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RESUMO 

 

SIMENCIO, E.C.A. Estudo do comportamento de biofluidos de óleos de palma e 
soja com antioxidantes na têmpera de aços, antes e após o envelhecimento 
acelerado. 196 p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, São Carlos, 2014.  
 

 

O avanço no desenvolvimento de produtos de fontes renováveis na última década é 
uma consequência da crescente preocupação com o uso de produtos à base de 
petróleo, o que inclui o esgotamento progressivo das reservas mundiais e, 
sobretudo, o impacto ambiental. Óleos vegetais são potenciais candidatos à 
substituição de óleo mineral na formulação de fluidos industriais, uma vez que são 
de fontes renováveis, biodegradáveis e não tóxicos. No entanto, a baixa estabilidade 
termo-oxidativa e hidrolítica restringe uma maior utilização pela indústria. Assim, a 
adição dos antioxidantes fenólicos Irganox® L109 e Galato de Propila podem 
promover a melhora da estabilidade oxidativa destes óleos. Neste trabalho estudou -
se a composição graxa de diferentes amostras de óleos vegetais por Ressonância 
Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H NMR) e avaliou-se a estabilidade termo-
oxidativa das bioformulações por Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada 
(PDSC). Posteriormente, bioformulações a base dos óleos de palma e soja foram 
submetidas ao envelhecimento acelerado e então avaliadas como fluidos de 
têmpera dos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 4140, nas condições iniciais e após a 
oxidação induzida comparando-as com fluidos derivados do petróleo. A viscosidade 
das bioformulações foi estudada em função de diferentes temperaturas por estarem 
diretamente relacionadas com a capacidade de transferência de calor entre o fluido 
de resfriamento e o metal temperado. A adição de Irganox® L109 e Galato de 
Propila foi efetiva na melhora da estabilidade termo-oxidativa dos óleos de palma e 
soja, possibilitando a utilização destes biofluidos com meios de resfriamento de 
têmpera. As bioformulações foram eficientes na têmpera dos aços promovendo 
durezas comparáveis aquelas promovidas pelos fluidos derivados de petróleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Óleos vegetais. Antioxidantes. Curvas de resfriamento. Têmpera 

Envelhecimento acelerado. 
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ABSTRACT 

 

SIMENCIO, E.C.A. The behavior of biofluids based on palm and soybean oils 
with antioxidants in steel hardening, before and after accelerated aging. 196 p. 
Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, São Carlos, 2014.  

 

 

Over the last decade the advance on product development from renewable sources 
is a consequence of concerns about the use of petroleum-based products, which 
includes the progressive exhaustion of world reserves and especially the 
environmental impact. Vegetable oils are potential candidates for replacement of 
mineral oil in the formulation of industrial fluids, since they came from renewable, 
biodegradable and nontoxic. However, lower thermo-oxidative and hydrolytic 
stabilities have limited their  use in the industry. Phenolic antioxidant (Irganox® L109 
and Propyl gallate additions may promote improvement in oxidative stability of these 
oils. Fatty acids composition of different samples of vegetable oils was studied by 
Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR). Palma oil, soybeam oil and their 
formulations were evaluated in terms of thermo-oxidative stability by Pressurized 
Differential Scanning Calorimetry (PDSC). These fluids were also subjected to 
accelerated aging test and then evaluated as quenchant for AISI/ SAE 1045 and AISI 
/ SAE 1045 steel hardening. These results were compared with data obtained from 
the petroleum oil quenchants. Bioformulation’s viscosity was studied in different 
temperatures once  they are directly related to the heat transfer ability between the 
fluid and quenched steel component. The addition of Irganox® L109 and Propyl 
gallate was effective in improving the thermo-oxidative stability of palm and soybean 
oils, suggesting the use of these biofluids as quenchants. Bioformulation were 
efficient promoting hardeness comparable with those promoted by fluids derived from 
petroleum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Vegetable oils. Antioxidants. Cooling curves. Quenching steel. 

Accelerated anging.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de fluidos industriais e automotivos conta com uma produção de 9,5 

bilhões de litros por ano e deste volume mais de 80% utilizam-se de óleos derivados 

do petróleo como base para suas formulações (SHASHIDHARA et al., 2010). Sabe-

se que os óleos derivados do petróleo são provenientes de recursos não renováveis, 

tóxicos ao meio ambiente e de difícil descarte. Desta forma, alguns estudos mostram 

que os óleos vegetais são candidatos promissores como base de biofluidos 

(SHASHIDHARA et al., 2010; HAMBLIN, 2006). Os óleos vegetais são 

triacilglicerídeos com longas cadeias de hidrocarbonetos, formados por moléculas de 

ácidos graxos de 4 a 28 átomos de carbono, ácidos graxos livres, antioxidantes 

(tocoferóis e tocotrienóis), proteínas, esteróis e vitaminas (BAILEY, 1951). 

Apresentam excelente lubricidade, biodegradabilidade e baixa volatilidade, em razão 

da elevada massa molecular do óleo vegetal. Seus grupos ésteres polares são 

capazes de aderir a superfícies metálicas e, portanto, resultam em boa lubrificação. 

Além disso, os óleos vegetais são bons solubilizantes para moléculas de aditivos 

(HAMBLIN, 2006; BAILEY, 1951). No entanto, a utilização de óleos vegetais como 

fluidos de resfriamento no tratamento térmico de têmpera é limitada devido à baixa 

estabilidade oxidativa (presença de insaturações) e hidrolítica destes óleos.  

As propriedades dos aços e suas ligas variam de acordo com a composição 

química e microestrutura (fases presentes), e estas podem ser modificadas por 

diferentes tratamentos térmicos. Por sua vez, os tratamentos térmicos permitem a 

obtenção de propriedades específicas para uma dada aplicação. 

O tratamento térmico conhecido como têmpera, consiste no resfriamento rápido 

do aço (anteriormente austenitizado) e consequente transformação da fase austenita 

para martensita, que possui propriedades de dureza elevada (BROOKS, 1996).  
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A formação de martensita depende da velocidade e da capacidade de extração 

de calor do meio de resfriamento, das condições do banho (agitação e  temperatura), 

bem como da composição química de cada aço. 

Os meios de resfriamento mais utilizados como meios de têmpera são os óleos 

minerais devido às características de extração de calor. No entanto, pelos problemas 

já mencionados, existe a necessidade de se estudar outros meios alternativos, no 

intuito de propor gradativamente a substituição dos fluidos derivados do petróleo. 

Os estudos de óleos vegetais como bases de fluidos de têmpera são 

importantes, já que o Brasil é um dos maiores produtores da matéria prima, 

sobretudo na produção dos óleos de soja e palma (NUNES, 2007).  

Alguns estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa (SOUZA et al., 2009; 

BELINATO; CANALE; TOTTEN, 2011; MARQUES, 2012; SOUZA, 2013; OTERO, 

2014), propuseram formulações de diferentes biofluidos como meios de resfriamento 

de têmpera. 

Souza (2013) adicionou diferentes concentrações dos antioxidantes Irganox L® 

109 e L® 57 em diversos óleos vegetais e concluiu que apesar da adição do Irganox 

L® 109 no óleo soja ter sido a mais eficaz na melhora da estabilidade termo-

oxidativa, os valores de viscosidade antes e após o envelhecimento evidenciam que 

o processo de oxidação ocorre de forma intensa. Além da constatação de que 

quando utilizados concomitantemente estes antioxidantes não apresentaram 

atividade sinérgica. 

Neste contexto, o presente trabalho visa contribuir com formulações de 

biofluidos, que apresentem melhores estabilidades termo-oxidativas e sinergia entre 

os antioxidantes empregados, para utilização como meios de tratamento térmico de 

têmpera. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

� Propor formulações de óleos vegetais contendo antioxidantes fenólicos, 

empregadas como fluidos de resfriamento no tratamento térmico de têmpera 

para os aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 4140. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Investigar a presença de antioxidantes naturais em diferentes óleos por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 

� Determinar o perfil de ácidos graxos das amostras de óleos vegetais in natura 

e envelhecidos por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H NMR). 

 

� Determinar a estabilidade termo-oxidativa dos biofluidos por calorimetria   

exploratória diferencial pressurizada (PDSC). 

 

� Avaliar as propriedades de resfriamento dos biofluidos propostos e compará-

las com fluidos derivados do petróleo comercialmente disponíveis. 

 
� Avaliar as propriedades físico-químicas como composição graxa e 

viscosidade além das características de resfriamento dos biofluidos após 

envelhecimento acelerado. 

 
� Estudar o desempenho metalúrgico dos biofluidos antes e após o 

envelhecimento acelerado por meio do tratamento de têmpera dos aços  

AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 4140. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Óleos e gorduras vegetais  

 

Qualquer lipídeo obtido a partir de plantas e existente na forma de líquido à 

temperatura ambiente pode ser classificado como óleo vegetal, em contrapartida, 

denomina-se gordura vegetal o lipídeo na forma sólida à temperatura ambiente 

(BAILEY, 1951). Os óleos e gorduras vegetais são formados principalmente por 

triacilgliceróis com longas cadeias de hidrocarbonetos resultantes da esterificação de 

uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos conforme apresentado 

na Figura 1 (BAILEY, 1951). 

 

 

 
Figura 1- Reação de esterificação resultando na formação do triacilglicerol. 

 

Além de triacilgliceróis os óleos e gorduras vegetais, apresentam em sua composição 

química outras substâncias em menores proporções como ácidos graxos livres, esteróis, 

antioxidantes (tocoferóis e tocotrienóis), fosfatídeos, pigmentos de caratenóides e vitaminas 

(FARIA et al., 2002; HIDALGO; ALAIZ; ZAMORA, 2001). 

A maioria dos ácidos graxos presentes nos óleos de origem vegetal possui uma 

cadeia carbônica de 14 a 18 carbonos, embora o óleo de coco contenha um alto 

grau de ácido láurico com 12 átomos de carbono na sua constituição (NORIZZAH,  

et al., 2004). 
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Os triacilgliceróis são classificados como simples, quando os três ácidos 

graxos, presentes em sua molécula, são idênticos, ou mistos quando os ácidos 

graxos se diferem. (BAILEY, 1951).

3.2. Composição dos ácidos graxos

 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com 

encontrados na forma de triésteres de glicerol e que, em sua grande maioria, 

apresentam número par (2n) de carbonos em sua estrutura química (BAILEY, 1951; 

CHRISTIE, 2014) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Fórmula estrutura

Os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais podem ser classificados como 

saturados, monoinsaturados e poli

Saturados: possuem apenas ligações simples entre os carbonos, pouca 

reatividade química e pontos de fusão elevados quan

graxos que contêm insaturações em sua cadeia carbônica. Exemplo de um ácido 

graxo saturado: ácido hexadecanóico (IUPAC) também denominad

(Figura 3). É considerado o ácido graxo saturado mais abundante na natureza. 

óleos de sementes está presente em quantidades que podem chegar a 40% ou 

mais, como no caso do óleo de palma (CHRISTIE, 2014).

Figura 3 – Fórmula estrutura

 

O ácido palmítico pode ser denominado um ácido graxo C16 ou C16:

indica o número de carbonos na estrutura química, e 0 o número de insaturaç

triacilgliceróis são classificados como simples, quando os três ácidos 

graxos, presentes em sua molécula, são idênticos, ou mistos quando os ácidos 

graxos se diferem. (BAILEY, 1951). 

os ácidos graxos 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com longas cadeias carbônicas, 

encontrados na forma de triésteres de glicerol e que, em sua grande maioria, 

apresentam número par (2n) de carbonos em sua estrutura química (BAILEY, 1951; 

CHRISTIE, 2014) (Figura 2).  

 

strutural geral de um ácido graxo. 

Os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais podem ser classificados como 

saturados, monoinsaturados e poli-insaturados. 

possuem apenas ligações simples entre os carbonos, pouca 

reatividade química e pontos de fusão elevados quando comparados aos ácidos 

graxos que contêm insaturações em sua cadeia carbônica. Exemplo de um ácido 

ácido hexadecanóico (IUPAC) também denominad

. É considerado o ácido graxo saturado mais abundante na natureza. 

óleos de sementes está presente em quantidades que podem chegar a 40% ou 

mais, como no caso do óleo de palma (CHRISTIE, 2014). 

strutural do ácido palmítico (C16:0). 

O ácido palmítico pode ser denominado um ácido graxo C16 ou C16:

indica o número de carbonos na estrutura química, e 0 o número de insaturaç

triacilgliceróis são classificados como simples, quando os três ácidos 

graxos, presentes em sua molécula, são idênticos, ou mistos quando os ácidos 

longas cadeias carbônicas, 

encontrados na forma de triésteres de glicerol e que, em sua grande maioria, 

apresentam número par (2n) de carbonos em sua estrutura química (BAILEY, 1951; 

Os ácidos graxos presentes nos óleos vegetais podem ser classificados como 

possuem apenas ligações simples entre os carbonos, pouca 

do comparados aos ácidos 

graxos que contêm insaturações em sua cadeia carbônica. Exemplo de um ácido 

ácido hexadecanóico (IUPAC) também denominado ácido palmítico 

. É considerado o ácido graxo saturado mais abundante na natureza. Nos 

óleos de sementes está presente em quantidades que podem chegar a 40% ou 

 

O ácido palmítico pode ser denominado um ácido graxo C16 ou C16:0 onde, 16 

indica o número de carbonos na estrutura química, e 0 o número de insaturações 



 

entre os átomos de carbono. Os ácidos graxos saturados de cadeias longas (com 

mais de 12 átomos de carbono) têm pontos de fusão relativamente elevados e 

tendem a ser sólidos à temperatura ambiente (CHRISTIE, 2014). 

Monoinsaturados:

cadeia carbônica. O ácido 

ácido oleico (C18:1 cis) é o mais abundante dentre os ácid

estrutura química é representada na Figura 4:

 Figura 4 – Fórmula estrutura

Poli-insaturados: 

carbonos presentes em sua estrutura química (CHRISTIE, 2014). Exemplo: O ácido 

cis,cis-9,12-octadecadienóico (IUPAC) também denominado ácido 

9c, 12c) (Figura 5).  

 

Figura 5 – Fórmula estrutura

 

As propriedades físicas

do comprimento da cadeia

flexíveis, facilitando a atração

impõe rigidez à cadeia, tornando

moléculas do ácido graxo

Dessa forma, os 
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carbônica e diminui com a quantidade de insaturações presentes na estrutura. 

Quanto maior o número de insaturações menor será o ponto de fusão (GIESE, 

1996). 

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poli-insaturados, suas fontes e pontos de fusão. 

Tabela 1 – Exemplos de ácidos graxos, fontes e pontos de fusão. 

Ácidos 
Graxos 

Nomes 
triviais 

Fórmula Fontes 
Pontos de 

Fusão 
(oC) 

16:0 Palmítico CH3(CH2)14CO2H 
Algodão, 

palma 
62,9 

18:0 Esteárico CH3(CH2)16CO2H 
Manteiga de 
cacau, sebo 

70,1 
 

18:1 9c Oleico CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H 
Algodão, 

oliva 
16,3 

18:2 
9c12c 

Linoleico CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6CO2H Milho, soja -5 

18:3 
9c12c15c 

Linolenico CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H Canola, soja -11 

Fonte: Bockisch (1998). 

Na literatura diferentes estudos e técnicas de análises são reportados para a 

determinação da composição graxa de óleos e gorduras dentre eles destaca-se a 

Cromatografia Gasosa - GC (LEE et al., 1998), Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência – HPLC (JOHNSTON; STEMM; JASELSKIS, 1982) e Ressonância 

Magnética Nuclear – NMR (GUILLÉN; RUIZ, 2003). 

Neste trabalho utilizou-se a 1H NMR para determinação da composição graxa 

dos óleos vegetais antes e após o processo de oxidação acelerada  

(envelhecimento). 

3.3. Ressonância magnética nuclear (NMR) 

 

O grau de insaturação de óleos vegetais pode ser obtido por métodos 

convencionais, dentre eles destaca-se o índice de iodo (IV) que mede o número de 

ligações duplas existentes nos óleos por meio de métodos volumétricos (REDA, 

2006). O IV é um número empírico útil na definição do grau de insaturação de óleos 

vegetais (NATHAN, 1982).  

A ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H NMR) se consolidou entre 

as principais técnicas utilizadas para análises de lipídeos, por ser uma técnica 
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Figura 6 – Espectro de 1H NMR de um óleo vegetal.
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Guíllen e Ruiz (2003) desenvolveram uma metodologia simples e rápida para a 

determinação das concentrações de triacilgliceróis em óleos e gorduras, propondo 

uma alternativa aos métodos clássicos. 

A ressonância magnética nuclear é uma técnica analítica versátil e importante 

na identificação das estruturas de moléculas orgânicas. Segundo Hamalainen e 

Eldin (2005), é uma técnica relativamente nova nos estudos dos produtos da 

oxidação lipídica. A NMR fornece um panorama geral da classe de compostos 

formados durante o processo de oxidação lipídica de óleos vegetais (HAMALAINEN; 

ELDIN, 2005).  

Segundo Manninna e Segre (2002), pela análise do espectro de 1H NMR 

obtém-se a medida direta do grau de insaturações. Os hidrogênios olefínicos (A) 

(aqueles conectados diretamente nos carbonos das ligações duplas carbono-

carbono) exibem deslocamentos químicos entre 5,40 a 5,26 ppm. Já os hidrogênios 

metílicos (saturações da molécula) mostram deslocamentos químicos entre 0,80 a 

1,00 ppm. Dessa forma, o número total de insaturações é a medida direta da área 

dos sinais normalizados e integrados gerados dos hidrogênios olefínicos e metílicos. 

Miyake, Yokomizo e Matsuzaki (1998) calcularam as massas molares médias 

(Ms) dos óleos vegetais a partir dos espectros de 1H RMN dos óleos de acordo com 

a Equação 1:  

 

�� = ��,��	(���)
��� + �	,���(���������)

��� + ��,����
��� + 173,10             Eq. 1 

 

onde, FN é o fator de normalização (área relativa a um hidrogênio), calculado a partir 

da área dos quatro hidrogênios dos grupos metilenos do glicerol (J), pois estes 

apresentam o menor tempo de relaxação em relação aos outros hidrogênios do 

triacilglicerídeo e não possuem interferência de outros sinais. Portanto, FN = J/4. F  

e F’ são as áreas de ressonância dos hidrogênios dos grupos metila (15,034 g); B,C, 

D, E e G são as áreas de ressonâncias dos hidrogênios dos grupos metilenos 

(14,026 g); A é a área do sinal dos hidrogênios olefínicos (26,016 g) e 173,10 é o 

valor da massa molar do fragmento do triacilglicerol.  

Nathan (1982) calculou o índice de iodo (IV) a partir da Equação 2, enquanto 

Guillén e Ruiz (2003) determinaram a composição graxa de diversos óleos vegetais 
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descrita nas Equações 3 a 6. Ambos os estudos foram desenvolvidos tomando como base 

os espectros integrados de 1H RMN. 

                                             Í��� !	�!	�#�#	 = ���,$�∗���	&
'(                                       Eq. 2 

Para os cálculos da composição graxa utilizaram-se as Equações 3 a 6. 

           )*(%) 	= 	100 ∗ [-′	/(- + -′)]                            Eq. 3 

)(%) 	= 	100 ∗ {(2/3) 	− 	2 ∗ [-′	/(- + -′)]}                 Eq. 4 

7(%) 	= 	100 ∗ 89 �
��:	−	9��: + [-′	/(- + -′)];                 Eq. 5 

<(%) 	= 	100 ∗ [1 − (=/23)]                                 Eq. 6 

 

Nas quais: ácido linolênico (LN), ácido linoleico (L), ácido oleico (O) e ácidos graxos 

saturados palmítico e esteárico (S). 

Em estudos recentes Popescu et al.(2014), determinaram por 1H NMR e 13C 

NMR a composição de ácidos graxos em quarenta amostras puras ou com 

combinações binárias de óleos vegetais demonstrando a eficácia da técnica. 

Entre as principais vantagens da NMR pode se citar  a relativa simplicidade no 

preparo e nas quantidades mínimas das amostras e solventes orgânicos utilizados, 

grande sensibilidade e reprodutibilidade nas análises, além da precisão e exatidão 

(Guillén e Ruiz, 2003).  

 

3.4. Oxidação de óleos vegetais 

 

No processo de auto-oxidação dos óleos vegetais, inicialmente ocorre à 

formação de radicais livres quando um próton de hidrogênio é retirado do carbono α-

metilênico (carbono alílico) na molécula do ácido graxo insaturado (RH). Os radicais 

livres resultantes (R•) tornam-se muito susceptíveis ao ataque do oxigênio 

atmosférico, convertendo-se em radicais peróxido livres instáveis (ROO•) e 

hidroperóxidos (ROOH). Os radicais livres formados atuam como iniciadores e 

catalisadores de uma nova oxidação adicional, bem como propagadores da reação, 

tornando-se um processo autocatalítico e dando origem a uma reação em cadeia 

(MORRIS et.al.,1947). Os peróxidos formados na primeira oxidação são instáveis e 
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se decompõem, resultando no acúmulo de produtos de oxidação secundária como 

aldeídos, cetonas e dienos conjugados (THOMAIDIS; GEORGIOU, 1999). A auto-

oxidação em óleos vegetais e gorduras podem ser descrita de acordo com a Figura 

7 (auto-oxidação): 

Iniciação                              RH   →   R• + H•    

Propagação                         R• + O2  →  ROO• 

                                   ROO• + RH   →   ROOH + R•
 

 

Figura 7 – Oxidação dos radicais livres em óleos vegetais. 

O término da reação de oxidação ocorre com a combinação dos radicais e, 

consequentemente, a formação de produtos estáveis (ROOR, RR) devido à junção e 

rearranjo dos peróxidos (BAILEY, 1951; SHAHIDI, 2005) (Figura 8):  

 

Término                             ROO• + R•   →   ROOR 

ROO• + ROO•  →  ROOR + O2 

R• + R•   →   RR 

  

Figura 8 – Término da reação de oxidação. 

A compreensão dos conceitos básicos dos mecanismos de oxidação é 

fundamental para o projeto, operação, manutenção e fabricação de óleos e gorduras 

vegetais. Alguns fatores importantes, inerentes ao processamento, devem ser 

reconhecidos e possivelmente eliminados, com o objetivo de minimizar problemas de 

oxidação e garantir uma produção de qualidade (BAILEY, 1951; SHAHIDI, 2005). 

Dentre esses fatores destacam-se:  

� Enzimas: catalisadores orgânicos (lípases e lipoxagenases), naturalmente 

presentes em todos os tecidos animais e vegetais. Após ativação por calor e 

umidade eles aceleram a decomposição hidrolítica e oxidativa dos óleos e 

gorduras (reações hidrolíticas e oxidação enzimática). 

� Metais: denominados como materiais pró-oxidativos. Em concentrações 

inferiores a 1ppm podem causar problemas sérios na estabilidade do óleo. 
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� Calor: acelera o processo de oxidação, especialmente em temperaturas acima 

de 60oC, onde se estima que para um aumento de 15oC a taxa oxidativa dobre 

(oxidação térmica). 

� Luz: exibe um forte efeito na aceleração da oxidação. Na presença de oxigênio, 

promove a oxidação das insaturações dos ácidos graxos (foto-oxidação). 

� Aeração: promove o contato entre o oxigênio e a molécula do óleo ou gordura e, 

em temperaturas elevadas comuns aos vários processos de produção, acelera 

fortemente a oxidação. 

 

Como descrito anteriormente a reação em cadeia do processo de auto-

oxidação do triacilglicerídeo é iniciado e propagado pela formação de radicais livres, 

responsáveis pela rancidez. A remoção e inativação desses radicais livres dos 

ácidos graxos ou peróxidos deve interromper ou retardar o processo de oxidação 

(SHERWIN, 1978).  

Nos óleos vegetais, as insaturações presentes na cadeia carbônica são um alvo de 

ataque importante de fatores oxidantes como radicais livres, enzimas e metais que atuam 

como catalisadores dos processos oxidativos e da foto-oxidação (MORETTO; FETT, 2002). 

Kodali (2002) estudou o desempenho de óleos vegetais em formulações de 

lubrificantes e concluiu que a oxidação destes óleos promove a degradação e polimerização 

do fluido, diminuindo a lubricidade devido ao aumento na viscosidade e a formação de 

produtos voláteis e corrosivos. 

Ao avaliar a estabilidade oxidativa de um óleo vegetal deve se considerar além da 

composição química, fatores como a qualidade da matéria-prima, o processamento e as 

condições de estocagem (HILL, 1994). 

Os óleos e gorduras se deterioram durante o armazenamento em atmosfera de 

oxigênio, devido à auto-oxidação. No entanto, quando aquecidos a altas temperaturas, o 

processo de oxidação é intensificado, ocorrendo reações de oxipolimerização e 

decomposição termo-oxidativa (KOWALSKI, 1991).  

As dificuldades de se obter estabilidade térmica, lubrificação e boa relação 

viscosidade-temperatura em biofluidos estão diretamente relacionadas às suas  

estruturas moleculares.  

Lima e Gonçalves (1997) destacaram a importância e a dificuldade da 

avaliação do estado de oxidação de óleos e gorduras, já que nenhum método se 
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correlaciona de um modo perfeito com as modificações ocorridas durante os 

processos de oxidação. Uma das principais dificuldades está no momento mais 

adequado para avaliar o grau de oxidação. Assim, é necessário que se estabeleçam 

condições padronizadas e indicadores como o período de indução da reação,  que 

se trata do tempo necessário para se atingir um ponto crítico dentro do processo 

oxidativo (Figura 9). 

 

Figura 9 - Determinação da estabilidade oxidativa. Adaptado de Totten, Bates e 

Clinton (1993). 

 

Essa determinação deve abranger um período de tempo, de tal forma que 

represente a vida útil do produto. Os testes que promovem um envelhecimento 

acelerado dos óleos vegetais, com parâmetros controlados (oxigenação intensiva, 

tratamento térmico e/ou catálise metálica), permitem avaliar a estabilidade oxidativa 

destes óleos bem como a eficácia teórica dos antioxidantes empregados (LIMA; 

GONÇALVES, 1998). 

Assim, muitas vezes faz-se necessário a adição de antioxidantes, que mesmo 

em pequenas quantidades podem inibir ou retardar os processos de oxidação em 

óleos vegetais (SHERWIN, 1978).  

 

3.4.1 Viscosidade 

 

Além da estabilidade oxidativa, a viscosidade talvez seja a propriedade física 

mais importante de um potencial fluido de têmpera. Do ponto de vista físico-químico 

a viscosidade é a resistência do fluido de se mover por difusão molecular. Assim, a 
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viscosidade está estreitamente relacionada aos parâmetros estruturais das 

substâncias e as relações intermoleculares. 

A viscosidade tem grande influência no desempenho dos fluidos de têmpera, 

pois está intimamente relacionada à capacidade de molhamento do fluido, isto é,  na 

capacidade de transferência (extração) de calor entre a superfície do metal e o 

fluido. A baixa viscosidade promove uma melhor circulação do fluido de têmpera, 

favorecendo a transferência de calor interfacial (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993). 

Alguns parâmetros importantes na têmpera como taxa de resfriamento e o 

coeficiente de transferência de calor (detalhados posteriormente nos itens 3.6.2 e 

3.6.2.1) são fortemente dependentes da viscosidade do fluido. Quando o fluido 

apresenta elevada viscosidade observa-se baixa taxa de transferência de calor. 

Assim, a viscosidade interfere na capacidade de transferência de calor do fluido e 

nas transformações metalúrgicas dos aços promovidas pela têmpera (FERNANDES; 

PRABHU, 2007; OTERO et al., 2013). 

Segundo Bailey (1951) a viscosidade de óleos e gorduras comestíveis está 

relacionada ao comprimento da cadeia carbônica (massa molar) e ao grau de 

saturação. Óleos com estruturas de curtas cadeias carbônicas e com maior grau de 

saturação apresentarão viscosidades relativamente baixas. 

A viscosidade dos óleos vegetais diminui linearmente em função da 

temperatura, e é afetada por diversos fatores como temperatura, densidade, massa 

molar, ponto de fusão e grau de insaturação (IGWE, 2004).  

Brock et al. (2008) determinaram experimentalmente a viscosidade e a 

condutividade térmica de diversos óleos vegetais e concluíram que a viscosidade 

decresce acentuadamente com o aumento da temperatura em todos os óleos 

estudados. A Figura 10 apresenta o gráfico dos valores de viscosidade em função 

da temperatura, medidos para os diferentes óleos vegetais no intervalo de 

temperatura de 20 a 70°C, obtidos a uma taxa de cisalhamento constante para todos 

os óleos de 40 s–1 (BROCK et al., 2008). 
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 Figura 10 - Valores de viscosidade para os diferentes óleos vegetais (BROCK et al., 

2007). 

 

Farah (2002), Belinato (2010) e Souza (2007, 2013) avaliaram o processo de 

oxidação de diferentes fluidos de resfriamento por meio da viscosidade. Os autores 

reportam que após o envelhecimento acelerado dos óleos, a viscosidade aumenta 

devido ao processo de termo-oxidação (degradação) dos óleos. A Figura 11 

apresenta os valores de viscosidade para diferentes formulações a base de óleo de 

soja com a adição de antioxidantes e fluidos à base de petróleo. 
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Figura 11 – Análise comparativa da viscosidade cinemática a 40oC dos óleos antes e 

após envelhecimento acelerado SO1 (0,3% Irganox® L57 + 0,7% 

Irganox® L109); SO2 (1% Irganox® L109); SO3 (1% Irganox® L57); 

SO4 (0,5% Irganox® L57 + 0,5% Irganox® L109); PO-SO (fluido de 

resfriamento lento); PO-FO (fluido de resfriamento rápido). Adaptado de 

Souza (2007). 

 

A viscosidade das formulações à base de óleo de soja aumenta 

consideravelmente após o envelhecimento acelerado. Este fato está relacionado ao 

elevado grau de oxidação e formação de peróxidos livres instáveis e hidroperóxidos 

(BAILEY, 1951).  

 

3.4.2 Antioxidantes 

 

Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias naturais ou sintéticas 

que, mesmo presentes em baixas concentrações, retardam o processo de oxidação, 

diminuindo a velocidade da reação ou até mesmo prolongando o seu período de 

indução (MORRIS, 1947). Os antioxidantes têm como funcionalidade neutralizar 

quimicamente a ação dos radicais livres, que atuam no início do processo de 

oxidação impedindo ou minimizando a formação de compostos como peróxidos, 
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aldeídos, cetonas, dímeros e polímeros, produtos formados por termo-oxidação de 

óleos e gorduras, removendo-os do meio (ALUYOR; ORI-JESU, 2008). 

De acordo com Bailey (1951), os antioxidantes podem ser classificados em 

primários, sinergistas, removedores de oxigênio, agentes quelantes e antioxidantes 

mistos. 

Os antioxidantes primários são compostos fenólicos que promovem a remoção 

ou inativação dos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da 

reação, através da doação de átomos de hidrogênio a estas moléculas, 

interrompendo a reação em cadeia. O mecanismo de ação dos antioxidantes 

primários é apresentado abaixo: 

 

ROO• + AH   →   ROOH + A• 

R• + AH  →  RH + A•
 

 
onde: ROO• e R• são os radicais livres; AH o antioxidante com um átomo de 

hidrogênio ativo e A• o radical inerte. 

 

O átomo de hidrogênio ativo do antioxidante reage com os radicais livres R• e 

ROO• com maior facilidade que os hidrogênios alílicos das moléculas insaturadas. 

Assim formam-se espécies inativas para a reação em cadeia e um radical inerte (A•) 

proveniente do antioxidante. Este radical, estabilizado por ressonância, não tem a 

capacidade de iniciar ou propagar as reações oxidativas (KORCEK; JENSEN, 1975; 

HARPP et al., 1985; IGARASHI, 1990; RAMALHO; JORGE, 2006). 

Entre os antioxidantes primários mais utilizados dentro da indústria de 

alimentos destacam-se os antioxidantes naturais: tocoferóis (vitamina E), ácido 

ascórbico (vitamina C), beta caroteno e flavonóides (LIMA; GONÇALVES, 1997) e os 

antioxidantes sintéticos butil hidroxi anisol (BHA), butil hidroxi tolueno (BHT), terbutil 

hidroxi quinona (TBHQ) e galato de propila (PG). Na indústria de lubrificantes 

destaca-se a utilização Irganox® L1091. 

Antioxidantes naturais: A vitamina E, antioxidante natural encontrado nos 

óleos vegetais, não possui uma representação de sua estrutura química bem 

                                                           
1Irganox® L109 é um antioxidante fenólico de alta massa molar, atualmente produzido e 
comercializado pela BASF – The Chemical Company. www.basf.com 
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identificação e quantificação de tocoferóis são: cromatografia em camada delgada 

(TLC), cromatografia gasosa (GC) e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

Porém, a TLC e GC requerem tempos extensos de análises que promovem a 

oxidação e degradação dos tocoferóis durante o manuseio da amostra (LIMA; 

GONÇALVES, 1997). Dentre estas técnicas, a HPLC mostra-se como a mais 

apropriada para este tipo de análise.  

Existem diversos estudos disponíveis na literatura que reportam o uso da 

HPLC para análises de tocoferóis, sobretudo nas áreas de alimentação e nutrição 

(GIMENO et.al., 2000; ANDRÉS; VILLANUEVA; TENORIO, 2014; SLAVIN; YU, 

2012; ANNUNZIATA et.al., 2012; GLEIZE et.al., 2012). 

A identificação e separação de cada isômero são realizadas utilizando-se um 

equipamento de HPLC acoplado a um detector UV-visível. Assim, a sensibilidade e a 

especificidade dos métodos de HPLC são geralmente superiores quando 

comparados aos outros métodos colorimétricos, polarimétricos e GC.  

Margari e Okogeri (2001) utilizaram a HPLC para quantificação de fenóis e 

tocoferóis em azeites de oliva virgem. A extração foi realizada com metanol, uma 

mistura metanol/isopropanol e coluna de fase reversa C18 com ácido acético/água-

metanol e acetonitrila-isopropanol, permitindo a extração e recuperação média de 

80% dos compostos fenólicos.  

Recentemente, Tangolar et al. (2011) investigaram a presença de tocoferóis 

em quinze espécies de uvas e em diferentes amostras como bagaço, semente e 

talo. Após análise dos resultados obtidos por HPLC constatou-se que a quantidade 

de β-tocoferol em caules foi consideravelmente maior do que em outras partes do 

cacho. A quantidade de tocoferol variou de 6,05-25,86mg/kg sementes secas, 19,85-

89,02mg/kg bagaço seco e 33,65-110,7mg/kg caule seco. Este estudo mostrou que 

todas as partes dos cachos de uva são potencialmente fontes ricas de tocoferóis.  

Ryynanem et al. (2004) desenvolveram um método de preparação de amostras 

de cevada e cereais para quantificação e caracterização de tocoferóis. A otimização 

dos parâmetros de saponificação foi realizada por dois métodos de análises 

estatísticas, onde consideraram como fatores críticos o tempo, temperatura e 

quantidade de hidróxido de potássio (KOH). Observou-se que a quantidade de KOH 

teve o maior efeito. A recuperação de tocoferóis adicionados variou numa faixa de 

90,3% a 94,3% e a média total de tocoferóis em grãos de centeio foi de 48,8 mg/g 

com desvio padrão de 9,3% entre as variedades. No entanto, os antioxidantes 
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naturais se deterioram em temperaturas relativamente baixas quando comparados 

aos antioxidantes sintéticos. 

Gimeno et al. (2000) desenvolveram uma metodologia rápida e direta de HPLC 

para a identificação e separação dos tocoferóis nos óleos de soja, milho, girassol e 

no azeite de oliva, enquanto Schwartz et.al. (2008) investigaram a presença de 

tocoferóis em óleos vegetais comercialmente disponíveis. Os trabalhos citados 

acima corroboram com a eficácia da HPLC na determinação destes compostos. 

Antioxidantes sintéticos: conforme já comentado, BHA, BHT, TBHQ, PG e 

Irganox® L109 são antioxidantes sintéticos com estruturas fenólicas (Figura 13) que 

permitem a doação de um hidrogênio a um radical livre, estabilizando a molécula do 

triacilglicerol e interrompendo o mecanismo de oxidação por radicais livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Estruturas fenólicas dos antioxidantes sintéticos. 

 

 

Os antioxidantes BHA e BHT são antioxidantes mais efetivos em gorduras 

animais e apresentam eficácia limitada em óleos insaturados de vegetais. 

Apresentam pouca estabilidade às elevadas temperaturas. No entanto, são 



58 

 

eficientes no controle da oxidação de ácidos graxos de cadeia curta encontrados nos 

óleos de coco e palma (BAILEY, 1996). 

O PG (galato de propila ou propil-3,4,5-trihidroxibenzoato) é um pó branco e 

inodoro, ligeiramente solúvel em água e facilmente solúvel em óleos e gorduras. É 

empregado principalmente onde os antioxidantes BHA, BHT e TBHQ não são 

adequados.  

O TBHQ é um pó cristalino branco e brilhoso, utilizado frequentemente em 

óleos vegetais altamente insaturados e possui solubilidade moderada em óleos e 

gorduras. Quando comparado ao BHA e BHT, o TBHQ é considerado mais eficaz, 

em óleos vegetais, devido a sua grande estabilidade termo-oxidativa retardando a 

oxidação dos óleos de fritura. 

O Irganox® L109 é um antioxidante fenólico de alto peso molecular, 

amplamente utilizado em lubrificantes industriais à base de petróleo. Possui 

estabilidade térmica superior sobre os antioxidantes fenólicos convencionais como o 

BHT. No entanto, apresenta solubilidade limitada em óleos minerais. 

Antioxidantes sinergistas são substâncias que potencializam a atividade 

dos antioxidantes primários quando utilizadas concomitantemente. 

Alguns antioxidantes primários (BHA, BHT, TBHQ e PG) quando utilizados em 

combinação com outros antioxidantes podem atuar como sinergistas. 

Segundo a literatura, o BHA e o BHT são antioxidantes sinergistas entre si. 

Enquanto o BHA age como sequestrante de radicais peróxidos, o BHT age como 

sinergista potencializando a atividade do BHA (OMURA, 1995).  

A interrupção ou inibição do processo de oxidação pela adição de 

antioxidantes ocorre de forma complexa e em certos aspectos (interações) não são 

completamente esclarecidas. A eficácia do uso de antioxidantes em óleos vegetais 

varia de acordo com o tipo de composto e da concentração utilizada (KAMAL-ELDIN; 

POKORNÝ, 2005) 

A determinação da eficácia de um antioxidante corresponde ao aumento do 

período de indução resultante da sua adição, que é expresso como um índice 

antioxidante ou fator de proteção  (Figura 14). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Determinação

Bates e Clinton (1993).

 

3.5. Calorimetria exploratória 

 

A determinação da estabilidade oxidativa de óleos vegetais pode ser realizada  

por análises térmicas como: Análise Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), Calorimetria Exploratória Diferencial

(PDSC) e Termogravimetria (TG). 

Kowalski et al. (1997) 

comestíveis e gorduras por DSC, e concluíram que a melhoria na estabilidade 

oxidativa dos óleos está diretamente relacionada com o tip

utilizado. 

 Pereira e Das (1990) estudaram 

oxidação térmica dos óleos 

por DSC e concluíram que o óleo de palma apresenta melhor estabilidade o

quando comparado aos demais óleos como meio de fritura. Entre os flavonóides 

estudados, concluiu que a miricetina é um bom antioxidante na inibição da 

peroxidação lipídica quando os óleos são submetidos a elevadas temperaturas.

Tan et al. (2002) d

oxidativa dos óleos de soja, milho e palma

correlações entre os valores obtidos, reforçando a confiabilidade da DSC como um 

Determinação da capacidade do antioxidante. Adaptado de Totten, 

Bates e Clinton (1993). 

xploratória diferencial pressurizada (PDSC)

A determinação da estabilidade oxidativa de óleos vegetais pode ser realizada  

por análises térmicas como: Análise Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), Calorimetria Exploratória Diferencial

(PDSC) e Termogravimetria (TG).  

et al. (1997) estudaram a decomposição térmica

omestíveis e gorduras por DSC, e concluíram que a melhoria na estabilidade 

oxidativa dos óleos está diretamente relacionada com o tip

(1990) estudaram os efeitos de diferentes flavonóides 

óleos de amendoim, coco, girassol, milho, oliva, palma e soja 

e concluíram que o óleo de palma apresenta melhor estabilidade o

quando comparado aos demais óleos como meio de fritura. Entre os flavonóides 

estudados, concluiu que a miricetina é um bom antioxidante na inibição da 

peroxidação lipídica quando os óleos são submetidos a elevadas temperaturas.

t al. (2002) desenvolveram um estudo comparativo da estabilidade 

oxidativa dos óleos de soja, milho e palma por DSC. Neste estudo observaram  altas 

correlações entre os valores obtidos, reforçando a confiabilidade da DSC como um 
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método adequado para a avaliação da estab

(2004) estudaram a estabilidade térmica 

nitrogênio e apontaram um comportamento termogravimétrico equivalente aos óleos 

de araticum, buriti e dendê.

Entre essas técnicas de 

vantagens como a diminuição das reações sensíveis à pressão (volatilização), a 

aceleração das reações de oxidação devido ao aumento da pressão parcial das 

amostras e a quantidade de amostra reduzida.

Zeman et al. (1995) avaliaram as estabilidades termo

biodegradáveis, utilizando o tempo

experimentos por PDSC, sendo capazes

fluidos de bases sintéticas

Na PDSC é possível obter pelo método isotérmico, o tempo de indução 

oxidativa, isto é, o tempo necessário para determinar uma reação exotérmica, 

enquanto no método não isotérmico, a temperatura em que ocorre a mudança 

exotérmica é determinada como temperat

OOT são obtidas no ponto de intersecção da extrapolação da linha de base da 

temperatura até a linha de inclinação da reação exotérmica como mostra a         

Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Curva típica de PDSC para 

oxidação (OOT).

As medidas de OIT e OOT são altamente reprodutíveis e precisas (KODALI, 

2002). Os estudos de Cerný e Zelinka (2004) sugerem que 

método adequado para a avaliação da estabilidade oxidativa de óleos. Garcia

estabilidade térmica de óleos de peixes em atmosfera de 

nitrogênio e apontaram um comportamento termogravimétrico equivalente aos óleos 

de araticum, buriti e dendê. 

Entre essas técnicas de análises térmicas destaca-se a PDSC por suas 

vantagens como a diminuição das reações sensíveis à pressão (volatilização), a 

aceleração das reações de oxidação devido ao aumento da pressão parcial das 

amostras e a quantidade de amostra reduzida. 
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biodegradáveis, utilizando o tempo de indução oxidativa (OIT) obtidos a partir dos 
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exotérmica é determinada como temperatura inicial de oxidação (OOT). A OIT e 

OOT são obtidas no ponto de intersecção da extrapolação da linha de base da 

temperatura até a linha de inclinação da reação exotérmica como mostra a         
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obtidos através do método não-isotérmico e que a PDSC é uma boa ferramenta para 

uma rápida avaliação da estabilidade oxidativa de óleos lubrificantes.  

A PDSC é muito utilizada em aplicações industriais, como nas análises de 

lubrificantes (ASTM D 6186-98) e o OIT de óleos sob alta pressão e temperatura, na 

presença de oxigênio puro.  

 

3.6. Tratamento térmico 

 

O tratamento térmico pode ser definido como uma associação de operações 

que envolvem o aquecimento de metais a elevadas temperaturas, seguido de um 

resfriamento controlado com o objetivo de obter determinadas microestruturas e 

combinações de propriedades desejadas dos materiais (TOTTEN; BATES; 

CLINTON, 1993).  

Os ciclos de aquecimento e resfriamento, o tempo e a manutenção da 

temperatura são etapas essenciais dos tratamentos térmicos que visam  melhorar as 

propriedades como dureza e resistência mecânica (TOTTEN; BATES; CLINTON, 

1993).  

As diferentes propriedades alcançadas durante um determinado tratamento 

térmico estão diretamente relacionadas às microestruturas formadas para diferentes 

taxas de resfriamento. A formação de diferentes microestruturas é observada nos 

chamados diagramas de fases ou diagramas de equilíbrio.  

O diagrama de fases ferro-carbono (Fe-C) é o alicerce ao qual todo tratamento 

térmico se baseia, a partir do qual se definem as regiões de temperatura-

composição nas quais as várias microestruturas (fases) do aço são estáveis, assim 

como os limites de equilíbrio das fases. A Figura 16 apresenta o diagrama de fases 

Fe-C para teores de carbono de até 6,70% já que na prática todos os aços e ferros 

fundidos possuem teores inferiores a esse valor.  

De acordo com a concentração de carbono os aços podem ser classificados 

como: 
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� Hipoeutetóides

� Eutetóides - concentração igual 

� Hipereutetóid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Diagrama de fases. Adaptado de Krauss (1989). 

O estudo do diagrama Fe

puro passa por mudanças na sua estrutura cristalina. À temperatura ambiente o ferro 

apresenta uma forma estável denominada ferrita ou ferro 

estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC), baixa dureza (relativamente 

mole) e boa ductilidade. À temperatura de 912

transformação polimórfica para austenita ou ferro 

de face centrada (CFC),

austenita persiste até a temperatura de 1394

estrutura cristalina CCC idêntica ao ferro 

possível observar a formação da estrutura c

cristalina ortorrômbica com dureza e fragilidade elevadas (KRAUSS, 1989; 

BROOKS, 1996). 

ides - concentração inferior a 0,77%;   

concentração igual a 0,77%;  

ides – concentração superior a 0,77%. 

 

Diagrama de fases. Adaptado de Krauss (1989).  

 

O estudo do diagrama Fe-C permite observar que antes de se fundir, o ferro 

puro passa por mudanças na sua estrutura cristalina. À temperatura ambiente o ferro 

apresenta uma forma estável denominada ferrita ou ferro α, caracterizada por sua 

lina cúbica de corpo centrado (CCC), baixa dureza (relativamente 

mole) e boa ductilidade. À temperatura de 912oC a ferrita experimenta sua primeira 

transformação polimórfica para austenita ou ferro γ, com estrutura cristalina cúbica 

de face centrada (CFC), instável em baixas temperaturas e relativamente mole. A 

austenita persiste até a temperatura de 1394oC quando novamente se torna uma 

estrutura cristalina CCC idêntica ao ferro α conhecida como ferrita 

possível observar a formação da estrutura cementita que possui 6,70%p C, estrutura 

cristalina ortorrômbica com dureza e fragilidade elevadas (KRAUSS, 1989; 

C permite observar que antes de se fundir, o ferro 

puro passa por mudanças na sua estrutura cristalina. À temperatura ambiente o ferro 

, caracterizada por sua 

lina cúbica de corpo centrado (CCC), baixa dureza (relativamente 
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C quando novamente se torna uma 

conhecida como ferrita δ. Ainda é 

ementita que possui 6,70%p C, estrutura 

cristalina ortorrômbica com dureza e fragilidade elevadas (KRAUSS, 1989; 



63 

 

A utilização do diagrama de fases Fe-C é considerada limitada, pois apresenta 

as linhas de transformações de fases relacionando apenas temperatura versus 

composição do aço e ocorrem sob aquecimento e resfriamento lento (equilíbrio). 

Assim, deve-se considerar este tipo de diagrama apenas como um guia, já que a 

maioria dos aços contém outros elementos de liga que modificam a posição dos 

limites de formação das fases e que alguns tratamentos térmicos são 

especificamente utilizados para formar estruturas fora do equilíbrio (KRAUSS, 1989; 

BROOKS, 1996). 

A escolha do tratamento térmico mais adequado para determinado aço, 

dependerá do emprego e dos esforços que o material será submetido. Entre os 

diversos tipos de tratamentos térmicos destaca-se o tratamento térmico de têmpera 

com posterior revenimento, cujos principais objetivos são conferir ao material a 

combinação desejável de dureza, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica e 

estabilidade estrutural. 

 

3.6.1 Tratamento térmico de têmpera 

 

O tratamento térmico de têmpera consiste no aquecimento do aço à 

temperatura de austenitização (750oC a 1250oC) seguido de resfriamento rápido 

com o objetivo de obter a estrutura martensítica.  

A martensita é uma estrutura metaestável que apresenta estrutura cristalina 

tetragonal de corpo centrado (TCC), elevada dureza e alta fragilidade, é formada 

quando a taxa de resfriamento é suficientemente rápida impedindo a difusão do 

carbono (BROOKS, 1996). 

A Figura 17 apresenta as diferentes morfologias da martensita de acordo com a 

concentração de carbono (%C) presente nos aços Fe-C. 

 

 



64 

 

Figura 17 – Micrografias ópticas 

aços com baixa concentração de carbono (0,03 %C); (B) Martensita em 

agulhas (indicado por P) e martensita em ripas nos aços médio

(0,57 %C) e (C) Martensita em agulhas em aços alto

de Brooks (1996).

A formação de martensita depende da cinética de transformação em 

resfriamentos contínuos, que é registrada para cada composição de aço, no seu 

diagrama de transformação por resfriamento contínuo (CCT). 

As curvas CCT fornecem dados so

fase, a quantidade de transformação que ocorre a uma dada taxa de resfriamento 

em um determinado tempo e a velocidade de resfriamento necessária para produzir 

martensita. A Figura 18 apresenta o diagrama CCT de um aç

curvas de diferentes meios de resfriamentos sobrepostas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micrografias ópticas da martensita (A) Martensita em ripas presentes nos 

aços com baixa concentração de carbono (0,03 %C); (B) Martensita em 

agulhas (indicado por P) e martensita em ripas nos aços médio

(0,57 %C) e (C) Martensita em agulhas em aços alto

de Brooks (1996). 

 

A formação de martensita depende da cinética de transformação em 

resfriamentos contínuos, que é registrada para cada composição de aço, no seu 

diagrama de transformação por resfriamento contínuo (CCT).  

As curvas CCT fornecem dados sobre as temperaturas de formação de cada 

fase, a quantidade de transformação que ocorre a uma dada taxa de resfriamento 

em um determinado tempo e a velocidade de resfriamento necessária para produzir 

martensita. A Figura 18 apresenta o diagrama CCT de um aç

curvas de diferentes meios de resfriamentos sobrepostas. 

 

da martensita (A) Martensita em ripas presentes nos 

aços com baixa concentração de carbono (0,03 %C); (B) Martensita em 

agulhas (indicado por P) e martensita em ripas nos aços médio-carbono 

(0,57 %C) e (C) Martensita em agulhas em aços alto-carbono. Adaptado 

A formação de martensita depende da cinética de transformação em 

resfriamentos contínuos, que é registrada para cada composição de aço, no seu 

bre as temperaturas de formação de cada 

fase, a quantidade de transformação que ocorre a uma dada taxa de resfriamento 
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martensita. A Figura 18 apresenta o diagrama CCT de um aço eutetoide com as 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Diagrama de transformação de um aço eutetóide com as curvas de 

resfriamento para diferentes meios de resfriamento. Adaptado de 

Totten, Bates e Clinton (1993).

As temperaturas M

transformação da austenita em martensita e são representadas por linhas 

horizontais que indicam que essa transformação independe do tempo, ou seja, é 

uma função da temperatura na qual a liga é resfriada.

As temperaturas de transformação martensítica são influenciadas pela 

concentração dos elementos de ligas, como a concentração de carbono, e pela 

segregação da liga metálica que ocorre durante a solidifica

ainda alterações significativas na posição e na forma das curvas nos diagramas de 

transformação (TOTTEN

carbono nas temperaturas M

  

Diagrama de transformação de um aço eutetóide com as curvas de 

resfriamento para diferentes meios de resfriamento. Adaptado de 

Bates e Clinton (1993). 

 

Ms,  M50% e Mf  indicam respectivamente início, 50% e final da 

transformação da austenita em martensita e são representadas por linhas 

horizontais que indicam que essa transformação independe do tempo, ou seja, é 

a função da temperatura na qual a liga é resfriada. 

As temperaturas de transformação martensítica são influenciadas pela 

concentração dos elementos de ligas, como a concentração de carbono, e pela 

segregação da liga metálica que ocorre durante a solidificação, podendo causar 

ainda alterações significativas na posição e na forma das curvas nos diagramas de 

TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993). A influência da concentração de 

carbono nas temperaturas Ms e Mf são ilustradas na Figura 19. 
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Diagrama de transformação de um aço eutetóide com as curvas de 

resfriamento para diferentes meios de resfriamento. Adaptado de 

indicam respectivamente início, 50% e final da 

transformação da austenita em martensita e são representadas por linhas 

horizontais que indicam que essa transformação independe do tempo, ou seja, é 

As temperaturas de transformação martensítica são influenciadas pela 

concentração dos elementos de ligas, como a concentração de carbono, e pela 

ção, podendo causar 

ainda alterações significativas na posição e na forma das curvas nos diagramas de 

; BATES; CLINTON, 1993). A influência da concentração de 
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Figura 19 – Influência da concentração de carbono (%) nas temperaturas 

Adaptado de Totten, Bates e Clinton (1993).

 

Para algumas ligas de aços, a temperatura 

ambiente, consequentemente haverá uma maior quantidade de austenita retida após 

a têmpera.  

As temperaturas de início de transformação martensítica

determinadas experimentalmente. No entanto, alguns trabalho

literatura sugerem equações empíricas para o cálculo de 

percentuais das concentrações do elementos químicos presentes nos aços. 

(GRANGE; STEWART, 1946). 

Segundo Atkins (1979) é possível obter 

Equação 7: 

 

Ms = 539 – 432 * (%C) 

 

No entanto, a utilização de fórmulas empíricas para esse cálculo é limitada, 

uma vez que elas presumem que o carbono e os demais elementos de liga 

encontram se uniformemente dissolvidos na austenita. Um aço com carboneto não 

dissolvido durante a austenitiz

temperatura real observada. 

Influência da concentração de carbono (%) nas temperaturas 

Adaptado de Totten, Bates e Clinton (1993). 

Para algumas ligas de aços, a temperatura Mf está abaixo da temperatura 

ambiente, consequentemente haverá uma maior quantidade de austenita retida após 

de início de transformação martensítica de muitos metais são 

determinadas experimentalmente. No entanto, alguns trabalho

literatura sugerem equações empíricas para o cálculo de Ms 

percentuais das concentrações do elementos químicos presentes nos aços. 

1946).  

Atkins (1979) é possível obter Ms para aços através do c

432 * (%C) – 30,4*(%Mn) – 17,7 * (%Ni) – 12,1 * (%Cr) 

7,5 * (%Mo)                                                

No entanto, a utilização de fórmulas empíricas para esse cálculo é limitada, 

uma vez que elas presumem que o carbono e os demais elementos de liga 

encontram se uniformemente dissolvidos na austenita. Um aço com carboneto não 

dissolvido durante a austenitização apresentará Ms calculada menor que a 

temperatura real observada.  

 

Influência da concentração de carbono (%) nas temperaturas Ms e Mf. 

está abaixo da temperatura 

ambiente, consequentemente haverá uma maior quantidade de austenita retida após 

de muitos metais são 

determinadas experimentalmente. No entanto, alguns trabalhos reportados na 

 correlacionando os 

percentuais das concentrações do elementos químicos presentes nos aços. 

para aços através do cálculo da 

12,1 * (%Cr) –  

                                                Eq.7 

No entanto, a utilização de fórmulas empíricas para esse cálculo é limitada, 

uma vez que elas presumem que o carbono e os demais elementos de liga 

encontram se uniformemente dissolvidos na austenita. Um aço com carboneto não 

calculada menor que a 



 

A eficácia da têmpera ou a máxima dureza obtida está diretamente relacionada 

à geometria da peça, temperabilidade do aço e ao meio de resfriamento empregado 

(TOTTEN; BATES; CLINTON, 

rápidos promoverão a formação de martensita em maior quantidade e profundidade, 

enquanto meios menos severos irão interseccionar as curvas de transformação de 

estruturas com menores durezas como a ferrita, perli

 

3.6.2 Mecanismos de resfriamento

 

A forma de uma curva de resfriamento indica os diversos mecanismos de 

transferência de calor, que ocorrem durante o processo de têmpera (

BATES; CLINTON, 1993

líquidos voláteis ocorrem pelo menos três estágios de transferência de calor 

denominados como estágios A, B e C (Figura 20). 

 

Figura 20 – Mecanismos de resfriamento durante a têmpera. 

Bates e Clinton (1993) e Otero (2014).

No estágio A ou fase de camada de vapor ocorre a formação  de um  filme de 

vapor estável ao redor do metal quente. Neste estágio a condutividade térmica 

relativamente baixa do vapor impede que o a

Posteriormente, o estágio B ou fase de nucleação de bolhas é iniciado. 

A eficácia da têmpera ou a máxima dureza obtida está diretamente relacionada 

à geometria da peça, temperabilidade do aço e ao meio de resfriamento empregado 

CLINTON, 1993; KRAUSS, 1989). Meios de resfriamento mais 

rápidos promoverão a formação de martensita em maior quantidade e profundidade, 

enquanto meios menos severos irão interseccionar as curvas de transformação de 

estruturas com menores durezas como a ferrita, perlita e bainita. 

Mecanismos de resfriamento 

A forma de uma curva de resfriamento indica os diversos mecanismos de 

transferência de calor, que ocorrem durante o processo de têmpera (

1993). Quando aços austenitizados são temperados em meios 

líquidos voláteis ocorrem pelo menos três estágios de transferência de calor 

denominados como estágios A, B e C (Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de resfriamento durante a têmpera. Adaptado de Totten, 

Bates e Clinton (1993) e Otero (2014). 

 

No estágio A ou fase de camada de vapor ocorre a formação  de um  filme de 

vapor estável ao redor do metal quente. Neste estágio a condutividade térmica 

relativamente baixa do vapor impede que o aço seja resfriado rapidamente. 

Posteriormente, o estágio B ou fase de nucleação de bolhas é iniciado. 
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A eficácia da têmpera ou a máxima dureza obtida está diretamente relacionada 

à geometria da peça, temperabilidade do aço e ao meio de resfriamento empregado 

, 1989). Meios de resfriamento mais 

rápidos promoverão a formação de martensita em maior quantidade e profundidade, 

enquanto meios menos severos irão interseccionar as curvas de transformação de 

 

A forma de uma curva de resfriamento indica os diversos mecanismos de 

transferência de calor, que ocorrem durante o processo de têmpera (TOTTEN; 

). Quando aços austenitizados são temperados em meios 
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Adaptado de Totten, 

No estágio A ou fase de camada de vapor ocorre a formação  de um  filme de 

vapor estável ao redor do metal quente. Neste estágio a condutividade térmica 

ço seja resfriado rapidamente. 

Posteriormente, o estágio B ou fase de nucleação de bolhas é iniciado.  
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O estágio B é caracterizado por ebulição violenta na interface do metal, isto é, 

a camada de vapor se rompe e o metal quente entra em contato com o fluid

neste estágio que ocorrem as maiores transferências de calor.

 A temperatura de transição do estágio A para B é conhecida como 

temperatura de Leidenfrost (T

para um mesmo meio de resfriamento como ilus

Figura 21 – Taxa de resfriamento em função da temperatura da sonda. Adaptado de 

Totten, Bates e Clinton (1993).

O estágio C ou a fase de 

atinge uma temperatura 

A temperatura de transição do estágio B para C é uma função do ponto de 

ebulição do meio de têmpera e a taxa de transferência de calor no estágio C é 

consideravelmente menor que a taxa no estágio B.

Na prática durante o 

sobre a superfície do metal. A Figura 22 apresenta fotografias de uma sonda 

cilíndrica temperada em água, mostrando os três estágios de transferência de calor.

 

 

 

O estágio B é caracterizado por ebulição violenta na interface do metal, isto é, 

a camada de vapor se rompe e o metal quente entra em contato com o fluid

neste estágio que ocorrem as maiores transferências de calor. 

A temperatura de transição do estágio A para B é conhecida como 

temperatura de Leidenfrost (TA-B) e independe da temperatura inicial da têmpera 

para um mesmo meio de resfriamento como ilustrado na Figura 21. 

Taxa de resfriamento em função da temperatura da sonda. Adaptado de 

Totten, Bates e Clinton (1993). 

 

a fase de resfriamento por convecção inicia

atinge uma temperatura abaixo do ponto de ebulição do fluido de têmpera.

A temperatura de transição do estágio B para C é uma função do ponto de 

ebulição do meio de têmpera e a taxa de transferência de calor no estágio C é 

consideravelmente menor que a taxa no estágio B. 

Na prática durante o processo de têmpera, esses três estágios podem coexistir 

sobre a superfície do metal. A Figura 22 apresenta fotografias de uma sonda 

cilíndrica temperada em água, mostrando os três estágios de transferência de calor.

O estágio B é caracterizado por ebulição violenta na interface do metal, isto é, 

a camada de vapor se rompe e o metal quente entra em contato com o fluido. É 

A temperatura de transição do estágio A para B é conhecida como 

) e independe da temperatura inicial da têmpera 

trado na Figura 21.  

 

Taxa de resfriamento em função da temperatura da sonda. Adaptado de 

por convecção inicia-se quando o metal 

bulição do fluido de têmpera.  

A temperatura de transição do estágio B para C é uma função do ponto de 

ebulição do meio de têmpera e a taxa de transferência de calor no estágio C é 

processo de têmpera, esses três estágios podem coexistir 

sobre a superfície do metal. A Figura 22 apresenta fotografias de uma sonda 

cilíndrica temperada em água, mostrando os três estágios de transferência de calor. 
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Figura 22 -  Estágios de transferência de calor durante têmpera (a) camada vapor; 

(b) rompimento da camada de vapor; (c) nucleação. Adaptado de 

Totten, Bates, Clinton (1993). 

 

Um potencial fluido de têmpera é caracterizado pela sua capacidade de 

transferência de calor nos estágios A e B, quanto menor a transferência de calor 

maior será a chance de serem formadas fases com menores durezas.  

O desempenho de um potencial fluido de têmpera depende também, como já 

comentado, do comportamento da viscosidade em diferentes temperaturas, que 

determina a capacidade de molhamento do meio de resfriamento.  

Liscic et al. (2003) definem molhamento como a tendência de um líquido se 

espalhar sobre um substrato sólido, e que está diretamente relacionada à 

viscosidade do meio. Isto é, quanto menor a viscosidade do meio de resfriamento, 

menor será o ângulo de contato entre a superfície e o meio (θ < 90o) e maior será a 

sua capacidade de molhabilidade (Figura 23).  

 

Figura 23 - Relação entre a superfície de molhamento e o ângulo de contato na 

interface sólido-líquido. 

 

onde γ representa a energia interfacial entre sólido (s), líquido (l), camada de vapor 

(v); e  θ = ângulo de contato.  



70 

 

Ravikumar et al.(2014) estudaram o aumento da taxa de transferência de calor 

durante o resfriamento de placas de metal, a partir de spray de ar atomizado de 

soluções aquosas surfactante não iônica e etanol. A Tabela 2 apresenta os 

resultados obtidos, onde é possível verificar que os meios de resfriamento com 

menores ângulos de contato na interface sólido-líquido apresentaram maiores taxas 

de transferência de calor. 

Tabela 2 – Efeitos dos meios de resfriamento no ângulo de contato sólido-líquido e 

na taxa de resfriamento. Adaptado de Ravikumar et al. (2014). 

Meios de resfriamento Ângulos de contato  

(sólido-líquido) 

Taxa de 

resfriamento (oC/s) 

 

Água pura 
 

 

167 

 

Etanol – água (700ppm) 

 

 

173 

 

Água surfactante 
 

 

214 

 

Etanol em água 

surfactante (700ppm) 
 

 

224 

 

Geralmente a taxa de transferência de calor e a molhabilidade estão 

estritamente relacionadas, isto é, quanto melhor for a habilidade do fluido em se 

espalhar e molhar a superfície do metal aquecido maior será a remoção de calor do 

componente durante a têmpera. Fernandes e Prabhu (2007) estudaram a 

adequação dos óleos de amendoim, coco, girassol, mamona e palmas como 

biofluidos de resfriamento para têmpera. Entretanto, nestes estudos avaliaram a 

severidade e a capacidade de molhamento dos biofluidos e concluíram que os óleos 

vegetais são meios de resfriamento mais severos que os óleos minerais, embora 
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possuam molhabilidade pobre, característica indicada por elevados ângulos de 

contato. 

Meios de resfriamento severos, isto é, fluidos que apresentam elevadas taxas 

de transferência de calor geralmente causam tensões internas e distorções nos 

componentes metálicos (JAGANNATH; PRABHU, 2009). Assim, o controle de 

distorções e formações de novas fases deve ser considerado primordial durante o 

processo de têmpera de um aço.  

Antes do tratamento térmico é possível prever e simular essas distorções 

através de experimentos com modelos computacionais. Dessa forma é possível 

determinar as melhores condições de têmpera que resultarão em menores 

distorções. Este controle pode ser obtido pelo cálculo do coeficiente de transferência 

de calor (h). 

 

3.6.2.1 Coeficiente de transferência de calor 

 

Nos processos de resfriamento o coeficiente de transferência de calor é uma 

função do fluxo de fluido, forma e dimensões do componente, temperatura e 

propriedades físicas do líquido como condutividade térmica, calor específico, 

densidade e viscosidade.  

A remoção de calor, na peça de trabalho, durante a têmpera pode ser 

quantitativamente descrita em termos do coeficiente de transferência de calor 

interfacial (metal/líquido). O coeficiente de transferência de calor (h) é definido como 

(Equação 8): 

 

ℎ = ?
�@	ABC	AD	E

                                                        Eq.8 

 

onde h é o coeficiente de transferência de calor, Q é o fluxo de calor entre a peça e o 

fluido de têmpera, A é a área da superfície da peça, Ts é a temperatura da superfície 

da peça e Tf  a temperatura do fluido de resfriamento. 

 

Como a têmpera é um processo de transferência de calor, o coeficiente (h) é 

um excelente parâmetro para a caracterização do fluido de resfriamento. Kobasko 

et.al (2010) propôs um método simples correlacionando equações de condução de 
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calor, condutividade térmica e taxas de resfriamento, obtidas diretamente pela curva 

de resfriamento. Os trabalhos mais recentes encontrados na literatura reportam os 

cálculos dos coeficientes de transferência de calor por simulações computacionais 

envolvendo métodos numéricos de elementos finitos e das diferenças finitas 

(HASAN; PEET, 2012; SAID et al., 2013; TAO; GHANNAM, 2014; RAVIKUMAR et 

al., 2014; CHEN et al., 2014; CARON; DAUN; WELLS, 2014; OTERO, 2014). 

  

3.6.2.2 Método inverso 

 

O método inverso consiste em determinar, a partir de temperaturas transitórias 

em uma ou mais posições no interior da peça, o fluxo da transferência de calor 

superficial. 

Em seus estudos Prabhu e Ashish (2002) propuseram uma modelagem inversa 

capaz de estimar transientes de fluxo de calor, temperatura da superfície fria e o 

fluxo de calor total da fonte até o termopar. Essa modelagem foi proposta para 

resolver problemas inversos de transferência de calor durante a solidificação e 

têmpera de aços médio-carbono.  

Sarmiento, Gáston e Veja (1998) desenvolveram o programa computacional 

HT-Mod (Heat Treating Modeling) para simular os processos de transferência de 

calor durante a têmpera. Este modelo é baseado num algoritmo de otimização 

numérica no cálculo da distribuição de temperatura e transformação microestrutural 

em função do tempo e do espaço (OTERO, 2014). 

O HT-Mod foi aplicado para estimar os coeficientes de transferência de calor de 

uma ampla variedade de têmpera. Penha et al. (2006) estudaram o efeito dos óleos 

minerais nos estados novos e usados em diferentes temperaturas de banho (40, 60, 

80 e 100oC) sobre o desempenho em resfriamento de uma sonda Inconel 600. 

Canale et.al. (2005) estenderam este estudo para os óleos de mamona e soja e 

avaliaram o efeito da oxidação do óleo vegetal na capacidade de endurecer o aço 

AISI/SAE 4140. Otero (2014) utilizou o HT-Mod para simular os coeficientes de 

transferência de calor de óleos epoxidados de soja usados como fluido de têmpera. 

Neste trabalho utilizou-se o programa QuenchLab, recentemente desenvolvido 

por Cremonini (2014) em nosso grupo de pesquisa,  para simulação dos coeficientes 

de transferência de calor. O programa foi baseado no problema inverso de condução 

de calor para avaliação de meios de resfriamento de têmpera.  
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3.6.2.3 Temperabilidade dos aços 

 

A temperabilidade pode ser definida como a capacidade do aço em adquirir 

dureza pela formação da martensita em determinadas profundidades após  

tratamentos térmicos sob condições controladas. Em ensaios padronizados a 

temperabilidade é uma medida qualitativa da variação da dureza com a distância a 

partir da superfície, devido à diminuição da concentração de martensita. 

(GROSSMANN; BAIN, 1964; TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993; LISCIC, 2006; 

CANALE; VATAVUK; TOTTEN, 2014).  

Os componentes de aço considerados temperados são aqueles que possuem 

no mínimo uma transformação de 50% em estrutura martensítica no seu centro. 

Assim, aços considerados com alta temperabilidade são aqueles que têm a 

capacidade de produzir uma grande concentração de martensita em todo seu 

volume. Quanto maior a temperabilidade dos aços, maior a profundidade de 

endurecimento durante o resfriamento na têmpera (TOTTEN et al., 1997).  

A capacidade de alcançar um determinado nível de dureza está associada com 

a porcentagem de martensita formada e também com a quantidade de C dissolvida 

na austenita que contribuirá para a formação de martensita (Figura 24). 

No entanto, como discutido anteriormente, com o aumento da concentração de 

carbono, a transformação da austenita na estrutura martensítica torna-se mais difícil 

pela queda das temperaturas Ms e Mf, o que resultará em uma maior tendência em 

se obter austenita retida, consequentemente, menores durezas e menores 

concentrações de martensita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 –  Relação aproximada entre dureza Rockwell C (HRC) e teor de carbono 

para diferentes porcentagens de martensita. Adaptado de Liscic (2006). 

 

A profundidade de endurecimento depende de alguns fatores como a 

geometria da peça a ser temperada (tamanho e forma da seção transversal), 

temperabilidade do material (composição química do aço, tamanho do grão, 

temperatura e tempo de austenitização) e condições de têmpera (propriedades 

físico-químicas do fluido, temperatura do banho e agitação) (CANALE; VATAVUK; 

TOTTEN, 2014; TOTTEN; BATES, CLINTON, 1993). 

A temperabilidade pode ser avaliada por diferentes ensaios. Neste trabalhou se 

utilizou o método de distribuição de dureza (curvas em U) desenvolvido por 

Grossmann e Bain (1964). 

 

3.6.2.3.1 Métodos de Grossmann – curvas em U, diâmetro crítico e diâmetro 

crítico ideal 

 

Os métodos propostos por Grossmann para a determinação da 

temperabilidade são realizados a partir da têmpera de barras cilíndricas de aços em 

determinado meio de resfriamento. Após a têmpera, as barras são seccionadas pela 

metade e então realizadas análises microestruturais e medidas de dureza na seção 

transversal da barra, a fim de mostrar a distribuição da dureza em função da 

distância da superfície para ao centro da barra (GROSSMANN; BAIN, 1964). Este 



 

método de distribuição de dureza é chamado de curvas em

dureza. A Figura 25 apresenta os resultados de dureza, das barras dos aços 

AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 6140 temperadas em óleo. 

 

Figura 25 – Curvas em U dos aços AISI/SAE 1045 e 6140 com barras de diferentes 

diâmetros, temperadas em 

A resposta ao endurecimento do aço AISI/SAE 1045 é muito baixa, mesmo em 

barras com diâmetros de 0,5 polegadas

da dureza esperada para uma estrutur

de teor de carbono. É evidente, portanto, que o 

têmpera com óleo, não é

aço AISI/SAE 1045. No entanto, no aço

com valores muito próximos para diâmetros de barras semelhantes. A comparação 

entre as curvas em U mostra que o aço AISI/SAE 6140 apresentou maior 

temperabilidade que o aço AISI/SAE 1045 devido aos diferentes teores dos 

elementos de liga presentes no primeiro (KRAUUS, 1989). 

O conceito de diâmetro crítico (D

que ao ser temperada irá produzir 

método de distribuição de dureza é chamado de curvas em U ou distribuição de 

dureza. A Figura 25 apresenta os resultados de dureza, das barras dos aços 

AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 6140 temperadas em óleo.  

Curvas em U dos aços AISI/SAE 1045 e 6140 com barras de diferentes 

diâmetros, temperadas em óleo. Adaptado de Krauss (1989).

 

A resposta ao endurecimento do aço AISI/SAE 1045 é muito baixa, mesmo em 

diâmetros de 0,5 polegadas, a dureza aferida na superfície é bem abaixo 

para uma estrutura totalmente martensítica num 

carbono. É evidente, portanto, que o resfriamento mais lento associado 

, não é capaz de evitar a transformação em ferrit

No entanto, no aço AISI/SAE 6140 obteve-se dureza superficial 

com valores muito próximos para diâmetros de barras semelhantes. A comparação 

entre as curvas em U mostra que o aço AISI/SAE 6140 apresentou maior 

temperabilidade que o aço AISI/SAE 1045 devido aos diferentes teores dos 

tos de liga presentes no primeiro (KRAUUS, 1989).  

O conceito de diâmetro crítico (Dcrit) é definido como o maior diâmetro da barra 

que ao ser temperada irá produzir 50% de martensita no centro, 
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U ou distribuição de 

dureza. A Figura 25 apresenta os resultados de dureza, das barras dos aços 

  

Curvas em U dos aços AISI/SAE 1045 e 6140 com barras de diferentes 

óleo. Adaptado de Krauss (1989). 
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em um determinado meio de resfriamento. A Fi

dureza e o diâmetro crítico em diferentes barras.

Figura 26 – Determinação do D

Liscic (2006).

As barras com diâmetros inferiores a D

estrutura martensítica, portanto maiores valores de dureza, enquanto barras com 

diâmetros superiores a D

concentração de martensita (BROOKS, 1996).

Para quantificar o poder de r

introduziu o conceito de severidade de têmpera ou fator 

Equação 9: 

 onde: h = coeficiente de transferência de calor (

                     k= condutividade térmica do material (W/mK).

 

O resfriamento rápido ideal é aquel

uma liga de aço austenitizada para a temperatura do banho instantaneamente

é, fator H = ∞. Sob estas condições, a velocidade de 

barra, depende apenas da difusividade térmic

conceito de DI, que é definido a partir da barra de maior diâmetro que ao ser 

em um determinado meio de resfriamento. A Figura 26 apresenta a relação entre  

dureza e o diâmetro crítico em diferentes barras. 

Determinação do Dcrit de acordo com Grossmann. Adaptado de                   

Liscic (2006). 

 

As barras com diâmetros inferiores a Dcrit apresentam maiores teores da 

estrutura martensítica, portanto maiores valores de dureza, enquanto barras com 

diâmetros superiores a Dcrit apresentam valores inferiores de dureza e de 

concentração de martensita (BROOKS, 1996). 

Para quantificar o poder de resfriamento de um meio de têmpera, Grossmann 
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F = G
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ou seja, com capacidade de extração de calor infinita. 

O DI pode ser calculado a partir da expressão (Equação 10):
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onde Dbase é o diâmetro 

tamanho de grão (Figura 27) e f o fator do elemento de liga (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 –  Influência do tamanho de grão (ASTM) do diâmetro ideal crítico (D

função do teor de carbono. 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperada irá produzir 50% de martensita no centro a partir de uma têmpera ideal, 

ou seja, com capacidade de extração de calor infinita.  

pode ser calculado a partir da expressão (Equação 10):

J = I	KLMN ∗ 	OPQ ∗ ORS ∗ O=T ∗ OPU

é o diâmetro base ideal considerando a concentração de carbono, o 

tamanho de grão (Figura 27) e f o fator do elemento de liga (Figura 28). 

 

 

Influência do tamanho de grão (ASTM) do diâmetro ideal crítico (D

função do teor de carbono. Adaptado de Canale, Vatavuk, Totten 
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rtensita no centro a partir de uma têmpera ideal, 

pode ser calculado a partir da expressão (Equação 10): 

 

OPU	           Eq.10 

base ideal considerando a concentração de carbono, o 

tamanho de grão (Figura 27) e f o fator do elemento de liga (Figura 28).  

Influência do tamanho de grão (ASTM) do diâmetro ideal crítico (DI) em 

Adaptado de Canale, Vatavuk, Totten 
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Figura 28 – Fatores multiplicadores para diferentes elementos de liga quando 

calculada a temperabilidade como o valor 

(American Iron and Steel Institute). Adaptado de Liscic (2006).

A Tabela 3 fornece alguns valores de severidade de têmpera (

diferentes meios de resfriamentos e diferentes condições de têmpera.

 

Tabela 3 – Efeito da agitação 

 

 

 

 

 

 

 

Tagaya e Tamura (1957) compararam a severidade de têmpera de diferentes 

óleos  (soja, mamona, peixe e minerais) e mostraram que o fator 

vegetais eram comparáveis entre si. Essa constatação posteriorment

corroborada por outros trabalhos como o de Fernandes e Prabhu (2007), onde se 

observou valores de severidade de têmpera 

aquosos e valores de H semelhantes para os óleos de girassol e coco (Figura 29). 

 

 

Fatores multiplicadores para diferentes elementos de liga quando 

calculada a temperabilidade como o valor DI de acordo com a AISI 

(American Iron and Steel Institute). Adaptado de Liscic (2006).

 

A Tabela 3 fornece alguns valores de severidade de têmpera (

diferentes meios de resfriamentos e diferentes condições de têmpera.

Efeito da agitação na severidade de têmpera (H). 

Tagaya e Tamura (1957) compararam a severidade de têmpera de diferentes 

óleos  (soja, mamona, peixe e minerais) e mostraram que o fator 

vegetais eram comparáveis entre si. Essa constatação posteriorment

corroborada por outros trabalhos como o de Fernandes e Prabhu (2007), onde se 

observou valores de severidade de têmpera H elevados para meios de resfriamento 

semelhantes para os óleos de girassol e coco (Figura 29). 

Fatores multiplicadores para diferentes elementos de liga quando 

de acordo com a AISI 

(American Iron and Steel Institute). Adaptado de Liscic (2006). 

A Tabela 3 fornece alguns valores de severidade de têmpera (H) para 

diferentes meios de resfriamentos e diferentes condições de têmpera. 

Tagaya e Tamura (1957) compararam a severidade de têmpera de diferentes 

óleos  (soja, mamona, peixe e minerais) e mostraram que o fator H para os óleos 

vegetais eram comparáveis entre si. Essa constatação posteriormente foi 

corroborada por outros trabalhos como o de Fernandes e Prabhu (2007), onde se 

elevados para meios de resfriamento 

semelhantes para os óleos de girassol e coco (Figura 29).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Fator H de Grossmann estimado para diferentes meios de têmpera.            

Adaptado de Fernandes e Prabhu (2008).

 

Jagannath e Prabhu

nanofluidos e óleos vegetais e concluíram que a mistura entre

vegetais insaturados resultam na melhora do fator 

 

de Grossmann estimado para diferentes meios de têmpera.            

Adaptado de Fernandes e Prabhu (2008). 

e Prabhu (2009) estimaram a severidade de têmpera para 

nanofluidos e óleos vegetais e concluíram que a mistura entre óleos minerais e óleos 

vegetais insaturados resultam na melhora do fator H. 
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de Grossmann estimado para diferentes meios de têmpera.            

(2009) estimaram a severidade de têmpera para 

óleos minerais e óleos 
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Figura 30 – Curvas de conversão dos valores do diâmetro crítico (D

crítico ideal (D

Liscic (2006).

 

Os valores DI são importantes para determinar a possibilidade de uma 

determinada seção transversal de um aço ser temperada (BROOKS, 1996).  

As curvas apresentadas na Figura 30 são baseadas em correlações de 

transferência de calor e juntamente com dados experimentais d

determinar o DI ou vice e versa.

 

3.6.2.4 Meios de resfriamento

 

Os meios de resfriamentos podem ser caracterizados por meio das análises 

das curvas de resfriamento cujo desempenho é função das características físicas 

Curvas de conversão dos valores do diâmetro crítico (D

crítico ideal (DI) a uma dada severidade de têmpera. Adaptado de 

Liscic (2006). 

são importantes para determinar a possibilidade de uma 

determinada seção transversal de um aço ser temperada (BROOKS, 1996).  

As curvas apresentadas na Figura 30 são baseadas em correlações de 

transferência de calor e juntamente com dados experimentais d

ou vice e versa. 

Meios de resfriamento 

Os meios de resfriamentos podem ser caracterizados por meio das análises 

das curvas de resfriamento cujo desempenho é função das características físicas 

 

Curvas de conversão dos valores do diâmetro crítico (Dcrit),  diâmetro 

) a uma dada severidade de têmpera. Adaptado de 

são importantes para determinar a possibilidade de uma 

determinada seção transversal de um aço ser temperada (BROOKS, 1996).   

As curvas apresentadas na Figura 30 são baseadas em correlações de 

transferência de calor e juntamente com dados experimentais de Dcrit é possível 

Os meios de resfriamentos podem ser caracterizados por meio das análises 

das curvas de resfriamento cujo desempenho é função das características físicas 
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dos fluidos de têmpera e são afetadas por fatores como a condutividade térmica, o 

calor específico, o calor latente de vaporização, o intervalo de ebulição e a 

viscosidade. Assim, diversos fluidos são utilizados como meios de resfriamento 

(água, salmoura, óleos animais, vegetais e minerais, e soluções de polímeros 

orgânicos), destacando a utilização da água e dos óleos entre os mais comuns 

(BASHFORD; MILLS, 1984; TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993). 

A água apresenta várias características positivas como meio de têmpera tais 

como a disponibilidade e baixo custo, não tóxica e não inflamável, elevado calor 

específico e latente, e baixa viscosidade. No entanto, a água apresenta altas taxas 

de resfriamento o que pode ocasionar maiores quantidades de distorções e 

surgimento de trincas (BASHFORD; MILLS, 1984).  

A utilização da água como meio de resfriamento de têmpera é limitada para 

aços com baixa temperabilidade em que o problema de geração de tensões internas 

é menor (BASHFORD; MILLS, 1984). 

Os fluidos de têmpera mais amplamente utilizados são aqueles baseados em 

óleos minerais. Estes óleos são subprodutos da destilação do petróleo (solventes 

parafínicos) que apresentam alta resistência à oxidação e boa estabilidade termo-

oxidativa. Os óleos minerais são compostos por misturas complexas de 

hidrocarbonetos parafínicos (CnH2n+2), naftênicos ou cicloparafinas (CnH2n), e  

aromáticos (benzeno C6H6) e seus derivados (TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993). 

Os óleos aromáticos são raramente utilizados como fluido de têmpera devido à 

baixa estabilidade termo-oxidativa afetando principalmente a relação entre 

viscosidade/temperatura. As melhores propriedades termo-oxidativas são 

encontradas para os óleos parafínicos.  

Apesar dos óleos minerais possuírem excelentes características como meio de 

resfriamento (viscosidade, estabilidade termo-oxidativa, etc.), apresentam alguns 

prejuízos ecológicos como a toxicidade, pobre biodegradabilidade além de não ser 

uma matéria prima de fonte renovável. Dessa forma, diversos estudos encontrados 

na literatura reportam a utilização de fluidos de têmpera com base em diferentes 

óleos vegetais (FARAH, 2002; FERNADES; PRABHU, 2007; BELINATO, 2010; 

SAID et. al., 2011; MARQUES, 2012; SAID et al., 2013; SOUZA, 2013; OTERO, 

2014). 

Farah (2002) comparou os resultados de ponto de fulgor, viscosidade, número 

de acidez e curvas de resfriamento dos óleos de mamona e soja com óleos minerais 
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já comercializados como fluidos de têmpera. A interpre

possibilitou concluir que os óleos vegetais estudados apresentaram desempenho 

igual ou superior aos óleos minerais.

Marques (2012) estudou as características de viscosidade e propriedades de 

resfriamento dos óleos de algodão, a

e soja nas condições puro e com antioxidantes, no tratamento térmico de têmpera. 

Utilizando a viscosidade como parâmetro de oxidação, os resultados indicaram que 

o óleo de coco apresentou a melhor estabilidade 

estudadas. 

 Souza (2007) avaliou a formulação de biofluidos a base de óleo de soja como 

meio de resfriamento de têmpera. Neste estudo, diferentes formulações foram 

propostas com concentrações de antioxidantes sintéticos. Os resu

da viscosidade em função do tempo sugeriram que as adições de antioxidantes em 

determinadas concentrações melhoraram a estabilidade termo

soja (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Soja 1 (0,3% Irganox

 Soja 3 (1% Irganox

  

 Figura 31 - Variação da viscosidade cinemática em função do tempo para as 

formulações à base de óleo de soja

(SOUZA, 2007). 
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Marques (2012) estudou as características de viscosidade e propriedades de 

resfriamento dos óleos de algodão, amendoim, canola, coco, dendê, girassol, milho 
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determinadas concentrações melhoraram a estabilidade termo-oxidativa do óleo de 
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Belinato, Canale e Totten (2011) estudaram a eficácia de diferentes 

antioxidantes no controle da estabilidade termo

a base dos óleos de soja e palma. As formulações foram submetidas a di

tempos de oxidação acelerada (envelhecimento) e foram obtidos os diferentes 

valores de viscosidade (Figuras 32 e 33).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*L109: Irganox® L109; PANA: 

    

Figura 32 – Viscosidades dos biofluidos a base dos óleos de soja 

antioxidantes após envelhecimento acelerado. BELINATO (2011).

O estudo comparativo entre as variações das viscosidades com o tempo, concluiu que 

para o óleo de soja o antioxidante Irganox

estabilização termo-oxidativa, enquanto, que para as formulações a base do óleo de palma, 

o antioxidante mais efetivo foi o galato de propila na concentração de 2% (BELINATO, 

2011). 

 

Belinato, Canale e Totten (2011) estudaram a eficácia de diferentes 

antioxidantes no controle da estabilidade termo-oxidativa para biofluidos de têmpera 

a base dos óleos de soja e palma. As formulações foram submetidas a di

tempos de oxidação acelerada (envelhecimento) e foram obtidos os diferentes 

valores de viscosidade (Figuras 32 e 33). 

 

L109; PANA: Fenil-α-Nafitilamina 

iscosidades dos biofluidos a base dos óleos de soja 

antioxidantes após envelhecimento acelerado. BELINATO (2011).

 

O estudo comparativo entre as variações das viscosidades com o tempo, concluiu que 

para o óleo de soja o antioxidante Irganox® L109 na concentração de 5% foi mais efetivo

oxidativa, enquanto, que para as formulações a base do óleo de palma, 

o antioxidante mais efetivo foi o galato de propila na concentração de 2% (BELINATO, 
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Belinato, Canale e Totten (2011) estudaram a eficácia de diferentes 

oxidativa para biofluidos de têmpera 

a base dos óleos de soja e palma. As formulações foram submetidas a diferentes 

tempos de oxidação acelerada (envelhecimento) e foram obtidos os diferentes 

 

iscosidades dos biofluidos a base dos óleos de soja com adição de 

antioxidantes após envelhecimento acelerado. BELINATO (2011).  

O estudo comparativo entre as variações das viscosidades com o tempo, concluiu que 

L109 na concentração de 5% foi mais efetivo na 

oxidativa, enquanto, que para as formulações a base do óleo de palma, 

o antioxidante mais efetivo foi o galato de propila na concentração de 2% (BELINATO, 
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Figura 33 –  Viscosidades dos biofluidos a base dos óleos de 

antioxidantes após envelhecimento acelerado. Adaptado de  Belinato    

(2011).  

A partir dos estudos anteriores reportados na literatura, o presente trabalho foi 

motivado, propondo novas fo

palma, contendo a adição conjunta de antioxidantes capazes de promover a melhora 

estabilidade termo-oxidativas dos biofluidos.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

iscosidades dos biofluidos a base dos óleos de palma

antioxidantes após envelhecimento acelerado. Adaptado de  Belinato    

 

A partir dos estudos anteriores reportados na literatura, o presente trabalho foi 

motivado, propondo novas formulações de biofluidos a base dos óleos de soja e 

palma, contendo a adição conjunta de antioxidantes capazes de promover a melhora 

oxidativas dos biofluidos. 

 

 

palma com adição de 

antioxidantes após envelhecimento acelerado. Adaptado de  Belinato    

A partir dos estudos anteriores reportados na literatura, o presente trabalho foi 

rmulações de biofluidos a base dos óleos de soja e 

palma, contendo a adição conjunta de antioxidantes capazes de promover a melhora 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais e reagentes 

 

As amostras dos óleos de amendoim (Helianthus annuus), coco (Cocos 

nucifera Linnaeus) e palma (Elaeis Guineensis) foram adquiriras na empresa 

Campestre Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda. Os óleos de milho (Zea 

mays) e soja (Glycine Max) foram adquiridos no mercado local da cidade de São 

Carlos e optou-se pela marca Liza, produzidos pela empresa Cargil Agrícola S.A. 

Esta marca foi selecionada por ser a única disponível no mercado sem a adição de 

antioxidantes. 

Os fluidos minerais utilizados na têmpera dos aços para comparação com as 

bioformulações foram o Houghto-Quench G (HG) e Houghto-Quench KM (HKM) 

doados pela Houghton Internacional. O HG é considerado um óleo de têmpera de 

velocidade média/rápida, enquanto o HKM é considerado de velocidade rápida a 

super-rápida. 

Os padrões α, β, λ e δ tocoferóis foram adquiridos da empresa Sigma-Aldrich 

com grau de pureza igual a 99% e preparados em hexano (Synth) nas 

concentrações de 1000 µg/mL, 100 µg/mL e 10 µg/mL. 

Os antioxidantes sintéticos BHA e TBHQ  foram gentilmente cedidos pelo 

Grupo de Análise Fitoquímica (GAF – IQSC).  

Os antioxidantes sintéticos galato de propila (Sigma-Aldrich) e Irganox L109 

(BASF) foram adicionados respectivamente nas concentrações 1% e 0,5% (m/m) 

nos óleos de soja e palma para as formulações dos biofluidos de têmpera. Essas 

concentrações foram definidas a partir dos trabalhos de Souza (2007) e Belinato 

(2010). A homogeneização dos antioxidantes nos óleos ocorreu sob agitação 

constante e aquecimento a 20 ºC a partir da temperatura ambiente, durante 10 

minutos. 

As formulações propostas dos biofluidos de têmpera, antes e após o 

envelhecimento, foram nomeadas de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Nomenclatura adotada para os biofluidos. 

Amostras dos Óleos Nomes utilizados 

Soja SO 

Soja + Antioxidantes SOAX 

Soja + Envelhecimento acelerado SOENV 

Soja + Antioxidante + Envelhecimento 

Acelerado 
SOAENV 

Palma PO 

Palma + Antioxidantes POAX 

Palma + Envelhecimento Acelerado POENV 

Palma + Antioxidantes+ Envelhecimento 

Acelerado 
POAENV 

  

 

4.2 Identificação dos tocoferóis  

 

Para identificação qualitativa dos tocoferóis nas amostras de óleos, utilizou-se 

a metodologia desenvolvida por Lima e Gonçalves (1997).  

As amostras foram diluídas em hexano (Synth, grau HPLC) na concentração de 

10% m/v e foram diretamente injetadas no cromatógrafo. 

As análises cromatográficas foram conduzidas na Central Analítica do Instituto 

de Química de São Carlos (CAQ – IQSC) e realizadas em cromatógrafo líquido com 

injetor manual (Shimadzu LC-10 AD VP), acoplado a um detector de arranjo de 

fotodiodos (Shimadzu, SPD-M10AD VP). Foi utilizada coluna de fase reversa 

ZORBAX ODS RP-18 (15 cm x 4,6 mm; 5 µm), marca AGILENT (USA), comprimento 

de onda de 295 nm, fase móvel: metanol/água (97:3) com sistema isocrático e vazão 

igual a 1,0 mL.min-1. Tempo de corrida igual a 20 minutos. O volume de amostra 

injetado foi de 20 µL. Todas as análises foram realizadas em triplicatas. 

 

4.3 Determinação da composição graxa e índice de iodo (IV) 

 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H RMN) dos 

óleos vegetais foram obtidos em espectrômetro Agilent 400/54 Premium 

Shielded operando a 500 MHz, e temperatura igual a 26°C. O tetrametilsilano (TMS) 

foi utilizado como referência interna. As amostras foram preparadas a partir da 
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solubilização de 10 mg de óleo em 600 µL de clorofórmio deuterado (CDCl3). 

Utilizou-se como parâmetros: tempo de relaxação: 15 segundos, pulso de 90°(11,7 

seg), tempo de aquisição: 5,112 segundos, largura espectral de 6410 Hz e 32 

transientes para cada decaimento induzido livre.  

O índice de iodo (IV) é uma medida importante que indica o grau de 

insaturações presentes na estrutura química dos óleos. No método clássico (Wijs), o 

IV expressa a quantidade de iodo absorvido por 100 gramas de óleo (KIM et al., 

2010). No entanto, neste trabalho o índice de iodo foi calculado a partir dos 

espectros integrados de 1H RMN (NATHAN, 1982). 

 

4.4 Calorimetria Exploratória Diferencial Pressurizada (PDSC) 

 

A estabilidade termo-oxidativa foi determinada baseando-se nas normas ASTM 

D6186-08 (ASTM, 2013) e ASTM E2009-08 (ASTM, 2008), utilizando um calorímetro 

exploratório diferencial modelo DSC Q2000, acoplado a uma célula de pressão 

Q20P, ambos da marca TA-Instruments. As medidas de OOT foram obtidas 

utilizando se cadinho aberto de alumínio, com aproximadamente 3 mg de amostra, 

sob atmosfera de oxigênio e pressão 300 psi, com razão de aquecimento de                

10 oC.min-1,  e na faixa de temperatura de 40 a 300 oC. 

As melhores formulações de biofluidos foram determinadas como aquelas que 

obtiveram as maiores temperaturas iniciais de oxidação (OOT). 

 

4.5 Viscosidade cinemática 

 

As viscosidades cinemáticas das amostras foram determinadas em um 

viscosímetro automático, da marca Herzog, modelo HYU 481 (Figura 34a), com 

tubos capilares calibrados do tipo Ubbelohde (Figura 34b), de acordo com a ASTM 

D445-12 (ASTM, 2012b). As amostras nas condições novas e envelhecidas, foram 

injetadas nos tubos capilares em banho termostatizado por 15 minutos, em 

temperaturas pré-definidas de 40 e 100oC. A viscosidade cinemática fornecida pelo 

equipamento é calculada a partir da norma ASTM D2270-10e1 (ASTM, 2010a). 
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Figura 34 – a) Viscosímetro automático Herzog modelo HYU 481; b) Tubo capilar do 

tipo Ubbelohde. Fonte: PAC, 2014.  

 

O índice de viscosidade (VI) foi calculado para aferir a alteração da viscosidade 

dos fluidos com a mudança de temperatura. 

 

4.6 Equipamento de envelhecimento acelerado 

 

O equipamento de envelhecimento acelerado foi baseado no equipamento 

proposto por Bashford e Mills (1984) e construído em nosso grupo de pesquisa por 

Farah (2002), para indução dos processos de oxidação em óleos. Nele, os 

processos de oxidação ocorrem através de choques térmicos contínuos provocados 

pelo aquecimento de uma resistência elétrica, e subsequente resfriamento por um 

sistema de fluxo de água, da mesma maneira que são catalisados pela aeração dos 

óleos. As Figuras 35, 36 e 37 apresentam respectivamente o  equipamento real, os 

desenhos esquemáticos do sistema de envelhecimento e da caixa utilizada no 

resfriamento. 

 

 

a) b) 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Equipamento de envelhecimento acelerado. Adaptado de Belinato 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Esquemático do sistema de envelhecimento dos óleos. Adaptado de 

Farah (2002).

 

 

 

 

 

 

Figura 37 –  Esquemático com as

resfriamento do sistema. Adaptado de Farah (2002).

Equipamento de envelhecimento acelerado. Adaptado de Belinato 

Esquemático do sistema de envelhecimento dos óleos. Adaptado de 

Farah (2002). 

Esquemático com as dimensões da caixa utilizada como banho de 

resfriamento do sistema. Adaptado de Farah (2002).
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Equipamento de envelhecimento acelerado. Adaptado de Belinato 

Esquemático do sistema de envelhecimento dos óleos. Adaptado de 

dimensões da caixa utilizada como banho de 

resfriamento do sistema. Adaptado de Farah (2002). 
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Alguns trabalhos encontrados na literatura utilizaram o equipamento 

desenvolvido por Farah (2002) para a indução da oxidação acelerada dos óleos 

estudados, corroborando a eficácia do sistema construído (BELINATO; CANALE; 

TOTTEN, 2011; SAID et al., 2013 e SOUZA e al., 2013). 

Maiores detalhes sobre a descrição e funcionamento do sistema de 

envelhecimento acelerado podem ser encontradas em Farah, 2002. 

 

4.6.1 Ensaio de envelhecimento acelerado  

 

As amostras de 2500 mL dos óleos foram transferidas para uma cuba de aço 

inox e aquecidas a aproximadamente 150oC, com variação de ± 2oC, por uma 

resistência no interior do recipiente. Essas condições de temperatura foram mantidas 

durante 15 minutos sob agitação e aeração (com fluxo de ar de 4 litros por hora). 

Após este tempo, a resistência do sistema foi desligada e imediatamente acionado o 

banho de resfriamento, com um fluxo de água capaz de baixar a temperatura das 

amostras para 125oC. Atingida esta temperatura, iniciou-se um novo ciclo de 

aquecimento com posterior resfriamento. Este ciclo de envelhecimento das amostras 

repetiu-se durante 48 horas. 

 

4.7 Curvas de resfriamento 

 

As curvas de resfriamento foram obtidas, em triplicatas, nas temperaturas de 

60 e 100oC sem agitação, de acordo com a ASTM D6200 – 01 (ASTM, 2012c). As 

curvas apresentadas foram calculadas a partir da média obtida. 

Neste método, utilizou-se uma sonda cilíndrica de Inconel 6002, com 

dimensões de 12,5 mm de diâmetro por 60 mm de comprimento e um termopar do 

tipo K (NiCr/NiAl) acoplado no centro geométrico da sonda. As Figuras 38a  e 38b 

apresentam representações da sonda utilizada para aquisição das curvas de 

resfriamento. 

 

                                                           
2
 Inconel 600 é uma liga de níquel-cromo utilizada em aplicações que requerem resistência à corrosão e altas 

temperaturas. www.specialmetals.com 
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Figura 38 –  Detalhes da sonda Inconel 600 (a) ponta e (b) completa. Adaptado de 

Totten, Bates e Clinton (1993). 

Para obtenção dos dados das curvas de resfriamento, foi utilizado 2000 mL de 

óleos aquecidos as temperaturas de 60 e 100oC. A sonda então foi aquecida a 

900oC e imersa rapidamente nos óleos quentes, iniciando-se o processo de 

resfriamento. A temperatura da sonda e os tempos de resfriamento foram 

registrados pelo programa de aquisição LabJack.  

A partir das curvas de resfriamento foram obtidos os parâmetros críticos para a 

caracterização da habilidade de resfriamento dos biofluidos como TA-B (Temperatura 

de Leidenfrost); tA-B (tempo de resfriamento para atingir TA-B); CRA-B (Taxa de 

resfriamento em TA-B); CRmax (taxa de resfriamento máxima); TCRmax (Temperatura na 

CRmax); tmax (tempo de resfriamento para atingir Tmax); CR700
o

C (Taxa de resfriamento 

em 700 oC); CR300
o
C (Taxa de resfriamento em 300 oC) e CR200

o
C (Taxa de 

resfriamento em 200 oC) (Figura 39). 
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Figura 39 – Parâmetros críticos das curvas e taxas de resfriamento. Adaptado de 

Liscic et al. (2003).

 

4.8 Coeficiente de transferência de calor

 

Os coeficientes de calor (

desenvolvido por Cremonini (2014). O 

inverso de transferência de calor, utilizando as curvas de resfriamento nas 

temperaturas de 60 e 100

 

4.9 Têmpera 

 

A têmpera foi realizada em duplicata, nos corpos de prova do aço AISI/SAE 

1045 com 15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento e o AISI/SAE 4140 com 20 

mm de diâmetro e 40 mm de comprimento. 

As amostras dos diferentes tipos de aços foram escolhidas com base 

temperabilidade. O aço AISI/SAE 1045 é um aço com baixa temperabilidade e baixa 

penetração de dureza na seção transversal, são utilizados quando uma maior 

resistência e dureza são desejadas na condição de laminados (HARVEY, 1982). 

 

Parâmetros críticos das curvas e taxas de resfriamento. Adaptado de 

Liscic et al. (2003). 

Coeficiente de transferência de calor 

Os coeficientes de calor (h) foram simulados pelo programa QuenchLab, 

desenvolvido por Cremonini (2014). O QuenchLab utiliza a solução do problema 

inverso de transferência de calor, utilizando as curvas de resfriamento nas 

temperaturas de 60 e 100oC. 

A têmpera foi realizada em duplicata, nos corpos de prova do aço AISI/SAE 

1045 com 15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento e o AISI/SAE 4140 com 20 

mm de diâmetro e 40 mm de comprimento.  

As amostras dos diferentes tipos de aços foram escolhidas com base 

temperabilidade. O aço AISI/SAE 1045 é um aço com baixa temperabilidade e baixa 

penetração de dureza na seção transversal, são utilizados quando uma maior 

resistência e dureza são desejadas na condição de laminados (HARVEY, 1982). 

Parâmetros críticos das curvas e taxas de resfriamento. Adaptado de 

) foram simulados pelo programa QuenchLab, 

QuenchLab utiliza a solução do problema 

inverso de transferência de calor, utilizando as curvas de resfriamento nas 

A têmpera foi realizada em duplicata, nos corpos de prova do aço AISI/SAE 

1045 com 15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento e o AISI/SAE 4140 com 20 

As amostras dos diferentes tipos de aços foram escolhidas com base na 

temperabilidade. O aço AISI/SAE 1045 é um aço com baixa temperabilidade e baixa 

penetração de dureza na seção transversal, são utilizados quando uma maior 

resistência e dureza são desejadas na condição de laminados (HARVEY, 1982).  
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O aço AISI/SAE 4140 apresenta alta temperabilidade e quando totalmente 

temperado, demonstra elevada resistência em alta dureza (HARVEY, 1982). 

Para meios de resfriamento utilizaram-se os óleos de soja e palma sem adição 

de antioxidantes, as bioformulações propostas neste trabalho e os fluidos minerais 

HG e HKM. 

As composições químicas dos aços foram confirmadas seguindo a norma 

ASTM E2055-99. Essas análises foram realizadas em parceria com o Instituto de 

Materiais Tecnológicos do Brasil Ltda. A Tabela 5 apresentam os valores 

percentuais dos elementos de liga dos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 4140. 

 

Tabela 5 – Composição química dos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE  4140. 

Composição Química (%) 

Aços C Cr S P Mn Mo Ni Si 

AISI/SAE 1045 0,450 0,079 0,010 0,004 0,620 0,180 0,040 0,190 

AISI/SAE 4140 0,410 0,890 0,010 0,010 0,990 0,230 0,020 0,270 

 

Os corpos de prova dos aços foram primeiramente normalizados e inseridos 

em uma caixa contendo carvão (evitar a descarbonetação) e posteriormente 

aquecidos em forno elétrico (EDG Equipamentos, com controlador Flyever 

FE50RPN) até a temperatura de austenitização (900oC). Após estabilização nesta 

temperatura, foram mantidos durante 150 minutos nesta condição. Após o tempo de 

permanência dentro do forno, os aços a 900oC foram imediatamente retirados e 

mergulhados (com agitação manual) em um becker contendo 2000 mL das 

formulações aquecidas a 60oC.  

 

4.10 Análise de dureza Rockwell C 

 

Após o tratamento térmico de têmpera, as amostras dos aços foram cortadas 

transversalmente na metade do comprimento, embutidas em baquelite numa prensa 

embutidora modelo PRE-30S da marca Arotec, lixadas e polidas.  

As durezas Rockwell C (HRC) foram medidas em duplicatas em diferentes 

planos e posições do raio a superfície do corpo de prova (Figura 40).  
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Figura 40 – Regiões dos corpos de prova onde foram realizadas as medidas de 

dureza Rockwell C.  

 

As medidas de dureza foram obtidas em um durômetro da marca Leco, modelo 

RT-240, com carga de 150 kgf e penetrador cone de diamante. 

 

4.11 Análise microestrutural 

 

Após ataque químico com solução de Nital 3% durante 10 segundos, as 

superfícies transversais dos corpos de prova dos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE  

4140, foram observadas e fotografadas em microscópio óptico modelo AXIO LAB A1 

com câmera acoplada Axio Cam ERc 5s da marca Zeiss e as microestruturas 

comparadas com o atlas TTT Max-Planck Institute. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análises qualitativas dos tocoferóis em óleos vegetais 

 

Foram analisados e comparados os cromatogramas obtidos das soluções dos 

padrões dos tocoferóis e assim obtiveram-se os diferentes tempos de retenção para 

cada isômero, apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Tempos de retenção dos padrões de tocoferóis. 

Tocoferol 
Tempo de retenção (tr) 

(minutos) 

α 10,64 

β 8,48 

δ 6,65 

γ 6,86 

 

Os cromatogramas e os tempos de retenção dos padrões de tocoferóis foram 

utilizados como principais parâmetros de comparações entre os cromatogramas das 

diferentes amostras dos óleos vegetais.  

Nos cromatogramas das amostras dos óleos de palma e milho observaram-se 

a presença dos antioxidantes α e β tocoferóis, baseados na comparação dos tempos 

de retenção e nos espectros de UV-visível dos padrões e das amostras (Figuras 41 

a 44).  

Os trabalhos reportados por Carpenter (1979); Lima e Gonçalves (1997); 

Guinazzi et al. (2009) corroboram, por estudos quantitativos, a presença destes 

tocoferóis nas amostras dos óleos citados. 
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Figura 41 –  Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (

tocoferóis e da amostra de óleo de amendoim 

(P1) e β, trβ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Espectros UV/visível dos antioxidantes 

e dos padrões 

 

 

 

 

Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (λ = 295 nm

tocoferóis e da amostra de óleo de amendoim α, t

 = 8,71 minutos (P2). 

 

 

 

Espectros UV/visível dos antioxidantes α (P1) e β (P2) no óleo de palma 

e dos padrões α (C) e β (D) tocoferóis. 

 

= 295 nm) dos padrões de 

, trα = 10,68 minutos 

(P2) no óleo de palma 
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Figura 43 –  Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (λ = 295 nm) dos padrões de 

tocoferóis e da amostra de óleo de milho α, trα = 10,65 minutos (M1) e β, 

trβ = 8,62 minutos (M2). 

 

 

 

Figura 44 – Espectros UV/visível dos antioxidantes α (M1) e β (M2) no óleo de milho 

(A) e dos padrões α (C) e β (D) tocoferóis. 
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Os espectros dos padrões obtidos por UV/visível (Figura 45) apresentam o 

mesmo comportamento, isto é, a mesma banda diagnóstica específica. Isto acontece 

porque os isômeros α, β, δ e γ tocoferóis possuem basicamente o mesmo cromóforo 

de absorção de luz, diferenciando-se na estrutura de acordo com o número e 

localização do radical metila e átomo de hidrogênio do anel cromanol (CARPENTER, 

1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Espectros obtidos por UV/visível dos padrões (A) α; (B) β; (C) δ e (D) γ 

tocoferóis (λ= 295 nm). 

 

Pela análise dos espectros foi possível sugerir a presença dos tocoferóis nas 

amostras dos óleos vegetais, porém, não foi possível diferenciá-los entre si, já que 

apresentam as mesmas bandas diagnósticas na região do UV/visível.  

Kienen (2007) relata a dificuldade de separação e identificação de vitaminas 

lipossolúveis por UV/visível, devida a forte absorção da radiação eletromagnética na 

região do ultravioleta e consequentemente interferência espectral. Dessa forma, os 

diferentes tempos de retenção foram utilizados como parâmetro principal de 

identificação dos antioxidantes. 

Analisando os cromatogramas dos óleos de coco e amendoim (Figuras 46 e 

47), não foi possível detectar a presença dos tocoferóis nas amostras, possivelmente 

devido à ausência ou a sensibilidade do método utilizado para a detecção destes 

antioxidantes. Os estudos de Pocklington e Dieffenbacher (1988); Cmolík et al. 

(2008) e Da Luz (2011), sugerem que o teor de tocoferóis presentes nos óleos 



 

vegetais diminuem durante cada etapa do processo 

durante a etapa de desodorização. Segundo Cmolík et al. (2008), a perda total de 

tocoferóis durante o refino é de aproximadamente 40% enquanto o estudo de 

Rupérez et al. (2001) relatam perdas de até 80%. 

 

Figura 46 –  Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (

tocoferóis e da amostra de óleo de coco.

 

Figura 47 –  Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (

tocoferóis e da amostra de óleo de amendoim.

vegetais diminuem durante cada etapa do processo de refinamento, principalmente 

durante a etapa de desodorização. Segundo Cmolík et al. (2008), a perda total de 

tocoferóis durante o refino é de aproximadamente 40% enquanto o estudo de 

Rupérez et al. (2001) relatam perdas de até 80%.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (λ = 295 nm) dos padrões de 

tocoferóis e da amostra de óleo de coco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (λ = 295 nm) dos padrões de 

tocoferóis e da amostra de óleo de amendoim. 
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de refinamento, principalmente 

durante a etapa de desodorização. Segundo Cmolík et al. (2008), a perda total de 

tocoferóis durante o refino é de aproximadamente 40% enquanto o estudo de 

= 295 nm) dos padrões de 

= 295 nm) dos padrões de 
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No cromatograma do óleo de soja (Figura 48) observou-se o pico (S1) com 

tempo de retenção próximo ao tocoferol γ, porém, com tempo de retenção diferente  

tr =  7,15 minutos (amostra) e trγ = 6,90 minutos (padrão). Pela análise do espectro 

de S1 (Figura 49) observou-se uma banda diagnóstica característica do antioxidante 

estudado. Lima e Gonçalves (1997), concluíram, em estudos quantitativos, que o 

óleo de soja apresenta teores significativos do  γ – tocoferol. Entretanto, não se pode 

afirmar qual o tocoferol presente nesta amostra, devido ao deslocamento do pico.  

 

Figura 48 –  Cromatogramas obtidos por HPLC/visível (λ = 295 nm) dos padrões de 

tocoferóis e da amostra de óleo de soja. 

 

 

Figura 49 – Espectros obtidos por UV/visível do óleo de soja (S1) e padrão γ 

tocoferol (D) (λ= 295 nm). 

 



 

Seppanen e Song (2010) reportam que 

atividade antioxidante em óleos e gorduras quando comparado aos demais 

isômeros. No entanto, há uma rápida perda destes antioxidantes quando os óleos 

são elevados a altas temperaturas (

As análises qualitativas indicam que os óleos estudados apresentam tocoferóis 

na seguinte ordem decrescente:

A partir dos cromatogramas e dos espectros de UV/visível, considerou

total ausência de tocoferóis nos óleos de amendoim e coco. 

 

5.2 Caracterização dos óleos vegetais 

 

A Figura 50  apresenta o espectro de 

quaisquer óleos vegetais, indicando os principais sinais de ressonâncias (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Espectro de 

 

 

 

Seppanen e Song (2010) reportam que α – tocoferol apresenta melhor 

atividade antioxidante em óleos e gorduras quando comparado aos demais 

entanto, há uma rápida perda destes antioxidantes quando os óleos 

são elevados a altas temperaturas (ARELLANO et al., 2002). 

As análises qualitativas indicam que os óleos estudados apresentam tocoferóis 

na seguinte ordem decrescente: 

palma > soja > milho 

partir dos cromatogramas e dos espectros de UV/visível, considerou

total ausência de tocoferóis nos óleos de amendoim e coco.  

Caracterização dos óleos vegetais  

A Figura 50  apresenta o espectro de 1H NMR do óleo de soja, característico a 

quaisquer óleos vegetais, indicando os principais sinais de ressonâncias (Tabela 7). 

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo de soja. 

105 

tocoferol apresenta melhor 

atividade antioxidante em óleos e gorduras quando comparado aos demais 

entanto, há uma rápida perda destes antioxidantes quando os óleos 

As análises qualitativas indicam que os óleos estudados apresentam tocoferóis 

partir dos cromatogramas e dos espectros de UV/visível, considerou-se a 

H NMR do óleo de soja, característico a 

quaisquer óleos vegetais, indicando os principais sinais de ressonâncias (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Deslocamentos químicos (δq) e designação dos principais sinais de 

ressonâncias no espectro 1H NMR do óleo de soja. 

  
 

Designação 

Sinais δq (ppm) Grupo funcional Composto 

CDCl3 7.25 CHCl3 Clorofórmio (solvente) 

A 5.30 -CH=CH- Olefínicos 

A’ 5.25 CHOCOR H-2 metilênico glicerol 

J 4.19 -CH2OCOR Metileno do grupo glicerol 

G 2.76 =HC-CH2CH= Metileno bis-alílico 

B 2.30 -OCO-CH2- α -metileno 

C 2.10 -CH2-CH=CH Metileno alílico 

D 1.7 -OCO-CH2-CH2- β -metileno 

E 1.2 -(CH2)n Metileno 

F’ 0.99 -CH3 Metílicos do ácido linolênico 

F 0.85 -CH3 Metílicos (ácidos saturados, oleico e linoleico) 

 

Os sinais de ressonâncias e seus respectivos deslocamentos químicos estão 

de acordo com os encontrados por Collins, et al. (1967); Guillén e Ruiz (2001); Neto 

et al. (2004); Guizani et al. (2009) e Belinato (2010). Os espectros dos óleos de 

amendoim, coco, milho e palma, apresentam os sinais de ressonâncias 

característicos aos óleos vegetais e diferem na intensidade, consequentemente 

resultam em diferentes composições graxas e massas molares médias (Tabela 8).  

Pelo estudo dos espectros 1H NMR das amostras dos óleos vegetais, calculou-

se as massas molares médias pelo método proposto por Miyake, Yokomizo e 

Matsuzaki (1998) (Equação 1); o índice de iodo (IV)  segundo Nathan (1982) 

(Equação 2) e a composição graxa de acordo com Guillén e Ruiz (2003) (Equações 

3 a 6). Os dados da Tabela 8 apresentam estes resultados. 
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Tabela 8 – Parâmetros calculados a partir dos espectros integrados de 1H NMR de 

óleos vegetais. 

Composição graxa (%) 
ÓLEOS VEGETAIS 

Amendoim Coco Palma Milho Soja 

Ácido Linolênico 0,83 traços 1,80 0,70 5,12 

 Ácido Linoleico 25,92 8,78 3,82 44,65 52,18 

Ácido Oleico 53,41 2,52 49,26 38,18 24,05 

Ácidos Saturados 19,83 88,70 45,18 16,88 15,90 

Índice de iodo (cg l/g) 92,85 33,46 57,36 112,64 124,74 

Massa molar média 

(g/mol) 
919,83 709,83 861,18 901,38 898,38 

 
 Os valores das massas molares médias obtidos pelo método proposto por 

Miyake, Yokomizo e Matsuzaki (1998) estão condizentes com os valores reportados 

na literatura com diferenças entre 2,5 a 3,0% (KODALI 2005). 

 Jaselskis, Stemm e Johnston (1982); Noh et al. (2002) e Köckritz e Martin 

(2008) determinaram a composição graxa de óleos vegetais por HPLC e GC 

(Cromatografia Gasosa). A Tabela 9 apresenta a comparação dos resultados de 

Jaselskis, Stemm e Johnston (1982) com os resultados calculados neste trabalho, 

por 1H NMR para o óleo de soja. 

 

Tabela 9 – Composição graxa a partir de HPLC, GC e 1H NMR. 

Composição graxa (%) HPLC GC 1H NMR 

Ácido Linolênico 6,16 6,36 5,12 

 Ácido Linoleico 53,66 55,01 52,18 

Ácido Oleico 23,18 23,90 24,05 

Ácidos Saturados                                                            14,71 13,73 15,90 

Fonte: Adaptado Jaselskis, Stemm e Johnston (1982). 

 

Os valores das composições graxas calculados por 1H NMR são condizentes 

com os valores reportados na literatura por diferentes métodos analíticos, 

corroborando a eficácia da técnica. Recentemente, Popescu et al. (2014) 

determinaram a composição graxa por 1H NMR de 44 amostras, puras ou de 

combinações binárias de óleos vegetais.  

Os valores de índice de iodo em óleos vegetais são classicamente 

determinados pelo método de análise volumétrica de Wijs (KLEE; BENHAM, 1950; 
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ARICETTI et al., 2010). Assim, Toscano et al. (2012) obtiveram os valores de índices 

de iodo para os óleos de soja (123,7cg l/g) e palma (52,5 cg l/g) determinados pelo 

método Wijs. Prestes et al (2007) calcularam os valores dos índices de iodo para os 

óleos de amendoim (89 cg l/g), milho (125 cg l/g) e soja (121,cg l/g) a partir da 

composição graxa dos óleos obtidas por cromatografia gasosa (GC) dos ésteres 

metílicos dos ácidos graxos (FAME). Comparando se os valores de IV reportados na 

literatura com os calculados, a partir do método proposto por Nathan (1982), indicou-

se que o método baseado nos espectros de 1H RMN é efetivo.  

Muitas vezes os valores IV são apresentados como uma faixa de valores, já 

que o grau de insaturação dos óleos pode variar de acordo com a produção da 

semente, região de plantio e do tipo de processamento para obtenção dos óleos 

vegetais (NOH, 2002). 

Quanto maior o índice de iodo, maior é a ocorrência de processos oxidativos 

na molécula dos ácidos graxos insaturados, isto é, menor será a estabilidade termo-

oxidativa devido aos hidrogênios alílicos (hidrogênios adjacentes ao carbono da 

ligação dupla). Moretto e Fett (1998) reportaram que as insaturações presentes na 

cadeia carbônica dos ácidos graxos, são atacadas por agentes oxidantes como 

radicais livres, enzimas, metais que atuam como catalisadores dos processos 

oxidativos. 

Analisando as composições graxas das amostras, os resultados sugerem que 

o óleo de amendoim possui 75% de sua composição graxa de ácidos oleico e 

saturado. Os óleos de soja e milho apresentaram maiores áreas referentes aos 

hidrogênios alílicos internos (G) e externos (D). Estes hidrogênios correspondem aos 

ácidos graxos insaturados (linoleico e linolenico). Os óleos de milho e soja exibiram 

maiores quantidades de insaturações na cadeia carbônica e elevados IV, indicando 

que estes óleos são mais susceptíveis aos processos oxidativos, enquanto os óleos 

de coco e palma apresentaram maiores quantidades de ácidos saturados e melhores 

estabilidades oxidativas (WILLIAMS; OSBURN, 1949; PORTER et al., 1981; 

JASELSKIS; STEMM; JOHNSTON, 1982; NOH et al., 2002; PARK; CHANG; LEE, 

2010; KIM et al., 2010; AI et al., 2014; KONGBONGA et al., 2014).  

A partir das análises das composições graxas, IV e a presença de tocoferóis, 

sugeriu-se que as amostras de óleos vegetais estudadas apresentam a seguinte 

tendência de oxidação: 
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palma < Coco < amendoim < milho < soja. 

 

Com base nestes estudos, decidiram-se por bioformulações à base dos óleos 

de palma e soja, devido às diferenças entre as estabilidades oxidativas, importância 

econômica e alta produtividade.  

O óleo de palma ocupa atualmente a segunda posição na produção mundial de 

óleos e gorduras vegetais, atrás somente do óleo de soja, sendo o Brasil um dos 

principais produtores (AGROPALMA GROUP, 2014).  

 

5.3 Determinação da melhor concentração de antioxidantes pela técnica de 

análise térmica PDSC 

 

A oxidação e decomposição termo-oxidativa de óleos e gorduras são reações 

exotérmicas. Assim mudanças entálpicas por calorimetria e por análises térmicas 

podem ser aplicadas para determinar a estabilidade oxidativa ou a resistência termo-

oxidativa dos óleos vegetais (PARDAUIL et al., 2011). 

A PDSC (Calorimetria Diferencial Exploratória Pressurizada) é umas das 

principais técnicas utilizadas para a determinação do estado oxidativo dos ácidos 

graxos. Este método quando comparado com os métodos tradicionais mostra-se 

mais vantajoso devido a sua precisão e sensibilidade, menores quantidades de 

amostras e pela rapidez na produção de resultados (KOWALSKI, 1989,1991). 

A  Tabela 10 apresenta os resultados das análises por PDSC para os óleos de 

soja e palma com a adição de diferentes antioxidantes e concentrações. 

 

Tabela 10 – Temperatura inicial de oxidação (OOT) por PDSC. 

Concentração de antioxidantes 
OOT (oC) 

Palma Soja 

Isento  182,91 165,85 

1% Irganox L109  198,85 176,67 

1% Irganox L109 + 0,5% BHA 207,43 190,24 

1% Irganox L109 + 0,5% TBHQ 214,57 186,34 

1% Irganox L109 + 0,5% GP 217,66 195,77 

0,5% Galato de Propila 208,91 175,29 
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As temperaturas OOT das amostras puras apresentaram aumentos 

significativos quando adicionados diferentes antioxidantes. A melhora da 

estabilidade oxidativa dos óleos puros está relacionada à capacidade do 

antioxidante em retardar os processos de oxidação, assim como os dados  sugerem 

que há sinergia entre os antioxidantes utilizados em combinações binárias 

(SHERWIN, 1976; OMURA, 1995; ISMAIL; MARJAN; FOONG, 2004; HEINS et al., 

2007).  

Reda (2011) avaliou a estabilidade dos antioxidantes BHA e TBHQ e verificou-

se que o BHA possui um pico endotérmico evidente a 60oC, indicando o ponto de 

fusão do composto, tornando-se volátil em uma faixa de temperatura de 100 a 

240oC, não fornecendo proteção adequada para óleos vegetais em elevadas 

temperaturas, assim como o TBHQ que iniciou a sua decomposição em 120oC e se 

decompôs totalmente a 210oC, oferecendo pouca proteção aos óleos vegetais 

submetidos a longos processos de aquecimento. 

Os estudos de PDSC sugerem que os antioxidantes Irganox® L109 e GP são 

mais efetivos na melhora das estabilidades termo-oxidativas dos óleos de soja e 

palma, quando utilizados concomitantemente. 

Assim, a partir das bioformulações a base dos óleos de soja e palma com a 

adição conjunta dos antioxidantes Irganox® L109 e galato de propila, desenvolveram 

se os estudos de 1H NMR e viscosidade cinemática, bem como se avaliou as 

bioformulações como fluidos de resfriamento para têmpera dos aços AISI/SAE 1045 

e AISI/SAE 4140. 

 

5.4 Caracterização das bioformulações antes do envelhecimento acelerado 

 

A partir das curvas de integração dos espectros de 1H NMR de 500 MHz dos 

óleos de palma e soja e suas respectivas bioformulações (APÊNDICES A e B), a 

Tabela 11 apresenta a identificação de cada sinal de hidrogênio e os valores das 

áreas de ressonância. 
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Tabela 11 – Valores das áreas de ressonâncias dos sinais de hidrogênios obtidos 

pelo espectro de 1H NMR de 500 MHz das bioformulações. 

 Área 

Sinal SO SOAX PO POAX 

A 8,79 8,81 2,79 2,82 

A’ 1,12 1,13 0,56 0,65 

B 4,59 4,63 5,23 5,39 

C 7,81 7,89 5,13 5,23 

D 9,21 9,32 4,89 4,92 

E 57,32 58,19 69,17 72,21 

F 6,12 6,16 5,61 5,69 

F’ 0,61 0,66 - - 

G 3,38 3,44 0,57 0,59 

J 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

A partir dos valores apresentados na Tabela 11, determinou-se a composição 

graxa baseada no método proposto por Guillén e Ruiz (2003), as massas molares 

médias segundo Miyake, Yokomizo e Matsuzaki (1998) e o índice de iodo (IV)  

segundo Nathan (1982). Estes resultados são apresentados nas Tabelas 12 e 13 

para as bioformulações a base de palma e soja, respectivamente.  

 

Tabela 12 - Parâmetros calculados a partir dos espectros de 1H NMR (500 MHz) das 

bioformulações a base de palma. 

Composição graxa (%)  
Bioformulações  

PO POAX Literatura* 

Ácidos Saturados 51,0 51,5 39 – 53,5 

Ácido Oleico 38,1 37,6 36 – 47 

Ácido Linoleico 10,9 10,9 6,5 – 15,0 

Ácido Linolênico - - <0,5 

Índice de iodo (cg l/g) 42,4 41,7 28 – 59 

Massa molar média (g/mol) 833,5 857,8 - 

*Fonte: Haryati (1998) - Índice de iodo determinado pelo padrão AOCS por HPLC. 
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Tabela 13 - Parâmetros calculados a partir dos espectros de 1H NMR (500 MHz) das 

bioformulações a base de soja. 

Composição graxa (%)  
Bioformulações  

SO SOAX Literatura* 

Ácidos Saturados 15,0 14,8 4,7 – 19 

Ácido Oleico 21,4 20,6 17,7 – 30,8 

Ácido Linoleico 54,8 54,9 49 – 57,1 

Ácido Linolênico 9,2 9,6 2 – 10,5 

Índice de iodo (cg l/g) 124,1 123,1 117 – 143 

Massa molar média (g/mol) 898,7 908,1 - 

*Fontes: University of Idaho – College of Agricultural and Life Science (2014); Knothe 

et al. (2006). 

 

Como esperado, os valores apresentados sugerem que as adições percentuais 

dos antioxidantes não alteram significativamente a composição graxa dos óleos 

vegetais, com diferenças máximas obtidas na ordem de 4%. 

As análises comparativas dos índices de iodo, entre as diferentes bases,  

indicam que as formulações a base do óleo de palma apresentam melhores 

estabilidades termo-oxidativa, isto é, os menores IV quando comparados as 

bioformulações de soja. 

Xiao et al. (2010) concluíram que óleos com maiores quantidades de ácidos 

graxos saturados (ácidos palmítico e esteárico) e/ou monoinsaturados (ácido oleico) 

são termicamente mais estáveis. Os biofluidos estudados neste trabalho contêm 

aproximadamente 89% destes ácidos graxos para as formulações a base de palma, 

enquanto as bioformulações a base do óleo de soja 37%.  

Erhan et al. (2006) estudaram amostras de óleos de soja com diferentes 

concentrações de ácido oleico e concluíram que as amostras com alta 

concentrações apresentaram menores índices de iodo e maiores temperaturas 

iniciais de oxidação, isto é, a estabilidade termo-oxidativa dos óleos aumentou a 

medida que o grau de insaturação diminuiu. 

Nos espectros de ressonância (APÊNDICES A e B) não foi possível identificar 

sinais característicos dos antioxidantes fenólicos, uma vez que a ausência destes 

sinais pode ser relacionada à sobreposição por outros de maiores intensidades. 

(GEARHART; STUCKEY, 1955, AIME, 1999).  
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Os valores das composições graxas e índice de iodo determinadas por 

métodos convencionais, como a GC e Método de Wijs são reportadas como uma 

faixa numérica, uma vez que a composição dos óleos vegetais tem influência direta 

a fatores genéticos, de plantio, colheita e processamento (GLEW et al., 1997; 

HARYATI  et al., 1998; NOH et al., 2002; SAAD; WAI; LIM, 2008; KÖCKRITZ; 

MARTIN, 2008; BOTINESTEAN, et al., 2012). 

Noh et al. (2002) demonstram a relação entre a genética e as composições 

graxas de quarenta e quatro amostras do óleo de palma e concluíram que variações 

genéticas diminuem a concentração do ácido esteárico em função da concentração 

do ácido palmítico. Desta forma, os resultados observados e calculados para os 

biofluidos são condizentes e corroborados pelos trabalhos de Guillén e Ruiz (2003), 

Miyake, Yokomizo e Matsuzaki (1998).  

 

5.4.1 Viscosidade cinemática dos fluidos antes do envelhecimento acelerado 

 

As medidas de viscosidade cinemática em função da temperatura podem ser 

observadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Viscosidade cinemática das formulações estudadas antes do 

envelhecimento acelerado. 

 Viscosidade (cSt ) 

Biofluidos 40oC 60oC 100oC 

SO 31,51  17,80 7,82  

SOAX 31,58  17,79 7,89  

PO 40,82  17,15 8,21   

POAX 40,83  17,12 8,27  

Fluidos Minerais    

HG 25,29  13,11 4,82  

HKM 13,67  7,83  3,22  

 

As viscosidades nos biofluidos e fluidos minerais diminuíram com o aumento da 

temperatura. Isto acontece devido ao aumento nas quantidades de calor e na 

movimentação entre as moléculas, reduzindo as forças intermoleculares e facilitando 

a fluidez, consequentemente diminuindo a viscosidade (SANTOS; SANTOS; 

SOUZA, 2005).  
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Fasina et al. (2006) estudaram a viscosidade de óleos vegetais em faixas de 

temperaturas de 35 a 180oC e concluíram que a  viscosidade diminui 

exponencialmente com a temperatura. 

Os fluidos minerais HG e HKM apresentam menores valores de viscosidades 

entre todos fluidos avaliados. 

O SO e SOAX apresentaram os menores valores de viscosidade a 40oC em 

relação ao PO e POAX. Este comportamento é justificado pela concentração de 

ácidos graxos saturados e monoinsaturados, quanto menor a concentração destes 

ácidos, menor é a viscosidade do óleo (FASINA et al., 2006). 

As bioformulações SOAX e POAX  apresentaram valores de viscosidades 

similares aos óleos puros, a adição dos antioxidantes Irganox® L109 e galato de 

propila não alteraram as propriedades de viscosidade dos óleos. 

A Figura 51 apresenta o comportamento das viscosidades dos óleos vegetais, 

minerais e das bioformulações em função das temperaturas analisadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Comportamento da viscosidade cinemática dos diferentes fluidos. 
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Analisando o comportamento das viscosidades em função da temperatura fica 

evidente que o aumento da temperatura resulta na diminuição da viscosidade, como 

esperado. 

O índice de viscosidade (VI) exprime as mudanças de viscosidade com a 

mudança da temperatura, quanto maior o VI de um óleo menor será a alteração da 

viscosidade com a temperatura.  

A comparação entre o índice de viscosidade dos biofluidos estudados é 

apresentada na Figura 52.  

Os  SO, SOAX e os biofluidos de palma, apresentaram os maiores valores de VI 

e indicam menores variações das viscosidades em função da temperatura, 

comportamento este reportado na literatura, devido as fortes ligações 

intermoleculares entre as moléculas do triacilglicerídeos, presentes nos óleos 

vegetais. (QUINCHIA et al., 2010).  

Os valores de VI estão de acordo com os valores reportados na literatura 

(ABOLLÉ; KOUAKOU; PLANCHE, 2009; ESTEBAN et al., 2012;   QUINCHIA et al., 

2014). 

 

Figura 52 – Análise comparativa do índice de viscosidade (VI) entre os biofluidos e 

os fluidos derivados de petróleo. 
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5.4.2 Curvas de resfriamento dos fluidos à temperatura de 60oC, antes do 

envelhecimento  acelerado 

 

As Figuras 53 e 54 apresentam as curvas e taxas de resfriamento a 60oC dos 

óleos de palma, soja e suas respectivas bioformulações antes do envelhecimento 

acelerado, em comparação com os fluidos minerais. Os parâmetros de resfriamento 

são apresentados na Tabela 15. 

Os fluidos a base de soja SO e SOAX apresentaram as menores camadas de 

vapor entre os fluidos estudados, como observado na Figura 53. Isso também pode 

ser evidenciado pelas maiores temperaturas TA-B (temperatura de Leidenfrost) 

mostradas na Tabela 15. As camadas de vapor destes fluidos romperam-se 

respectivamente, a 790oC, em 5,0 segundos para o SO e 786oC, em 6,6 segundos 

para o SOAX, enquanto que para os fluidos derivados do petróleo as temperaturas de 

rompimento do primeiro estágio ficaram em 715oC para o HG e 770oC para o HKM.  

Os dados comparativos entre os tempos de rompimento das camadas de vapor 

sugerem que a adição dos antioxidantes promove um atraso de  aproximadamente 2 

segundos no tempo da taxa de resfriamento dos óleos vegetais.  

Os tempos de rompimento das camadas de vapor do SO e SOAX é 

praticamente a metade do tempo observado para o HG. 

É importante observar que os fluidos HG e HKM, apesar de serem fluidos 

minerais, apresentam uma grande diferença na camada de vapor. O HKM não 

apresenta o estágio A de uma forma tão efetiva quanto o HG.  

As análises da curva de resfriamento junto aos dados de viscosidades sugerem 

que os fluidos HG e HKM não possuem a mesma base de formulação. O fluido HKM 

apresentou a maior taxa de resfriamento, este resultado está de acordo com os 

dados fornecidos do fabricante que classificam HKM como um fluido super-

acelerado. Fluidos super-acelerados apresentam em sua composição um pacote de 

aditivos capazes de reduzir e/ou eliminarem a camada de vapor e proporcionar um 

aumento na taxa máxima de resfriamento (CRmax).  
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Tabela 15 – Parâmetros de resfriamento obtidos pela ASTM D6200 à temperatura de 

60oC, sem agitação, para os fluidos antes do envelhecimento 

acelerado. 

Parâmetros de 

Resfriamento 

(60oC) 

Biofluidos 
Fluidos 

Derivados de petróleo  

SO SOAX PO POAX HG HKM 

TA-B (oC) 790 786 683 704 715 770 

t A-B (s) 5,0 6,6 16,6 14,5 14,4 8,8 

CR A-B (oC/s) 57 44 26 28 20 35 

Tmax (
oC) 699 688 591 593 625 582 

tmax (s) 7,6 9,7 19,6 18,3 17,6 14,0 

CRmax (
oC/s) 92 93 88 92 102 115 

CR700
o
C(oC/s) 92 92 26 28 38 68 

CR300
o
C(oC/s) 6,6 6,6 28 27 6 34 

CR200
o
C(oC/s) 2,6 2,6 9,3 6,0 2,6 10 

 

Os fluidos PO e POAX apresentaram as maiores camadas de vapor e ocorrem 

nas temperaturas de 683oC e 704oC, respectivamente. As análises das curvas das 

taxas de resfriamento estão em concordância com as viscosidades destes fluidos, os 

óleos com maiores viscosidades a 40oC apresentam menores molhabilidades e 

consequentemente tempos maiores da camada de vapor (TOTTEN; BATES; 

CLINTON, 2003; FERNANDES; PRABHU, 2008). 
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Figura 53 – Curvas de resfriamento tempo-resfriamento obtidas à temperatura de 

60oC, sem agitação. 

 

 

 

Figura 54 – Curvas das taxas de resfriamento obtidas a 60oC, sem agitação. 
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A taxa de resfriamento a 700oC é um dos principais parâmetros e é desejável 

maximizar a velocidade de resfriamento nesta temperatura para evitar a formação de 

perlita. (TOTTEN; BATES; CLINTON, 2003). 

O SO e o SOAX apresentaram valores consideravelmente maiores de CR700
o
C 

entre todos os fluidos. Este comportamento indica que os resfriamentos nestes 

fluidos ocorrem predominantemente por convecção, como observado nos trabalhos 

de Farah, 2002; Souza et al., 2009; Said et al., 2013. 

Os biofluidos apresentam os menores valores de CRmax. Os resultados obtidos 

corroboram que os fluidos a base de óleos vegetais apresentam características 

físico-químicas como molhabilidade diferentes dos fluidos minerais. 

Nas taxas CR300 e CR200 é imprescindível que haja a diminuição da taxa de 

resfriamento, os fluidos PO, POAX e HKM obtiveram as maiores taxas de 

resfriamento, o que pode promover maiores tendências no surgimento de trincas e 

distorções no aço.  

O fluido SO apresentou uma taxa de resfriamento relativamente baixa em 

CR300
o
C e CR200

o
C, iguais a do fluido HG.  

 

5.4.3  Curvas de resfriamento dos fluidos à temperatura de 100oC,  antes do  

 envelhecimento  acelerado 

 

As curvas e taxas de resfriamento a 100oC dos óleos de palma, soja e suas 

respectivas bioformulações antes do envelhecimento acelerado, em comparação 

com os fluidos minerais são apresentadas nas Figuras 55 e 56.  

Os parâmetros de resfriamento são apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Parâmetros de resfriamento obtidos pela ASTM D6200 à temperatura de 

100oC, sem agitação, para os fluidos antes do envelhecimento 

acelerado. 

Parâmetros de 

Resfriamento 

(100oC) 

Biofluidos 
Fluidos 

Derivados de petróleo  

SO SOAX PO POAX HG HKM 

TA-B (oC) 847 831 812 747 710 687 

t A-B (s) 4,31 5,06 5,80 9,66 8,80 16,48 

CR A-B (oC/s) 44 42 40 36 18 24 

Tmax (
oC) 702 692 633 630 618 585 

tmax (s) 8,3 9,0 9,9 12,9 10,6 19,5 

CRmax (
oC/s) 100 106 98 98 77 118 

CR700
o
C(oC/s) 98 105 109 72 23 26 

CR300
o
C(oC/s) 4,06 4,60 4,82 7,69 3,68 27,9 

CR200
o
C(oC/s) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 6,0 

  

 

 

Figura 55 – Curvas de resfriamento tempo-resfriamento obtidas à temperatura de 

100oC, sem agitação. 
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Figura 56 – Curvas das taxas de resfriamento obtidas a 100oC, sem agitação. 

 

O estágio de camada de vapor de uma maneira geral tornou-se menos 

prolongado, com maiores temperaturas de Leidenfrost para os fluidos vegetais, 

quando comparados à condição de 60oC resultando em maiores CRmax e CR700
o
C 

(Figura 56). O fluido HKM apresentou uma camada de vapor mais efetiva com o   tA-B 

duas vezes maior que o tempo de rompimento da camada a 60oC, resultando em 

uma menor taxa de resfriamento a 700oC (Figura 57). 

Entre os fluidos minerais observou-se o mesmo comportamento que em 60oC, 

o fluido HKM apresentou as maiores taxas de resfriamentos comparado ao fluido HG 

(Figura 58). Este resultado indica que os fluidos minerais são indicados para 

diferentes temperaturas de trabalho de têmpera.  

As curvas e taxas de resfriamento em função das temperaturas de banho são 

melhores observadas nas Figuras 57 a 62 que apresentam as curvas de 

resfriamento das formulações. 

 



122 

 

 

Figura 57 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento do fluido derivado de 

petróleo HKM em função da temperatura de banho.  

 

Figura 58 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento do fluido derivado de 

petróleo HG em função da temperatura de banho.  
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Nos óleos de soja (SO) e palma (PO) e nos fluidos SOAX POAX a 100oC 

houveram as reduções do primeiro estágio, o que resultou no aumento das taxas de 

resfriamento em CRmax e CR700
o
C, nas temperaturas de 300 e 200oC observou-se 

taxas de resfriamento menores, resultado desejado como discutido anteriormente 

(Figuras 59 a 62). 

 

Figura 59 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento do óleo de soja (SO) em 

função da temperatura de banho.  
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Figura 60 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento do óleo de palma (PO) 

em função da temperatura de banho.  

 

 

Figura 61 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento da bioformulação POAX 

em função da temperatura de banho.  
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Figura 62 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento da bioformulação SOAX 

em função da temperatura de banho.  

 

Os fluidos HKM, SO e POAX apresentaram as menores variações das taxas 

máximas de resfriamento com a mudança da temperatura. Enquanto o HG exibiu a 

maior variação da taxa máxima, indicando que mesmo em um fluido a base de 

petróleo, a mudança da temperatura é um fator limítrofe na faixa de temperatura de 

trabalho do HG. Esse comportamento pode ser melhor visualizado na Figura 63. 
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Figura 63 – Variação da taxa máxima de resfriamento (CR

da mudança da temperatura de 60

 

5.5 Envelhecimento acelerado

 

5.5.1 Caracterização das bioformulações a base dos óleos de soja e palma 

após do envelhecimento acelerado.

 

Os biofluidos a base de óleos vegetais podem oferecer vantagens ambientais 

significativas a respeito de biodegradabilidade. No entanto, uma consequência direta 

da sua composição graxa é oxidar mais rapidamente quando comparados a fluidos 

derivados do petróleo (COLZATO et al., 2008).

As Tabelas 17 a 20 apresentam os resultados a partir das curvas de integração 

dos espectros de 1H NMR de 500 MHz das bioformulações a base dos óleos de 

palma e soja, antes e após o envelhecimento acelerado durante 48 horas 

(APÊNDICES C e D). 

A análise da Tabela 17 e 18  indica a redução das áreas dos sinais referentes 

às insaturações presentes nos ácidos graxos do óleo de palma. Após o 

envelhecimento acelerado o óleo de palma sem a adição dos antioxidantes teve 

completa oxidação do ácido linol

Variação da taxa máxima de resfriamento (CRmax) dos fluidos em função 

da mudança da temperatura de 60oC para 100oC. 

Envelhecimento acelerado 

Caracterização das bioformulações a base dos óleos de soja e palma 

após do envelhecimento acelerado. 

Os biofluidos a base de óleos vegetais podem oferecer vantagens ambientais 

significativas a respeito de biodegradabilidade. No entanto, uma consequência direta 

da sua composição graxa é oxidar mais rapidamente quando comparados a fluidos 

leo (COLZATO et al., 2008). 

As Tabelas 17 a 20 apresentam os resultados a partir das curvas de integração 

H NMR de 500 MHz das bioformulações a base dos óleos de 

palma e soja, antes e após o envelhecimento acelerado durante 48 horas 

A análise da Tabela 17 e 18  indica a redução das áreas dos sinais referentes 

às insaturações presentes nos ácidos graxos do óleo de palma. Após o 

envelhecimento acelerado o óleo de palma sem a adição dos antioxidantes teve 

completa oxidação do ácido linoleico e aumento no teor de óleos saturados. 

 

) dos fluidos em função 

Caracterização das bioformulações a base dos óleos de soja e palma 

Os biofluidos a base de óleos vegetais podem oferecer vantagens ambientais 

significativas a respeito de biodegradabilidade. No entanto, uma consequência direta 

da sua composição graxa é oxidar mais rapidamente quando comparados a fluidos 

As Tabelas 17 a 20 apresentam os resultados a partir das curvas de integração 

H NMR de 500 MHz das bioformulações a base dos óleos de 

palma e soja, antes e após o envelhecimento acelerado durante 48 horas 

A análise da Tabela 17 e 18  indica a redução das áreas dos sinais referentes 

às insaturações presentes nos ácidos graxos do óleo de palma. Após o 

envelhecimento acelerado o óleo de palma sem a adição dos antioxidantes teve 

eico e aumento no teor de óleos saturados.  
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As bioformulações apresentaram as mesmas composições graxas, 

evidenciando a atividade dos antioxidantes utilizados. 

 

Tabela 17 – Valores das áreas de ressonâncias dos sinais de hidrogênios obtidos 

pelo espectro de 1H NMR de 500 MHz das bioformulações de palma 

antes e após envelhecimento acelerado. 

 Área 

Sinal PO POENV POAX POAENV 

A 4,32 2,01 4,33 4,32 

A’ 0,76 0,86 0,76 0,74 

B 6,93 6.81 6,95 6,93 

C 7,38 4,41 7,41 7,30 

D 7,32 7,77 7,34 7,29 

E 73,16 69,78 73,48 73,06 

F 9,54 9,66 9,63 9,63 

F’ - - - - 

G 0,72 0 0,69 0,69 

J 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 

Tabela 18 - Parâmetros calculados a partir dos espectros de 1H NMR (500 MHz) das 

bioformulações a base de palma antes e após envelhecimento 

acelerado. 

Composição graxa (%)  
Bioformulações de palma 

PO POENV POAX POAENV 

Ácidos Saturados 46,75 67,62 46,69 47,33 

Ácido Oleico 42,86 32,38 43,38 42,71 

Ácido Linoleico 10,39 - 9,92 9,95 

Ácido Linolênico - - - - 

Massa molar média (g/mol) 946,40 870,19 950,01 945,67 

 

Assim como no óleo de palma envelhecido, o óleo de soja apresentou maiores 

teores de ácidos saturado e oleico e reduções significativas dos ácidos linoleico e 

linolenico (Figura 19 e Tabela 20).  
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Tabela 19 – Valores das áreas de ressonâncias dos sinais de hidrogênios obtidos 

pelo espectro de 1H NMR de 500 MHz das bioformulações de soja 

antes e após envelhecimento acelerado. 

 Área 

Sinal SO SOENV SOAX SOAENV 

A 8,79 6,22 8,81 8,79 

A’ 1,12 0,42 1,13 0,94 

B 4,59 4,61 4,63 4,41 

C 7,81 6,22 7,89 7,93 

D 9,21 9,11 9,32 9,28 

E 57,32 57,13 58,19 57,61 

F 6,12 6,11 6,16 6,02 

F’ 0,61 0,36 0,66 0,92 

G 3,38 1,76 3,44 3,44 

J 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Tabela 20 - Parâmetros calculados a partir dos espectros de 1H NMR (500 MHz) das 

bioformulações a base de soja antes e após envelhecimento acelerado. 

Composição graxa (%)  
Bioformulações de soja 

SO SOENV SOAX SOAENV 

Ácidos Saturados 14,92 32,54 14,79 10,09 

Ácido Oleico 20,50 38,36 19,92 21,44 

Ácido Linoleico 55,51 27,05 54,94 51,49 

Ácido Linolênico 9,06 5,56 9,68 13,26 

Massa molar média (g/mol) 898,38 839,25 907,23 901,26 

 

A Figura 64 apresenta o espectro do óleo de soja após 48 horas de 

envelhecimento acelerado com as reduções das áreas dos sinais referentes as 

insaturações. No entanto, não é possível verificar sinais característicos aos produtos 

de oxidação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Espectro de 

acelerado durante 48 horas. 

 

A formação de produtos de oxidação é relativamente lenta, mesmo nas 

condições aplicadas neste trabalho. Os hidroperóxidos derivados da oxidação de 

óleos e gorduras vegetais têm os deslocamentos químicos na região de 8,5 ppm, 6,0 

ppm e 4,35 ppm de acordo co

 

Tabela 21 – Deslocamentos químicos dos sinais de 

oxidação de óleos vegetais.

Deslocamento químico (ppm)

8,4 – 8,9 

5,45; 5,58; 6,00 e 6,56

5,75 e 6,25

4,35 

Fonte: Guillén e Ruiz (2001).

 

Na região de deslocamento igual a 4,35 ppm

aos hidrogênios metilenos do glicerol, sobrepondo um dos sinais dos produtos de 

oxidação. Enquanto nas regiões de 8,5 ppm e 6,0 ppm não se observam os sinais 

referentes aos grupos hidroperóxidos e dienos conjugados 

 

Espectro de 1H NMR (500 MHz) do óleo de soja após envelhecimento 

acelerado durante 48 horas.  

A formação de produtos de oxidação é relativamente lenta, mesmo nas 

condições aplicadas neste trabalho. Os hidroperóxidos derivados da oxidação de 

óleos e gorduras vegetais têm os deslocamentos químicos na região de 8,5 ppm, 6,0 

ppm e 4,35 ppm de acordo com a Tabela 21 (GUILLÉN; RUIZ, 2001). 

Deslocamentos químicos dos sinais de 1H NMR dos produtos de 

oxidação de óleos vegetais. 

Deslocamento químico (ppm) Atribuição

 -OOH grupo hidroperóxido

5,45; 5,58; 6,00 e 6,56 -CH=CH-CH=CH-dienos conjugados 

5,75 e 6,25 -CH=CH-CH=CH-dienos conjugados 

>CH-OOH

Fonte: Guillén e Ruiz (2001). 

Na região de deslocamento igual a 4,35 ppm encontram-se os sinais referentes 

aos hidrogênios metilenos do glicerol, sobrepondo um dos sinais dos produtos de 

oxidação. Enquanto nas regiões de 8,5 ppm e 6,0 ppm não se observam os sinais 

referentes aos grupos hidroperóxidos e dienos conjugados cis e trans
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H NMR (500 MHz) do óleo de soja após envelhecimento 

A formação de produtos de oxidação é relativamente lenta, mesmo nas 

condições aplicadas neste trabalho. Os hidroperóxidos derivados da oxidação de 

óleos e gorduras vegetais têm os deslocamentos químicos na região de 8,5 ppm, 6,0 

, 2001).  

H NMR dos produtos de 

Atribuição 

OOH grupo hidroperóxido 

dienos conjugados cis,trans 

dienos conjugados cis,trans 

OOH 

se os sinais referentes 

aos hidrogênios metilenos do glicerol, sobrepondo um dos sinais dos produtos de 

oxidação. Enquanto nas regiões de 8,5 ppm e 6,0 ppm não se observam os sinais 

trans.  
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Colzato et al. (2008) estudaram os espectros de 1H NMR dos óleos oxidados 

de canola, macadâmia e do azeite de oliva. Após termo-oxidação induzida por 30 

dias, os autores não observaram a formação dos sinais referentes aos produtos de 

oxidação para o azeite de oliva. Nos óleos de canola e macadâmia foi observada a 

formação de dienos conjugados após o décimo dia em 5,58 ppm.  

Guillén e Ruiz (2001) reportaram que no óleo de soja termicamente oxidado a 

72 oC durante 69 horas, os espectros de 1H NMR exibem sinais a 8,58; 8,63 e 8,65 

ppm referentes ao grupo hidroperóxido. 

Nos espectros obtidos para os óleos de palma, soja e suas respectivas 

bioformulações não se observaram os sinais característicos dos produtos de 

oxidação. A ausência destes sinais pode ser suprimida por sinais de maiores 

intensidades referentes à composição graxa dos óleos ou pela atividade dos 

antioxidantes nas bioformulações (INGOLD, 1961; ZHU; ZHANG; FRY, 1997; 

LUCARINI; MUGNAINI; PEDULLI, 2001; ROHRBACH; HAMBLIM; RIBEAUD, 2006).  

Nos espectros dos óleos de palma e soja observam-se reduções significativas 

das áreas dos sinais de ressonância, resultando em diferentes composições graxas. 

 No óleo de palma houve reduções de 24,5% no teor de ácido oleico, total do 

ácido linoleico, e o aumento de 44,6% no teor de ácidos saturados. Assim, também 

no óleo de soja observaram-se as reduções de 51,3% e 38,6% nos teores dos 

ácidos linoleico e linolenico, respectivamente, e o aumentos de 118,1% no teor de 

ácidos saturados e 87,12% teor de ácido oleico. Os trabalhos de Claxson et al. 

(1994) e Haywood et al. (1995) concluíram que os óleos vegetais ricos em grupos 

acil poli-insaturados após termo-oxidação experimentam altos níveis de ácidos 

saturados e mono-insaturados, ratificando os resultados obtidos. 

Em contrapartida, após o envelhecimento acelerado das bioformulações, 

observou-se que as composições graxas foram pouco afetadas. Essa constatação 

indica que os antioxidantes foram efetivos na melhora da estabilidade termo-

oxidativa dos óleos vegetais. Os estudos de Gearhar e Stucket (1955); Zhang, Shin 

e Shin (2007); Aluyor e Ori-Jesus (2008), Souza et al., 2009, Souza et al., (2011), 

Belinato et al., (2011), Marques (2012) e Souza et al., (2013) corroboram estes 

resultados. 

Gearhart e Stucket (1955) estudaram a comparação de antioxidantes fenólicos 

em óleos vegetais comestíveis e concluíram que alguns antioxidantes primários, 

quando utilizados em combinações com outros antioxidantes atuam como 
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sinergistas, potencializando a atividade antioxidante e inibindo a formação de 

produtos de oxidação. 

Zhang; Shi; Shi (2007) desenvolveram o estudo teórico da auto-oxidação de 

ácidos graxos e a atividade antioxidante de compostos fenólicos. De acordo com 

esses estudos, quanto menor a energia de dissociação da ligação O-H mais efetivos 

são os compostos fenólicos na atividade antioxidante dos ácidos graxos. Os 

antioxidantes atuam na inibição do radical alquil  livres (CnH2n+1)- na etapa de 

iniciação ou propagação da oxidação. Na fase de propagação funcionam 

principalmente como doadores de oxigênio formando compostos estáveis (ALUYOR; 

ORI-JESUS, 2008). 

 

5.5.2 Viscosidade cinemática das bioformulações e dos fluidos minerais após 

do envelhecimento acelerado 

 

As medidas de viscosidade cinemática em função da temperatura dos fluidos 

após envelhecimento acelerado de 48 horas podem ser observadas na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Viscosidade cinemática dos fluidos após envelhecimento acelerado. 

 Viscosidade (cSt ) 

Biofluidos 40 oC 60 oC 100 oC 

SOENV 46,96 19,85 10,34 

SOAENV 31, 72 17,68 8,02 

POENV 46,24 18,32 9,12 

POAENV 40,87 17,34 8,39 

Fluidos Minerais    

HGENV 25,31 13,0 4,82 

HKMENV 13,76 7,86 4,81 

 

Assim, como nas amostras antes do envelhecimento acelerado, os fluidos 

analisados apresentaram diminuição das viscosidades com o aumento da 

temperatura. O comportamento da viscosidade dos fluidos antes e após o 

envelhecimento é mostrado nas Figuras 65 a 66.  



132 

 

 

Figura 65 – Comportamento da viscosidade cinemática dos fluidos de soja. 

 

Figura 66 – Comportamento da viscosidade cinemática dos fluidos de palma. 

 

Os óleos de palma e soja sem a presença dos antioxidantes apresentaram os 

maiores valores de viscosidade e menores massas molares médias, indicando que 

ocorre a formação de produtos de oxidação de massas  molares inferiores a do 
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triacilglicerídeo, ocorreram mudanças efetivas nas composições graxas destes óleos 

(INGOLD, 1961; GUILLÉN; RUIZ, 2001). 

Os fluidos minerais apresentaram os mesmos comportamentos de viscosidade 

antes e após o envelhecimento acelerado como se observa na Figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Comportamento da viscosidade cinemática dos fluidos derivados de 

petróleo. 

 

 A Figura 68 apresenta a variação de viscosidade em porcentagem apenas 

dos fluidos vegetais. 
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Figura 68 – Comparação da variação de viscosidade entre os fluidos 

e após envelhecimento acelerado.

 

Os óleos oxidados de palma (PO

valores de viscosidade nas temperaturas avaliadas. Este comportamento é 

justificado pela diminuição das insaturações e a formação de 

produtos de degradação, formando compostos voláteis como monômeros cíclicos e 

dímeros de alto peso molecular (BAILEY, 1951; 

FETT, 1998). No entanto, nas bioformulações a adição dos antioxidantes fenól

mostrou-se efetiva, já que os valores de viscosidade antes e após a termo

possuem diferenças inferiores a 1%. 

Igwe (2003) estudou o efeito da temperatura na viscosidade do óleo de soja e 

verificou que a viscosidade diminui com o aumento da t

esperado. 

As viscosidades dos fluidos HG e HKM não sofreram alterações após a 

oxidação acelerada, demonstrando a grande estabilidade termo

fluidos a base de óleo mineral.

Os valores de viscosidade para os óleos de palma

com os valores encontrados na literatura e as adições dos antioxidantes fenólicos 

resultaram na melhora das estabilidades termo

viscosidade, uma característica importante a um possível fluido de tempera. 

Comparação da variação de viscosidade entre os fluidos 

e após envelhecimento acelerado. 

Os óleos oxidados de palma (POENV) e soja (SOENV) apresentaram os maiores 

valores de viscosidade nas temperaturas avaliadas. Este comportamento é 

justificado pela diminuição das insaturações e a formação de hidroperóxidos e outros 

produtos de degradação, formando compostos voláteis como monômeros cíclicos e 

dímeros de alto peso molecular (BAILEY, 1951; KOWALSKI et al., 1997; 

, 1998). No entanto, nas bioformulações a adição dos antioxidantes fenól

se efetiva, já que os valores de viscosidade antes e após a termo

possuem diferenças inferiores a 1%.  

Igwe (2003) estudou o efeito da temperatura na viscosidade do óleo de soja e 

verificou que a viscosidade diminui com o aumento da temperatura conforme 

As viscosidades dos fluidos HG e HKM não sofreram alterações após a 

oxidação acelerada, demonstrando a grande estabilidade termo

fluidos a base de óleo mineral. 

Os valores de viscosidade para os óleos de palma e soja estão condizentes 

com os valores encontrados na literatura e as adições dos antioxidantes fenólicos 

resultaram na melhora das estabilidades termo-oxidativas avaliadas pela 

viscosidade, uma característica importante a um possível fluido de tempera. 

 

Comparação da variação de viscosidade entre os fluidos vegetais antes 

) apresentaram os maiores 

valores de viscosidade nas temperaturas avaliadas. Este comportamento é 

hidroperóxidos e outros 

produtos de degradação, formando compostos voláteis como monômeros cíclicos e 

et al., 1997; MORETTO; 

, 1998). No entanto, nas bioformulações a adição dos antioxidantes fenólicos 

se efetiva, já que os valores de viscosidade antes e após a termo-oxidação 

Igwe (2003) estudou o efeito da temperatura na viscosidade do óleo de soja e 

emperatura conforme 

As viscosidades dos fluidos HG e HKM não sofreram alterações após a 

oxidação acelerada, demonstrando a grande estabilidade termo-oxidativa destes 

e soja estão condizentes 

com os valores encontrados na literatura e as adições dos antioxidantes fenólicos 

oxidativas avaliadas pela 

viscosidade, uma característica importante a um possível fluido de tempera.  
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A viscosidade está diretamente relacionada à habilidade de transferência de 

calor entre o meio de resfriamento e o aço que será temperado. (NOUREDDINI; 

TEOH; CLEMENTS, 1992: TOTTEN; BATES; CLINTON, 1993; IGWE, 2003; 

KESHVADI et al., 2011; MARQUES; 2012; ESTEBAN et al., 2012; TOSCANO et al., 

2012). 

Analisando amostras de óleos de soja com a adição conjunta dos antioxidantes 

Irganox® L109 e Irganox® L57, Souza (2013) observou-se aumentos significativos 

nas viscosidades. Após 48 horas as formulações com 0,7% de Irganox® L109 + 

0,3% L57 e 0,5% de Irganox® L109 + 0,5% de Irganox® L57 apresentaram 

aumentos respectivos de 512% e 913% nas viscosidades. Esses dados sugerem 

que os antioxidantes não apresentaram atividade sinérgica. 

As análises comparativas dos dados obtidos das composições graxas das 

amostras dos fluidos e a variações das viscosidades indicam que a adição dos 

antioxidantes Irganox® L109 e  galato de propila foi eficiente e apresentam atividade 

sinérgica.  Após 48 horas de termo-oxidação acelerada, as composições graxas e as 

viscosidades das bioformulações permaneceram semelhantes às condições iniciais.  

 

5.5.3 Curvas de resfriamento dos fluidos à temperatura de 60oC, após o 

envelhecimento  acelerado 

 

A Tabela 23 apresenta os parâmetros de resfriamento dos fluidos a 60oC após 

o envelhecimento acelerado. 
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Tabela 23 – Parâmetros de resfriamento obtidos pela ASTM D6200 à temperatura de 

60 oC e sem agitação, para fluidos após envelhecimento acelerado. 

Parâmetros de 

Resfriamento 

(60oC) 

Biofluidos 
Fluidos derivados de 

petróleo 

SOENV SOAENV POENV POAENV HGENV KHMENV 

TA-B (oC) 804 ND 811 748 722 805 

t A-B (s) 5,93 ND 5,88 9,17 13,38 7,15 

CR A-B (oC/s) 25 ND 24 21 10 19 

Tmax (
oC) 707 735 678 655 608 614 

tmax (s) 8,29 6,54 9,44 12,02 17,28 12,59 

CRmax (
oC/s) 114 105 102 82 102 112 

CR700
o
C(oC/s) 106 109 101 69 42 83 

CR300
o
C(oC/s) 4,67 4,69 5,26 5,27 4,37 5,86 

CR200
o
C(oC/s) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

O envelhecimento acelerado promoveu o aumento da TA-B, CRmax e CR700
o
C e 

consequentemente as reduções da camada de vapor e das CR300
o
C dos fluidos, 

exceto para o SOAENV  onde o estágio A não foi observado (Figura 69), onde o 

resfriamento ocorreu de forma convectiva. 

No óleo de palma o envelhecimento traz uma redução maior da camada de 

vapor quando não há a presença do antioxidante e uma redução mais significativa 

da taxa máxima (Figura 70). 
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Figura 69 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento dos fluidos de soja antes 

e após envelhecimento acelerado durante 48 horas. 

 

 

Figura 70 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento dos fluidos de palma 

antes e após envelhecimento acelerado durante 48 horas. 
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No fluido HG o envelhecimento acelerado não alterou significativamente as 

propriedades de resfriamento quando comparadas com os parâmetros iniciais. No 

entanto, o fluido HKM apresentou variações bruscas nas taxas a 300oC como 

mostrado na Figura 71.  

 

Figura 71 – Curvas de resfriamento e taxas de resfriamento dos fluidos HG e HKM 

antes e após envelhecimento acelerado durante 48 horas. 

 

 

5.5.4 Curvas de resfriamento dos fluidos à temperatura de 100oC, após o 

envelhecimento  acelerado 

 

A Figura 72 apresenta as taxas de resfriamento dos fluidos a 100oC, e a Tabela 

24, apresenta um resumo dos parâmetros de ambas, as curvas e taxas de 

resfriamento. 

De uma maneira geral não há variações significativas de comportamento entre 

os óleos vegetais envelhecidos e ensaiados a 60oC e 100oC. 

As maiores variações são observadas no fluido mineral HGENV, que a 100oC 

teve a camada de vapor reduzida praticamente em 8 segundos.  
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Tabela 24 – Parâmetros de resfriamento obtidos pela ASTM D6200 à temperatura de 

100oC e sem agitação, para fluidos após envelhecimento acelerado. 

Parâmetros de 

Resfriamento 

(100oC) 

Biofluidos 
Fluidos derivados de 

petróleo 

SOENV SOAENV POENV POAENV HGENV KHMENV 

TA-B (oC) 819,70 ND 826,80 821,29 707,10 697,98 

t A-B (s) 5,56 ND 5,08 5,09 15,64 15,92 

CR A-B (oC/s) 28,49 ND 23,13 19,45 10,39 11,80 

Tmax (
oC) 707,61 755,78 675,65 684,74 613,68 523,12 

tmax (s) 8,03 6,27 10,12 10,12 18,16 19,45 

CRmax (
oC/s) 110 119 110 97 100 115 

CR700
o
C(oC/s) 110 110 105 95 24 42 

CR300
o
C(oC/s) 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

CR200
o
C(oC/s) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

As Figuras 73 e 74 apresentam resumidamente as variações em relação às 

temperaturas de 60 oC e 100oC, dos parâmetros de resfriamento dos fluidos CR700
o
C, 

CRMax, CR300
o
C e CR200

o
C  nas condições iniciais e após 48 horas de envelhecimento 

acelerado, discutidos anteriormente. 

 

Figura 72 –  Curvas de taxas de resfriamento obtidas à temperatura de 100oC, após 

envelhecimento acelerado. 
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Figura 73 – Comparação entre as taxas de 

antes e após envelhecimento acelerado em função da temperatura do 

banho. 

Figura 74 – Comparação entre as taxas de resfriamento a 300

fluidos antes e após envelhecimento acelerado em função da 

temperatura do banho.

Comparação entre as taxas de resfriamento máxima (CR

antes e após envelhecimento acelerado em função da temperatura do 

Comparação entre as taxas de resfriamento a 300

fluidos antes e após envelhecimento acelerado em função da 

temperatura do banho. 

 

resfriamento máxima (CRmax) dos fluidos 

antes e após envelhecimento acelerado em função da temperatura do 

 

Comparação entre as taxas de resfriamento a 300oC (CR300
o
C) dos 

fluidos antes e após envelhecimento acelerado em função da 
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Na faixa de transformação martensítica (± 300oC) observou-se o mesmo 

comportamento para os fluidos envelhecidos com baixas taxas de resfriamento, 

favorecendo o controle de distorções. Porém, o HKM antes do envelhecimento 

apresentou maiores taxas de resfriamento. 

 

5.5.5 Coeficiente de transferência de calor – Método Inverso 

 

Os coeficientes de transferência de calor foram simulados pelo programa 

QuenchLab em função da temperatura média superficial para cada fluido, por meio 

das respectivas curvas de resfriamento a 60oC e 100oC. Esses dados foram obtidos 

em parceria com Cremonini (2014) nas condições antes e após o envelhecimento 

acelerado.  

Analisando a Figura 75 observou-se que o fluido HKM em 60oC apresentou o 

maior pico de transferência de calor (4316 W/m2oC). 

No entanto, é interessante que a transferência de calor ocorra mais 

rapidamente nas temperaturas onde ainda há possibilidade de formar estruturas de 

menores durezas como a ferrita, perlita e bainita. Nesse sentido o óleo vegetal de 

palma e sua respectiva formulação tiveram um bom desempenho, apresentando 

coeficientes de transferência de calor com valores altos numa faixa de temperatura 

onde as transformações por difusão ainda são possíveis.  

Os coeficientes máximos de transferência de calor dos fluidos de óleos 

vegetais ocorreram em temperaturas superficiais mais elevadas que os fluidos 

derivados do petróleo, comportamento semelhante ao observado nos banhos a 60oC 

e a 100oC (Figuras 76 e 77). 
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Figura 75 – Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho de 60

envelhecimento acelerado.

 

Figura 76 – Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho 

envelhecimento acelerado.

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho de 60oC, sem agitação antes do 

envelhecimento acelerado. 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho de 100oC, sem agitação antes do 

envelhecimento acelerado. 

 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

C, sem agitação antes do 

 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

C, sem agitação antes do 



 

Os óleos vegetais e suas formulações após o envelhecimento acelerado 

apresentaram valores máximos dos coeficientes de transferência de calor (banho a 

100oC) maiores do que no banho a 60

de faixa de temperatura onde esses valores ocorrem. Na faixa de 100

possível observar ruídos nas curvas de transferência de calor. (Figura 77 e 78).

 

Figura 77 – Coeficientes de transferência de calor em função da 

Temperatura do banho de 60

acelerado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os óleos vegetais e suas formulações após o envelhecimento acelerado 

apresentaram valores máximos dos coeficientes de transferência de calor (banho a 

C) maiores do que no banho a 60oC e com comportamento similar em termos 

de faixa de temperatura onde esses valores ocorrem. Na faixa de 100

possível observar ruídos nas curvas de transferência de calor. (Figura 77 e 78).

Coeficientes de transferência de calor em função da 

Temperatura do banho de 60oC, sem agitação após o envelhecimento 

acelerado. 
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Os óleos vegetais e suas formulações após o envelhecimento acelerado 

apresentaram valores máximos dos coeficientes de transferência de calor (banho a 

ortamento similar em termos 

de faixa de temperatura onde esses valores ocorrem. Na faixa de 100oC a 250oC é 

possível observar ruídos nas curvas de transferência de calor. (Figura 77 e 78). 

 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

C, sem agitação após o envelhecimento 
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Figura 78 – Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho de 100

acelerado.

 

Os anexos de E a I apresentam diferentes comparações das curvas e taxas de 

resfriamento dos fluidos antes e após o envelhecimento acelerado.

 

5.6 Tratamento térmico de têmpera

 

5.6.1 Análise da dureza e microestruturas

 

A Figura 79  e Tabela 25 apresentam as comparações entre as curvas em U, 

obtidas a partir das médias das medidas de dureza dos corpos de prova dos aços 

AISI/SAE 1045 com 15mm de diâmetro, para os diferentes fluidos analisados.

Os valores de dureza foram tr

para avaliar as diferenças entre as medidas obtidas (APÊNDICE J a N).

É possível observar que as bioformulações a partir do óleo de soja produziram 

os menores valores de dureza para o aço AISI/SAE 1045, ating

superficiais de 44 ± 0,07 HRC e no centro de 38,4 ± 0,05 a 40,2 ± 0,14  HRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

Temperatura do banho de 100oC, sem agitação após  

acelerado. 

Os anexos de E a I apresentam diferentes comparações das curvas e taxas de 

resfriamento dos fluidos antes e após o envelhecimento acelerado.

5.6 Tratamento térmico de têmpera 

5.6.1 Análise da dureza e microestruturas 

A Figura 79  e Tabela 25 apresentam as comparações entre as curvas em U, 

obtidas a partir das médias das medidas de dureza dos corpos de prova dos aços 

AISI/SAE 1045 com 15mm de diâmetro, para os diferentes fluidos analisados.

Os valores de dureza foram tratados estatisticamente pelo Teste t de Student 

para avaliar as diferenças entre as medidas obtidas (APÊNDICE J a N).

É possível observar que as bioformulações a partir do óleo de soja produziram 

os menores valores de dureza para o aço AISI/SAE 1045, ating

superficiais de 44 ± 0,07 HRC e no centro de 38,4 ± 0,05 a 40,2 ± 0,14  HRC. 

Coeficientes de transferência de calor em função da temperatura. 

C, sem agitação após  envelhecimento 

Os anexos de E a I apresentam diferentes comparações das curvas e taxas de 

resfriamento dos fluidos antes e após o envelhecimento acelerado. 

A Figura 79  e Tabela 25 apresentam as comparações entre as curvas em U, 

obtidas a partir das médias das medidas de dureza dos corpos de prova dos aços 

AISI/SAE 1045 com 15mm de diâmetro, para os diferentes fluidos analisados. 

atados estatisticamente pelo Teste t de Student 

para avaliar as diferenças entre as medidas obtidas (APÊNDICE J a N). 

É possível observar que as bioformulações a partir do óleo de soja produziram 

os menores valores de dureza para o aço AISI/SAE 1045, atingindo valores 

superficiais de 44 ± 0,07 HRC e no centro de 38,4 ± 0,05 a 40,2 ± 0,14  HRC.  
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Posição na barra 

 

Figura 79 –  Curvas em U, para os fluidos antes e após o envelhecimento acelerado. 

Aço AISI/SAE 1045. 

 

Tabela 25 – Comparação dos valores médios das durezas entre os fluidos antes do 

envelhecimento acelerado, aferidas em diferentes posições do corpo de prova. Aço 

AISI/SAE 1045. 

Fluidos de 

resfriamento 

Dureza média (HRC) 

Posição na barra 

Superfície σ* ½ R σ ¼ R σ Centro σ 

Sem 

têmpera 
23,01 0,05 22,91 0,07 22,72 0,08 22,5 0,05 

SOAX 44,0 0,07 41,5 0,07 40,8 0,07 40,2 0,14 

SOAENV 43,9 0,21 40,6 0,14 40,4 0,12 39,8 0,07 

POAX 48,6 0,14 46,2 0,23 45,8 0,21 45,5 0,07 

POAENV 48,1 0,07 45,9 0,05 44,2 0,09 44,1 0,11 

HG 48,3 0,07 47,0 0,14 47,0 0,14 46,9 0,22 

HGENV 48,1 0,14 46,9 0,15 46,6 0,04 46,4 0,05 

HKM 49,6 0,14 47,7 0,21 47,6 0,15 47,3 0,07 

HKMENV 49,8 0,28 46,8 0,07 46,3 0,07 46,1 0,07 

* Desvio padrão das medidas. 
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As Figuras 80 e 81 apresentam as microestruturas da superfície e do centro 

respectivamente, e são representativas das condições dos fluidos novos e 

envelhecidos. É evidente a presença de outras fases (perlita e bainita) junto a 

martensita. Em comparação com o atlas do Instituto Max-Planck sugere-se que para 

esses níveis de dureza a microestrutura é composta por aproximadamente 60% de 

martensita e 40% de outras fases (perlita e bainita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 – Microestrutura da superfície do corpo de prova do aço AISI/SAE 1045 

tratado com SOAX, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 
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Figura 81 – Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 1045 

tratado com SOAX, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 

 

No caso das formulações do óleo de palma, verifica-se que as curvas em U 

tem comportamento similar às dos óleos minerais, sendo a menor dureza de centro 

encontrada de 44 HRC para o POAENV e a maior dureza de 48 HRC para o óleo 

mineral HKM. As Figuras 82, 83 e 84 são representativas das situações de têmpera 

das formulações do óleo de palma.  

A microestrutura do centro da amostra temperada com POAENV apresenta uma 

diminuição da porcentagem de martensita (fase clara), responsável pela menor 

dureza encontrada (Figura 82). 

A Figura 84 ilustra a microestrutura da superfície da amostra do aço AISI/SAE 

1045 temperada com POAX. Verifica-se maior porcentagem de martensita (fase 

clara) em relação à fase escura (perlita e bainita), promovendo assim maior dureza 

comparativamente à microestrutura do centro (Figura 83), onde se observa um 

aumento da presença de perlita e bainita.  

Esse comportamento metalúrgico encontra se em concordância com os valores 

dos coeficientes de transferência de calor discutidos anteriormente.  
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Figura 82 – Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 1045 

tratado com POAENV, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Microestrutura da superfície do corpo de prova do aço AISI/SAE 1045 

tratado com POAX, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 
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Figura 84 – Microestrutura do corpo de prova do aço AISI/SAE 1045 tratado com 

POAX, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita (clara) e fases 

de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 

 

A Figura 85 e a Tabela 26 ilustram os perfis de dureza do aço AISI/SAE 4140 

com 20mm de diâmetro.  

Diferentemente do comportamento do aço AISI/SAE 1045 em que se observou 

um comportamento distinto das formulações de soja  quando comparadas com as 

demais, neste caso não houve distinção clara de comportamentos. Isso é explicado 

pela maior temperabilidade do aço AISI/SAE 4140. No estado sem envelhecimento o 

comportamento da formulação do óleo de palma produziu a menor dureza de centro, 

por volta de 51 HRC. Entretanto, metalurgicamente variações de 2 HRC não são 

significativas em termos de microestruturas geradas. Nas superfícies, a maior dureza 

encontrada foi de 56 HRC e a menor de 54 HRC. Desta maneira as microestruturas 

observadas são praticamente as mesmas, sendo destacadas nas Figuras 86 e 87 

para o centro e a superfície respectivamente. Os apêndices O a R trazem diferentes 

comparações entre as curvas em U. 
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Posição na barra 

Figura 85 –  Curvas em U, para os fluidos antes e após o envelhecimento acelerado. 

Aço AISI/SAE 4140. 

 

Tabela 26 – Comparação dos valores médios das durezas entre os fluidos antes do 

envelhecimento acelerado, aferidas em diferentes posições do corpo de prova. Aço 

AISI/SAE 4140. 

Fluidos de 

resfriamento 

Dureza média (HRC) 

Posição na barra 

Superfície σ* ½ R σ ¼ R σ Centro σ 

Sem 

têmpera 
33,01 0,21 32,51 0,14 31,72 0,14 30,5 0,05 

SOAX 56,5 0,13 55,1 0,05 54,5 0,17 53,5 0,10 

SOAENV 53,4 0,17 50,2 0,21 49,7 0,14 49,3 0,06 

POAX 53,8 0,32 52,6 0,31 51,5 0,07 51,3 0,04 

POAENV 56,4 0,12 55,9 0,05 54,2 0,05 53,6 0,05 

HG 56,2 0,48 55,5 0,43 53,8 0,14 53,3 0,02 

HGENV 55,8 0,14 53,1 0,11 52,7 0,10 50,5 0,05 

HKM 54,5 0,27 53,5 0,14 52,8 0,07 52,5 0,05 

HKMENV 52,8 0,13 51,9 0,12 49,2 0,05 48,1 0,07 

* Desvio padrão das medidas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 – Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

tratado com SOAX, com ampliação de 1000 vezes evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 – Microestrutura da superfície do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

tratado com SOAX, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%.

Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 

Microestrutura da superfície do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 
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Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes evidenciando a fase martensita 

Microestrutura da superfície do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 
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Observando a Figura 24 (página 74), verifica

48 HRC (menor dureza de centro encontrada) para 53 HRC (maio

encontrada), corresponde a uma variação de 90% a 99% de martensita.

Assim, a visualização desta diferença por microscopia não é evidente. Desta 

maneira, as microestruturas apresentadas nas Figuras 88 e 89 são representativas 

das posições de centro e superfície respectivamente, para o biofluido SOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 – Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

tratado com SOAENV, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a Figura 24 (página 74), verifica-se que para 0,4%C, a variação de 

48 HRC (menor dureza de centro encontrada) para 53 HRC (maio

encontrada), corresponde a uma variação de 90% a 99% de martensita.

Assim, a visualização desta diferença por microscopia não é evidente. Desta 

maneira, as microestruturas apresentadas nas Figuras 88 e 89 são representativas 

de centro e superfície respectivamente, para o biofluido SOA

Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

ifusão (escura). Ataque com nital 3%. 

se que para 0,4%C, a variação de 

48 HRC (menor dureza de centro encontrada) para 53 HRC (maior dureza de centro 

encontrada), corresponde a uma variação de 90% a 99% de martensita. 

Assim, a visualização desta diferença por microscopia não é evidente. Desta 

maneira, as microestruturas apresentadas nas Figuras 88 e 89 são representativas 

de centro e superfície respectivamente, para o biofluido SOAENV. 

Microestrutura do centro do corpo de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 – Microestrutura da superfície dos corpos de prova do aço AISI/SAE 4140 

tratado com SOAENV, com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%.

 

Em suma, dada a maior temperabilidade do aço AISI/SAE 4140, as variações de 

comportamento no resfriamento não promovem alterações 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microestrutura da superfície dos corpos de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

(clara) e fases de difusão (escura). Ataque com nital 3%. 

Em suma, dada a maior temperabilidade do aço AISI/SAE 4140, as variações de 

comportamento no resfriamento não promovem alterações 

153 

Microestrutura da superfície dos corpos de prova do aço AISI/SAE 4140 

com ampliação de 1000 vezes, evidenciando a fase martensita 

Em suma, dada a maior temperabilidade do aço AISI/SAE 4140, as variações de 

comportamento no resfriamento não promovem alterações microestruturais 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 
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5. CONCLUSÃO 

 

� As análises qualitativas de  HPLC sugeriram a presença de tocoferóis nas 

amostras de óleos vegetais. 

 

� Os estudos de PDSC indicaram que a adição conjunta dos  antioxidantes 

fenólicos Irganox® L109 e galato de propila foi efetiva na melhora das 

estabilidades termo-oxidativas dos óleos de soja e palma. 

 

� A 1H NMR mostrou-se uma técnica eficiente na análise das composições 

graxas dos óleos vegetais e na avaliação da tendência oxidativa dos óleos.  

 

� As comparações dos índices de viscosidade sugeriram que as bioformulações 

antes e após o envelhecimento acelerado apresentaram boa estabilidade 

termo-oxidativa. 

 

� As análises das curvas de resfriamento dos fluídos antes do envelhecimento 

acelerado, mostraram que os fluidos apresentaram os três estágios de 

resfriamento e apresentaram alterações nas curvas dos fluidos envelhecidos. 

 

� O aumento da temperatura do banho promoveu redução das camadas de 

vapor das formulações a base de óleos vegetais. 

 

� Óleos vegetais apresentaram bons valores de coeficientes de transferência de 

calor, sendo comparáveis aos fluidos minerais. 

 

� Todos os fluidos estudados nas condições antes e após o envelhecimento 

acelerado foram efetivos na têmpera dos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 

4140, promovendo durezas semelhantes às durezas promovidas pelos fluidos 

minerais. 

 

�  O SOAX e POAX apresentaram melhores estabilidades termo-oxidativas 

quando comparados aos óleos vegetais, podendo ser indicados como 

potenciais fluidos de têmpera para os aços estudados em alternativa aos 

óleos derivados do petróleo.  
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CAPÍTULO 7 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

� Avaliar a têmpera dos metais AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 4140 utilizando-se 

como fluidos de resfriamento blendas entre óleos vegetais e fluidos derivados 

de petróleo. 

 

� Avaliar as tensões residuais e distorções nos aços AISI/SAE 1045 e AISI/SAE 

4140 têmperados com as bioformulações SOAX e POAX. 

 

� Adicionar as concentrações utilizadas neste trabalho dos antioxidantes 

Irganox L109 e galato de propila em outros tipos de óleos vegetais.  
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APÊNDICE A – Espectro de 

envelhecimento acelerado.

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação SO

envelhecimento acelerado.

 

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo de soja antes do 

envelhecimento acelerado. 

H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação SO

envelhecimento acelerado. 
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H RMN (500 MHz) do óleo de soja antes do 

 

H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação SOAX antes do 
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APÊNDICE B – Espectro de 

envelhecimento acelerado.

 

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação PO

envelhecimento acelerado.

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo de palma antes do 

envelhecimento acelerado. 

H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação PO

envelhecimento acelerado. 

H RMN (500 MHz) do óleo de palma antes do 

 

H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação POAX antes do 

 



 

APÊNDICE C – Espectro de 

envelhecimento acelerado (SO

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação SOA

 

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo de soja após o 

envelhecimento acelerado (SOENV). 

H RMN (500 MHz) do óleo da bioformulação SOAENV
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H RMN (500 MHz) do óleo de soja após o 

 

ENV. 
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APÊNDICE D – Espectro de 

envelhecimento acelerado (PO

Espectro de 1H RMN (500 MHz) da bioformulação POA

Espectro de 1H RMN (500 MHz) do óleo de

envelhecimento acelerado (POENV). 

H RMN (500 MHz) da bioformulação POAENV. 

 

 

H RMN (500 MHz) do óleo de palma após o 
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APÊNDICE E – Curvas de resfriamento tempo-resfriamento obtidas à temperatura 

de 60oC, após envelhecimento acelerado. 

 
 
 

Curvas de taxas de resfriamento obtidas à temperatura de 60oC, após 
envelhecimento acelerado. 
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APÊNDICE F – Curvas de resfriamento tempo

de 100oC, após envelhecimento acelerado.

 

 

Comparação entre as taxas de resfri

após envelhecimento acelerado em função da temperatura do banho.

Curvas de resfriamento tempo-resfriamento obtidas à temperatura 

C, após envelhecimento acelerado. 

Comparação entre as taxas de resfriamento a 700oC (CR700
o
C) dos fluidos antes e 

após envelhecimento acelerado em função da temperatura do banho.

 

resfriamento obtidas à temperatura 

 

) dos fluidos antes e 

após envelhecimento acelerado em função da temperatura do banho. 

 



 

APÊNDICE G – Comparação entre as taxas de resfriamento a 200

fluidos antes e após envelhecimento acelerado em função da 

 

 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 

de 60oC, sem agitação antes do envelhecimento acelerado.

Comparação entre as taxas de resfriamento a 200

fluidos antes e após envelhecimento acelerado em função da temperatura do banho.

 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 

C, sem agitação antes do envelhecimento acelerado. 

185 

Comparação entre as taxas de resfriamento a 200oC (CR200
o
C) dos 

temperatura do banho. 

 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 
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APÊNDICE H – Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

Temperatura do banho de 100

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 

de 60oC, sem agitação após o envel

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

Temperatura do banho de 100oC, sem agitação antes do envelhecimento acelerado.

 

 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 

C, sem agitação após o envelhecimento acelerado. 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

C, sem agitação antes do envelhecimento acelerado. 

 

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. Temperatura do banho 

 



 

APÊNDICE I – Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

Temperatura do banho de 100

Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

Temperatura do banho de 100oC, sem agitação após o envelhecimento acelerado.
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Coeficientes de transferência de calor em função do tempo. 

C, sem agitação após o envelhecimento acelerado. 
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APÊNDICE J – Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o óleo 

de soja antes do envelhecimento. 

 

Teste-t: SO 

  Variável 1 Variável 2 

Média 41 41 

Variância 9,42 8,83333333 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,066415 

P(F<=f) uni-caudal 0,479542 

F crítico uni-caudal 9,276628   

 

 

 

 

Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para a bioformulação de 

soja SOAX antes do envelhecimento. 

 

Teste-t: SOAX 

  Variável 1 Variável 2 

Média 41,85 41,75 

Variância 4,416667 4,11 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,074615 

P(F<=f) uni-caudal 0,477109 

F crítico uni-caudal 9,276628   
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APÊNDICE K – Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o óleo 

de palma antes do envelhecimento. 

 

Teste-t: PO  

  Variável 1 Variável 2 

Média 47,2 47,2 

Variância 2,64 2,446666667 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,07901907 

P(F<=f) uni-caudal 0,47580927 

F crítico uni-caudal 9,27662815   

 

 

 

Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para a bioformulação de 

palma POAX antes do envelhecimento. 

 

Teste-t:POAX 

  Variável 1 Variável 2 

Média 46,525 46,4 

Variância 1,99583333 1,846666667 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,08077617 

P(F<=f) uni-caudal 0,47529249 

F crítico uni-caudal 9,27662815   
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APÊNDICE L – Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o óleo 

de soja após o envelhecimento (SOENV). 

 

Teste-t: SOENV 

  Variável 1 Variável 2 

Média 40 40 

Variância 10,94667 10,4333333 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,049201 

P(F<=f) uni-caudal 0,484716 

F crítico uni-caudal 9,276628   

 

 

Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para a bioformulação 

SOAENV. 

Teste-t: SOAENV 

  Variável 1 Variável 2 

Média 41,2 41,25 

Variância 3,6 3,28333333 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,096447 

P(F<=f) uni-caudal 0,470723 

F crítico uni-caudal 9,276628   
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APÊNDICE M – Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o 

fluido HG antes do envelhecimento. 

 

Teste-t: HG 

  Variável 1 Variável 2 

Média 47,3 47,25 

Variância 0,44666667 0,27 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,65432099 

P(F<=f) uni-caudal 0,34467006 

F crítico uni-caudal 9,27662815   

 

 

 

 

Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o fluido HG após o 

envelhecimento (HGENV). 

 

Teste-t: HGENV 

  Variável 1 Variável 2 

Média 47 46,9 

Variância 0,58 0,5 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,16 

P(F<=f) uni-caudal 0,45288614 

F crítico uni-caudal 9,27662815   
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APÊNDICE N – Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o 

fluido HKM antes do envelhecimento. 

 

Teste-t: HKM 

  Variável 1 Variável 2 

Média 48,05 47,925 

Variância 1,09666667 0,9758333 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,12382579 

P(F<=f) uni-caudal 0,46290408 

F crítico uni-caudal 9,27662815   

 

 

 

 

Teste t de Student para avaliação dos valores de dureza para o fluido HKM após o 

envelhecimento (HKMENV). 

 

Teste-t: HKMENV 

  Variável 1 Variável 2 

Média 47,25 47,1 

Variância 2,97666667 2,42 

Observações 4 4 

gl 3 3 

F 1,23002755 

P(F<=f) uni-caudal 0,43444925 

F crítico uni-caudal 9,27662815   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE O – Curvas em U, para os fluidos derivados do petróleo antes e após o 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 1045.

  

Comparação entre as curvas 

acelerado. Aço AISI/SAE 1045.

 

Curvas em U, para os fluidos derivados do petróleo antes e após o 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 1045. 

 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, antes do envelhecimento 

acelerado. Aço AISI/SAE 1045. 
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Curvas em U, para os fluidos derivados do petróleo antes e após o 

 

em U dos fluidos analisados, antes do envelhecimento 
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APÊNDICE P – Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 1045.

 

 

Curvas em U, para os óleos e bioformulações 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140.

 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 1045. 

Curvas em U, para os óleos e bioformulações de soja antes e após o 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140. 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do 

 

de soja antes e após o 

 



 

APÊNDICE Q – Curvas em U, para os óleos e bioformulações de palma antes e   

após o envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140.

 

 

Curvas em U, para os fluidos derivados do petróleo an

acelerado. Aço AISI/SAE 4140.

 

 

Curvas em U, para os óleos e bioformulações de palma antes e   

após o envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140. 

Curvas em U, para os fluidos derivados do petróleo antes e após o envelhecimento 

acelerado. Aço AISI/SAE 4140. 
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Curvas em U, para os óleos e bioformulações de palma antes e   

 

tes e após o envelhecimento 
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APÊNDICE R – Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, antes do 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140.

 

 

 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do 

acelerado. Aço AISI/SAE 4140.

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, antes do 

envelhecimento acelerado. Aço AISI/SAE 4140. 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do 

acelerado. Aço AISI/SAE 4140. 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, antes do 

 

Comparação entre as curvas em U dos fluidos analisados, após do envelhecimento 

 


