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Introdução 

Ésteres alquílicos de ácidos graxos são atualmente 
usados como combustível, ou seja, o biodiesel. 
Portanto está sendo estudada a possibilidade de 
utilizar estes ésteres também como biolubrificante, 
devido à sua boa viscosidade e biodegradabilidade1. 
O objetivo deste trabalho foi sintetizar ésteres 
derivados de óloeo de soja com diferentes cadeias 
alquílicas e estudar as propriedades físico-químicas 
dos mesmos e de blendas produzidas a partir da 
mistura dos ésteres com óleo mineral.  

Resultados e Discussão 

Foram preparados diferentes ésteres, tais como 
ésteres n-propílicos, n-butílico, n-pentilico, n-hexilico 
e n-heptílico, onde os ésteres n-propílico e n-butílico 
foram preparados sob catálise ácida, com 3,5% de 
ácido sulfúrico, com razão molar de 30:1 álcool/óleo, 
sob temperatura cerca de um grau abaixo do ponto 
de ebulição do álcool empregado, em um intervalo 
de 3 horas, utilizando para isso chapa de 
aquecimento com agitação e condensador de 
refluxo. Os ésteres n-pentílico, n-hexílico e n-
heptílico foram preparados sob irradiação com 
ultrason com frequência de 40KHz, com uma razão 
molar de 6:1 álcool/óleo, com 1% de hidróxido de 
potássio, a uma temperatura de 25°C, com um 
intervalo de tempo de reação de 4 horas. Foram 
realizados testes físico-químicos como Viscosidade 
Cinemática, Índice de Viscosidade, Índice de Acidez, 
Estabilidade à Oxidação e Ponto de Fulgor, onde os 
quais foram determinados segundo as normas 
ASTM D445-11, ASTM D2270-10, NBR 14448/2009, 
EN 14112:2003 e ASTM D93-11 respectivamente. O 
teor de conversão de óleo de soja em éster foi 
determinado por CG-FID. As blendas foram 
produzidas com uma proporção de 20% de éster e 
80% de óleo mineral, onde o óleo utilizado possui 
uma viscosidade cinemática de 150cSt e índice de 
viscosidade 90. Na Tabela 1, os ésteres n-propílico, 
n-butílico, n-pentílico, n-hexílico e n-heptílico estão 
identificados numericamente como 1, 2, 3, 4 e 5 
respectivamente, onde da mesma forma as suas 
respectivas blendas estão identificados na Tabela 2 
como 1 (20%), 2 (20%), 3 (20%), 4 (20%) e 5 (20%), 
onde o número entre parênteses indica sua 

concentração. De acordo com os dados da Tabela 
1, quanto maior é o comprimento da cadeia 
carbônica do éster, maior é a sua viscosidade2. Dos 
cinco ésteres, o que apresentou melhor 
performance como lubrificante foi o n-propílico, 
sendo este o que apresentou um índice de 
viscosidade muito maior do que muitos outros 
lubrificantes minerais e sintéticos. As blendas 
produzidas ofereceram boas viscosidades. Observa-
se que houve um aumento substancial no índice de 
viscosidade da blenda quando comparado ao óleo 
puro, cujo possui IV igual a 90. 
Tabela 1. Propriedades físico-química dos ésteres 

*VC – Viscosidade cinemática, *IV – Índice de Viscosidade *IA – Índice de 
Acidez, *EO – Estabilidade à Oxidação, *PF – Ponto de Fulgor 

Tabela 2. Propriedades físico-química das blendas. 
Blenda 1 

(20%) 
2 

(20%) 
3 

(20%) 
4 

(20%) 
5 

(20%) 
d 

25ºC(g/ml) 
0,878 0,871 0,870 0,871 0,874 

VC 40ºC 
(cSt) 

40,59 43,83 43,12 44,05 52,87 

VC 100ºC 
(cSt) 

8,423 8,582 8,562 8,774 9,492 

IV 189,5 178,6 182,6 184,4 165,3 

Conclusões 

Com base nos dados adquiridos, ésteres de soja e 
suas blendas com óleos lubrificantes minerais 
abrem uma perspectiva em ser utilizados como óleo 
lubrificante alternativo biodegradável. 
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Ester 1 2 3 4 5 
Conv. (%) 99,8 98,2 93,45 87,37 60,37 

d 
25ºC(g/ml) 

0,890 0,881 0,883 0,874 0,883 

VC 40ºC 
(cSt) 

4,362 4,744 5,582 5,467 10,88 

VC 100ºC 
(cSt) 

2,073 2,221 2,472 2,428 3,963 

IV 553,8 466,6 440,1 399,3 332,6 
IA 

(mgKOH/g) 
0,711 2,136 6,773 7,643 5,619 

EO (hora) 5,270 2,450 0,35 0,47 0,19 
PF (ºC) 146,0 114,0 116,0 116,5 126,5 


