensaio tem como objetivo determinar a resistência de uma graxa
lubrificante à oxidação quando exposto a oxigênio saturando a atmosfera de um
sistema selado a uma temperatura elevada.
A amostra de graxa lubrificante é oxidada num recipiente de pressão,
aquecido a 99 °C e preenchido com oxigênio a 110 psi. A pressão é observada e
registrada em intervalos definidos. O grau de oxidação é determinado após um
período de tempo pela diminuição correspondente na pressão do oxigênio.
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Tabela 24: Resultados de Estabilidade a Oxidação

Estabilidade a Oxidação
Amostras

Graxa 1 Graxa 2 Graxa 3 Graxa 4 Graxa 5 Graxa 6 Graxa 7
0,65

0,40

0,55

0,40

0,40

0,50

0,50

0,60

0,40

0,50

0,45

0,45

0,60

0,45

0,65

0,45

0,55

0,45

0,40

0,55

0,50

Média

0,63

0,42

0,53

0,43

0,42

0,55

0,48

Desvio Padrão

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,03

Resultados
(bar)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.6

Efeito do ponto de fluidez sobre as propriedades das graxas.
Buscando encontrar algum efeito do conteúdo de carbonos sobre as

grandezas físico químicas da graxa lubrificantes, em um segundo plano foi verificado
se existem relações entre as grandezas físico químicas do próprio óleo e as
grandezas das graxas lubrificantes. Logo foram encontradas relações entre o ponto
de fluidez do óleo sobre algumas grandezas físico químicas da graxa lubrificante,
sendo estas, pressão de escoamento e perda por evaporação. As demais
características não serão apresentadas, pois não foi encontrada nenhuma influencia
ou tendência.

6.6.1 Pressão de escoamento a -35 °C
O Gráfico 9 mostra o efeito do ponto de fluidez sobre a pressão de
escoamento a -35 °C, onde nota-se que, em existindo óleos que possuam valores de
ponto de fluidez elevados, operando acima de -5 °C e abaixo de 0 °C na formulação
da graxa lubrificante, isso traz como impacto direto, um aumento significativo da
pressão de escoamento da mesma, logo o produto passa a operar com valores
superiores a 2600 mbar, ao passo que ao se trabalhar com óleos que possuem
valores de ponto de fluidez mais baixos, acima de -35 °C e abaixo de -30 °C, isso
entrega como propriedade uma pressão de escoamento mais baixa, em torno de
400 a 700 mbar.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um ponto de fluidez na faixa de em
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torno de -16 °C obtém-se uma proximidade entre os valores de pressão de
escoamento bastante significativos, em torno de 1400 mbar.

Pressão de escoamento (mbar)

Gráfico 9: Efeito do ponto de fluidez sobre a pressão de escoamento (-35 °C).
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Graxa x Óleo 7 - SR "75,29" / ESP " 24,71%"

Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 9 mostra o efeito do ponto de fluidez dos óleos utilizados sobre a
pressão de escoamento a -35 °C das graxas produzidas, logo é possível identificar
uma tendência nessa etapa, conseguindo relacionar esse ensaio em questão,
observa-se um acréscimo na pressão de escoamento conforme o ponto de fluidez do
óleo aumenta.

6.6.2 Perda por evaporação
O Gráfico 10 mostra o efeito do ponto de fluidez sobre a perda por
evaporação, onde nota-se que, em existindo óleos que possuam valores de ponto de
fluidez elevados, operando acima de -5 °C e abaixo de 0 °C na formulação da graxa
lubrificante, isso traz como impacto direto, uma queda significativa da perda por
evaporação da mesma, logo o produto passa a operar com valores entre 0 e 5 %, ao
passo que ao se trabalhar com óleos que possuem valores de ponto de fluidez mais
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baixos, acima de -35 °C e abaixo de -30 °C, isso entrega como propriedade uma
perda por evaporação mais alta, em torno de 20 %.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um ponto de fluidez na faixa de em
torno de -16 °C obtém-se uma proximidade entre os valores de perda por
evaporação bastante significativos, em torno de 14 %.
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Gráfico 10: Efeito do ponto de fluidez sobre a perda por evaporação.
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Graxa x Óleo 6 - BS 130 "75,29%" / ESP " 24,71%"
Graxa x Óleo 7 - SR "75,29" / ESP " 24,71%"
Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 10 mostra o efeito do ponto de fluidez do óleo sobre a perda por
evaporação da graxa lubrificante, onde se observa que graxas lubrificantes
produzidas com óleos que possuem pontos de fluidez elevados adquirem menores
perdas por evaporações, e graxas lubrificantes produzidas com óleos que possuem
pontos de fluidez baixos adquirem maiores perdas por evaporações, isso ocorre
devido à interação intermolecular dos óleos, pois óleos com maior ponto de fluidez
são mais resistentes à evaporação.
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6.7

Efeito do ponto de fulgor sobre as propriedades das graxas
Foram encontradas relações entre o ponto de fulgor do óleo utilizado sobre

algumas grandezas físico químicas da graxa lubrificante, sendo estas, pressão de
escoamento e perda por evaporação. As demais características não serão
apresentadas, pois não foi encontrada nenhuma influencia ou tendência.

6.7.1 Pressão de escoamento a -35 °C
O Gráfico 11 mostra o efeito do ponto de fulgor sobre a pressão de
escoamento a -35 °C, onde nota-se que, em existindo óleos que possuam valores de
ponto de fulgor elevados, operando acima de 290 °C e abaixo de 310 °C na
formulação da graxa lubrificante, isso proporciona como impacto direto, um aumento
significativo da pressão de escoamento da mesma, logo o produto passa a operar
com valores superiores a 2600 mbar, ao passo que ao se trabalhar com óleos que
possuem valores de ponto de fulgor mais baixos, em torno de 220 °C, isso entrega
como propriedade uma pressão de escoamento mais baixa, em torno de 400 a
700 mbar.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um ponto de fulgor na faixa de
240 °C a 260 °C obtém-se uma proximidade entre os valores de pressão de
escoamento bastante significativos, em torno de 1400 mbar.
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Pressão por escoamento (mbar)

Gráfico 11: Efeito do ponto de fulgor sobre a pressão de escoamento (-35°C).
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 11 mostra o efeito do ponto de fulgor dos óleos utilizados sobre a
pressão de escoamento a -35 °C das graxas produzidas, logo é possível identificar
uma tendência nessa etapa, conseguindo relacionar esse ensaio em questão,
observa-se um decréscimo na pressão de escoamento conforme o ponto de fulgor
do óleo diminui.

6.7.2 Perda por evaporação.
O Gráfico 12 mostra o efeito do ponto de fulgor sobre a perda por
evaporação, onde nota-se que, em existindo óleos que possuam valores de ponto de
fulgor elevados, operando em torno de 300 °C na formulação da graxa lubrificante,
isso traz como impacto direto, uma queda significativa da perda por evaporação da
mesma, logo o produto passa a operar com valores em torno de 7 %, ao passo que
ao se trabalhar com óleos que possuem valores de ponto de fulgor mais baixos, em
torno de 220 °C, isso entrega como propriedade uma perda por evaporação mais
alta, em torno de 17 a 21 %.
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Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um ponto de fulgor na faixa entre
240 °C a 260 °C obtém-se uma proximidade entre os valores de perda por
evaporação bastante significativos, em torno de 15 %.

Perda por evaporação (%)

Gráfico 12: Efeito do ponto de fulgor sobre a perda por evaporação.
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Fonte: Elaborado pelo autor

No Gráfico 12 foi elucidado o efeito do ponto de fulgor sobre a perda por
evaporação das graxas produzidas, logo é possível identificar uma tendência nessa
etapa, conseguindo relacionar esse ensaio em questão, observa-se a redução da
perda por evaporação conforme o aumento do ponto de fulgor dos óleos básicos
utilizados.

6.8

Efeito dos conteúdos de carbono dos óleos sobre grandezas físico

químicas das graxas lubrificantes.
Buscando encontrar a confirmação de uma relação entre o conteúdo de
carbonos e as grandezas físico químicas da graxa lubrificantes, em um terceiro e
último plano foi verificado se existem relações dos conteúdos de carbono parafínico
e naftênico dos óleos utilizados e as grandezas físico químicas as graxas
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lubrificantes. Foram encontrados alguns efeitos dos conteúdos de carbono sobre
algumas grandezas físico químicas da graxa lubrificante, sendo estas, pressão de
escoamento e perda por evaporação. As demais características não serão
apresentadas, pois não foi encontrada nenhuma influencia ou tendência.

6.8.1 Pressão de escoamento (-35°C)
Foram realizadas todas as comparações entre os conteúdos de carbono
sobre o ensaio de pressão de escoamento, no entanto somente será apresentado o
gráfico de comparação com carbono parafínico, pois a apresentação gráfica do
efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a perda por evaporação é
inversamente proporcional a quando visualizado em função do conteúdo de carbono
parafínico.
O Gráfico 13 mostra o efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a
pressão de escoamento a -35 °C, onde nota-se que, em existindo óleos que
possuam conteúdos de carbono parafínico elevados, operando acima de 66 % e
abaixo de 70 % na formulação da graxa lubrificante, isso traz como impacto direto,
um aumento significativo da pressão de escoamento da mesma, logo o produto
passa a operar com valores superiores a 2600mbar, ao passo que ao se trabalhar
com óleos que possuem valores de conteúdos de carbono parafínico mais baixos,
acima de 52 % e abaixo de 57 %, isso entrega como propriedade uma pressão de
escoamento mais baixa, em torno de 400 a 700 mbar.
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência de um conteúdo de carbono
parafínico na faixa de em torno de 60 a 64 % obtém-se uma proximidade entre os
valores de pressão de escoamento bastante significativos, em torno de 1400 mbar.
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Pressão de escoamento (mbar)

Gráfico 13: Efeito do conteúdo de carbono parafínico sobre a pressão de escoamento -35°C

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
50

55

60
Carbono parafínico (%)

65

70

Graxa 1 - BS "38,17%" / NH "18,56%" / SR "18,56%" / ESP " 24,71%"
Graxa 2 - BS "38,17%" / SR "37,12%" / ESP " 24,71%"
Graxa 3 - BS "38,17%" / BS 130 "37,12%" / ESP " 24,71%"
Graxa 4 - BS "38,17%" / NH "18,56%" / BS 130 " 18,56%" / ESP " 24,71%"
Graxa 5 - BS "75,29%" / ESP " 24,71%"
Graxa 6 - BS 130 "75,29%" / ESP " 24,71%"
Graxa 7 - SR "75,29" / ESP " 24,71%"
Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 13 mostra o efeito do conteúdo de carbono parafínicos sobre a
pressão de escoamento das graxas produzidas. Onde se observa que quando são
utilizados óleos com um maior teor de carbono parafínicos, o valor de pressão de
escoamento a -35 °C é acentuado. Porém quando o mesmo é misturado com
proporções de óleos com teores mais elevados de carbonos naftênicos esse valor
decresce, diminuindo a pressão necessária para que ocorra o escoamento.
Pode se concluir que existe correlação quando comparado os teores de
carbono parafínico e naftênicos em função da característica de pressão de
escoamento quando medida a -35 °C. Devido ao fato que os óleos com maiores
teores de carbono parafínico possuem um alto ponto de fluidez (-3 °C, por exemplo),
pois os mesmo formam cristais de parafina quando resfriados, aumentando
drasticamente a mobilidade ou o atrito da graxa fazendo com que a pressão de
escoamento a -35 °C atinja valores muito altos e o inverso para os óleos com
maiores teores de carbono naftênicos que possuem menor ponto de fluidez. (-33 °C,
por exemplo), pois os mesmo não possuem a tendência de formação de cristais
quando resfriados. Como visto anteriormente no Gráfico 6 onde foi avaliada o efeito
do conteúdo de carbono parafínico sobre o ponto de fluidez do óleo e no Gráfico 11
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onde foi avaliado o efeito do ponto de fluidez do óleo sobre a pressão de
escoamento da graxa, logo nota-se que existe uma relação direta entre o efeito do
conteúdo de carbono parafínico sobre a características de pressão de escoamento
medida a -35 °C.

6.8.2 Perda por evaporação
Foram realizadas todas as comparações entre os conteúdos de carbono
sobre o ensaio de perda por evaporação, no entanto, somente será apresentado o
gráfico de comparação com carbono naftênico, pois a apresentação gráfica do efeito
do conteúdo de carbono parafínico sobre a perda por evaporação é inversamente
proporcional a quando visualizado em função do conteúdo de carbono naftênico.
O Gráfico 14 mostra o efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a perda
por evaporação, onde nota-se que, em existindo óleos que possuam conteúdos de
carbono naftênico elevados, operando acima de 35 % e abaixo de 40 % na
formulação da graxa lubrificante, isso traz como impacto direto, um aumento
significativo da perda por evaporação da mesma, logo o produto passa a operar com
valores entre 17 e 20 %, ao passo que ao se trabalhar com óleos que possuem
conteúdos de carbono naftênico mais baixos, acima de 20 % e abaixo de 24 %, isso
entrega como propriedade uma perda por evaporação mais baixa, em torno de 7 %
Mesmo trabalhando diferentes fontes de óleos, em proporções relativas
diferenciadas, mas fazendo valer a ocorrência do conteúdo de carbono naftênico em
torno de 31 % obtém-se uma proximidade entre os valores de perda por evaporação
bastante significativa, entre 12 e 16 %.
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Gráfico 14: Efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a perda por evaporação.
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Fonte: Elaborado pelo autor

O Gráfico 14 mostra o efeito do conteúdo de carbono naftênico sobre a perda
por evaporação das graxas produzidas, logo é possível identificar uma tendência
nessa etapa, conseguindo relacionar este ensaio em questão, observa-se um
acréscimo na perda por evaporação conforme o conteúdo de carbono naftênico
aumenta.
Quando se observa os efeitos dos conteúdos de carbonos sobre o ensaio de
perda por evaporação, pode-se afirmar que as graxas que foram produzidas com
óleos que possuem conteúdos acentuados de carbono naftênicos devido seu
elevado poder de volatilização, tiveram uma perda maior do que a graxa que foi
produzida com óleo que possui conteúdos acentuados de carbono parafínico. Porem
quando misturados essa perda por evaporação se equilibra. Pode-se concluir que é
possível identificar o real efeito do conteúdo de carbono sobre o ensaio de perda por
evaporação. Como visto anteriormente no Gráfico 8 onde foi avaliada uma
comparação entre o conteúdo de carbono naftênico e o ponto de fulgor do óleo e no
Gráfico 12 onde foi avaliado uma comparação entre o ponto de fulgor do óleo e a
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perda por evaporação da graxa, logo nota-se que existe uma relação direta entre o
conteúdo de carbono naftênico e a características de perda por evaporação.

6.9

Atendimento a especificações técnicas

6.9.1 Penetração trabalhada 1
O Gráfico 15 mostra os resultados dos ensaios de penetração trabalhada 1
das sete graxas produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela
aplicação do consumidor final. Onde se observa a comparação relativa a uma
especificação de produto independente de se trabalhar com diferentes composições,
que são representados pelas sete amostras de graxa lubrificante, para a propriedade
de consistência 1, mesmo que se tenha obtido uma flutuação de propriedade, isso
não assegura trabalhar dentro de uma faixa de especificação, logo isso compromete
a qualidade de um produto. No entanto, como as mesmas necessitam ser analisadas
após 24 horas no ensaio de “penetração trabalhada 2”, os resultados podem
apresentar valores diferentes.
A relação ainda é evidenciada dentro das faixas de variação de composição
onde se trabalhou, mas não foi evidenciada uma correlação direta, de modo que o
efeito eventualmente não é tão expressivo, devido que dentro de uma faixa de
especificação do produto existe uma tolerância para se trabalhar de 290 a 310
1/10mm, mesmo percorrendo uma variação de composição onde os percentuais de
carbono naftênicos possuem uma variação de 22,9 a 39,0 % e os de carbono
parafínico de 53,0 a 68,8 %, os resultados obtiveram uma flutuação em relação ao
padrão “Graxa 1” acumulando uma variação relativa de 10,5 % obtida entre o maior
e menor valor, dividido pelo maior valor.
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Gráfico 15: Resultados de penetração trabalhada 1 e sua faixa de especificação
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Fonte: Elaborado pelo autor

Quando se trabalhou com óleos isolados a ordem de grandeza da
propriedade da consistência 1 ficou em 310,6 1/10mm, quando se trabalhou com
misturas a ordem ficou em 285,4 1/10mm, logo não foi identificada uma correlação
com base seja em propriedades da mistura de óleos, seja em relação às
características de composição química expressa nos teores de carbono dos óleos
que foram empregados. A obtenção de um resultado de penetração trabalhada 1
mais consistente, pode estar relacionado ao rearranjo estrutural em função do
espessante de poliuréia, que reorganiza toda a estrutura dos óleos misturados,
deixando com uma forma mais rígida, assim conferindo uma menor consistência.
Diferentes dos três lotes que possuem somente um óleo em sua composição junto
ao seu rearranjo estrutural com o espessante de poliuréia, não os fornecem uma
estrutura mais rígida, dessa forma deixando o produto final mais mole ou menos
consistente. Esta hipótese poderia ser comprovada através de um estudo de
microscopia óptica, assim podendo observar os rearranjos estruturais durante o
processo.

6.9.2 Penetração trabalhada 2
O Gráfico 16 mostra os resultados dos ensaios de penetração trabalhada 2
das sete graxas produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela
aplicação do consumidor final. Onde se observa que após 24 horas da produção
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inicial, ocorreram alterações nas consistências de todos os lotes de graxa
produzidos quando comparados com o ensaio de “Penetração trabalhada 1”, essas
alterações ocorrem devido ao repouso que é atribuído à graxa, podendo dizer que o
rearranjo da estrutura da graxa estabilizou, deste modo lhe conferindo sua
consistência real.
Gráfico 16: Resultados de penetração trabalhada 2 e sua faixa de especificação
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Fonte: Elaborado pelo autor

A obtenção de resultados diferentes de consistência nos lotes de graxas após
as 24 horas, deixa claro uma alteração de estrutura em função do repouso atribuído
a mesma. Logo nota-se que lotes que foram produzidos com misturas de óleos
tiveram um “amolecimento em suas consistências” já o três lotes de graxas que
foram produzidos apenas com um óleo tiveram um “endurecimento em suas
consistências”, quando comparados com os resultados de penetração trabalhada 1.
De acordo com ZAMBONI, 2011 é justamente o agente espessante que irá
conferir às graxas características distintas de consistência, devido à incorporação do
espessante, ocorrendo à formação da matriz e proporcionando a sua consistência
pastosa, resultando em uma estrutura entrelaçada, que retém o óleo.

6.9.3 Ponto de gota
O Gráfico 17 mostra os resultados dos ensaios de ponto de gota das sete
graxas produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela aplicação do
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consumidor final. Onde se observa que a comparação relativa a uma especificação
de produto independente de se trabalhar com diferentes composições, que são
representados pelas sete amostras de graxa lubrificante, para a propriedade de
ponto de gota, mesmo que se tenha obtido uma flutuação de propriedade, isso
assegura trabalhar dentro de uma faixa de especificação, logo isso não compromete
a qualidade de um produto.
A relação ainda é evidenciada dentro das faixas de variação de composição
onde se trabalhou, não existe uma correlação, mas o efeito eventualmente não é tão
expressivo, devido que dentro de uma faixa de especificação do produto existe uma
tolerância para se trabalhar de no mínimo 245 °C, mesmo percorrendo uma variação
de composição onde os percentuais de carbono naftênicos possuem uma variação
de 22,9 a 39,0 % e os de carbono parafínico de 53,0 a 68,8 %, os resultados
sofreram uma variação em relação ao padrão ”Graxa 1” acumulando uma variação
de 9,9 %, obtida entre o maior e menor valor, dividido pelo maior valor, mesmo
assim permanecendo dentro de uma faixa de especificação.
Gráfico 17: Resultados de ponto de gota e sua faixa de especificação
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Fonte: Elaborado pelo autor

Quando se trabalhou com óleos isolados a ordem de grandeza da
propriedade de ponto de gota, obteve resultados em torno de 269,9 °C com variação
relativa de 3,3 %, quando se trabalhou com misturas a ordem ficou em 267,4 °C com
variação relativa de 9,9 %, logo não se identificou uma correlação com base seja em
propriedades da mistura de óleos, seja em relação às características de composição
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química expressa nos teores de carbono dos óleos que foram empregados, mas
independente da não relação à propriedade se manteve dentro das faixas de
especificação. Pode-se concluir que os teores de carbono não alteram as
características físico químicas para o ensaio de ponto de gota, logo este ensaio
pode estar correlacionado com a estruturação da graxa lubrificantes no momento da
adição do espessante em sua fabricação. De acordo com ZAMBONI, 2011 é
justamente o agente espessante que irá conferir às graxas características distintas
de ponto de gota, devido à incorporação do espessante, ocorrendo à formação da
matriz e proporcionando a sua consistência pastosa, resultando em uma estrutura
entrelaçada, que retém o óleo.

6.9.4 Pressão de escoamento a 20 °C
O Gráfico 18 mostra os resultados dos ensaios de pressão de escoamento
das sete graxas produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela
aplicação do consumidor final. Onde se observa que a comparação relativa a uma
especificação de produto independente de se trabalhar com diferentes composições,
que são representados pelas sete amostras de graxa lubrificante, para a propriedade
de pressão de escoamento a 20 °C, mesmo que se tenha obtido uma flutuação de
propriedade, isso não assegura trabalhar dentro de uma faixa de especificação em
alguns casos.
A relação ainda é evidenciada dentro das faixas de variação de composição
onde se trabalhou, não existe uma correlação, mas o efeito eventualmente não é tão
expressivo, devido que dentro de uma faixa de especificação do produto existe uma
tolerância para se trabalhar de 40 a 80 mbar, mesmo percorrendo uma variação de
composição onde os percentuais de carbono naftênicos possuem uma variação de
22,9 a 39,0 % e os de carbono parafínico de 53,0 a 68,8 %,os resultados não
sofreram uma variação significativa em relação ao padrão ”Graxa 1”.
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Gráfico 18: Resultados de pressão de escoamento 20°C e sua faixa de especificação.

Pressão de escoamento (mbar)

140

131,33

120
100
80

Máx
76,00

90,00
77,33

81,33

2

3

75,33

80,67

60
Mín
40
20
0
1

4
Graxas

5

6

7

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar no Gráfico 18 que alguns pontos chamam a atenção, como
por exemplo, as amostra 5, 6 e 7, que possuem somente um óleo em sua
composição. A amostra 5 que possui somente Brigth Stoke em sua composição, que
é um óleo básico com teor de carbono parafínico elevado, obteve uma pressão de
escoamento a 20 °C , relativamente baixa, isso ocorre devido suas moléculas
possuírem maior facilidade a escoar , tornando assim uma graxa com maior
mobilidade ou um menor atrito. A amostra 6 que possui somente Base Stock 130 em
sua composição, que é um óleo com alto teor de carbono naftênico, apresentou uma
pressão de escoamento a 20 °C mais elevada, isso ocorre pois as moléculas deste
óleo não possuem facilidade para escoar, tornando assim uma graxa com maior
mobilidade ou atrito. A amostra 6 possui teores de carbono parafínicos e naftênicos
que estão entre os das amostras 5 e 7, as outras 4 amostras como são misturas
destes três óleos que foram utilizados, apresentaram uma pressão de escoamento a
20 °C entre os valores de mínimo e máximo encontrados nos casos extremos.
Quando se trabalhou com óleos isolados a ordem de grandeza da
propriedade de pressão de escoamento a 20 °C ficou em 95,8 mbar com variação de
42,6 %, quando se trabalhou com misturas a ordem ficou em 81,1 % com variação
relativa de 15,5 %, logo não foi identificada uma correlação com base seja em
propriedades da mistura de óleos, seja em relação às características de composição
química expressa nos teores de carbono dos óleos que foram empregados. Também
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foi mencionado por Salomonsson e colaboradores (2007) que a temperaturas
elevadas (acima de 0 ° C), as propriedades de fluxo ou escoamento de graxas
parafínicas e naftênicas são bastante semelhantes, e que isso acontece devido a
diferentes solvências dos óleos básicos, que tem um conjunto significativo sobre a
estrutura do agente espessante.

6.9.5 Densidade
O Gráfico 19 mostra os resultados dos ensaios de densidade das sete graxas
produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela aplicação do
consumidor final. Onde se observa que a comparação relativa a uma especificação
de produto independente de se trabalhar com diferentes composições, que são
representados pelas sete amostras de graxa lubrificante, para a propriedade de
densidade, mesmo que se tenha obtido uma flutuação de propriedade, isso
assegura trabalhar dentro de uma faixa de especificação, logo isso não compromete
a qualidade de um produto.
Gráfico 19: Resultados de densidade e sua faixa de especificação.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Logo, não é possível notar qualquer tendência dos teores de carbono, quanto
visualizados em função do ensaio de densidade devido à variação relativa do
mesmo ser muito baixa (< 1 %). Pode-se concluir que independente dos teores de
carbono dispostos em cada amostra de óleo utilizados para a produção das sete
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amostras de graxa, os mesmo não atribuem qualquer alteração na característica do
ensaio de densidade.

6.9.6 Estabilidade a oxidação
O Gráfico 20 mostra os resultados dos ensaios de estabilidade a oxidação
das sete graxas produzidas frente a uma faixa de especificação estipulada pela
aplicação do consumidor final. Onde se observa que a comparação relativa a uma
especificação de produto independente de se trabalhar com diferentes composições,
que são representados pelas sete amostras de graxa lubrificante, para a propriedade
de estabilidade a oxidação, mesmo que se tenha obtido uma flutuação de
propriedade, isso assegura trabalhar dentro de uma faixa de especificação, logo isso
não compromete a qualidade do produto.
A relação ainda é evidenciada dentro das faixas de variação de composição
onde se trabalhou, não existe uma correlação, mas o efeito eventualmente não é tão
expressivo, devido que dentro de uma faixa de especificação do produto existe uma
tolerância para se trabalhar de no máximo 0,8 bar, mesmo percorrendo uma
variação de composição onde os percentuais de carbono naftênicos possuem uma
variação de 22,9 a 39,0 % e os de carbono parafínico de 53,0 a 68,8 %,os
resultados sofreram uma variação em relação ao padrão “Graxa 1” acumulando uma
variação relativa de 33,3 %, obtida entre o maior e menor valor, dividido pelo maior
valor mesmo assim permanecendo dentro de uma faixa de especificação.
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Gráfico 20: Resultados de estabilidade a oxidação e sua faixa de especificação.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Quando se trabalhou com óleos isolados a ordem de grandeza da
propriedade de estabilidade a oxidação, obteve resultados em torno de 0,48 bar com
variação de 23,6 %, quando se trabalhou com misturas a ordem ficou em 0,50 bar
com variação relativa de 33,3 %, logo não se identificou uma correlação com base
seja em propriedades da mistura de óleos, seja em relação às características de
composição química expressa nos teores de carbono dos óleos que foram
empregados, mas independente da não relação à propriedade se manteve dentro
das faixas de especificação.
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CONCLUSÃO
Os resultados obtidos com este trabalho permitiram evidenciar a existência de

relação direta entre a característica de composição química dos óleos, expressa por
intermédio dos conteúdos de carbono, e suas propriedades físico-químicas típicas
demonstrando o efeito dos teores de carbono parafínico e naftênico sobre os valores
de viscosidade cinemática a 40 °C e a 100 °C, ponto de fluidez e ponto de fulgor.
O acréscimo do conteúdo de carbono parafínico implicou em acréscimo da
propriedade de viscosidade cinemática 40 °C, onde se observou que, em havendo
conteúdo de carbono elevado, volta de 70 % na formulação, resultou em valores em
torno de 500 mm²/s, quando se trabalhou com percentuais de carbono em torno de
55 % isso entregou uma viscosidade mais baixa, por volta de 150 mm²/s. Logo um
comportamento inverso foi observado quando visualizou o efeito do conteúdo de
carbono naftênico.
A propriedade de ponto de fluidez também foi afetada com o acréscimo do
conteúdo de carbono parafínico, onde se observou que, em havendo conteúdo de
carbono elevado, por volta de 68 % na formulação, resultou em valores próximos a 3 °C, quando se trabalhou com percentuais de carbono mais baixos, em torno de 52
%, isso entregou um ponto de fluidez, por volta de -32 °C. Logo um comportamento
inverso foi observado quando visualizou o efeito do conteúdo de carbono naftênico.
O acréscimo do conteúdo de carbono naftênico implicou em acréscimo da
viscosidade cinemática 100 °C, onde se observou que, em havendo conteúdo de
carbono elevado, em torno de 37 % na formulação, resultou em valores próximos a
11 mm²/s, quando se trabalhou com percentuais de carbono, em torno de 22 %, isso
entregou uma viscosidade, acima de 30 mm²/s. Logo um comportamento inverso foi
observado quando visualizado o efeito do conteúdo de carbono parafínico.
Foi evidenciado que o acréscimo do conteúdo de carbono naftênico implicou
no decréscimo do ponto de fulgor, onde se observou que, em havendo conteúdo de
carbono elevado, em torno de 37 % na formulação, resultou em valores próximos a
220 °C, quando se trabalhou com percentuais de carbono, em torno de 22 %, isso
entregou como propriedade um ponto de fulgor, acima de 290 °C. Logo um
comportamento inverso foi observado quando visualizado o efeito do conteúdo de
carbono parafínico.
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Os resultados analíticos obtidos com a execução deste trabalho permitiram
evidenciar a existência da relação direta entre as propriedades físico-químicas dos
óleos empregados para formulação e das graxas obtidas demonstrando o efeito dos
valores de ponto de fulgor e ponto de fluidez sobre propriedades finais do produto
formulado tais como: pressão de escoamento a -35 °C e a perda por evaporação.
O acréscimo do ponto de fulgor resultou no acréscimo da pressão de
escoamento a -35 °C, onde se observou que, ao empregar óleos na formulação da
graxa lubrificante que possuam valores de ponto de fulgor elevados, em torno de
300 °C, isso trouxe como impacto direto, um aumento da pressão de escoamento,
com valores superiores a 2600 mbar, quando se trabalhou com óleos que possuíam
valores de ponto de fulgor, em torno de 220 °C, isso entregou como propriedade
uma pressão de escoamento, em torno de 550 mbar. Logo um comportamento
inverso foi observado quando visualizado o efeito do ponto de fluidez.
O acréscimo do ponto de fulgor resultou no decréscimo da perda por
evaporação, onde se observou que, ao empregar óleos na formulação da graxa
lubrificante que possuam valores de ponto de fulgor elevados, em torno de 300 °C,
isso trouxe como impacto, uma queda da perda por evaporação, logo o produto
passou a operar com valores em torno de 7 %, quando se trabalhou com óleos que
possuíam valores de ponto de fulgor, em torno de 220 °C, isso entregou uma perda
por evaporação, em torno de 19 %. Logo um comportamento inverso foi observado
quando visualizado o efeito do ponto de fluidez.
Com a verificação das relações entre as propriedades físico químicas das
graxas lubrificantes e seus conteúdos de carbono parafínico e naftênico, foram
evidenciados

que

ambos

os

conteúdos

possuem

relações

com

algumas

propriedades, sendo estas: pressão de escoamento a -35 °C e perda por
evaporação.
O acréscimo do teor de carbono parafínico implicou em um acréscimo da
pressão escoamento a -35 °C, onde se observou que, em havendo óleos na
formulação da graxa que possuam conteúdo de carbono, em torno de 69 %, resultou
em valores superiores a 2600 mbar, quando se trabalhou com óleos que possuíam
valores de conteúdo de carbono, em torno de 55 %, isso entregou uma pressão de
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escoamento, em torno de 550 mbar. Logo um comportamento inverso foi observado
quando visualizado o efeito do conteúdo de carbono naftênico.
Conforme evidenciado no primeiro bloco de resultados existiu uma
dependência entre ponto de fluidez e conteúdo de carbono parafínico, na sequência
foi evidenciado que existe uma relação entre ponto de fluidez e a característica de
pressão de escoamento a -35 °C, por consequência foi validado a relação entre o
conteúdo de carbono parafínico e a pressão de escoamento a -35 °C na graxa.
A propriedade de perda por evaporação também foi afetada com o acréscimo
do teor de carbono naftênico, onde se observou que, em havendo óleos na
formulação da graxa lubrificante que possuíam conteúdo de carbono, operando em
torno de 37 %, resultou em valores entre 17 e 20 %, quando se trabalhou com óleos
que possuíam conteúdo de carbono, em torno de 22 %, isso entregou uma perda por
evaporação, em torno de 7 %. Logo um comportamento inverso foi observado
quando visualizado o efeito do conteúdo de carbono parafínico.
Conforme evidenciado no primeiro bloco de resultados existe uma
dependência entre ponto de fulgor e conteúdo de carbono naftênico, na sequência
foi evidenciado que existe uma relação entre ponto de fulgor e a característica de
perda por evaporação, por consequência fica validado a relação entre o conteúdo de
carbono naftênico e a perda por evaporação na graxa.
Com relação às demais propriedades da graxa lubrificante, sendo estas:
penetração trabalhada 1 e 2, ponto de gota, pressão de escoamento a 20 °C,
densidade e estabilidade à oxidação, não foi evidenciada uma relação entre
características de composição química do óleo e propriedades típicas do mesmo,
mas destaca-se que o efeito na propriedade final do produto não foi tão significativo
validando que o mesmo permaneça dentro de uma faixa de especificação.
Conclui-se que o conteúdo de carbono dos óleos empregados para
formulação de graxas à base de poliuréia com lubrificantes sólidos define em parte
as propriedades finais do produto. Dentre as oito propriedades testadas foram
identificadas uma relação clara de causa e efeito entre duas delas. Para as seis
restantes, o efeito não foi significativo, logo não foram considerados como um fator
critico, a fim de especificação de uma graxa ou um planejamento de alcance de um
conjunto de propriedades para o produto final.
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TRABALHOS FUTUROS

De acordo com a estratégia de formulação apresentada neste trabalho, o
grupo de amostras que possuem misturas de óleos atingiu uma faixa muito restrita,
uma possível recomendação para um trabalho futuro seria testar outra estratégia de
misturas de óleos, deste modo, deslocando os conteúdos de carbonos parafínicos,
naftênicos e aromáticos. Assim ampliando a faixa e facilitando a visualização a
relação existente.
Durante a avaliação das graxas lubrificantes por meio de ensaios físicoquímicos normatizados, notou-se uma grande variação de resultados das amostras
que possuíam misturas de óleos para as amostras que possuíam somente um óleo
em sua composição, uma possível recomendação para um trabalho futuro seria a
produção de um número maior de amostras de graxas lubrificantes possuindo uma
variação maior de amostras de óleos básicos utilizados, como por exemplo, a
utilização de óleos do grupo IV e V, devido possuírem características muito
especifica deste modo ampliando a faixa de estudo.
Como o teor de carbono aromático das amostras fazia parte da fração
minoritária na formulação, uma possível recomendação para um trabalho futuro seria
realizar do mesmo estudo, no entanto, com a utilização de óleos que possuem
conteúdo de carbono aromático mais pronunciados. Deste modo se obterá a
confirmação ou não da existência de uma relação entre grandezas físico químicas
de uma graxa e os conteúdos de carbono aromático dos óleos utilizados para a
produção das mesmas.
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