
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA SILVEIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DA LUZ ULTRAVIOLETA PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO 
FLUIDO DE CORTE COM CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS E AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

São Paulo 
2016 



CRISTINA SILVEIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DA LUZ ULTRAVIOLETA PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO 
FLUIDO DE CORTE COM CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS E AMBIENTAL. 

 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção da Universidade Nove de Julho 
- UNINOVE, como requisito para obtenção de 
título de Mestre em Engenharia de Produção. 
 
 
 
Prof. Elesandro A. Baptista, Dr. - Orientador 
 
Prof. José Carlos Curvelo Dr - Co-orientador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Paulo 

2016  



 Silva, Cristina Silveira da. 

    Utilização da luz ultravioleta para aumentar a vida útil do fluido de 

corte com contribuições econômicas e ambiental. / Cristina Silveira da 

Silva. 2016. 

 

    63 f. 

    Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 

São Paulo, 2016. 

    Orientador (a): Prof. Dr. Elesandro Antonio Baptista. 

 

 

1. Fluido de corte. 2. Ultravioleta. 3. Bactérias. 

I. Baptista, Elesandro Antonio. II. Titulo                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                                              CDU 658.5 
      

 

 



iii 
 

 

  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Antes de tudo agradeço a Deus, pela oportunidade de enfrentar todos os 

desafios que me foram apresentados e pela capacidade de discernimento adquirido 

durante a realização das missões que a mim foram confiadas por Ele.  

Agradeço aos meus Pais, Jeronimo Sabino da Silva e Berenice Silveira 

Carvalho da Silva, que sempre estiveram ao meu lado, e sempre me ensinaram por 

meio de exemplos que caráter e moral estão acima de qualquer coisa. 

Agradeço a meu esposo Carlos Dias Garcia Júnior, por acreditar que o 

Mestrado seria um diferencial em nossas vidas, e por me dar equilíbrio nos momentos 

em que perdi o chão. 

Agradeço aos meus queridos sobrinhos, Alex, Gustavo e João Victor, por não 

me deixarem esquecer que a vida é simples e não precisamos de muito para sermos 

felizes. 

Agradeço a minha irmã Priscila por me ajudar na tarefa de cuidar de nossa 

mãe, por dividir comigo os momentos mais intensos desse período de minha vida. 

Agradeço ao Prof. Dr. Elesandro Antonio Baptista, pela orientação, e 

especialmente pelos conselhos que me sustentaram durante o período em que mais 

precisei,me fazendo ter discernimento não só na vida acadêmica, mas também na 

minha vida pessoal. 

Agradeço ao Prof. Dr. Curvelo por toda a contribuição, apoio e disponibilidade 

que foram fundamentais para a realização deste trabalho. 

Aos demais Professores e Pesquisadores do Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Nove de Julho, pelos conhecimentos 

transmitidos. 

Aos meus amigos e companheiros de trabalho, Patrícia, Vanessa, Dorival, José 

Marcolino, Fernando R., Fernando A., Tiago, José Ivanildo, Sebastião e Mariana que 

me ajudaram muito nos momentos em que me ausentava para me dedicar ao 

mestrado. 

A todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, 

fica aqui o Meu Muito Obrigado! 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”. 

Antoine de Saint-Exupéry 



vi 
 

RESUMO 

 

Em usinagem os fluidos de corte são utilizados para lubrificação e refrigeração. 

Porém, sua composição rica em componentes orgânicos e a utilização de água como 

solvente tornam o fluido um ambiente favorável para a proliferação de 

microrganismos. Uma das maneiras de se controlar essa contaminação é a adição de 

bactericidas que ao longo do tempo se tornam um problema, tanto para o operador 

quanto para a peça/máquina. A radiação por ultravioleta que é amplamente conhecida 

por sua ação na eliminação parcial de microrganismos em superfícies, pode ser 

bastante eficiente no controle ou até mesmo eliminação dos contaminantes. Com o 

intuito de contribuir com o tema, este trabalho objetiva tratar fluido de corte por meio 

da aplicação de luz ultravioleta. Para isto, foi utilizado um dispositivo especialmente 

desenvolvido para tal finalidade. Para verificar a eficiência do procedimento, foram 

alterados, por meio de um planejamento de experimentos, a vazão e a quantidade de 

lâmpadas utilizadas. Os resultados dos testes realizados confirmaram a eficiência do 

emprego da luz ultravioleta, juntamente com o referido dispositivo, no controle dos 

microrganismos presentes no fluido de corte utilizado. 

 

Palavras-chave: fluido de corte, ultravioleta, bactérias. 
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ABSTRACT 

 

In cutting process, the cutting fluids are used for lubrication and cooling. However, its 

composition rich in organic components and the use of water as solvent make the fluid 

a favorable environment for the microorganisms proliferation. One of the ways to 

control this contamination is using bactericides, that over time, become a problem, both 

for the operator and for the part / machine. Ultraviolet radiation, which is widely known 

for its action on the partial elimination of microorganisms on surfaces, can be quite 

efficient in controlling or even eliminating contaminants. In order to contribute to the 

theme, this work aims to treat cutting fluid through the application of ultraviolet 

radiation. For this, a device specially developed for this purpose was used. In order to 

verify the efficiency of the procedure, the flow rate and the number of lamps used were 

changed through a previous experiment planning. The results of the tests confirmed 

the efficiency of the use of ultraviolet light together with related device, to controlling 

the microorganisms present in the cutting fluid. 

 

Keywords: cutting fluid, ultra-violet, bacteria 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No fim do século XIX, um norte americano chamado Taylor teve a ideia de jogar 

grandes quantidades de água na região formada pela peça-ferramenta-cavaco, para 

diminuir o calor. Porém, com o passar do tempo, a utilização da água provocou 

corrosão nas peças, mas funcionou como um ponto de partida para a pesquisa de 

novos fluidos refrigerantes/lubrificantes. Chegou-se assim ao fluido de corte, que em 

muitos casos é imprescindível a sua utilização para promover a refrigeração e 

lubrificação (EBBRELL et al., 2000). 

Devido à sua composição rica em componentes orgânicos e à utilização de 

água como diluente, os fluidos de corte se tornam um ambiente propício para a 

proliferação de microrganismos, que os utilizam como meio de cultura se multiplicando 

e liberando toxinas que alteram sua composição e também diminuindo assim, o tempo 

de vida útil do fluido (THOMÉ et al., 2007). 

Fluidos de corte emulsionáveis à base de água são propensos a contaminação 

microbiana e mesmo em condições normais de funcionamento podem rapidamente 

tornar-se contaminados com uma vasta população microbiana (SULLIMAN, et al., 

1997). 

Com as mudanças em relação à consciência ambiental em todo o mundo, 

alternativas para a minimização da utilização, reutilização e descarte adequado dos 

fluidos de corte precisam ser estudadas, pois as consequências de um descarte 

inadequado ou até mesmo a utilização de um fluido contaminado pode trazer sérias 

consequências não só para o meio ambiente, como também para a saúde do operador 

(DESHAMUKHYA; RAY, 2014). 

Os processos de fabricação tem impacto significativo nas contaminações do 

meio ambiente, em função dos materiais empregados durante o processo, tornando-

se cada vez mais necessário estudar e desenvolver procedimentos de fabricação com 

menor impacto ambiental (DESHAMUKHYA; RAY, 2014). 

Desde o início da utilização dos fluidos de corte como 

refrigerantes/lubrificantes, a contaminação tem sido causa de preocupação. Os efeitos 

nocivos do crescimento microbiano podem resultar em diminuição do período de vida 

útil dos fluidos de corte (LEDER; RUSSO, 1989), e evidências de estudos disponíveis 

revelaram que os trabalhadores podem estar expostos a contaminação bacteriana 

proveniente dos fluidos de corte, por intermédio do contato da pele com estruturas 
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contaminadas. Algumas doenças ocupacionais, como a dermatite, podem ocorrer em 

trabalhadores expostos ao fluido de corte (AWOSIKA-OLUMO et al., 2003). Devido à 

exposição a névoas, problemas respiratórios também estão associados à utilização 

do fluido, sendo uma grande preocupação, pois podem estar associados à inalação 

de agentes microbianos específicos que podem intensificar uma série de reações 

tóxicas ou alérgicas quando inalado (LEWIS et al., 2001). 

Por possuírem diferentes tipos de hidrocarbonetos, os fluidos de corte se 

tornam um ambiente favorável ao desenvolvimento bacteriano, principalmente 

bactérias Gram-negativas, e algumas medidas preventivas acabam tornando-se 

necessárias, como por exemplo, o uso de biocidas, cuja concentração utilizada deve 

ser adequada em função de seu efeito nocivo, tanto ao processo, como ao trabalhador 

(SANDIN et al., 1991). 

Na busca pela redução da contaminação bacteriana, muitos métodos foram 

estudados e testados. A pasteurização, a filtração e a centrifugação foram os métodos 

físicos utilizados. Os biocidas são um exemplo de método químico. Entretanto, alguns 

métodos de controle possuem algumas desvantagens e limitações, como no caso da 

pasteurização em que as altas temperaturas necessárias não são atingidas nesta 

metodologia (JOHNSON; PHILLIP, 2002). 

Como maneira de vencer as desvantagens associadas aos métodos de 

desinfecção, pesquisadores têm avaliado o uso das radiações não-ionizantes. Esse 

método vem sendo utilizado para desinfecção de água, obtendo grandes vantagens 

em relação a métodos químicos, resultando em maior eficiência e menor risco de 

problemas ocupacionais (JOHNSON; PHILLIP, 2002). A utilização da luz ultravioleta 

(UV) não resulta em qualquer produto indesejado, não depende de pH e da 

temperatura e necessita de menor tempo de exposição se comparado com outras 

técnicas. A radiação não-ionizante possui um comprimento de onda acima de 1nm, 

causando danos ao DNA das células expostas. Para aumentar a eficácia de inativação 

o comprimento de onda ideal é cerca de 260nm. Como desvantagem, pode-se citar o 

fato de a luz UV não ser muito penetrante, sendo necessária uma exposição direta 

aos raios para que o mesmo seja eficiente. Superfícies cobertas não são afetadas 

(TORTORA et al.,2012). 

A investigação sobre a contaminação bacteriana deve ser iniciada pela 

identificação e isolamento dos microrganismos presentes nos fluidos de corte, 
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utilizando tradicionalmente a técnica de placa de ágar com meio de cultura nutriente, 

seguido por morfologia microscópica (ALEYN; BARR, 1998). 

A utilização da luz UV é amplamente conhecida pela eliminação parcial de 

microrganismos presentes em superfícies, salas, materiais etc. Porém, sua eficácia 

depende de alguns fatores que influenciam sua capacidade na eliminação da carga 

microbiana, como por exemplo, tempo de exposição, tamanho da população, 

características dos microrganismos e condições ambientais. A utilização da radiação 

UV pode ser uma alternativa para promover o controle ou até mesmo a eliminação 

desses microrganismos, aumentando o tempo de vida útil e diminuindo o descarte dos 

fluidos de corte no meio ambiente (BIANCHI, 2004). 

Este trabalho testou a aplicação de radiação UV em fluído de corte, com a 

utilização de um dispositivo especialmente construído para tal finalidade, e alguns 

testes de aplicação foram realizados alterando-se a vazão e a quantidade de 

lâmpadas utilizadas. Os resultados foram positivos, pois permitiram avaliar a redução 

da quantidade de colônias no fluido de corte, como será descrito ao longo do trabalho. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O custo e os problemas ambientais relacionados a destinação final desse 

material, faz com que seja crescente a preocupação em aumentar o tempo de vida útil 

dos fluidos de corte. Um dos problemas mais frequentes que causam o descarte 

prematuro desses fluidos são as contaminações causadas por microrganismos.  

Assim, com o intuito de contribuir com o tema, esse trabalho propõe investigar, como 

ponto central de seu desenvolvimento, a resolução da seguinte questão formulada e 

não resolvida. 

A radiação de luz ultravioleta pode ser aplicada no fluido de corte para controlar 

as bactérias presentes neste fluido? 

Como uma resposta provável e temporária à questão enunciada, o trabalho 

aqui proposto irá buscar confirmar a seguinte hipótese: 

A radiação da luz ultravioleta, aplicada por meio de dispositivo especifico, 

controla a população de bactérias presentes no fluido de corte utilizado. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Para responder a questão de pesquisa, os seguintes objetivos geral e 
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específicos foram definidos: 

 

1.2.1Objetivo geral 

 

Analisar se a aplicação da radiação ultravioleta atua no controle dos 

microrganismos que são comumente encontrados nos fluidos de corte, permitindo 

aumentar seu tempo de uso (vida) e reduzindo o impacto ambiental de seu descarte; 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 realizar uma pesquisa bibliográfica para: identificar os tipos de 

microrganismos encontrados nos fluidos de corte; identificar as técnicas 

empregadas para o tratamento de fluído de corte e os problemas 

ocupacionais resultantes da manipulação de fluido de corte 

contaminado; 

 realizar experimentos por meio de dispositivo especifico e estabelecer 

um procedimento para avaliar a eficiência da radiação ultravioleta na 

redução ou até mesmo a eliminação de microrganismos encontrados no 

fluido de corte. Dessa experiência, pretende-se extrair conhecimentos 

que permitam avaliar a aplicabilidade do procedimento em indústrias que 

utilizam o fluido de corte. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Por meio da revisão da literatura observou-se que existem muitas pesquisas 

relacionadas com o tema, principalmente, com a análise microbiológica dos fluidos de 

corte. Poucos trabalhos, entretanto, estão voltados à avaliação dos efeitos causados 

pela radiação ultravioleta na redução ou até mesmo na eliminação dos 

microrganismos encontrados. O trabalho evidenciaa utilização de um dispositivo que 

dispõe de lâmpadas ultravioleta para a neutralização de bactérias presentes nos 

fluidos de corte. 

Este trabalho traz contribuições tanto para o meio ambiente quanto para a 

indústria, uma vez que aborda um tema relevante, ao se tratar de problemas 

ambientais e ocupacionais. Os benefícios ambientais que ajudam a melhorar a 
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imagem da empresa perante seus clientes e para o meio acadêmico, são pouco 

explorados. 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou 

oficialmente, em 1988, (CMMAD, 1988,1991) o conceito de sustentabilidade, 

propondo uma agenda global, com o intuito de orientar a humanidade, visto aos 

grandes problemas ambientais do planeta e ao progresso, sem afetar os recursos para 

as gerações futuras. Posteriormente, em 1994, Elkington propôs o conceito do Triple 

Bottom Line, também conhecido como 3P (People, Planet e Profit). A análise individual 

de cada um dos pilares apresenta: 

 econômico - Originar projetos viáveis e atrativos para possíveis 

investidores; 

 ambiental - Verificar a relação dos processos com o meio ambiente sem 

acarretar danos permanentes; 

 social - Implantação de ações justas para trabalhadores, sociedade e 

parceiros. 

A interação dos três pilares resultaria na conquista da sustentabilidade, 

propiciando ao ser humano a interação com o meio obtendo os resultados desejados, 

sem prejudicar os recursos naturais das gerações futuras (OLIVEIRA et al., 2012). 

O tratamento do fluido de corte proposto neste trabalho pode contribuir com a 

redução nos descartes dos fluidos de corte, pois a destinação adequada apresenta 

alto custo e a destinação inadequada é um problema frequente e atual que ocorre 

tanto em pequenas como em grandes indústrias. Pode também resultar na redução 

das colônias de bactérias, grande responsável por doenças ocupacionais, gerando 

automaticamente uma redução nos custos, seja com descarte ou com doenças 

ocupacionais, contribuindo assim, para o alcance dos três pilares da sustentabilidade. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sendo estes: 

 

 Capítulo 1: são constituídos pela introdução, formulação do problema, 

objetivos, delimitações do estudo, justificativas, metodologia de 

pesquisa e contribuições e estrutura do trabalho; 
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 Capítulo 2: é constituído pela revisão da literatura, pela qual é realizada 

uma revisão bibliográfica dos tipos de fluidos de corte, tipos de 

contaminação, problemas de descarte e ocupacionais e metodologias 

de tratamentos dos fluidos de corte; 

 

 Capítulo 3: é constituído por materiais e métodos, contendo a descrição 

de todos os materiais utilizados e a metodologia aplicada nos 

experimentos utilizados para a realização do trabalho; 

 

 Capítulo 4: é constituído pelos resultados do trabalho, provenientes dos 

experimentos realizados; 

 

 Capítulo 5: é constituído pelas conclusões obtidas mediante a análise 

dos resultados e sugestões para trabalhos futuros; 

 

 Capítulo 6: é formado pelas referências bibliográficas que foram 

utilizadas para a elaboração do texto deste trabalho. 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica sobre os fluidos de 

corte, seus tipos e particularidades, assim como temas que abordam descartes, 

problemas ambientais e de operações para servirem de elementos na correlação da 

contaminação e tratamentos utilizados no fluido de corte, como alternativa de melhoria 

de desempenho de corte e otimização na utilização e diminuição do descarte. 

 

2.1 Fluidos de Corte 

 

A usinagem é um dos processos mais utilizados no setor metal mecânico, 

sendo um procedimento de fabricação muito importante na indústria. O objetivo desse 

processo é dar forma a uma determinada matéria prima e produzir uma superfície de 

forma pré-estabelecida e que contenha um acabamento adequado (CHIOU et al., 

2006). 

O emprego dos fluidos de corte nestes processos é muito comum em virtude 

dos benefícios obtidos, como: o prolongamento da vida útil da ferramenta, à 

minimização da geração de calor a redução de atrito e auxílio da remoção dos cavacos 

(ALVES et al., 2007). 

O cavaco formado pela retirada do material no sistema de retificação é 

consequência da ação de muitas arestas de corte dispersas na superfície do rebolo, 

as quais provocam o aumento da força de corte e o aumento da temperatura, 

acentuando o desgaste da ferramenta. Durante a formação do cavaco, a maior parte 

da energia gerada é transformada em calor, o que provoca altas temperaturas na 

região de corte. O aquecimento da peça é o resultado gerado e, consequentemente, 

provoca: distorções, fissuras, e não conformidades dimensionais (BIANCHI et al., 

2004). 

O emprego dos fluidos de corte na usinagem de materiais iniciou-se em 1980 

por Frederick Winslow Taylor. Frederick iniciou seus estudos utilizando água como 

refrigerante na ferramenta, posteriormente utilizou soda e água em solução, ou sabão 

e água na tentativa de impedir que a peça ou a ferramenta sofressem oxidação.  

Posteriormente, inúmeras pesquisas aperfeiçoaram e criaram novos tipos de fluido de 

corte além da água, devido ao fato de esta última oxidar a peça e possuir pouca ação 

lubrificante (DINIZ et al., 2010). 
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Cadena et al., (1981) recomenda que o fluido de corte seja diluído com precisão 

e preferencialmente utilizando água deionizada. Os minerais presentes na água 

podem favorecer o crescimento de bactérias e a concentração do fluido de corte deve 

ser verificada periodicamente. 

Os fluidos de corte possuem ampla variedade de composição, sempre de 

acordo com as necessidades especiais de cada processo e diferentes métodos de 

aplicação. Além do que, no decorrer de sua utilização, essas propriedades podem 

sofrer modificações, como por exemplo, viscosidade (SOCOVIC; MIJANOVIC, 2001). 

Conhecimento em usinagem, funções dos fluidos, tipos, limitações físicas e 

composição são importantes na escolha e emprego adequado dos fluidos de corte. 

Uma infinidade de fluidos de corte é encontrada atualmente para atender as 

necessidades dos diferentes processos e corte de diferentes materiais. O aumento 

dos níveis de remoção dos cavacos, corte em alta velocidade, necessidade de 

acabamentos cada vez mais finos e menor nível de tolerância tem contribuído para o 

surgimento de uma vasta variedade de fluidos de corte que atendam requisitos 

específicos (BARADIE, 1996). 

 

2.1.1 Tipos de Fluidos de Corte 

 

Segundo Veilletteet al., (2004), existem tipos básicos de fluidos de corte que 

possuem, em suas características, vantagens e desvantagens distintas, não sendo 

facilmente distinguidas essas diferenças. Pode-se classificar os fluidos de corte 

conforme abaixo: 

 

 óleos; 

 emulsões; 

 semi-sintético; 

 sintético. 

 

2.1.2 Óleos 

 

Também conhecidos como óleos puros, têm como base de seu composto o 

óleo mineral e geralmente são usados puros, sem aditivos ou aditivados por 

compostos de hidrocarbonetos de bases parafínicas ou naftênicas. Essas bases 



9 
 

parafínicas geralmente são responsáveis por causar dermatites ou até mesmo o 

câncer. Os óleos são usados em processos de usinagem em que a criticidade é a 

lubrificação e não a redução de calor (KURAM et al., 2012). 

 

2.1.3 Emulsões 

 

Segundo Bianchi (2004), as emulsões são pequenas quantidades de óleo 

adicionadas em água, que passaram por um processo de emulsificação tornando 

possível uma mistura estável e com alto poder de refrigeração. Os fluidos miscíveis 

em água são diluídos e podem variar entre solução e emulsão. A taxa de diluição pode 

oscilar e dependendo da composição do concentrado do fluido solúvel, a mistura final 

pode evidenciar uma eficiência na refrigeração, aliada a um moderado poder 

lubrificante (DINIZ et al., 2010). 

As emulsões necessitam de maior atenção à qualidade da água utilizada na 

diluição da emulsão devido aos riscos de contaminação por microrganismos e até 

mesmo erros de diluição (BIANCHI et al., 2004) 

 

2.1.4 Fluidos de corte semi-sintéticos 

 

Os fluidos semi-sintéticos são também formadores de emulsões. São 

combinações de emulsões em água e fluidos sintéticos. A variação de óleo mineral 

nessa mistura está entre 5 e 30 % do fluido concentrado em seu total. Em 

determinadas operações, possuem a desvantagem de insuficiência na lubrificação. 

Porém o controle da oxidação é melhor em comparação as emulsões convencionais 

(BIANCHI, 2004). 

A presença de emulgadores em grande quantidade confere aos fluidos semi-

sintéticos uma coloração menos leitosa e mais transparente em relação aos fluidos 

sintéticos. A utilização de biocidas e a menor quantidade de óleo mineral, lhe confere 

um aumento de vida útil e a redução de riscos à saúde. 

 

2.1.5 Fluidos Sintéticos 

 

São soluções químicas dissolvidas em água que não contém óleo mineral em 

sua composição. Fornecem redução rápida do calor, boa visibilidade de corte, 
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eficiente controle dimensional e inibidores de corrosão. Porém, não possui alto poder 

lubrificante e essa característica é conhecida como uma desvantagem (DINIZ et al., 

2010). 

Essa variedade de fluidos de corte e suas características diferenciadas, 

segundo Kuram et al. (2012), apresentam algumas vantagens e desvantagens, 

conforme descrito na Tabela 01: 

As vantagens e as desvantagens podem variar dependendo da escolha do tipo 

de fluido de corte. 

 

Tabela 1–Vantagens e Desvantagens dos Fluidos de Corte 

 

Fonte: Adaptado Kuram et al. (2012) (Tradução Nossa). 

2.1.6 Funções dos fluidos de corte 

 

 Óleos Óleo Solúvel Semi-sintético Sintético 

V
a

n
ta

g
e

n
s
 

    
Excelente Lubrificação Boa Lubrificação Boa Refrigeração Boa Refrigeração 

    
Excelente Controle  Boa Refrigeração Bom Controle  Excelente Controle 

de Oxidação  de Oxidação Microbiano 

    

  Bom Controle Microbiano Não Inflamável 

    

   Bom Controle de corrosão 

    

   Redução de problemas  

      de espumas 

D
e
s

v
a

n
ta

g
e

n
s
 

    
Baixa Refrigeração Problemas com controle  Espuma Facilmente Pobre Lubrificação 

 de Oxidação   

    
Risco de incêndio Crescimento Bacteriano Estabilidade afetada  Facilmente contaminada por 

  pela dureza da água por fluidos de  

   outras máquinas 

    
Surgimento de névoa  Perdas com a evaporação Facilmente contaminada   

e espuma  por fluidos de   

  outras máquinas  
Limitado a baixa     

velocidade de corte       



11 
 

Segundo Rabeintein et al., 2009, durante os processos de usinagem, como 

torneamento, fresamento, perfuração e eletroerosão entre outros, a principal função 

dos fluidos de corte é a refrigeração e/ou lubrificação adequada da região de contato 

peça – ferramenta, impactando diretamente na vida útil da ferramenta e na qualidade 

da superfície da peça usinada. Os metais tendem a sofrer corrosão e os fluidos de 

corte atuam propiciando uma proteção anticorrosiva (RAO et al., 2011). 

As principais funções dos fluidos de corte são: 

 

 ação refrigerante: o aumento da temperatura durante o processo de usinagem 

é uma característica comum devido a velocidade de corte, ocasionando danos 

à peça (DEBNATH et al., 2014). 

Nos processos de torneamento, pode-se destacar que 70% do calor gerado, 

fica retido no cavaco, importante característica da ação refrigerante. 

Os requisitos exigidos de um fluido de corte que possua essa função é que 

tenha baixa viscosidade para que flua com facilidade, tenha capacidade de 

“molhar” totalmente o metal para gerar um contato térmico eficiente, e que 

tenha alta condução térmica. A ação mais exigida de um fluido de corte 

refrigerante, em grande parte das operações de usinagem, é aumentar a vida 

útil da ferramenta (DINIZ et al., 2001); 

 

 ação lubrificante: a ação lubrificante além de lubrificar as regiões de contato, 

diminui a adesão e abrasão nas superfícies usinadas, reduzindo o atrito e 

consequentemente o calor produzido pelo atrito (SOCOVIÉ; MIJANOVIÉ, 

2001). 

Para que um fluido de corte seja um bom lubrificante, ele precisa resistir a 

temperaturas e pressões elevadas sem vaporizar, ter boa propriedade anti-

soldantes e anti-fricção, e ter a viscosidade correta, permitindo a circulação do 

fluido de forma fácil e garantindo a aderência do fluido às superfícies da 

ferramenta (DINIZ et al., 2001); 

 

 limpeza da região peça – ferramenta e remoção de cavacos: garantir a 

capacidade de limpeza, retirando os cavacos da região trabalhada e na 

hipótese de processos de retificação, minimizando a disposição do entupimento 

dos poros do rebolo no decorrer da operação de corte. Essa característica vai 
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depender da viscosidade e vazão do fluido de corte utilizado, além do tipo de 

operação realizada e do tipo de cavaco formado (BIANCHI et al., 2003). 

 

2.1.7 Aditivos encontrados nos Fluidos de Corte 

 

Além de refrigerar e lubrificar, os fluidos de corte devem ter outras propriedades 

que produzirão, a níveis operacionais, melhores resultados. Em alguns casos é 

necessária a utilização de alguns aditivos nos fluidos de corte, seja para mudar a sua 

característica alterando a sua composição, ou para conferir alguma propriedade 

desejada. Os mais comuns são os antioxidantes, os biocidas e os aditivos de extrema 

pressão, que interagem quimicamente com a extensão metálica e criam uma película 

que diminui o atrito (PNUMA, 2005). 

Os antiespumantes evitam a formação das espumas que bloqueiam a visão da 

região de corte e causam o comprometimento da função refrigeração. Os 

emulsificantes proporcionam estabilidade para a emulsão, minimizando a tensão 

superficial e formam uma película na interface óleo-água. Os inibidores de corrosão 

protegem contra a corrosão da peça, da ferramenta e da máquina. Os aditivos de 

extrema pressão, formam uma película protetora na superfície metálica conferindo 

lubrificação adicional em operações mais severas (SANTOS; SALES, 2007). 

A Tabela 2 apresenta um resumo das funções de alguns dos aditivos 

encontrados nos fluidos de corte: 

 

2.1.8 Biocidas 

 

Historicamente, os problemas de contaminação dos fluidos de corte têm se 

apresentado como um infortúnio nos processos de usinagem, especialmente devido 

às potenciais complicações adversas à saúde e consequências sobre o desempenho 

do fluido nos processos de usinagem (BAKALOVA et al., 2014). 

Os biocidas atuam na prevenção do surgimento de microrganismos no fluido 

de corte. A maneira mais fácil de tratar sistemas excessivamente contaminados com 

microrganismos é anular o seu desenvolvimento. Segundo Passman, (2002), esse é 

o principal argumento para a utilização de biocidas em processos de usinagem, e 

mesmo a afirmação de que não existe nenhum biocida que seja universalmente eficaz, 

sua utilização cresce à medida em que os problemas ocasionados pela contaminação 
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bacteriana do fluido de corte expandem. Os riscos ocupacionais causados pela 

utilização dos biocidas não são consideravelmente diferentes dos riscos existentes 

pelo uso de outros produtos químicos. 

 

Tabela 2 - Aditivos encontrados nos fluidos de corte 

ADITIVOS FUNÇÃO COMPOSTO QUÍMICO 

    Catiônicos 

Emulsificante Proporciona estabilidade para a emulsão Aniônicos(sulfonados) 

   Não iônicos ( trietanolamina, 

   poliglicoleter,  alifenoloxietileno. 
     

    Nitritos 

Inibidores de corrosão Proteção contra a corrosão da peça Aminas  

  e ferramenta Boratos 
      

    Formaldeído 

Biocidas Prevenção do desenvolvimento Fenol 

  de microrganismos no fluido de corte Triazinas 

    Isotiazolinas 

    Parafinas Cloradas 

Aditivos Extrema Formação de película protetora na superfície Compostos de enxofre 

Pressão metálica melhorando a lubrificação Compostos de fósforo 

  e evitando o desgaste Oleos minerais e graxas  
     

    Álcool 

Humectantes e Estabilização do concentrado Fosfato 

Estabilizadores   Poliglicolis 
     

    Silicones 

Anti-espumante Evita a formação de espumas Ésteres graxos 

   Hidrocarbonetos de alto 

    peso molecular 

  Eliminam e previnem a formação    

Complexantes deincrustacões Compostos Orgânicos Diversos 
     

Outros (detergentes,   Compostos diversos 

dispersantes, etc.)     

Fonte: PNUMA, 2005. 

Os níveis de concentração dos biocidas devem ser cuidadosamente 

monitorados para garantia sua eficácia, por essa razão testes rápidos e 

economicamente viáveis devem ser realizados. Fabricant et al., (1994), utilizou 

bactérias com um plasmídeo que lhe conferiram luminescência, para testar a 
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eficiência das concentrações dos biocidas e concluiu que as cepas utilizadas por ele 

foram eliminadas do sistema mesmo com a utilização de biocidas nas concentrações 

abaixo do que o fornecedor sugere. 

Os biocidas operam agindo nos componentes celulares funcionais, 

especialmente na parede celular, no citoplasma e seus componentes. A composição 

química dos biocidas determina o ingresso a esses alvos, da mesma maneira que as 

interações com o conteúdo extracelular, morfologia e composição química das células, 

sendo necessária a homogeneização do líquido para a ação completa do biocida 

sobre os microrganismos (KINNIMENT; WIMPENNY, 1990). 

Um dos problemas encontrados na utilização dos biocidas é escolher o biocida 

adequado e calcular a quantidade necessária a ser utilizada. Pode ocorrer tolerância 

e consequentemente o surgimento de espécies resistentes aos compostos do biocida 

(BAKALOVA et al., 2014). Tal resistência pode ser apenas uma adaptação e perdida 

em curto período ou ser disseminada geneticamente por meio de plasmídeos. Um 

exemplo de resistência transferida é a resistência ao formaldeído que implica na 

diminuição da eficiência do Biocida (HEINZEL, 1998). 

Os plasmídeos são elementos genéticos extra cromossômicos que são 

encontrados no citoplasma. São circulares, enovelados, autoduplicáveis e seu 

tamanho pode variar de pequenos para grandes e complexos. Os plasmídeos 

possuem várias propriedades, dentre elas a capacidade de transferir material genético 

durante a conjugação, compartilhando assim, importantes funções como, por 

exemplo, fatores de virulência e resistência a antimicrobianos e a metais pesados 

(MOREIRA et al., 2010). 

Um dos primeiros relatos da utilização do formaldeído como antimicrobiano foi 

no ano de 1886 e a partir desse momento sua utilização vem expandindo. Como 

consequência dessa utilização desgovernada, o número de problemas relacionados a 

resistência dos microrganismos também aumentou (SANDOSSI et al., 2001). 

 

2.1.9 Problemas ambientais 

 

Os processos produtivos industriais podem gerar impactos envolvendo riscos 

ambientais e ocupacionais. Os fluidos de corte, em virtude de sua composição, 

requerem tratamentos adequados de seus resíduos para que não causem impactos 

ao meio ambiente. Dependendo da quantidade e o local de descarte do resíduo, 
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poderá resultar em contaminação/poluição do meio ambiente (BARADIE, 1996). 

Alguns problemas de descarte dos fluidos de corte podem ser minimizados com 

o tipo de equipamento e destinação correta. O impacto dos fluidos de corte em relação 

a sua degradação e descarte final pode se tornar um grande problema. Uma das 

alternativas para redução de custos e favorecer os problemas de poluição é a 

reciclagem. Os fluidos de corte podem passar por esterilização para a remoção dos 

contaminantes, filtração, separação, porém a realização de testes para encontrar um 

tratamento satisfatório se faz necessário (BARADIE, 1996). 

A regulamentação do descarte de resíduos defluidos de corte ocorre por 

determinação da RESOLUÇÃO DO CONAMA N. 313/2002. O Inventário de Resíduos 

é um banco de dados que contém todos os resíduos gerados em uma determinada 

região geográfica. De acordo com a Resolução n. 313/2002 do CONAMA, o Inventário 

Nacional é: "o conjunto de informações sobre a geração, características, 

armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e 

disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país". 

As preocupações ambientais e as regulamentações, no que se refere à 

contaminação e poluição do meio ambiente, ampliam a busca por alternativas que 

minimizam ou até substituem as técnicas existentes. Debnath et al., (2014), revisou a 

evolução de fluidos de corte de base biológica, os de base de óleos vegetais, os 

minerais, as técnicas de corte a seco, a técnica da Mínima Quantidade de Lubrificante 

(MQL) e o resfriamento criogênico, e observou que o corte seco se torna favorável no 

que se refere ao ponto de vista ambiental e ainda assegura uma condição adequada 

aos trabalhadores. Em contrapartida, a usinagem a seco limita o processo de 

fabricação pela geração de calor durante a usinagem por exemplo. 

A contaminação de água potável por fluido de corte é bastante incomum, porém 

Rella et al. (2002) realizou um estudo de identificação dos componentes desse 

contaminante. Os resíduos de fluido de corte encontrados foram provenientes do 

processo de fabricação dos tubos que foram utilizados na construção da tubulação 

que serviria para transporte de água. Não houve nenhum dano no que se refere à 

saúde dos moradores, porém para a eliminação dos resíduos, foi necessária a 

instalação de linhas de vapores para a completa eliminação dos fluidos de corte 

presentes. 

A utilização dos fluidos de corte apresenta riscos sobre o ambiente e 

operadores, e existem métodos de realizar a caracterização dos parâmetros 
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ecológicos como pode ser visto na Figura 1. O autor relata a importância da destinação 

correta dos resíduos para diminuir os impactos causados no meio ambiente 

minimizando possíveis problemas de poluição na água e no solo (SOCOVIC; 

MIJANOVIC, 2001). 

 

 

Fonte:Socovic; Mijanovic ( 2001), (Tradução Nossa). 

 

Uma metodologia utilizada para minimizar os efeitos dos poluentes no meio 

ambiente é a fitorremediação, que utiliza plantas para a eliminação de resíduos 

contaminantes como óleo e metais. Garcia et al., (2012), utilizou milho em seus 

trabalhos para a minimização dos resíduos resultantes de fluidos de corte. Os testes 

obtiveram resultados satisfatórios, diminuindo significativamente: a demanda química 

de oxigênio, pH e a quantidade de hidrocarbonetos presentes. 

Conforme Greeley; Rajagopalan, (2003), para cada dólar gasto com a aquisição 

de fluidos de corte, 11 são gastos na gestão dos resíduos decorrentes de sua 

utilização, seja para tratamento ou eliminação. Calcula-se também que a utilização e 

a gestão dos fluidos de corte contribuem cerca de 12% dos custos do processo de 

usinagem. 

2.1.10 Problemas Ocupacionais 

 

Figura 1 - Caracterização dos fatores ecológicos dos fluidos de corte 
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Segundo Lewis et al (2001), problemas ocupacionais associados aos fluidos de 

corte são documentados em relatórios como a exposição à névoa formada durante a 

utilização dos fluidos. Problemas respiratórios como asma e hipersensibilidade aos 

compostos estão relacionados à frequente exposição aos aerossóis. 

Os problemas ocupacionais associados aos fluidos de corte estão basicamente 

relacionados com a doença propriamente dita, como a toxemia e alergia, as quais são 

doenças infecciosas que podem ocorrer se houver o contato do patógeno com o 

hospedeiro suscetível. A toxemia resulta na intoxicação pelo excesso de toxinas 

liberadas pelo agente infeccioso. E a alergia ocorre quando apenas algumas 

moléculas do agente infeccioso estimulam a resposta imune do indivíduo exposto 

(PASSMAN, 2002). 

Segundo Lee; Chandler (1940), a contaminação por microrganismos nos fluidos 

de corte, durante os processos de usinagem, foi o grande causador de problemas no 

que se refere a despesas com a sua substituição e o seu descarte prematuro. Pois os 

fluidos de corte contaminados desenvolviam forte odor, relatado como azedo, 

problemas dermatológicos, com o aparecimento de nódulos avermelhados e 

inflamados, e a interferência nos resultados desejados ao final do processo. 

Conforme Bennett (1983), as doenças ocupacionais associadas aos fluidos de 

corte não eram facilmente diagnosticadas devido à falta de literatura e dificuldade de 

formação de grupos de estudo de trabalhadores, grandes o suficiente para gerarem 

dados estatísticos. Relata também a ausência de informações dos compostos 

químicos presentes. 

Suspensas no ar em forma de partículas, os bioaerossóis podem conter 

diversos tipos de microrganismos prejudiciais a saúde do homem. Park et al (2010) 

realizou um estudo em fábricas que utilizavam fluidos de corte nas quais amostras de 

ar do local eram verificadas para analisar a quantidade de biaerossóis presentes. Os 

resultados sugerem que os bioaerossóis em indústrias com operações que utilizam 

fluidos de corte deveriam ser controlados para minimizar os problemas respiratórios 

dos trabalhadores. 

Alguns problemas cutâneos ocasionados por trauma mecânico, causados por 

cortes na pele a partir de cavacos de metal, são comuns e podem resultar em uma 

infecção, pois os fluidos de corte podem estar contaminados com microrganismos. 

Sobretudo, os microrganismos encontrados em fluidos de corte são classificados 

como bactérias aeróbias, anaeróbias e fungos. O desenvolvimento desses 
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microrganismos ocasionam a separação da emulsão e consequentemente seu poder 

de lubrificação e de proteção à corrosão da peça são comprometidos (RAO et al., 

2011). 

 

2.2 Microrganismos presentes nos fluidos de corte 

 

Durante os processos de usinagem, os fluidos de corte são aplicados na região 

da ferramenta/peça, seja por tanque individuais de menor volume ou reservatórios de 

grandes volumes com milhares de litros que alimentam a máquina. O fluido de corte 

incide sobre a peça a ser trabalhada e em seguida retorna ao tanque de 

armazenamento onde é recirculado. Os concentrados de óleos quando fornecidos ao 

cliente, são livres de qualquer tipo de contaminação, porém a circulação aberta nos 

sistemas e o comportamento dos operadores contribuem para contaminação da 

emulsão (TANT et al, 1956). 

Os fluidos de corte a base de água minimizam os problemas em relação a 

refrigeração da região peça/ferramenta, porém estão mais suscetíveis aos ataques 

microbianos. Além disso, os fluidos de corte sofrem a contaminação por meio dos 

próprios operadores que descartam em seus equipamentos de trabalho alguns 

resíduos de alimentos, bebidas e até mesmo o contato com a pele do operador pode 

contaminar os fluidos de corte (DILGER et al.,2005). 

Os fluidos emulsionáveis apresentam um ambiente químico e físico favorável 

para o crescimento de microrganismos, no que se refere à energia necessária para 

manutenção do metabolismo; a existência de componentes orgânicos e sais são a 

fonte ideal de nutrientes, e o pH em torno de 9,5 propicia um ambiente 

extraordinariamente favorável para a absorção dos nutrientes necessários para a 

manutenção da vida bacteriana (BIANCHI et al., 2014). 

As colônias de bactérias presentes em fluidos de corte contaminados são 

microrganismos pequenos para serem vistos sem o auxílio de um equipamento 

específico. Incluem-se também, neste grupo, os fungos, os protozoários, algas e os 

vírus, sendo necessário a utilização de um microscópio (TORTORA et al., 2012). 

Alguns microrganismos produtores de lipase orgânica foram rastreados em 

áreas contaminadas por hidrocarbonetos e solventes orgânicos, o que afirma a 

adaptação desses seres (ABDOLLAHI; HEIDARI, 2014). 

Segundo Passman (2004), existem dois tipos de microrganismos mais 
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comumente encontrados nas contaminações dos fluidos de corte: 

 fungos: os fungos, conforme a Figura 2, são organismos eucariotos que 

possuem núcleo definido e DNA, circundado por membrana celular. Podem ser 

unicelulares ou multicelulares. O exemplo mais comum são os bolores 

(TORTORA et al., 2012); 

Fonte: Carvalho, 2010. 
 

 bactérias: as bactérias são organismos procariontes que não possuem núcleo 

definido, são moderadamente simples e unicelulares. Sua nutrição ocorre por 

meio de compostos orgânicos e inorgânicos (TORTORA et al.,2012). 

No momento em que ocorre a inoculação bacteriana em um meio de 

crescimento, seja acidental ou proposital, e se realiza a contagem dessa população 

em períodos regulares, é possível construir a representação gráfica da curva de 

crescimento bacteriano, demonstrando o crescimento das células bacterianas em 

função do tempo (TORTORA et al., 2012). 

A reprodução das bactérias ocorre via progressão geométrica, por essa razão 

a expressão é apresentada em logaritmo (log) da quantidade de microrganismos pelo 

período gasto para a multiplicação (CARVALHO, 2010). 

Existem quatro fases básicas de crescimento celular bacteriano: a fase lag, a 

fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular (Figura 3). 

A fase lag é o período de adaptação ao meio, caracterizado pela latência e alta 

atividade metabólica. Essa fase pode durar de algumas horas a alguns dias e esse 

tempo vai depender da bactéria e do meio onde esses microrganismos foram 

inoculados (CARVALHO, 2010). 

Figura 2 - Fungos 
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A fase log é a fase exponencial do crescimento bacteriano, no qual as células 

começam a se dividir e ocorre o aumento do número de células jovens e 

consequentemente o esgotamento dos nutrientes, limitando a multiplicação 

bacteriana e dando início a fase estacionária (CARVALHO, 2010). 

 

 

Fonte: Tortoraet al., 2012 

 

Na fase estacionária, o número de células mortas é equivalente ao número de 

células novas, ocorrendo à estabilização da população (TORTORA et al., 2012). 

A fase de morte celular apresenta um número maior de células mortas, 

ultrapassando o número de células viáveis, dando fim ao ciclo microbiano (TORTORA 

et al., 2012). 

A parede bacteriana é uma das principais estruturas, pois mantém resistência 

mecânica aos diferenciais de osmolaridade entre os meios interno e externo, além de 

ser o responsável por manter a forma bacteriana. Além de que, sua composição 

diferencia os grupos primários de diferenciação bacteriana: as Gram positivas, e as 

Gram negativas (CARVALHO, 2010). 

Nos compartimentos que armazenam os fluidos de corte que estão 

contaminados, ocorre a formação de uma película fina que se forma na superfície do 

líquido, facilitando a adesão bacteriana. Essa estrutura é denominada biofilme (ORTIZ 

et al.,1989). 

Biofilme é uma comunidade de microrganismos que pertencem a uma ou mais 

Figura 3 - Curva de crescimento bacteriano 
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espécie e se fixam uns aos outros numa matriz de polímero extracelular. Podem ser 

formadas em qualquer superfície e propagam várias ações biológicas como a 

produção de fatores de virulência e esporulação. O biofilme pode estar relacionado a 

infecções humanas (KINNIMENT; WIMPENNY, 1990) 

Sulliman (1997) realizou um experimento com fluidos de corte para identificar 

os organismos presentes nas amostras coletadas em oficinas. A Tabela 03apresenta 

a análise de 55 amostras, sendo que 35 amostras apresentaram contaminação 

apenas por bactéria, 18 amostras apresentaram contaminação por fungos e bactérias, 

enquanto 2 amostras não estavam contaminadas: 

Fonte: Sulliman, 1997. 

 

Conforme Rabenstein et al.; (2009), as bactérias se desenvolvem em maior 

número em relação aos fungos. O método utilizado foi a contagem de Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC). As contagens das culturas bactérias permaneceram 

entre 106 UFC/ml e 107UFC/ml. Após um período de crescimento, não era mais 

possível a detecção dos fungos, como mostrado na Figura 4: 

 

 

Fonte: Rabenstein et al.; 2009 

Tabela 3 - Padrão e frequência de ocorrência de bactérias e fungos em fluidos de 
corte. 

Figura 4 - Desenvolvimento de contaminação microbiana nos fluidos de corte 
utilizados em fábrica 
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2.3 Classificação das Bactérias 

 

As bactérias são classificadas morfologicamente como gram-positivas e gram-

negativas (PASSMAN; ROSSMOORE, 2002; BENNETT, 1956). 

Até a segunda metade do século XIX, quando as bactérias começaram a ser 

aventadas como causa de patologias humanas, observavam-se as bactérias apenas 

no tocante à forma. Entretanto, em 1884, um médico dinamarquês, Hans Christian 

Gram, idealizou uma técnica de coloração que ficou conhecida como “coloração de 

Gram”, sendo esta utilizada até os dias atuais como a mais importante coloração em 

microbiologia. Esta técnica é utilizada para diferenciar as bactérias não só quanto à 

forma, mas, também, quanto à sua habilidade de ser corada pelo corante de Gram 

(cristal violeta) e não ser descorada quando tratada com álcool. São denominadas 

Gram-positivas as que mantêm o corante e Gram-negativas as que perdem o corante 

após o tratamento com álcool, diferenciando-as em relação à composição química, 

estrutura, fisiologia, metabolismo e patogenicidade. 

A investigação sobre a contaminação bacteriana deve ser iniciada pela 

identificação e isolamento dos microrganismos presentes nos fluidos de corte, 

utilizando tradicionalmente a técnica de placa de ágar com meio de cultura nutriente, 

seguido por morfologia microscópica (ALEYN; BARR, 1998). 

Utiliza-se uma lâmina de vidro onde o material é fixado pelo calor e é recoberto 

por uma sequência de corantes e uma solução descorante que remove a parede de 

uma das células, diferenciando assim pela cor ao final, em que as bactérias gram-

positivas apresentarão coloração violeta escura ou purpura e as gram-negativas 

perdem essa coloração, conforme Figura 5 (TORTORA et al., 2012). 

Fonte: Tortora et al., 2012. 

Figura 5 - Técnica de coloração de gram. 
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A técnica de coloração de Gram compreende as seguintes etapas: 

1 - preparara lâmina de vidro com o produto a ser observado (esfregaço); 

2 - fixar o esfregaço na lâmina utilizando um bico de Bunsen; 

3 - com a lâmina em um suporte, cobrir a superfície com solução de cristal; 

violeta por 1 minuto; 

4 - lavar com água corrente; 

5 - cobrira superfície da lâmina com solução Lugol durante 1 minuto. Lavar 

novamente com água; 

6 - lavar a superfície da lâmina com solução álcool-acetona até que não haja 

mais desprendimento de cor violeta, aproximadamente dez segundos ou 

menos. Lavar com água corrente; 

7 - cobrir a superfície com o contra corante Fucsina durante 1 minuto. Lavar 

com água corrente; 

8 - aguardar até que o esfregaço esteja completamente seco; 

9 - com auxílio do óleo de imersão, visualizar a lâmina no microscópio 

utilizando a objetiva 100x (MOREIRA et al.; 2015). 

 

2.4 Identificação dos Microrganismos 

 

O primeiro passo da investigação dos microrganismos presentes nos fluidos de 

corte é o seu isolamento e sua identificação. Habitualmente as técnicas de inoculação 

em meio de cultura ágar nutriente, seguido por meios seletivos e classificação 

morfológica microscópica são empregadas para a identificação dos microrganismos 

(TORTORA et al., 2012). 

Os meios de cultura utilizados em experimentos precisam estar livres de 

qualquer tipo de contaminação para que não aconteça um falso positivo. Moscovo et 

al., (2012) utilizou, meios de cultura esterilizados por 21 minutos a 121º C em seus 

experimentos. 

Para a identificação de fungos presentes nos fluidos de corte Morton et al., 

(2001) recomenda a inoculação da amostra em placas de petri contendo ágar de 

extrato de malte e um período de incubação de quatorze dias a 25º C, contudo também 

observou que em suas amostras os fungos apresentaram crescimento em ágar 

nutriente. O autor recomenda que, para a identificação de bactérias presentes nos 

fluidos de corte, sejam utilizadas placas de petri contendo meio de cultura ágar 
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nutriente, que após a inoculação sejam incubadas a 32º C. 

A Tabela 04 apresenta fungos isolados a partir de fluidos de corte utilizados. 

Algumas espécies encontradas como, Acremonium, Aspergillus, Cândida, Fusarium, 

Penicillium espécies de Saccharomyces são fungos relativamente mais comuns de 

serem encontrados. Os outros fungos listados aparecem com menor frequência 

(PASSMAN, 2002). 

Tabela 4 - Fungos isolados a partir de fluidos de corte 

 

Fonte: Passman, 2002 

A Figura 6 mostra a análise de 100 amostras de fluido de corte, dos quais 26 

espécies de microrganismos foram identificadas. Apresenta algumas espécies 

isoladas de bactérias potencialmente patogênicas a partir de emulsões de fluidos de 

corte usados. O autor ressalta a importância da identificação desses microrganismos 

devido a sua patogenicidade e a possibilidade de causar infecções nos trabalhadores, 

apesar de muitos dos agentes citados não serem encontrados frequentemente nas 

amostras analisadas.  A metodologia utilizada para identificação deu-se por meio do 

emprego de procedimentos bacteriológicos de rotina, utilizando meio de cultura 

seletivo, sendo que alguns organismos não foram identificados por meio dessa 

metodologia (TANT et al., 1956). 

Existem algumas metodologias específicas para a identificação de 

microrganismos, como genotipicamente ou fenotipicamente, ou seja, por meio do 

gene ou morfologia respectivamente. Gast et al., 2001, realizou as duas metodologias 

de identificação, e observou que algumas espécies que foram identificadas pelo 

genótipo não foram possíveis de serem identificadas pelas culturas em placas e 

métodos de coloração de gram. 

A técnica frequentemente utilizada para mensurar as populações de bactérias 

é a contagem de colônias em placas. Esse método mensura as células viáveis e 

necessita de no mínimo 24 horas ou mais para que as colônias formadas sejam 
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visíveis, e como essas colônias nem sempre são resultantes de uma única bactéria, 

podendo até ser de um fragmento, são denominadas Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC). Uma amostra pode conter uma grande quantidade de 

microrganismos e, se inoculada em uma placa, seria impossível realizar a contagem 

de UFC. Para reduzir essa concentração, a diluição sucessiva da amostra é a técnica 

frequentemente utilizada. Essa técnica é conhecida como diluição seriada (TORTORA 

et al., 2012). 

Figura 6 - Organismos isolados a partir de 100 amostras de fluido de corte 

 

Fonte: Adaptado de Tant, 1956 

Lee (1940) utilizou a técnica de diluição seriada para facilitar a contagem de 

microrganismos em suas amostras e observou que a contagem bacteriana aumentava 

rapidamente mesmo nas emulsões recentemente preparadas, observando que as 

amostras raramente apresentavam contagem inferior a 15 milhões de bactérias por 

ml. Não utilizou o método de contagem por UFC e sim o de contagem direta de 
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microrganismos por meio da Câmara de Neubauer. 

A diluição seriada consiste em diluir sucessivamente e reduzir a concentração 

de uma amostra. Quando realizada em série, amplia drasticamente o fator de diluição. 

Esse tipo de diluição é frequentemente utilizado em experimentos ou testes que 

necessitam de solução altamente diluídas com extrema precisão, como aquelas que 

apresentam alta concentração de microrganismos (HILL, 1969). 

Caso uma amostra possua 10.000 bactérias por mililitro e 1ml for inoculado em 

uma placa, na teoria 10.000 colônias deveriam crescer nesse meio de cultura. 

Tornando impossível a contagem das colônias. A diluição dessa amostra em um tudo 

de 9mL faria com que cada mililitro inoculado em uma placa, apresentasse a contagem 

de 1.000 colônias e assim sucessivamente (TORTORA et al., 2012). 

 

2.5 Tratamentos Utilizados nos Fluidos de Corte 

 

Alguns métodos de reutilização e tratamentos dos fluidos de corte podem variar 

de simples tanques de decantação para complexos sistemas de filtração e purificação. 

Esses métodos podem solucionar problemas de eliminação de resíduos, diminuindo 

custos e auxiliando nas questões de poluição. Um sistema de reciclagem em circuito 

fechado pode recuperar até 90% do fluido de corte que seria descartado (BARADIE, 

1996). 

Conforme Cheng et al (2005), muitos estudos foram realizados na tentativa de 

tratamentos dos fluidos de corte.  A maioria destes estudos foram realizados por 

Sutton e Mishra (1994) e Kim et al., (1989), e todos os trabalhos foram realizados em 

conjunto com indústrias automotivas, por utilizarem uma grande quantidade de fluido 

de corte por dia. Em alguns casos para eliminar os microrganismos dos fluidos de 

corte são utilizadas estações de tratamentos que possuem algumas etapas como 

separação por gravidade, quebra da emulsão, floculação, clarificação, filtração. Os 

tratamentos físicos, químicos e biológicos, estão listados na Figura 7 e necessitam de 

várias fases para a realização do tratamento total dos resíduos. 

Entretanto, um único fluido de corte pode conter até 60 diferentes tipos de 

componentes e, um exemplo de complexidade enfrentado no tratamento de águas 

residuais de processos que utilizam os fluidos de corte é que não se tem a composição 

exata dos óleos. Essa determinação não é possível porque substâncias de 85-95% 
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de pureza são utilizadas nos fluidos (RABENSTEIN et al., 2009). 

Algumas metodologias foram empregadas na tentativa de diminuir as 

contaminações causadas por microrganismos, como a pasteurização, a filtração e a 

centrifugação, as quais são procedimentos tidos como barreiras físicas empregadas 

na redução de microrganismos. Os biocidas são empregados como barreira química. 

Porém, em alguns casos, os métodos de controle possuem algumas limitações, 

podendo citar o caso da pasteurização que não atinge a temperatura necessária para 

a eliminação de algumas espécies de bactérias (JOHNSON; PHILLIP, 2002). 

Segundo Queissada et al.; (2012), os efluentes que contêm óleos são os mais 

difíceis de serem tratados devido à sua alta variedade e complexidade dos compostos 

presentes neste tipo de rejeito. Entre os tratamentos existentes, os biológicos são os 

que concedem maior versatilidade econômica e apresentam resultados eficazes 

quando utilizados no controle de microrganismos. O autor utilizou amostras de 

efluentes de uma metalúrgica no Vale do Paraíba em São Paulo que foram tratadas 

biológicamente com microrganismos selecionados, o Epicoccum nigrum e 

Cladosporium sp, que foram utilizados em um reator. O tratamento foi realizado 

durante 7 dias a 28 ºC. Observou-se a melhora na demanda química de oxigenio 

sendo um parâmetro indispensável que avalia a quantidade total de componentes 

oxidáveis, dos fenóis totais, óleos e graxas e da determinação do oxigênio dissolvido. 

Figura 7 - Tipos de Tratamentos dos Fluidos de Corte 

Fonte: Adaptado de Cheng et al., (2005) 

Veillette et al., (2004) aplicou esvaziamento, limpeza e a substituição do fluido 
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de corte no sistema estudado. Entretanto, mesmo após uma ampla limpeza, verificou-

se a permanência de uma carga bacteriana residual significativa, capaz de semear o 

sistema dentro de 12 horas. Métodos de controle ineficientes, presença de biofilmes 

e regiões de difícil acesso para limpeza podem justificar a rápida contaminação pós-

limpeza.    

Kobya et al., (2008), utilizou eletrocoagulação para tratamentos de resíduos de 

fluidos de corte. A técnica consiste em posicionar os contaminantes sobre fortes 

campos elétricos, favorecendo algumas reações com ganho ou perda de elétrons, no 

qual ocorre a formação de grumos insolúveis coagulados, que facilmente serão 

removidos por filtração, sedimentação ou flotação, porém uma pequena fração de 

bactérias que não são eliminadas voltam a contaminar o fluido de corte novamente.  

 

2.6 Utilização de luz ultravioleta para a eliminação de microrganismos 

 

Na tentativa de eliminar os microrganismos e reduzir os problemas associados 

aos métodos tradicionais utilizados, pesquisadores têm apresentado as radiações não 

ionizantes (UV) como alternativa. Esse método vem sendo utilizado para desinfeção 

de agua, obtendo grandes vantagens em relação a métodos químicos, resultando em 

maior eficiência e menor risco de problemas ocupacionais (JOHNSON; PHILLIP, 

2002). A utilização da luz ultravioleta não resulta em qualquer produto indesejado, não 

depende de pH e da temperatura e necessita de menor tempo de contato se 

comparado com outras técnicas. 

Com um comprimento de onda de acima de 1nm, a radiação não-ionizante 

pode causar danos ao DNA das células expostas. O comprimento ideal da onda é 

cerca de 260 nm, isso para aumentar a eficácia de inativação (Figura 8). A luz UV não 

é muito penetrante em líquidos turvos, o que configura uma desvantagem, pois uma 

exposição direta aos raios se faz necessário para que uma eficiência maior seja 

alcançada. Superfícies cobertas não são afetadas (TORTORA et al., 2012). 

A utilização da luz UV é amplamente conhecida pela eliminação parcial de 

microrganismos presentes em superfícies, salas, materiais etc., porém sua eficácia 

depende de alguns fatores, como por exemplo, tempo de exposição, tamanho da 

população, características dos microrganismos e condições ambientais. A utilização 

da radiação UV pode ser uma alternativa para promover o controle ou até mesmo a 

eliminação desses microrganismos, aumentando o tempo de vida útil e diminuindo o 
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descarte dos fluidos de corte no meio ambiente (BIANCHI et al., 2014). 

 

Fonte: Tortora et al., (2012) 

 

Existem várias aplicações para as radiações ultravioletas, tanto na biologia, 

como na física e na química. Um exemplo de utilização seria a desinfecção de águas 

de piscina e de chuva. Wisbeck (2010), avaliou o tratamento de água de chuva por 

radiação ultravioleta. A exposição gerada pelo reator, que operou em processo 

continuo, foi de 60 segundos e as amostras foram analisadas em termos de coliformes 

totais, coliformes termo tolerantes e bactérias heterotróficas, antes e após o 

tratamento quando armazenadas por 24, 48 e 72 horas e analisadas. Os resultados 

foram satisfatórios com inativação de 100 % dos coliformes totais e termo tolerantes. 

Porém as bactérias heterotróficas foram identificadas após 24, 48 e 72 horas do 

tratamento. 

Peppiatt; Shama, (2000), utilizou luz ultravioleta para eliminar as bactérias 

presentes nos fluidos de corte, por meio da confecção de um dispositivo circular com 

lâmpadas UV envoltas por tubos de quartzo. A eficiência do tratamento foi observada 

logo nas primeiras seis a oito horas de utilização, mesmo sendo relatado que apenas 

85% da emissão de radiação era usufruída. 

Bianchi et al., (2014), utilizou a tampa de um reservatório de fluidos de corte 

para acoplar 12 lâmpadas ultravioleta para testar a aplicabilidade da UV na eliminação 

dos fluidos de corte. O sistema foi mantido em funcionamento por 8 horas diárias 

durante 5 dias e posteriormente mantido desligado durante 2 dias. Esse ciclo teve 

duração de 30 dias. Nas fases de controle e do experimento propriamente dito, 

amostras foram coletadas diariamente. As amostras foram inoculadas em ágar 

Figura 8 - Espectro de energia radiante 
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nutriente. Os resultados demonstraram a eficiência da radiação ultravioleta quando 

comparado às fases controle e experimento, conforme a Figura09. 

Johnson; Phillip, (2002) aplicou a luz UV para a desinfecção de fluidos de corte 

em três diluições do óleo (20:1, 30:1 e 40:1) inoculado com concentração inicial de 

107 UFC por ml. Na ausência do tratamento com UV, as culturas permaneceram 

estáveis e em regressão linear quando tratadas com a radiação UV, como demonstra 

a Figura 10. 

Fonte: Adaptado Bianchi et al., 2014 

 

Os resultados obtidos por Johnson; Phillip (2002), demonstram claramente a 

viabilidade da utilização das radiações ultravioletas em aplicações industriais para 

desinfecção de fluidos de corte contaminados com microrganismos.  

Os experimentos de Bianchi et al., (2014), da mesma forma, demostraram que 

a utilização da luz ultravioleta pode ser consideravelmente aplicada no controle 

microbiológico dos fluidos de corte. 

Figura 10 - Redução de concentrações bacterianas - com e sem UV. 

Fonte : Johnson; Phillip (2002) 

Figura 9 - Desenvolvimento de UFC’s 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ESCOLHA DO MÉTODO A SER UTILIZADO 

 

Neste capítulo foi apresentada a estrutura metodológica proposta para a 

realização deste trabalho, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Estrutura Metodológica da Pesquisa 

 

Fonte: Autor 

 

Quanto à estrutura metodológica, a presente pesquisa classifica-se como 

empírica, sendo empregada com a intensão de atrair informações e/ou referências a 

respeito de algum problema para o qual se procura uma resposta, a comprovação de 

uma hipótese ou então esclarecer novos fenômenos ou uma relação entre eles 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 

No que diz respeito à abordagem, a presente pesquisa se classifica como 

quantitativa. Segundo Martins (2012), trata-se de um tipo de pesquisa empírica cujas 

variáveis são mensuradas por meio de valores quantificáveis (números). Segundo 

Kumar (2011), a pesquisa quantitativa é aquela na qual se pretende quantificar a 

variação de um fenômeno, situação ou problema, ou seja, procura-se determinar a 

magnitude dessa variação. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, a mesma se dará de forma exploratória, uma 

vez que se pretende explorar uma área que pouco se conhece, neste caso específico, 

o controle microbiológico nos fluidos de corte utilizando luz ultravioleta. 
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Quanto aos métodos utilizados nesta pesquisa, foi utilizado o experimento, pois 

de acordo com Creswell (2009), um experimento é um método de pesquisa científica 

que visa testar o impacto da variação de determinado aspecto sobre um fenômeno, 

controlando-se todos os demais aspectos que atuem sobre ele. Manipulando as 

variáveis independentes por meio do estabelecimento de níveis, observando o 

resultado obtido na variável dependente. 

Para Kumar (2011), um experimento é uma forma de buscar estudar relações 

casuais na qual o pesquisador provoca uma intervenção em um fenômeno ou situação 

que ele assume que seja a causa de determinado efeito e verifica a mudança 

resultante nesse fenômeno ou situação. 

Segundo Martins (2012), as variáveis independentes são manipuladas pelo 

pesquisador que determina níveis entre elas e analisa o resultado na variável 

dependente. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é fundamental para manter uma 

relação de intimidade com o problema de pesquisa e por este motivo, este trabalho foi 

iniciado por tal pesquisa, objetivando-se, principalmente, identificar os 

microrganismos e as formas de seu tratamento. 

Para a realização dos testes necessários foi feito uma programação baseado 

na técnica de planejamento de experimentos, como segue. 

 

3.2 Planejamento dos experimentos 

 

Para a execução do trabalho foi desenvolvido um planejamento fatorial do tipo 

22, com triplicata no ponto central, usando como resposta (y) a porcentagem de 

redução da quantidade de microrganismos (Redução m.o.) no estado estacionário de 

funcionamento do reator e, como fatores, a quantidade de lâmpadas (x1) e a vazão do 

fluido de corte (x2) no reator. A codificação das variáveis usadas na montagem do 

planejamento fatorial está apresentada na Tabela 5. A resposta foi apresentada como 

o valor médio das amostras coletadas durante o estado estacionário de cada ensaio, 

assim sendo, a porcentagem de redução da quantidade de microrganismos foi uma 

média de até 31 amostras (varia com o ensaio). 

O método dos mínimos quadrados foi usado para a obtenção dos parâmetros 

do modelo e o software usado para tais cálculos foi o Statistica 6.0 for Windows ®. 

Foram testados modelo linear, hiperbólico e quadrado dos fatores com relação à 
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resposta. O modelo quadrático foi testado com apenas um dos fatores, pois como o 

planejamento tem apenas 5 ensaios distintos (5 equações), limita o máximo de 

parâmetros do modelo a quatro. A avaliação do ajuste do modelo foi realizada pela 

metodologia da análise de variância (ANOVA) e para a otimização dos resultados foi 

usada a análise de superfícies de resposta (RSM). Todos estes métodos são 

apresentados em Barros Neto et al., (2007). 

 

Tabela 5 - Variáveis usadas na montagem do planejamento fatorial 

Fatores Níveis 

-1 0 1 

Lâmpadas (quantidade) 1 2 3 

Vazão (L/min) 1 2,5 4 

Fonte: O Autor 

As abordagens estatísticas empregadas na análise deste trabalho objetivaram obter 

maior domínio sobre o estudo realizado e não foram necessários outros tipos de 

análise. 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados materiais comumente empregados em pesquisas em 

microbiologia e equipamento específico que simula a utilização do fluido de corte. A 

seguir são relacionados os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados nos 

experimentos: 

A - Bancada de Teste: equipamento em que foi realizada a circulação do 

fluido de corte, forçando a sua passagem pelo dispositivo com as lâmpadas 

UV. Possui um reservatório inferior com capacidade de 20 litros de 

armazenamento e um reservatório superior com capacidade de 5 litros de 

armazenamento, para garantir a vazão contínua, com lâmpadas ultravioletas 

acopladas, conforme Figura 12. 

B - Timer Analógico: utilizado para ligar a Bancada de Teste e mantê-lo em 

funcionamento pelo período de 8 horas. O timer utilizado foi o analógico da 

Brasfort, conforme Figura 13: 
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Figura 12 - Equipamento específico que 
simula circulação do fluido de corte. 

Figura 13 - Timer Analógico. 

Fonte: Autor. 

Fonte: Autor. 

C - Fluido de Corte: o fluido de corte utilizado neste estudo foi o 

BLASOCUT BC 20 diluído em concentração 5% em água e armazenado 

na bancada de teste; 

D - Alça de inoculação descartável calibrada de 10µl: alça 

descartável para coleta do fluido de corte e inoculação no meio de 

cultura, conforme Figura 14; 

E - Meio de Cultura: o meio de cultura utilizado foi o Meio Ágar Infusão 

de Cérebro e Coração em placas prontas, material nutriente preparado 

para o cultivo de um amplo espectro de microrganismos. Foram 

utilizadas placas contendo 20 ml de meio de cultura da marca BIOCEN 

do Brasil, conforme Figura 15; 

Figura 14 - Alça de inoculação calibrada 10 µl 

Fonte: Autor. 
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Figura 15 - Placas de Petri contendo meio de cultura. 

Fonte: Autor. 

F - Estufa 37ºC: estufa ajustada a temperatura de 37ºC para 

crescimento de bactérias; 

G - Água: o volume de fluido de corte foi mantido em 20,0 litros e sempre 

que necessário o volume foi completado com água; 

H - Caneta Retroprojetor Preta: caneta para marcar na placa as 

colônias que foram contadas; 

I - Lâmpada Ultravioleta: lâmpada Germicida 8 W – Osram. 3 

Lâmpadas confeccionadas em tubo de quartzo especial transparente. As 

lâmpadas possuem interruptores que podem ser acionados 

individualmente, tornando possível o teste sem a utilização de lâmpadas 

UV, com 1 lâmpada, 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas ligadas. O fluido de corte 

é enviado do reservatório inferior até o superior por meio de uma bomba 

e por gravidade passa pelas 3 lâmpadas UV que podem estar ligadas ou 

não.O sistema possui uma proteção para que a radiação permaneça 

apenas no tubo e não corra o risco de atingir os operadores envolvidos 

no processo; 

J - Frascos de Solução Tampão cloreto de sódio-peptona, pH 7,0: 

frascos contendo 90 µl de solução para diluição seriada do fluido de corte 

coletado. 

 

 

 



36 
 

3.4 MÉTODOS 

 

O experimento teve início com o acompanhamento da curva de crescimento 

bacteriano, pois quando se inocula bactérias em meios de cultura líquidos e ocorre a 

contagem bacteriana em intervalos regulares, é possível realizar a representação 

gráfica da curva de crescimento em função do tempo.  

Por meio de um delineamento de experimentos, a variação da vazão e do 

número de lâmpadas foi definido como mostra a Tabela 6: 

Tabela 6 - Fases do experimento 

Condição Lâmpadas Vazão 

1 1 1 litro/ min 

2 3 1 litro/ min 

3 1 4 litros/ min 

4 3 4 litros/ min 

5 2 2,5 litros/ min 

6 2 2,5 litros/ min 

7 2 2,5 litros/ min 

Fonte: O Autor 

Os ensaios foram realizados com o tempo de funcionamento mantido em 8 

horas por dia para um período de 30 dias, para todas as 07condições. Testadas, as 

quais são: 

 

 Condição 01: 1 lâmpada e fluido de corte com vazão de 1 litro por 

minuto; 

 Condição 02:3 lâmpadas e fluido de corte com vazão de 1 litro por 

minuto; 

 Condição 03: 1 lâmpada e fluido de corte com vazão de 4 litros por 

minuto; 

 Condição 04:3 lâmpadas e fluido de corte com vazão de 4 litros por 

minuto; 
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 Condição 05:2 lâmpadas e fluido de corte com vazão de 2,5 litros por 

minuto; 

 Condição 06:2 lâmpadas e fluido de corte com vazão de 2,5 litros por 

minuto; 

 Condição 07:2 lâmpadas e fluido de corte com vazão de 2,5 litros por 

minuto; 

As baterias de ensaios, para todas as condições citadas acima, foram 

realizadas de acordo com as seguintes etapas: 

 

 Etapa 01 – Equipamento: em todas as condições, o equipamento 

específico permaneceu em funcionamento por um período de 8 horas. 

Utilizou-se um Timer analógico para manter o equipamento em 

funcionamento. 

 Etapa 02 – Preparo do meio de Cultura: para a utilização do meio BHI-

Ágar como o meio de crescimento, dissolveu-se o meio em água 

purificada e esterilizou-se por 40 minutos a 121ºC. Aguardou-se até que 

a temperatura atingisse 45ºC e em uma cabine de fluxo laminar, realizou-

se a distribuição do meio em placas de Petri. Posteriormente verificou-

se a esterilidade do meio e armazenou-se até o momento do uso em 

câmara fria (2 a 8ºC). 

 Etapa 03 - Preparo da Solução Tampão cloreto de sódio-peptona, 

pH 7,0, como segue: 

Matéria prima: fosfato de potássio monobásico 3,6 g, fosfato dissódico 

desidratado 7,2 g, cloreto de sódio 4,3 g Peptona (carne ou caseína) 1,0 

g e água purificada 1000 mL. 

Procedimento: após formulação, esterilizou-se em autoclave a 121ºC por 

45 minutos. Distribuiu-se o volume de 90µl em frascos estéreis. 

Armazenou-se em câmara fria até o momento do uso (2 a 8ºC). 

 Etapa 04– Coleta e inoculação da amostra: com o auxílio da alça de 

inoculação estéril (10 µm), após o período de funcionamento do 

equipamento, uma amostra foi coletada e transferida para o tubo 

contendo a solução tampão cloreto de sódio-peptona. Após a 

homogeneização da amostra, utilizando uma alça estéril, transferiu-se 
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10 µl para uma placa de BHI-Ágar realizando a técnica de esgotamento, 

que consiste em introduzir uma alça de inoculação estéril no líquido que 

contém os microrganismos e espalhar em forma de estrias na placa com 

o meio de cultura (TORTORA et al., 2012); 

 Etapa 05 – Incubação: posteriormente a etapa de inoculação, as placas 

foram incubadas em estufa regulada para a temperatura de 37ºC por um 

período de 48 horas; 

 Etapa 06 –Contagem das colônias: após o período de incubação as 

placas foram retiradas da estufa e com o auxílio de uma caneta piloto 

efetuou-se a contagem das colônias bacterianas. 

 

Em todas as condições, durante os 30 dias de coleta de amostras, essas etapas 

foram realizadas. Entre uma etapa e outra, as lâmpadas eram desligadas por alguns 

dias e aguardava-se o crescimento das bactérias, realizando acompanhamento pela 

contagem das colônias. Quando atingiam um crescimento satisfatório, ou seja, a curva 

de crescimento atingia a fase estacionária, as lâmpadas e a vazão eram calibrados 

de acordo com a condição a ser testada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Figura 16 são apresentadas as curvas de comportamento do sistema 

durante a operação, comparando todas as condições do experimento com a curva de 

crescimento que foi obtida inicialmente para acompanhar o desenvolvimento dos 

microrganismos. 

 

Figura 16 - Curvas de comportamento do sistema durante a operação do reator. 

 

A curva de crescimento durante a fase exponencial, no qual as células 

começam a se dividir e ocorre o aumento do número de células jovens, sofreu uma 

queda no período do dia 20, devido ao abastecimento para manter o volume de 20 

litros do equipamento utilizado. Utilizou-se água potável, que é tratada com cloro e 

provavelmente ocasionou uma queda considerável no número de colônias 

bacterianas. Observa-se que passado um período de 5 dias, o número de colônias se 

estabilizou e manteve-se constante até a fase estacionária. 

Na Figura 17, estão apresentados todos os resultados da variação da 

quantidade de microrganismos com o tempo de funcionamento do reator (sistema de 

reservatórios e dispositivo). Em todos os processos, é importante o alcance da 

operação do sistema em estado estacionário, pois nesta condição não há (ou há 

pouca) variação dos produtos de saída do reator. A partir do início do estado 
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estacionário é que se pode garantir a qualidade do produto que sai de sistema 

reacional, no caso específico, a qualidade microbiológica do fluido de corte. Para 

facilitar a análise, as curvas de maiores oscilações (maior desvio padrão) foram 

amortizadas para reduzir a sinuosidade. 

Como se nota na Figura 17, o estado estacionário dos sistemas foi encontrado 

no primeiro dia de funcionamento do reator, para quase todos os ensaios, exceto para 

o sistema que operou com uma lâmpada e vazão de 4L/min, que estabilizou a sua 

resposta após 2 dias de processo. Dois ensaios se destacam dentre os demais, um 

por seu alto rendimento (3 lâmpadas a 1 L/min) e outro por seu baixo rendimento (1 

lâmpada a 4 L/min). Quatro ensaios aparentam ter resultados semelhantes (a triplicata 

do ensaio com 2 lâmpadas e 2,5 L/min e o ensaio com 3 lâmpadas e 4 L/min). 

 

Figura 17 - Curva do rendimento da redução dos microrganismos com as condições 
experimentais. 

 

 

Na Figura 18 estão apresentados os resultados do experimento utilizando 1 

lâmpada com vazão do fluido de corte de 1 litro por minuto. Nas primeiras horas de 

tratamento, observou-se a redução do número de colônias em 80 %. 

Mesmo após o período de repouso, os números de colônias permaneceram 

estabilizados até o final do experimento que continuou durante 30 dias. 
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Figura 18 - Comparação de Curva de crescimento com tratamento utilizando 1 
lâmpada com vazão de 1 L/min. 

 

 

A Figura 19 apresenta a comparação da curva de crescimento com tratamento 

utilizando 03 lâmpadas com vazão de 01 L/min. A redução do número de colônias, 

logo nas primeiras horas de tratamento, foi satisfatória e apresentou a eliminação de 

mais de 90 % das colônias presentes no início do experimento. 

 

Figura 19 - Comparação de Curva de crescimento com tratamento utilizando 3 
lâmpadas com vazão de 1 L/min. 
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A Figura 20 apresenta a comparação da curva de crescimento com tratamento 

utilizando 1 lâmpada com vazão de 4 L/min. A redução do número de colônias, logo 

nas primeiras horas de tratamento, não apresentou a mesma eficiência quando 

comparado com a Figura 19. Não apresentou uma redução maior que 40%. A vazão 

poderia ser a responsável por esses resultados, pois o fluido de corte permaneceu 

menos tempo em contato com a lâmpada ultravioleta. 

 

Figura 20 - Comparação de Curva de crescimento com tratamento utilizando 1 
lâmpada com vazão de 4 L/min. 

 

 

A Figura 21 apresenta a comparação da curva de crescimento com tratamento 

utilizando 3 lâmpadas com vazão de 4 L/min. A redução do número de colônias, logo 

nas primeiras horas de tratamento, não apresentou a mesma eficiência quando 

comparado com a Figura 19, porém observou-se um resultado melhor quando 

comparado com a Figura 20. Mesmo com a vazão de 4 litros por minuto, o número de 

lâmpada foi superior, mantendo o fluido de corte em exposição a luz ultravioleta por 

um período maior. 

A Figura 22 apresenta a comparação da curva de crescimento com tratamento 

utilizando 02 lâmpadas com vazão de 2,5 L/min. A redução do número de colônias, 

logo nas primeiras horas de tratamento, não apresentou a mesma eficiência quando 

comparado com a Figura 19, porém observou-se um resultado melhor quando 

comparado com a Figura 20 e manteve-se muito próximo dos resultados encontrados 

na Figura 21. 
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Figura 21 - Comparação de Curva de crescimento com tratamento utilizando 03 
lâmpadas com vazão de 04 L/min. 

 

 

Figura 22 - Comparação de Curva de crescimento com tratamento utilizando 02 
lâmpadas com vazão de 2,5 L/min. 

 

 

A Tabela 7 apresenta o planejamento fatorial usado para a execução dos 

ensaios deste experimento, com as variáveis na forma codificada e real, bem como 

suas respectivas respostas (valores médios das amostras coletadas no estado 

estacionários). Em princípio, uma análise dos dados mostra que as maiores 

porcentagens de redução da quantidade de microrganismos se apresentaram na 
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menor vazão estudada. Mas, como ainda é uma análise parcial, sua conclusão virá 

após a otimização por análise de superfície de resposta. 

Tabela 7 - Planejamento Fatorial e resultados obtidos neste trabalho. 

Ensaio x1 x2 

Lâmpada 

(quantidade) Vazão (L/min) Redução m.o. (%)* 

1 -1 -1 1 1 92,15±1,06 

2 1 -1 3 1 99,50±0,51 

3 -1 1 1 4 65,14±7,71 

4 1 1 3 4 83,29±3,77 

5 0 0 2 2,5 83,39±3,47 

6 0 0 2 2,5 80,24±3,12 

7 0 0 2 2,5 85,22±2,76 

*m.o. = microrganismos 

A Tabela 8 mostra os resultados da Análise de Variância (ANOVA) para o 

modelo que mostra a tendência linear de influência dos fatores sobre a resposta. O 

modelo está apresentado a seguir, como mostra a Equação 1. Uma análise dos dados 

da tabela, para as porcentagens de variância explicada (que inclui os erros de 

análises) e a máxima variância explicada (erros com relação ao modelo), mostra que 

o modelo pode explicar entre 93 e 98% dos dados experimentais. O coeficiente de 

determinação (R2) indica que o modelo linear tem 92,75% de acerto com relação aos 

dados experimentais. O ideal para o valor do R2 é o mais próximo possível de 1,0, que 

indica uma predição de 100% dos dados (BARROS NETO et al., 2007). 

Na mesma tabela, ao se comparar o valor calculado do teste F1 com o seu valor 

tabelado, verificou-se que o primeiro é 3,7 vezes maior do que o segundo e de acordo 

com Barros Neto et al., (2007), quanto maior for o valor do teste F1 calculado com 

relação ao F1 tabelado mais estatisticamente significante será o modelo. Assim, pode-

se considerar que o modelo linear tem uma boa significância estatística. Já para o 

teste F2, a análise é inversa, pois, de acordo com Barros Neto et al. (2007), quanto 

menor for o F2 calculado com relação ao F2 tabelado mais ajustado (preditivo) é o 

modelo. Desta forma, como o valor do teste F2 calculado foi 6,6 vezes menor do que 

o teste F2 tabelado, logo pode-se dizer que o modelo está ajustado aos dados 

experimentais. 

A Tabela 9 mostra os resultados da ANOVA para o modelo que mostra uma 

tendência hiperbólica da influência dos fatores sobre a resposta. O modelo está 

apresentado a seguir, como mostra a Equação 2. Uma análise dos dados da tabela, 

para as porcentagens de variâncias (explicada e a máxima explicada), mostra que o 
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modelo pode explicar entre 93 e 98% dos dados experimentais. O coeficiente de 

determinação (R2) indica que o modelo linear tem 97 % de acerto com relação aos 

dados experimentais, o que está próximo do valor ideal (1,0) e isto indica que o modelo 

consegue predizer 97% dos dados experimentais (BARROS NETO et al., 2007). 

Tabela 8 - Análise de variância para o modelo linear. 

Fonte de Variação Soma Quadrática Graus de Liberdade Média Quadrática Teste F 

Regressão 629,555 2 314,777 - 

Resíduos 49,196 4 12,299 25,594 

Falta de Ajuste 36,506 2 18,253 - 

Erro Puro 12,691 2 6,345 2,877 

Total 678,751 6 - - 

% de variância explicada 92,752 

% máxima variância explicável 98,130 

Coeficiente de Determinação (R2) 0,9275 

OBS: valores dos F tabelado: F1 (2, 4) = 6,944 e F2 (1, 2) = 19,000 (Barros Neto et al., 2007) 

21 .8050,10.3750,61329,84 xxy   [1] 

 

Comparando-se os valores do teste F1 calculado com o F1 tabelado, nota-se 

que o primeiro é 3,5 vezes maior do que o segundo, mostrando que o modelo 

hiperbólico é significativo estatisticamente (BARROS NETO et al., 2007). No caso do 

teste F2, o valor do teste F2 calculado foi 16 vezes menor do que o teste F2 tabelado, 

logo pode-se dizer que o modelo está ajustado aos dados experimentais, ou seja, o 

modelo hiperbólico consegue predizer os dados experimentais (BARROS NETO et al., 

2007). Comparando-se com o modelo anterior, pode-se afirmar que o modelo 

hiperbólico está mais ajustado e é mais preditivo do que o modelo linear. 

Tabela 9 - Análise de variância para o modelo hiperbólico 

Fonte de Variação Soma Quadrática Graus de Liberdade Média Quadrática Teste F* 

Regressão 658,715 3 219,572 - 

Resíduos 20,036 3 6,679 32,876 

Falta de Ajuste 7,346 1 7,346 - 

Erro Puro 12,691 2 6,345 1,158 

Total 678,751 6 - - 

% de variância explicada =  97,048 

% máxima variância explicável = 98,130 

Coeficiente de Determinação (R^2) 0,9705 

*Obs: F1 (3, 3) = 9,277 e F2 (1, 2) = 18,513 

2121 ..7000,2.8050,10.3750,61329,84 xxxxy   [2] 
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A Tabela 10 mostra os resultados da ANOVA para o modelo que mostra a 

tendência quadrática (apenas para a vazão) da influência dos fatores sobre a 

resposta. O modelo está apresentado a seguir, como mostra a Equação 3. Uma 

análise dos dados da tabela, para as porcentagens de variâncias (explicada e a 

máxima explicada), mostra que o modelo pode explicar entre 94 e 98% dos dados 

experimentais. O coeficiente de determinação (R2) indica que o modelo linear tem 

94,17% de acerto com relação aos dados experimentais, mas o ideal é o mais próximo 

possível de 1,0 (BARROS NETO et al., 2007).  

Observando-se a mesma tabela, verifica-se que o valor do teste F1 calculado 

foi 1,33 vezes maior do que o teste F1 tabelado. Como, de acordo com Barros Neto et 

al. (2007), quanto maior for o valor do teste F1 calculado com relação ao F1 tabelado 

mais estatisticamente significante é o modelo. Assim, pode-se considerar que o 

modelo quadrático como significativo estatisticamente, mas menos significativo que 

os anteriores. O mesmo se observou para o teste F2, pois embora o valor do teste F2 

calculado seja 3,0 vezes menor do que o teste F2 tabelado, indicando o seu ajuste aos 

dados experimentais, ele não foi tão menor que os dois anteriores (BARROS NETO 

et al., 2007). 

Tabela 10 - Análise de variância para o modelo quadrático 

Fonte de Variação Soma Quadrática Graus de Liberdade Média Quadrática Teste F* 

Regressão 639,349 3 213,116 - 

Resíduos 51,645 3 17,215 12,380 

Falta de Ajuste 38,955 1 38,955 - 

Erro Puro 12,691 2 6,345 6,139 

Total 678,751 6 - - 

% de variância explicada 94,195 

% máxima variância explicável 98,130 

Coeficiente de Determinação (R2) 0,9419 

*Obs: F1 (3, 3) = 9,277 e F2 (1, 2) = 18,513 

2

221 .0700,2.8050,10.3750,61329,84 xxxy   [3] 

 

Resumindo, todos os modelos testados são estatisticamente significativos e 

estão ajustados aos dados experimentais e poderiam ser usados para prever os 

valores reais, nas condições do experimento realizado neste trabalho. Entretanto, 

como os melhores resultados da análise da ANOVA foram obtidos para o modelo 

hiperbólico, logo, a otimização por análise de superficie de resposta (RSM) será feita 

usando o modelo hiperbólico. E, assim, foi gerada somente a superficie de resposta 
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para este modelo. 

A Figura 19 apresenta a superfície de resposta que mostra as influências da 

quantidade de lâmpadas e da vazão sobre a redução da quantidade de 

microorganismo no fluido de corte. A partir desta figura será feita a otimização pela 

metodología RSM. Como se nota, a região em vermelho apresenta os maiores 

resultados de redução da quantidade de microorganismos no meio. Ao se observar 

no eixo da vazão, nota-se que o menores valores de vazão apresenta os melhores 

resultados. Já quando fixa-se a região de menor vazão e percorre-se o eixo da 

quantidade de lâmpadas, percebe-se que em qualquer valor pode-se alcançar a 

condição de máximo, sendo que há um leve ganho (~5%) no valor da resposta ao se 

variar de mínima para o máxima quantidade de lâmpadas. 

Sendo assim, a decisão entre aumentar a quantidade de lâmpadas pode ser 

exclusivamente económica, já que há gasto com a sua aquisição e com o consumo 

de energia e um ganho de apenas 5% na redução da quantidade de microorganismos. 

Desta forma, considera-se como condição ótima àquela que usar a menor vazão (1 

L/min) para qualquer combinação de lâmpadas. 

Figura 23 - Superfície de resposta para as influencias mútuas da quantidade de 
lâmpadas e da vazão sobre a redução da quantidade de microorganismo no fluido 

de corte. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesse experimento confirmaram a utilização da luz 

ultravioleta pode ser utilizada no controle microbiológico dos fluidos de corte, pois foi 

possível observar a diminuição da concentração bacteriana quando o fluido de corte 

nos testes realizados. 

Os resultados apresentaram significância quando observados estatisticamente, 

mostrando uma tendência hiperbólica da influência dos fatores sobre a resposta e 

apresentando um coeficiente de determinação (R2) indica que o modelo linear tem 97 

% de acerto com relação aos dados experimentais, o que está próximo do valor ideal 

(1,0) e isto indica que o modelo consegue predizer 97% dos dados experimentais. 

Portanto, o dispositivo testado apresentou resultados animadores, permitindo 

afirmar que o mesmo pode ser usado como meio de controle de contaminação 

bacteriológica em fluidos de corte, reduzindo, ou até mesmo eliminando, o uso de 

biocidas e também diminuindo os riscos ocupacionais que são frequentemente 

associados ao uso de fluidos de corte, mesmo considerando que os testes não foram 

realizados em situações reais empregadas em ambiente industrial. 

Isso abre a oportunidade de desenvolvimento de trabalhos futuros que 

explorem a adequação do dispositivo, de forma a permitir a sua avaliação em 

situações reais em ambiente fabril. 
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