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RESUMO 

 

A crescente demanda por produtos com maior performance, menor custo de 

fabricação, menos impactantes ao meio ambiente que sejam mais eficientes energeticamente, 

têm fomentado pesquisas em diversas áreas da nanociência e nanotecnologia (N&N), visando 

sobrepujar estas limitações ou agregando as principais vantagens dos nanocompósitos e 

nanofluidos (NF) os quais tem sido extensivamente aplicados nas indústrias. O objetivo deste 

trabalho foi estudar as características de nanolubrificantes (NL) aditivado com nanopartículas 

(NPs) de índio (In), para poder contribuir com a redução significativa do tamanho, peso e 

custos dos sistemas de transferência de calor, tendo estes uma melhor estabilidade mecânica, 

uma menor resistência ao atrito e desgaste, e que possuia uma melhor aderência em regime de 

lubrificação limite. Para estes fins, após a aquisição das NPs de In, foram preparados três 

nanolubrificantes (NLs) distintos, adicionando-se 0,3 g/L aos óleos de compressores de 

refrigeração herméticos o ISO68, ISO32, e o Poliol Éster (POE). Após o processo de 

preparação que consiste na desfragmentação e homogeneização, cada composto foi 

ensaiado em banho termostático e com o auxílio de um reômetro e um condutivímetro, 

foi mensurados os valores relativos às suas propriedades térmicas, para comprovar as 

propriedades requisitadas. A estabilidade mecânica foi verificada através de comparações 

cronológicas, potencial zeta e aglomeração de partículas, após passou-se por ensaios de 

lubricidade utilizando-se os tribômetos de sonda com movimento alternado em alta frequência 

(High Frequency Reciprocating Rig – HFRR) e ensaio de pino contra disco para análise de 

desempenho tribológico. 

Os corpos de prova dos ensaios foram analisados em MEV (Microscopia 

eletrônica de varredura) e EDS (Espectrômetro de Dispersão de Energia) para comprovação 

dos resultados, onde foram realizadas analises dos modelos desenvolvidos, levando em 

consideração parâmetros como: coeficiente de fricção, força de atrito, desgaste etetivo, 

composição final dos corpos de prova a aglomeração das partículas nos NLs, a 

temperatura e a viscosidade do fluido, e movimento Browniano das partículas, entre 

outros. Os NLs compostos por In foram viáveis, não se fazendo necessária a utilização de 

tensoativos para melhorar a sua estabilidade, pois apresentaram resultados satisfatórios 

nos ensaios tribológicos, mostrando-se com propriedades de lubrificantes de extrema 

pressão (EP), melhorando significativamente o desempenho tribológico. Assim, torna-se 

viável a utilização NLs gerados a partir de NP de In na lubrificação de compressores 

herméticos de refrigeração. 

Palavras-chave: NPs de In, tribologia, refrigeração. 



ABSTRACT 
 

The increasing demand for products with higher performance, lower manufacturing 

cost, less impactful to the environment and are more energy efficient, have fostered research 

in various areas of nanoscience and nanotechnology (N&N), aiming at overcoming these 

limitations or adding the main advantages of nanocomposites and nanofluids (NF) which have 

been extensively applied in industries. The objective of this work was to study the 

characteristics of nano-lubricants (NL) added with nanoparticles (NPs) of indium (In), In 

order to contribute to the significant reduction of the size, weight and costs of heat transfer 

systems, which have a better mechanical stability, a lower resistance to friction and wear, and 

a better adhesion in the limit lubrication regime. For these purposes, after the acquisition of In 

NPs, three separate nanolubrificantes (NLs) were prepared, adding 0.3 g / L to hermetic 

refrigeration compressor oils ISO68, ISO32, and Polyol Ester (POE). After the preparation 

process consisting of defragmentation and homogenization, each compound was tested in a 

thermostatic bath and with the aid of a rheometer and a conductivity meter, where the values 

relative to their thermal properties are measured, to verify the required properties. The 

mechanical stability was verified through chronological comparisons, Zeta potential and 

particle agglomeration, after being subjected to lubricity tests using probe tribromes with 

High Frequency Reciprocating Rig – HFRR and pin-to-disk test for tribological performance 

analysis. 

The test specimens were analyzed in SEM (Scanning Electron Microscopy) and EDS 

(Energy Scattering Spectrometer) to prove the results, where analyzes of the developed 

models were carried out, taking into account parameters such as: Friction coefficient, friction 

force, wear resistance, final composition of the test specimens as well as the agglomeration of 

the particles in the NLs, temperature and viscosity of the fluid, and Brownian motion of the 

particles, among others. The NLs comprised of In were feasible, with the use of surfactants 

not being necessary to improve the stabilities, presented satisfactory results in the tribological 

tests, showing with properties of extreme pressure lubricants (EP), significantly improving the 

tribological performance. Thus, it becomes feasible to use NLs generated from NP of In in the 

lubrication of hermetic refrigeration compressors. 

 

Keywords: Indium nanoparticles, tribology, refrigeration. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A indústria térmica mundial procura ano após ano diminuir o tamanho dos sistemas 

térmicos, para torna-los mais eficientes e econômicos com isso gera calorosas discussões a 

cerca da utilização de sistemas e mecanismos de refrigeração onde o consumo de energias 

limpas e eficientes se faça viável no modelo atual. Tal cenário leva a um quadro em que o 

incentivo a alternativas levem aos fabricantes destes equipamentos a desenvolverem sistemas 

compactos e econômicos. 

Em sistemas de refrigeração, componentes mecânicos do compressor possuem 

movimentos relativos que geram incrementos nos níveis de atrito, implicando na perda de 

material por desgaste. Estudos procuram meios de lubrificação que reduzam o contato direto 

entre essas peças e consequentemente aumente a confiabilidade e durabilidade desses 

equipamentos, além deste ser compatível com o fluido refrigerante utilizado pelo sistema de 

refrigeração sendo este utilizado para ajudar a promover a troca de calor do sistema de 

refrigeração. 

Os lubrificantes são selecionados de acordo com sua capacidade de: formação de filme 

deslizante e protetor das partes móveis; resistir às elevadas temperaturas e presença de 

oxigênio, os quais alteram suas propriedades; resistir a choques e cargas mecânicas, sem 

alterar seu poder lubrificante; remover calor dos componentes internos do equipamento 

(DOWSON, 1998). 

O lubrificante, além de lubrificar o sistema mecânico, resfria o mecanismo do 

compressor, isola eletricamente o motor da carcaça do compressor, atenua o ruído e sela os 

componentes do mecanismo biela-manivela do compressor (GARLAND e HADFIELD, 

2005). Onde cerca de 10% do lubrificante do compressor é circulado juntamente com o 
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refrigerante (LUCKMANN et al., 2009), devido a isto, boa miscibilidade deve ser assegurada 

entre o lubrificante e o refrigerante, para garantir, portanto, o retorno de óleo para o 

compressor. 

Aliado a essa necessidade de redução de desgastes e compactação dos equipamentos, 

despertou-se o interesse por soluções que reduzissem o atrito entre componentes moveis e 

aprimorem a transferência de calor, sem comprometer o desempenho dinâmico desses 

sistemas, visando, o surgimento de uma nova classe de fluido lubrificante com a adição de 

partículas sólidas aos fluidos bases, a princípio, em microescala. Assim, observou-se que os 

compostos gerados contribuíam na melhoria do desempenho das propriedades térmicas, 

porém geravam problemas como entupimentos de dutos, aumento do atrito e perda de carga. 

Posteriormente, os esforços se concentraram na adição de partículas nanométricas, menores 

que as anteriores em três ordens de grandezas. 

Estas investigações sobre o comportamento térmico dos NFs convergem para quatro 

seguimentos distintos, sendo eles: (1) melhoria da condutividade térmica, (2) transferência de 

calor por convecção, (3) transferência de calor com mudança de fase e (4) redução do 

desgaste (atrito). 

A adição de nanopartículas (NPs) ao óleo base tem a tendência predominante de 

aumentar a viscosidade dinâmica do composto, mas esse resultado sofre considerável 

influência da temperatura do meio e o seu valor tem expressiva redução para temperaturas 

elevadas. O conhecimento da viscosidade do composto é fundamental para o estudo do efeito 

tribológico, para a taxa de transferência de calor e também para a queda de pressão nos 

sistemas térmicos. 

Considerando que a condutividade térmica dos NFs aumenta a habilidade destas 

substâncias proporcionarem uma maior troca de calor. Incrementos de materiais sólidos nos 

fluidos podem melhorar consideravelmente o desempenho nas referidas propriedades. Por 

outro lado, compostos bifásicos tendem a se separar, o que faz da estabilidade mecânica um 

importante fator para a comprovação da viabilidade do nanofluido (NF). 

A estabilidade é um importante fator para a comprovação da viabilidade do NF. Além 

de prejuízos relacionados com a mensuração dos resultados, esta característica é muito 

importante para a determinação da condutividade térmica do composto. 

A viscosidade do óleo tem um papel imprescindível no perfil de desgaste de 

superfícies em contato deslizante sob extremas condições de pressão de contato. O contato 

desenvolvido em um compressor alternativo é uma conexão conforme entre o piston de liga 

de alumínio fundido ou ferro fundido e a canusa de ferro fundido ou alumínio. Sob operação 
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normal (compressor em funcionamento contínuo), as condições são semelhantes às da 

lubrificação hidrodinâmica, mas sob condições de partida/parada a condição é semelhante à 

lubrificação limite. Assim, a viscosidade do óleo se torna uma preocupação preliminar para 

projetistas de compressores e lubrificação. Viscosidades mais elevadas proporcionam um 

regime de lubrificação hidrodinâmica, mas podem afetar a eficiência do sistema devido ao 

aumento de trabalho no compressor (CIANTAR et al., 2000). 

Para oferecer outras características de desempenho e proteção, são adicionados às 

bases lubrificantes alguns componentes químicos que são chamados de aditivos. Os aditivos 

mais usados são os antioxidantes e os agentes Extrema pressão (EP). Os agentes EP são 

aditivos que reagem quimicamente com a superfície metálica e formam uma película que 

reduz o atrito. Alguns tipos de agentes EP são o enxofre, o chumbo, o cloro e o fósforo. Os 

aditivos de EP impedem as condições de adesão causadas pelo contato metal-metal 

diretamente entre as partes sob altas cargas (XUE et. al., 1997). Contudo, estes aditivos estão 

tendo restrições quanto ao seu uso devido aos seus impactos ambientais. 

Dentre os impactos ambientais, destaca-se o aquecimento global o qual deve ser 

associado diretamente com as emissões causadas por vazamentos de refrigerante durante 

operação e no fim da vida do compressor (PRATA e BARBOSA, 2007). Como apresentado 

por diversas fontes (COULOMB, 2006; FLOHR et al., 2004; TROTT e WELCH, 2000), 

aproximadamente 80%, ou mais, do impacto de Aquecimento Global são provenientes de 

sistemas de refrigeração é devido ao consumo de energia (um efeito indireto), e não ao 

vazamento de fluidos refrigerantes.  

No geral, a refrigeração consome cerca de 15% de toda a eletricidade produzida no 

mundo, e a maior parte é associado aos combustíveis fósseis. Reduzir o consumo de energia 

dos sistemas de refrigeração se torna, agora, uma prioridade ambiental (COULOMB, 2006). 

Dentre os custos os quais devem ser preocupantes nos dias atuais são os custos 

energéticos os quais aumentam rapidamente, onde as perdas mecânicas dos compressores 

atraíram atenção redobrada, pois pode envolver vários tratamentos superficiais e composições 

óleo-refrigerante tem sido propostas para reduzir o atrito e desgaste em compressores de 

sistemas de refrigeração. 

Estudos recentes mostram que a eficiência da conversão de energia em compressores 

herméticos de movimento alternado e caracterizaram a natureza das principais perdas. De um 

modo geral, as perdas de energia são divididas em: Elétricas, atrito, termodinâmicas e perdas 

cíclicas. Atrito e perdas termodinâmicas são diretamente relacionados com a função do óleo 

no compressor. Perdas por atrito são perdas mecânicas que ocorrem nos mancais e folga entre 
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pistão e cilindro. Perdas termodinâmicas envolvem o fluxo de gás refrigerante no interior do 

compressor (PRATA e BARBOSA, 2009). 

Deste feita o óleo de refrigeração tem a função preponderante de proporcionar uma 

lubrificação adequada (condição hidrodinâmica) e a compatibilidade com o fluido refrigerante 

é crucial para a eficiência energética, confiabilidade e durabilidade dos sistemas de 

refrigeração. O papel da lubrificação está intimamente relacionado com a viscosidade do 

lubrificante. Operando abaixo de valores mínimos ou acima de valores máximos para uma 

aplicação específica, pode-se resultar em mau funcionamento relacionado ao atrito e 

consequente desgaste destes sistemas. Atrelado a isto, a desempenho dos compressores 

alternativos é influenciada pelas perdas mecânicas. Em compressores herméticos, perdas 

mecânicas são as perdas por atrito nos mancais, que são usados para suportar partes móveis. 

Nos compressores de sistemas de refrigeração, o calor é gerado principalmente devido 

ao calor da compressão e ao atrito entre as peças deslizantes. Outra fonte de calor, mas de 

importância secundária, é causada pelo acionamento do motor elétrico. Em compressores 

herméticos o lubrificante que circula dentro da carcaça age como um ―distribuidor de calor‖, 

absorvendo calor de regiões à alta temperatura de serviço e dissipando em zonas de menor 

temperatura. 

Nos compressores herméticos e alternativos, a maior parte do contato ocorre através 

de partes móveis para desenvolver a lubrificação hidrodinâmica. O maior desgaste ocorre 

durante a partida e parada do compressor. Por isso, o método de avaliação da lubricidade deve 

diferir dependendo do método de ensaio. Um aparato de ensaio tribológico do tipo pino contra 

disco pode ser utilizado para satisfazer as condições acima. 

Melhorias significativas nos resultados da condutividade térmica em NLs à base de 

óleos são adquiridas ao se utilizar NPs metálicas de cobre (Cu), alumínio (Al) e prata (Ag), 

mas outros materiais não metálicos também apresentam consideráveis desempenhos nesta 

utilização, destacando-se principalmente, NPs de óxido de alumínio (Al2O3), pentóxido de 

nióbio (Nb2O5) e nanotubos de carbono (NTC). 

Entre os benefícios esperados por essa nova classe de lubrificantes na área de 

transferência de calor destaca-se: aumento da condutividade térmica e de estabilidade de 

dispersão; ausência de entupimento em microcanais (capilares); redução da perda de carga, 

para o aumento da transferência de calor de fluidos convencionais em uma razão de dois; o 

aumento da potência de bombeamento deveria ser de dez vezes.  

Se as NPs aumentassem a condutividade térmica do fluido em uma razão de três, sua 

transferência de calor seria dobrada e a potência de bombeamento não sofreria grande 
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mudança, já que seus valores de viscosidade não geram um grande aumento. Portanto, NLs 

idealmente são uma classe promissora de lubrificantes, com propriedades semelhantes ao seu 

óleo base, com especial destaque ao aumento em suas propriedades térmicas e tribológicas. 

Entretanto, pesquisas ainda revelam diversas contradições sobre alguns dos seus benefícios 

anunciados, principalmente na área de experimentos bifásicos. 

Segundo Lotfizadeh e Matsoukas (2015), a forma e a estrutura sólida das NPs são 

importantes para o aumento da condutividade térmica. Esses autores relatam que obtiveram 

melhores resultados ao utilizarem NPs com superfícies alongadas. 

Para Yu et al. (2008) um NF não é apenas uma simples mistura líquido-sólido. A sua 

síntese deve reunir condições como: suspensões uniformes, estáveis e duráveis e com baixa 

aglomeração de partículas, sendo utilizados processos físicos e químicos para a sua obtenção. 

Eles observaram alguns compostos que apresentaram aumento de transferência de calor na 

faixa de 15 e 40%. 

Atualmente, NFs encontram aplicações, além da área de transferência de calor, nas 

áreas de tribologia, química, farmacêutica, médica, ambiental, entre outras. Saidur et al 

(2011) realiza uma revisão detalhada das possíveis aplicações dos NFs, destacando as 

aplicações na área de otimização de transferência de calor.  

A alta condutividade térmica, a redução do atrito e o aumento esperado no fluxo 

crítico de calor fariam dos NFs uma alternativa perfeita, em especial em dispositivos que 

utilizam tubos de calor como dispositivos dissipadores de calor como mensiona Du et al 

(2011), mostra um peculiar de aumento tanto da taxa de transferência de calor e de fluxo de 

calor crítico em tubos de calor utilizando com NP em óleo de transformador.  

Fluidos refrigerantes também poderiam ter suas propriedades aumentadas com a 

adição de NPs, melhorando a eficiência e diminuindo o consumo de energia em refrigeradores 

domésticos.  

A substituição em veículos de transportes, reconhecidos por usarem fluidos 

resfriadores com pobre capacidade de transmissão de calor, resultaria em menores motores, 

radiadores, bombas e, por fim, menor consumo de combustível. 

Chen et al. (2008) observaram um comportamento newtoniano em NFs de óxido de 

titânio (TiO2) em etileno glicol. Este mesmo tipo de comportamento também foi observado 

em um NF de óxido de alumínio (Al2O3) em água por Chandrasekar et al. (2010). 

Timofeeva et al. (2011) comentam que normalmente a viscosidade aumenta à medida 

que o tamanho das partículas diminui e quando a fração de volume aumenta, mesmo se, por 

vezes, um comportamento diferente é observado. 
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A proposta desta tese é estudar a viabilidade da utilização de NFs gerados a partir de 

NPs em óleos utilizados em compressores de refrigeração. 

 

 

1.1MOTIVAÇÃO 

 

A escolha do metal In por este elemento ser básico na composição do NLs, esperando 

que este se apresente com uma boa estabilidade dinâmica em óleos de refrigeração como será 

demostrado no decorrer deste trabalho e com isso espera-se que o mesmo venha a oferecer um 

bom aditivo e para os óleos de refrigeração selecionados, em função da sua maleabilidade, 

baixa temperatura de fusão 156 
0
C e dureza em função de suas propriedades autolubrificantes 

as quais se escoa facilmente em condições de deslizamento, resultante de um comportamento 

tribológico favorável para a redução do atrito. Além disso, pouquíssimos autores exploram 

esta NP em estudos em óleo de compressores de refrigeração. 

Depois de selecionado algumas NPs e passar por vários processos de misturas e adiciona-

los em inúmeros lubrificantes de compressor verificou-se a impossibilidade da utilização 

destas sem o uso de tensoativos apropriados como se pode verificar a visualização 

cronológica do NL e evidenciado por meio do ensaio de Particle Sizing e Potencial Zeta das 

Figura 1.1.1 e 1.1.2. 

 

Figura 1.1 – Ensaio de Particle Sizing e Potencial Zeta de Nb2O5, óleo ISO32, 0,3g/L de In. 

 



24 

 

Com as NP de pentoxido de nióbio (Nb2O5) houve uma aglomeração de 17.018,0 nm 

algo que inviabiliza a utilização deste nanocomposto sem a utilização de um surfactante 

apropriado para o óleo em compressores de refrigeração. 

 

Figura 1.2 – Ensaio de Particle Sizing e Potencial Zeta de Al2O3, óleo ISO68, 0,5 g/L de In. 

                                                                                  

Com o óxido de alumínio (Al2O3) no óleo ISO68, tem uma aglomeração de 29.148,3 

nm algo muito maior que o tamanho da partícula, comprovando a sedimentação desta em 

pouco tempo no óleo, sendo necessária a utilização de um surfactante no óleo para garantir a 

estabilidade algo que pode modificar as carcteristica dos componentes químicos e 

compromete as propriedades do lubrificante.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A seleção e a caracterização de óleos de refrigeração existente no mercado e a sua 

aditivação com NPs de In. Para atingir o objetivo proposto, esta tese foi dividida em 8 (oito) 

metas especpificas.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 



1) Explorar óleos de refrigeração e NPs, com objetivo de obter outras morfologias  

2) Realizar experimentaçãoes com as morforlogiaas obtidas e testá-las como aditivos em 

óleos.  

3) Encontrar uma NPs com boa estabilidade mecânica, através de testes visuais cronológicos e 

realizar a caracterização desta em óleos utilizados em refrigeração, aferindo o grau de 

aglomeração e de estabilidade dos NL pesquisados. 

4) Será avaliado o grau da estabilidade evidenciados pelo ensaio do potencial zeta verificando 

o grau de aglomerações e tamanho final de partículas através do ensaio Particle Sizing dos 

NLs os quais serão utilizadas as partículas que foram mais estáveis nos óleos. 

5) Deverá investigar a viscosidade dinâmica dos NL aditivados com In. 

6) Verificar a condutividade térmica dos NLs selecionados avaliando as propriedades térmicas 

dos NL propostos. 

7) Realisar ensaios tribológicos deverão avaliar o desempenho tribológico dos NLs através do 

ensaio tribológico no HFRR, será investigada a camada de limite dos NLs propostos através 

do ensaio de pino contra disco, sendo deste modo verificando se o coeficiente de atrito (µ), 

força de fricção (N) e o desgaste em relação ao óleo sem aditivo. 

8) Caracterização dos corpos de prova dos testes pino contra disco através dos ensaios de 

MEV os quais evidenciam a dimensão dos desgastes oriundos do contato direto do pino 

contra o disco e a morfologia do sulco causado pela abrasão. 

9) Finaliza-se o trabalho com o ensáio de EDS o qual verifica-se evidências de fragmentos de 

elementos químicos deixados no sulco causado pelo desgaste abrasivo dos ensaios 

tribológicos. 

 

 

1.3CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Durante o período de construção desta tese de doutorado foram desenvolvidos 

trabalhos os quais foram publicados em congressos fundamentais para o direcionamento deste 

trabalho bem como o depósito de pedido de patente do trabalho no NIT/UFRN – Núcleo de 

Inovação Tecnológica. Os trabalhos são discriminados no Quadro 1.3.1 
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Quadro 1.1 – Trabalhos de contribuições científicas 

Trabalho Patente/Congresso/Revista 

Patente: Privilégio de Inovação. Número do 

registro: BR10201701046, título: "ÓLEOS 

DE REFRIGERAÇÃO ADITIVADOS COM 

NANOPARTÍCULAS DE ÍNDIO (In) E 

SEU PROCESSO DE OBTENÇÃO", 

Instituição de registro: INPI - Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial,  

Depositante (s): EDUARDO HENRIQUE 

VIANA DE SOUSA; FRANCISCO DE 

ASSIS OLIVEIRA FONTES; CLEITON 

RUBENS FORMIGA; Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 

Depósito: 18/05/2017 

CARACTERIZAÇÃO DE NANOFLUIDOS 

PARA UTILIZAÇÃO EM 

COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO: 

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE 

DINÂMICA, CONDUTIVIDADE 

TÉRMICA E ESTABILIDADE. 

Eduardo Henrique Viana Sousa   

http://orcid.org/0000-0003-2454-964X 

Vol. 8-2016-ISSN: 1807-1600-Revista 

HOLOS-LATINDEX–sistema Regional de 

Información em Línea para Revistas 

Científicas da América Latina, el Caribe, 

Espana y Portugal–

http://www.latindex.unam.mx Indexada no 

Directory of Open Access Journals-

www.doaj.org – Avaliação qualis da 

CAPES: B5. 

Análise da utilização de NFs em 

compressores de refrigeração: determinação 

de propriedades termofísicas, estabilidade 

mecânica e desempenho tribológico. 

VIII Congresso Brasileiro de 

Termodinâmica Aplicada, 2015-

Aracajú/SE, Brasil. 

Caracterização de NFs para utilização em 

compressores de refrigeração determinação 

da viscosidade dinâmica, condutividade 

térmica e estabilidade. 

12º CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE INGENIERÍA MECANICA 

Guayaquil, Equador - 2015. 

Caracterização de NFs para utilização em 

compressores de refrigeração determinação 

da viscosidade dinâmica, condutividade 

térmica e estabilidade. 

Congresso Ibero-americano de 

empreendedorismo energia meio ambiente 

e tecnologia (CIEEMAT), Angra dos Reis-

RJ-Brasil-2015.  

Estudo comparativo entre performances de 

três NFs distintos utilizados em compressores 

de refrigeração. 

9º Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica – CONEM 2016, Fortaleza/CE-

Brasil-2016. 

Análise da utilização de NPs de In em óleos 

de refrigeração: determinação de 

propriedades termofísicas, estabilidade 

mecânica e desempenho tribológico. 

9º Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica – CONEM 2016, Fortaleza/CE-

Brasil-2016. 

Determinação experimental de propriedades 

térmicas e tribológicas do óleo ISO68 

aditivado com NPs de nanotubos de carbono 

de paredes múltiplas. 

9º Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica – CONEM 2016, Fortaleza/CE-

Brasil-2016. 

Verificação da estabilidade mecânica de NFs 

através do método do potencial zeta. 

9º Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica – CONEM 2016, Fortaleza/CE-

Brasil-2016. 

Analysis of in nanoparticles for use in various 

types of refrigeration oil: determination of 

thermophysical properties, mechanical 

stability and performance tribological. 

16th Brazilian congress of thermal 

sciences and engineering- Espirito Santo-

SC-Brazil. 

 

http://orcid.org/0000-0003-2454-964X
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como o objetivo deste trabalho é a produção e a caracterização de um óleo de 

refrigeração existente no mercado aditivando-o com NPs de para obtenção de um NL que 

tenha uma maior resistência ao atrito, melhor aderência, melhorando seu desempenho 

tribológico em regime de lubrificação limite, tendo um alto índice de coeficiente convectivo, 

que seja não tóxico ao meio ambiente e nem altere a viscosidade dinâmica do óleo puro. 

Neste capítulo serão apresentadas algumas NPs utilizadas em óleo de refrigeração 

dentre elas a selecionada para a caracterização das principais propriedades físicas e químicas 

do NL aditivado com In em óleos de refrigeração, mostrando os principais aspectos da 

lubrificação e dos NLs. Em seguida será apresentada uma breve revisão sobre as 

características e propriedades do elemento químico In, materiais nanométricos e 

condutividade térmica dos NLs. Logo após, em outro tópico será apresentado os principais 

métodos de preparação de NLs os aditivando com NP de In, tais métodos são encontrados na 

literatura com a adição de outros NP. Depois, serão apresentados, os testes de condutividade 

térmica, ensaios tribológicos e analise de MEV e EDS realizados em NL em diferentes óleos 

de refrigeração. E por fim, será apresentada uma revisão sobre os possíveis mecanismos de 

atrito e desgaste em NLs. 

 

 

2.1 TRIBOLOGIA 

 

A palavra tribologia (do grego ηρίβω 'tribo' significando 'esfregar, atritar, friccionar', e 

λόγος 'logos' significando 'estudo') foi definida em 1966 como "a ciência e tecnologia da 
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interação de superfícies em movimento relativo e assuntos e práticas relacionados".  

A tribologia une os campos da mecânica, física, química, materiais e os 

conhecimentos em lubrificação atrito e desgaste para predizer o comportamento de sistemas 

físicos. Em muitos casos, o baixo atrito é desejável. A operação satisfatória de articulações, 

como a do quadril humano, por exemplo, demanda uma baixa força de fricção. Contudo, 

baixa fricção não é necessariamente benéfica em todos os casos. Em sistemas mecânicos, 

como os freios e embreagens, fricção é essencial.  

Uma alta força de fricção também é desejável entre o pneu de um veículo e a 

superfície do pavimento, assim com também é importante entre o calçado e o piso durante 

ocaminhar. O mundo em que vivemos seria completamente diferente se não houvesse a 

fricção entre os corpos ou se esta fosse menos intensa.  

Sempre que duas superfícies se movimentarem, uma em relação à outra, ocorrerá o 

desgaste, sendo que este pode ser definido como um prejuízo mecânico a uma ou as duas 

superfícies, geralmente envolvendo perda progressiva de material. Em muitos casos, o 

desgaste é prejudicial, levando a um aumento contínuo da folga entre as partes que se 

movimentam ou a uma indesejável liberdade de movimento e perda de precisão. A perda por 

desgaste de pequenas quantidades relativas de material pode ser suficiente para causar a 

completa falha de máquinas grandes e complexas. Entretanto, assim como na fricção, altas 

taxas de desgaste são algumas vezes desejáveis, como em operações de lixamento e 

polimento. 

Um método de reduzir a fricção e, frequentemente, o desgaste, é a lubrificação das 

superfícies. Ainda assim, mesmo que um lubrificante artificial não seja adicionado ao sistema, 

componentes da atmosfera (especialmente oxigênio e vapor d’água) têm um importante efeito 

e precisam ser considerados em qualquer estudo da interação de superfícies. 

 

 

2.2 ATRITO 

 

O atrito é a resistência ao movimento entre duas superfícies em contato com 

movimento relativo, ou na iminência de movimento. Para o primeiro caso, o atrito é 

conhecido como atrito cinético e para o segundo, como atrito estático. O atrito estático é 

superior ao cinético.  

Quando duas superfícies nominalmente planas e paralelas entram em contato, este se 

estabelece inicialmente entre as ―áreas altas‖ da superfície, também conhecidas como 
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asperezas. Este contato promove a formação de ―junções‖ de asperezas, que determinam a 

intensidade da força de fricção produzida. Esta força pode ser definida como a resistência 

encontrada por um corpo que experimenta movimento em relação a outro corpo. mede a 

magnitude da força de atrito.  

As leis básicas do atrito são: 

1. A força de atrito entre dois corpos é proporcional à força normal atuante entre elas 

(a constante de proporcionalidade é o coeficiente de atrito (Equação 2.1); 

μ=F/W            (2.1) 

Onde:  (μ) = O coeficiente de fricção da magnitude da força de atrito 

 (F) = Mede a magnitude da força de atrito desenvolvida entre duas superfícies em 

contato. 

 (W) = Um determinado carregamento e em movimento relativo. 

2. A força de atrito é independente da área aparente de contato entre dois corpos; 

3. A força de atrito é independente da velocidade. 

 

 

2.3 DESGASTE 

 

Quando uma superfície entra em movimento relativo uma contra outra superfície, o 

desgaste irá ocorrer, sendo que este pode ser definido como o prejuízo a uma ou ambas 

superfícies, geralmente envolvendo perda progressiva de material. Em algumas 

circunstâncias, o desgaste pode ser benéfico, como é o caso de amaciamento de superfícies 

novas, recém usinadas. Outro efeito benéfico é o caso da usinagem, na qual se objetiva a 

retirada de material propositadamente. Entretanto, em geral, o desgaste não é desejado, como 

no caso de máquinas operando em condições ótimas de ajustes. Nestas máquinas, o desgaste 

progressivo aumenta as folgas. Com isso, os sistemas começam a vibrar, surgem ruídos, os 

ajustes podem ser perdidos e, com o decorrer do tempo, elas podem falhar. Os mecanismos de 

desgaste que mais causam falhas em equipamentos são o desgaste adesivo e o abrasivo. 

 

2.3.1 Desgaste Adesivo 

 

Talvez uma das formas mais importantes de desgaste por deslizamento é aquele que 

envolve a adesão, denominado desgaste adesivo. O deslizamento entre duas superfícies, sob 

um determinado carregamento, leva a uma contínua formação e destruição de junções de 
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asperezas, tendo como consequência a remoção de material da superfície do material mais 

macio. 

2.3.2 Desgaste Abrasivo 

 

O desgaste abrasivo pode acontecer pelo efeito de riscamento de uma superfície em 

outra de menor dureza ou devido à presença de material particulado de alta dureza, tal como 

poeira, ou até mesmo de partículas de desgaste que podem ter surgido por qualquer outro 

mecanismo de desgaste anterior. Numa superfície que sofreu desgaste por abrasão é possível 

visualizar as marcas de arrastamento ou os sulcos causados pelo riscamento. Nas superfícies 

que sofreram danos por desgaste adesivo podem-se visualizar as marcas de deformação 

plástica ou até fusão localizada, no caso de ―scuffing‖. 

 

 

2.4 PRESSÃO DE CONTATO DE HERTZ 

 

Verificando-se a pressão média de contato de Hertz observa-se em que regime de 

lubrificação o filme lubrificante está atuando. A pressão de contato de Hertz é importante 

devido estar relacionada com os regimes de lubrificação. Para lubrificação limite é 

considerada como pressão alta de contato (mais de 90 MPa), segundo os estudos de Lin e So 

(2004). 

A teoria de Hertz, para a determinação de tensões que ocorrem em superfícies em 

contato, se baseia nas seguintes condições: os materiais em contato são homogêneos e as 

tensões não excedem a de escoamento; as tensões de contato são causadas por uma força a 

qual é normal ao plano de contato o que efetivamente significa que não há forças atuando 

entre os sólidos (cilindros); a área de contato é muito pequena comparada com a área de 

contato entre os sólidos (cilindros); os sólidos em contato estão em repouso e equilíbrio; o 

efeito da rugosidade superficial é desconsiderado (JOHNSON, 1985). A fórmula utilizada foi 

calculada considerando as seguintes variáveis: 

 Módulo de elasticidade do aço AISI 52100 – 213 GPa;  

 Coeficiente de Poisson – 0,29;  

 Raio da esfera – 3 mm; 

 Raio do disco – 4,875 mm; 

 W – 10 N. 
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Para confirmar, Stachowiak e Batchelor (2001), explica que as análises de Hertz se 

estendem para contato esfera-plano. Para essa configuração, e sob um carregamento elástico, 

produz-se uma área de contato circular de raio α, de acordo com a Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 – Contato elástico entre uma esfera e uma superfície plana. RA é o raio da esfera; α 

é o raio de contato e W é a carga aplicada 

 

Fonte: Adaptado de Stachowiak e Batchelor (2001) 

 

Com base no raio da esfera, Hertz derivou a expressão que correlaciona o raio da 

esfera com sua carga aplicada conforme Equação 2.2: 

𝑎 =  
3

4

𝑊𝑅

𝐸∗  
1

3 
           (2.2) 

em que:  

E* = módulo de elasticidade total é encontrado pela equação em Hutchings (1992). 

 

Assim, o E* pode ser obtido pela Equação 2.3 (FARIAS, 2011): 

1

𝐸∗
=  

 1−𝑣𝑎
2 

𝐸𝑎
+

 1−𝑣𝑏
2 

𝐸𝑏
        (2.3) 

Calculando pelas fórmulas acima obteve-se um resultado de área de contato 0,5232 

mm entre a esfera e plano. Por fim, o cálculo médio da pressão de contato de Hertz é definido 

em Hutchings (1992), como ilustrado na Equação 2.4: 

𝑃𝑚  ≈
𝑊

𝜋  𝑎2
               (2.4) 

As pressões geradas na zona Hertziana do contato são muito elevadas provocando a 

deformação das superfícies com a consequente alteração da geometria do filme lubrificante. 

Assim, na zona de alta pressão o lubrificante pode atingir pressões até 4 GPa em 

menos de 1 m/s. O aumento da pressão máxima de Hertz (ou da carga) provoca a diminuição 

global da espessura do filme (BAIR e WINER, 1992). 
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2.5 LUBRIFICAÇÃO 

 

A força de atrito total depende, principalmente, da resistência ao cisalhamento das 

junções de asperezas formadas. A lubrificação tem como objetivo introduzir um filme de 

baixa resistência ao cisalhamento, que acaba enfraquecendo a resistência destas junções, 

reduzindo a fricção. Em alguns casos, o lubrificante não pode prevenir completamente o 

contato entre as asperezas, embora possa reduzir a severidade deste. Em outras situações, o 

lubrificante separa completamente as superfícies e não são formadas junções de asperezas. 

Assim, a uma maior ou menor extensão, o uso de lubrificantes sempre reduzirá a taxa de 

desgaste, sendo que esta será uma função direta do tipo de lubrificação presente. 

 

2.5.1 Aspectos da Lubrificação 

 

Os lubrificantes são uma parte essencial para o bom funcionamento das máquinas a 

fim de evitar atritos em duas partes móveis que entram em contato contínuo. Esses 

lubrificantes são usados para reduzir a atrito e desgaste entre peças e componentes. 

Para tanto, é necessário definir o tipo de regime de lubrificação a ser usado, 

observando a carga, velocidade e a rugosidade das superfícies de deslizamento (DUARTE, 

2005). Dessa forma, os regimes de lubrificação são classificados como: hidrodinâmico, 

elastohidrodinâmico, misto e limítrofe. Estes regimes são bem definidos na curva de Stribeck 

(Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 – Curva de Stribeck 

 

Fonte: Hersey (1966) 

Elastohidrodinâmico 

(somente contato não conforme). 

LEGENDA  

ε = viscosidade; 

ω = Velocidade 

angular; 

p = Pressão do fluido 

do filme lubrificante. 

µ = Coeficiente de 

atrito. 
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2.5.2 Lubrificação Hidrodinâmica 

 

A lubrificação hidrodinâmica é considerada um dos regimes de lubrificação mais 

importantes da tribologia devido ao desempenho tribológico que este regime de lubrificação 

oferece: menor atrito e desgaste. Este tipo de lubrificação ocorre quando duas superfícies em 

movimento relativo são separadas por uma película de um fluido lubrificante. A lubrificação 

hidrodinâmica é aquela que ocorre em mancais de deslizamento. 

Para que ocorra lubrificação hidrodinâmica, as superfícies opostas devem ser 

―conformes‖, isto é, estas devem ser geometricamente semelhantes, separadas por somente 

um pequeno espaço, preenchido pelo lubrificante, sobre uma área relativamente grande 

(Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – Exemplos de superfícies conformais. 

 

Fonte: Viegas (2010) 

 Lee e Cheng (1991) revelaram que a espessura do filme lubrificante é contínua na 

região de contato, porém, na saída do contato existe uma diminuição na espessura. 

 

2.5.3 Lubrificação Elastohidrodinâmica 

 

Dowson (1997) procurou estudar sobre esse regime de lubrificação e encontrou na 

lubrificação elastohidrodinâmica uma proteção para os componentes de máquinas críticas. 

Para o regime de lubrificação elastohidrodinâmica (EHD) a característica é a pressão 

transmitida pelo fluido que é elevada o suficiente deformando elasticamente os corpos. O 

corpo é pressionado contra o fluido, com uma intensidade tal que causa a deformação elástica 

do corpo e do contra corpo. Nessas condições, a viscosidade do fluido aumenta, conforme 

aumenta a carga normal. Segundo Bhushan (2001), as características desse regime dependem 

da rugosidade da superfície, da pressão do filme fluido, da carga normal, da dureza e da 

rigidez das asperezas, entre outros aspectos. 

Segundo Norton (2004), a lubrificação elastohidrodinâmica é mais difícil de formar 

um filme completo, pois as superfícies não são conformes e tendem a expelir o lubrificante ao 
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invés de permitir a sua entrada. Para os mancais de deslizamento, a pressão atinge 6 MPa e 

não se beneficia com o fenômeno do aumento da viscosidade. 

Se o contato entre as superfícies não for ―conforme‖, isto é, envolver nominalmente 

uma linha ou ponto de contato (ver Figura 2.4), então a tensão na zona de contato será 

geralmente muito maior do que aquela encontrada para condições de lubrificação 

hidrodinâmica. 

 

Figura 2.4 – Exemplos de contatos não ―conformes‖. 

 

Fonte: Viegas (2010) 

 

A diferença entre EHD e a lubrificação hidrodinâmica é que no regime de lubrificação 

elastohidrodinâmico ocorre deformação elástica das superfícies em contato, o contato é não 

conforme e o regime de lubrificação hidrodinâmico não ocorre essa deformação elástica entre 

as superfícies e o contato é conforme (QUEIROGA, 2010). Além disso, com o aumento da 

tensão de contato, aumenta a viscosidade do filme. É importante destacar que, mesmo em 

condições de EHD, pode ocorrer a formação de um filme fluido pleno de lubrificante que 

evita, efetivamente, o contato entre as asperezas das superfícies opostas. 

 

2.5.4 Lubrificação Limítrofe 

 

Regime limítrofe é a forma mais extrema de lubrificação por filme fino em que toda a 

carga é suportada pelas asperezas lubrificadas (resultando em deformação plástica e desgaste) 

por superfícies de filme em nível molecular (ASM HANDBOOK, 1992). Outra definição, de 

Tabor (1973), diz que a lubrificação limítrofe é dada nas condições de velocidade de 

deslizamento baixo entre as superfícies e altas cargas (forças) associadas, ocorrendo então um 

rompimento da camada de óleo que separa as duas superfícies e elas passam a ser separadas 

apenas por filmes de lubrificante de dimensões moleculares. 

A lubrificação limítrofe, comumente chamada de lubrificação de Estrema Pressão 

(EP), ocorre quando a temperatura e a pressão de carga são muito elevadas e baixas 

velocidades. Os lubrificantes de EP utilizados neste tipo de lubrificação com altas 
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temperaturas ocorre a dessorção (é um fenômeno pelo qual uma substância é liberada), além 

de ser um filme sacrificial estas contêm substâncias em cujas estruturas estão presentes 

átomos de oxigênio, enxofre, cloro, fósforo ou chumbo. Estes elementos possuem elétrons 

não-ligantes em suas camadas de valência que atraem fortemente os elementos constituintes 

das superfícies a serem lubrificadas, formando ligações covalentes, formando um filme na 

superfície exposta. Nesse mecanismo ainda ocorre adesão entre as asperezas recoberta, que é 

bem menor que a adesão metálica. Já com baixas temperaturas não promovem a formação 

deste filme (GATES, 2005). A lubrificação de engrenagens hipoidais, onde se têm elevadas 

cargas e velocidades de deslizamentos (com altas temperaturas de atrito envolvidas), como, 

também, a lubrificação do sistema broca de perfuração-parede são exemplos de lubrificação 

limítrofe (BARRETO, 2006). 

Bhushan (2001) explica que na lubrificação limitrofe as forças são transmitidas 

inteiramente pelos picos de rugosidade da superfície, os quais estão em contato físico um com 

o outro. O atrito é determinado pelas camadas aderidas à superfície. Segundo Silva (2005), em 

seus estudos experimentais e simulações numéricas, o coeficiente de atrito (µ) tem valores 

geralmente entre 0,1 e 0,3. 

A película de lubrificante é mais fina, permite o contato entre as superfícies de vez em 

quando. Nos casos em que cargas elevadas, baixas velocidades ou operação intermitente 

impedem a formação de uma película fluida, é conveniente empregar-se um lubrificante com 

aditivos de oleosidade ou antidesgaste. Onde as condições são muito severas, e estes aditivos 

perdem a eficiência, devem ser empregados aditivos de (EP). Para que haja formação de 

película lubrificante, é necessário que o fluido apresente adesividade, para aderir às 

superfícies e ser arrastada por elas durante o movimento, e coesividade, para que não haja 

rompimento da película. A propriedade que reúne a adesividade e a coesividade de um fluido 

é denominada oleosidade. A água não é um bom lubrificante; sua adesividade e coesividade 

são muito menores que as de um óleo (SOUSA, 2012). 

Gates (2005) relata em seus estudos que as películas de lubrificação limite são críticas 

na lubrificação para os componentes do motor. O seu mecanismo de formação não é 

totalmente compreendido devido à falta de compreensão de como a estrutura molecular dos 

óleos básicos e os aditivos antidesgaste trabalham em conjunto. 

Barreto (2006) afirma que os filmes lubrificantes são formados em uma superfície 

através do processo de adsorção. Esta adsorção pode ser física ou química, ou seja, as 

moléculas do lubrificante podem adsorver fisicamente ou quimicamente a uma superfície.  

O contato dos ácidos graxos sobre um metal ocorre primeiramente uma aderência de 
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modo muito rápido, resultante de uma atividade superficial do metal. Os ácidos graxos são 

compostos químicos capazes de se adsorver a superfície metálica, são solúveis em óleo e tem 

capacidade de interagir com a água. Em contato com a superfície metálica, a molécula polar 

orienta-se perpendicularmente a superfície, formando uma camada espessa ou filme, que 

pode, ou não, estar bastante aderida, e cuja atuação se assemelha a de um amortecedor, 

reduzindo o contato metal-metal, porém, não capaz de evitá-lo. As moléculas adsorvidas 

ficam tão estáticas, que a primeira camada do filme parece estar no estado sólido. A 

habilidade dessas moléculas de se adsorverem fisicamente à superfície pode variar de acordo 

com a sua constituição molecular. As moléculas polares orientam-se sobre a superfície pela 

força de adesão (CARRETEIRO e MOURA, 1987).  

Na adsorção química, o filme resulta de produtos de moderada reação química do 

metal. Inicialmente a adsorção parece ser física a baixas temperaturas e se altera para química 

quando em altas temperaturas e é caracterizada por uma irreversibilidade, pois o filme 

lubrificante resulta de moderada reação química do aditivo com o metal. Um exemplo típico é 

o do ácido octadecanóico (ácido esteárico) reagindo com o óxido de ferro na presença de 

água. Forma-se um filme sobre a superfície que ainda, assim, é fino em relação às rugosidades 

normais de uma superfície (CARRETEIRO e MOURA, 1987). 

Na lubrificação limítrofe, o filme é formado para reduzir o contato metal-metal. 

Filmes que promovam baixo coeficiente de atrito possuem uma tensão cisalhante bem menor 

do que a tensão cisalhante do metal. 

 

 

2.6 LUBRIFICANTES E BASES LUBRIFICANTES 

 

Paserba et al (1999) afirmam que um bom filme tem que ter uma boa aderência, 

coesão e ter espessura maior que à rugosidade da superfície, pois, a rugosidade da superfície 

(λ) determina as condições de lubrificação, isto é, se irá ou não existir um filme fluido pleno 

de lubrificante que separe as duas superfícies em contato. A espessura média de filme das 

superfícies pode ser definida então pelas Equações 2.5 e 2.6. 

λ = hmin/ζ*           (2.5) 

onde: 

λ é a espessura média de filme da superfície; 

hmin é a espessura do filme. 



37 

 

ζ* = 𝑅𝑞1
2 + 𝑅𝑞2

2         (2.6) 

 

onde: Rq1 e Rq2 são os valores de rugosidade quadrática média de cada superfície. 

O filme também funciona redistribuindo as tensões na interface e aumentando a área 

real de contato fisicamente, suavizando a rugosidade relativa diminuindo assim a pressão de 

contato. 

Os lubrificantes líquidos são os preferidos, devido penetrarem melhor entre as partes 

móveis pela ação hidráulica. Além de manter essas superfícies separadas, também atuam 

como agentes removedores de calor. 

Todos os lubrificantes líquidos são formulados com um ou mais fluidos básicos. O 

fluido básico usado em formulações de lubrificantes é de aproximadamente 95% e o 

percentual de aditivos varia de acordo com a aplicação e com o desempenho desejado. 

 

 

2.6.1 Biolubrificantes 

 

A maioria dos lubrificantes existentes atualmente no mercado é de base mineral e 

sintética. Esses óleos lubrificantes são eficazes na lubrificação, mas, não são amigos do meio 

ambiente. Diante dos graves problemas ambientais causados pelo uso de lubrificantes não 

renováveis, buscam-se novas alternativas que substituam os lubrificantes de base mineral e 

sintética por bases de fontes renováveis e menos agressivas ao meio ambiente. 

Assim, surgem os biolubrificantes, de origem vegetal e rapidamente biodegradável, 

não tóxico ao meio ambiente. Nunes e Pedroso (2008) confirmam a importância dos óleos 

vegetais para desenvolver novos lubrificantes que atendam as atuais necessidades econômicas 

do país e às exigências de melhoria da qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Os 

óleos modificados quimicamente são importantes, devido melhorar suas propriedades físico-

químicas, ou seja, uma reação de epoxidação pode melhorar de uma forma bem significativa a 

estabilidade térmica, aumenta viscosidade, coesão, aderência, maior densidade, uma baixa 

acidez, entre outras propriedades. 

As bases lubrificantes são selecionadas de acordo com sua capacidade de: formação 

de filme deslizante e protetor das partes móveis; resistir às elevadas temperaturas e presença 

de oxigênio, os quais alteram suas propriedades; resistir a choques e cargas mecânicas, sem 
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alterar seu poder lubrificante; remover calor dos componentes internos do equipamento 

(DOWSON, 1998). 

Neste contexto, as NPs surgem como uma alternativa importante para substituir os 

aditivos EP convencionais, mesmo que estes sejam eficientes, as NPs é uma alternativa para 

que além de minimizar o atrito e o desgaste, possa aumentar o coeficiente convectivo e a 

troca de calor entre os corpos, por outro lado pode ser uma forma de alternativa 

ambientalmente adequada. De acordo com Xue et. al. (1997), os resultados de várias 

pesquisas mostram que as NPs inorgânicas podem se depositar na superfície de contato e 

melhorar as propriedades tribológicas do óleo básico. Xue et. al. (1997) e Dong et. al. (2000) 

também observaram que as NPs exibem boa adesão e características de redução de desgaste, 

mesmo em concentrações abaixo de 0,2% em peso. 

 

2.6.2 Análise de Desempenho dos Lubrificantes (Tribotestes) 

 

O tribômetro é um equipamento versátil para medição de propriedades de atrito e 

desgaste de combinações de materiais e lubrificantes sob condições específicas de carga, 

velocidade, temperatura e atmosfera. A caracterização tribológica envolve estudos próximos 

às condições de uso do material assim como os estudos sobre o coeficiente de atrito, taxa de 

desgaste e durabilidade do filme (RADI, 2007). O Quadro 2.1 apresenta diversos tribômetros, 

mostrando como se dá o contato do par tribológico. 

 

Quadro 2.1 – Ensaios tribológicos 

ESQUEMA CONSTRUTIVO EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO 

 

PINO DISCO 

Consiste em um pino contra um 

disco, desenvolvendo 

movimento giratório sob ação 

de uma carga. 
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Quadro 2.1 – (Continuação) 

 

ALMEM 

Um eixo gira um mancal de 

bucha fendida, que pressiona o 

eixo a cada 2 segundos são 

adicionados massas de 2 libras. 

 

SAE 

Dois cilindros girando em 

velocidades diferentes 

pressionados um contra o outro. 

 

FALEX 

Um eixo giro entre duas 

castanhas de grande dureza e 

são pressionadas contra o eixo 

com uma força crescente. 

 

TAMKEM 

Um bloco é pressionado contra 

um anel cilíndrico de aço 

rotarivo durante dez minutos. É 

anotada a carga na qual não 

acomteçe emgripamento.  

 

FOURBALL 

Uma esfera de meia polegada 

gira atritando-se com três 

esferas similares fixas. Pode-se 

notar a carga necessária para 

causasr a soldagem ou 

gradualmente cargas constantes 

observando o desgaste do 

diâmetro da esfera. 
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Quadro 2.1 – (Continuação) 

 

FZG 

Engrenagem gira a uma 

velocidade costante com uma 

temperatura do lubrificante-

padrão. A carga sobre os dentes 

aumenta em estágios de 1 a 13; 

a cada estágio são observadas 

as alterações nos dentes.  

 

Fonte: Carreteiro e Belmiro (2006) 

 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO ELEMENTO QUÍMICO IN 

 

O In é o elemento químico que pertence ao quinto período e ao décimo terceiro grupo 

(metais representativos) da Tabela Periódica, o In é um metal, de número atômico 49 e massa 

atômica 114,82, formado por seus isótopos 115 (96%) e 113(4%). O nome ''ÍNDIO'' foi 

atribuído à cor azul índigo de seu espectro atômico. Apresenta baixo ponto de fusão (156,7ºC) 

e elevado ponto de ebulição (2080ºC). Possui coloração branca prateada, é brilhante, 

maleável, dúctil e cristalino. Encontra-se distribuído em pequenas quantidades em muitos 

minerais na crosta terrestre e sua abundância, semelhante à da prata, é de 0,1 μg.g
-1

, segundo 

Alfantazi (2003) e pode ser refinado com pureza de até 99,9999%. O In é trivalente na maior 

parte de seus compostos. A maioria dos sais de In III é incolor. Os sais derivados dos ácidos 

comuns, exceto o sulfeto, o fosfato e o oxalato, são solúveis em água.  

As propriedades químicas dos elementos do grupo 13 são determinadas pelo 

comportamento da camada eletrônica externa incompleta, consistindo de dois elétrons ―s‖ e 

um elétron ―p‖. Sendo assim, as valências de 1 e 3 podem ser previstas como as principais. A 

crescente estabilidade dos dois elétrons ―s‖ nos átomos de maior número atômico deste 

subgrupo indica a valência característica 1 (um) e para elementos de menor número atômico, 

a valência 3 (três)  (FERREIRA, 2003).Conforme pode ter outras características gerais 

informada pelo Quadro 2.2. 

 

http://www.tabelaperiodicacompleta.com/elementos-quimicos
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/periodos-tabela-periodica
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/familias-da-tabela-periodica
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/metais-representativos
http://www.tabelaperiodicacompleta.com/


41 

 

Quadro 2.2 – Características do In. 

Símbolo  In 

Série química Metais representativos 

Estado da matéria Sólido 

Massa atômico 114,818 u 

Raio atômico 167 pm 

Raio covalente 142±5 

Raio de Van der Waals 193 pm 

Ponto de fusão 156,61 
o
C ou 429,7485 K 

Ponto de ebulição 2080 
o
C ou 2345K 

Densidade 7.31 gm/cm
3
 

Condutividade térmica 81,8 W/(m/K) a 298,2 K  

Resistividade elétrica 8,37 microhm-cm a 20 
o
C 

Eletronegatividade 1,7 Paulings 

Calor específico 0,056 Cal/g/K a 25 
o
C 

Calor de vaporização 53,7 K-Cal/gm átomo a 2080 
o
C 

Calor de fusão 0,781 Cal/gm toupeira 

Dureza 1,2 

Entalpia de fusão 3,263 kJ/mol 

Entalpia de ebulição 2345 K 

Entalpia de vaporização 231,5 kJ/mol 

 

O In metálico não é atacado por soluções alcalinas cáusticas. É dissolvido lentamente 

em ácidos minerais diluídos a frio e rapidamente quando aquecido, com liberação de 

hidrogênio e formação do sal. Ácido sulfúrico concentrado, a frio, dissolve o metal com 

liberação de hidrogênio e formação de sulfato de In (anidro) e a quente, com liberação de 

dióxido de enxofre. Ácido clorídrico concentrado dissolve o metal rapidamente com evolução 

de hidrogênio. É também dissolvido por ácido nítrico a quente, com formação de óxidos de 

nitrogênio. O In forma amálgama com mercúrio e ligas com ouro, prata, paládio platina, cobre 

e chumbo, entre outros metais, e forma complexos com halogênios e ácidos orgânicos em 

meio aquoso. Ele pode ser evaporado sobre vidro e revestido em metal, formando um espelho 

de prata, mas com maior resistência à corrosão atmosférica (FERREIRA, 2003). 
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O In possui propriedades físico-químicas distintas de qualquer outro metal. A 

capacidade do In não oxidado ou de ligas de alto teor de In, de aderir a si mesmo ou soldar a 

frio permite que materiais revestidos com In sejam instantaneamente unidos. 

Possui também, a propriedade de revestir por fricção do metal ou liga fundida, a 

superfície de vidros, micas, quartzo, cerâmicas vítreas e certos óxidos metálicos. Retém a sua 

flexibilidade e maleabilidade até temperaturas próximas do zero absoluto (ALFANTAZI, 

2003). 

 

2.7.1 Disponibilidade e Usos do Elemento In 

 

Segundo Alfantazi (2003), os primeiros minerais de In foram só foram descobertos em 

1863, na Alemanha, durante a análise do minério esfalerita, na escola de Freiberg, mas só foi 

utilizado comercialmente a partir de 1934. Entretanto, o In é recuperado, principalmente, 

como subproduto do processamento de minérios de zinco, onde sua concentração pode variar 

de 1 a 100 ppm, de acordo com Alfantazi. 

Kunihiko (2009) considera que a quantidade disponível do elemento In, em minérios 

de zinco, varia de 10 a 20 g/ton., enquanto que nas telas de LCD a quantidade disponível do 

mesmo é de aproximadamente 1400 g/ ton. A tabela 5 apresenta o teor de In encontrado em 

alguns minerais, onde as maiores concentrações são observadas para a esfalerita e a 

cassiterita. (FERREIRA, 2003). 

 

Tabela 2.1 – Teor de In em alguns minerais 

MINERAL COMPOSIÇÃO TEOR DE In (µg.g
-1

) 

Esfalerita ZnS 0,5 a 10.000 

Galena PbS 0,5 a 100 

Colcoririta CuFeS2 0 a 1500 

Enargita Cu3AsS4 0 a 100 

Bornita  Cu2FeS4 1 a 1000 

Covelita CuS 0 a 500 

Calcocita Cu2S 0 a 100 

Pirita FeS2 0 a 50 

Estanita Cu2FeSnS 5 a 1500 

Cassiterita SnO2 0,5 a 13500 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2003) 
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Uma melhor resistência à corrosão e propriedade antiatrito ocorre com a adição de In 

de grau padrão nos materiais, por isso são usados em motores de aviões, de automóveis de 

alto desempenho e em motores a Diesel. Soldas à base de In são utilizadas em computadores 

onde a alta qualidade é essencial. Uso em eletrônica corresponde a 15% de seu consumo, 

destacando-se a manufatura de transistores com germânio, em que é adicionado como agente 

dopante para alterar a condutividade do cristal. Outra importante utilização seria na fabricação 

de semicondutores como antimoneto de In (InSb), arseneto de In (InAs) e fosfeto de In (InP), 

devido ao comportamento óptico-eletrônico desses materiais, isto é, a capacidade de emitir ou 

absorver radiação eletromagnética na parte próxima ou mediana do espectro infravermelho; 

são por isso, usados nos alvos de imagens de câmaras de vídeo para infravermelho 

(FEREIRA, 2003). 

O In pode substituir o mercúrio em baterias alcalinas (baterias verdes). Os restantes 

5% são utilizados em pesquisas na área de diodos a laser e fotodetectores a base de In, para 

sistemas de telecomunicações a longa distância usando fibras óticas; células solares, etc. 

Outras utilizações incluem barras de controle de reatores nucleares (possuem alta seção de 

choque para nêutrons térmicos) e também na medicina nuclear, onde os isótopos de meia-vida 

curta, In 111 (2,8 dias) e 113 (1,7 horas) são utilizados para rastreamento de tumores e 

localização de abcessos (FEREIRA, 2003).  

 

2.7.2 Processos de Extração do In 

 

2.7.2.1 Processos Primários 

 

Os materiais dos quais o In é extraído são resíduos e fuligens, recuperados durante a 

fusão e o refino dos minérios de zinco e concentrados durante o beneficiamento. Os resíduos 

podem ser provenientes das retortas de zinco, da recuperação de cádmio, ou podem ser 

rejeitos de soluções de sulfato de zinco ou ainda, escória do forno para fundição de chumbo. 

As fuligens podem ser provenientes da fusão ou coletadas em precipitadores cottrell, que foi a 

primeira fonte comercial de In, em 1929. In é também extraído da escória do metal fundido e 

da lama anódica, recuperadas durante o refino do chumbo e zinco não refinado. 

Os métodos de extração do In variam, dependendo da natureza do minério ou resíduo. 

A purificação final e recuperação como metal são realizadas geralmente por métodos 

eletrolíticos. A impureza mais difícil de separar por precipitação é o ferro, o que explica o uso 
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de métodos eletrolíticos na etapa final de purificação. Outras impurezas possivelmente 

presentes são: zinco, chumbo, cobre, cádmio, manganês, alumínio, estanho e níquel. Metais 

raros, como gálio e germânio, podem também ser concentrados com o In. 

Um procedimento típico para recuperação de In, a partir dos resíduos da fabricação de 

zinco eletrolítico, pode ser descrito através das seguintes etapas: os resíduos são enviados para 

a fundição de chumbo, visando a recuperação do chumbo e zinco residual. Após a fundição do 

chumbo e zinco, o In, concentrado na escória do metal fundido, é levado novamente ao forno 

para recuperar cobre. A escória formada contém de 2,5 a 3,0 % de In, com quantidades 

substanciais de chumbo, estanho e cobre. O cobre é recuperado na sua maior parte por 

flotação. O rejeito da flotação é reduzido eletrotermicamente e transformado em ânodos. 

Chumbo e estanho são depositados como uma liga no cátodo e o In é recuperado na lama 

anódica na forma de antimonieto de In, contendo cerca de 20 a 30 % de In. A lama anódica e 

o eletrólito formam o material de alimentação para a recuperação do In. Este material é 

tratado com ácido sulfúrico, formando sulfato de In. A lixiviação com água solubiliza o 

sulfato de In, separando-o da maior parte de estanho, chumbo e antimônio, por filtração. 

Cobre é separado posteriormente do In por cementação e o In, após refinamento eletrolítico, é 

recuperado com pureza de 99,97 % a 99,9999 % (FERREIRA, 2003).  

 

2.7.2.2 Processos Secundários 

 

Envolvem a reciclagem de materiais a partir de sucata eletrônica em geral, utilizando 

como um pré-tratamento o processamento mecânico (VEIT et al., 2002). A cominuição, a 

classificação e a separação de materiais por diferença de densidade, tamanho das partículas, 

propriedades magnéticas e elétricas, estão incluídas no processamento mecânico. 

O tamanho das partículas da alimentação e do produto é o principal critério para 

classificar qual equipamento deve ser usado para fragmentar um sólido. A cominuição 

consiste de métodos específicos para redução de tamanho de partículas através da aplicação 

de pressão (compressão), criação de impacto cinético entre minério e corpo moedor 

(impacto), ou através de atrito da superfície de partículas do minério com a superfície dos 

corpos moedores (abrasão). O objetivo da cominuição é aumentar a superfície de contato do 

material, aumentando a velocidade da reação, através do aumento do grau de liberação dos 

diferentes materiais em estudo. As máquinas que efetuam uma fragmentação grosseira são 

chamadas de britadores enquanto que as que produzem produtos finos são chamadas de 

moinhos. Para materiais frágeis e de tamanho reduzido, como as telas de LCD, o moinho ideal 
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é o giratório, que consiste de um material cilíndrico e um eixo giratório usado junto com 

meios de fratura, como bolas de porcelana (FREIRE, et al., 2011)  

Quando o material é heterogêneo, o método mais prático para separar as frações de 

materiais com partículas uniformes é o peneiramento. Este método consiste em passar o 

material por uma série de peneiras com malhas progressivamente menores, onde cada uma 

destas retém uma das partes da amostra. Esta operação, chamada análise granulométrica, é 

aplicável a partículas de diâmetros compreendidos entre 7 cm e 40 μm. A análise 

granulométrica é realizada com peneiras padronizadas quanto à abertura das malhas e à 

espessura dos fios de que são feitas. A Série Tyler é a mais comumente utilizada no Brasil. 

É constituída de quatorze peneiras e tem como base uma peneira de 200 malhas por 

polegada (200 mesh), feita com fios de 0,053 mm de espessura, o que dá uma abertura livre de 

0,074 mm. As demais peneiras apresentam 150, 100, 65, 48, 35, 28, 20, 14, 10, 8, 6, 4 e 

3 mesh (GOMIDE, 1980). Mas existem peneiras de até 400 malhas por polegada. O 

procedimento de uso consiste em colocar a amostra sobre a peneira mais grossa a ser utilizada 

e agitar o conjunto de peneiras colocadas umas sobre as outras na ordem decrescente da 

abertura das malhas. Abaixo da última peneira há uma panela que recolhe a fração contendo 

as partículas mais finas do material e que conseguem passar através de todas as peneiras da 

série. As quantidades retidas nas diversas peneiras e na panela são determinadas por pesagem 

e as diversas frações retidas podem ser calculadas dividindo-se as diversas massas retidas pela 

massa total da amostra. 

 

 

2.8 NANOMATERIAIS 

 

O prefixo ―nano‖ veem do Grego (anão). Um nanômetro (nm) é igual a 1 bilionésimo 

de metro (10
-9 

m). A largura de um fio de cabelo humano é de aproximadamente 80.000 nm, e 

os glóbulos vermelhos do sangue são de 7.000 nm de largura. A Figura 2.5 apresenta duas 

escalas, a primeira de 1 m até 10
-10

 m e a segunda de 1 nm até 100 nm, comparando vários 

tamanhos com o tamanho nanométrico. 
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Figura 2.5 – Escala nanométricas 

 

Fonte: Inventiva 

 

Os materiais nanométricos podem ser divididos em três diferentes categorias de 

acordo com a sua morfologia e sua dimensionalidade. Estas três categorias são: 

 As partículas individuais finas ou ultrafinas, que possuem tamanhos de até 100 

nm (Figura 2.6 (a));  

 Os filmes finos e ultrafinos (Figura 2.6 (b)); 

 E os materiais nanocristalinos, que apresentam uma estrutura composta por 

cristalitos nanométricos e pela região de fronteira entre os nanocristalitos, 

também chamada de região interfacial (Figura 2.6 (c)). 

Figura 2.6 – (a) partículas ultrafinas; (b) filmes finos; e (c) materiais nanocristalinos 

 

Devido a estas dimensões extremamente pequenas, os materiais nano-estruturados são 

estruturalmente caracterizados por uma grande fração volumétrica de contornos de grãos ou 

interfaces, as quais podem alterar significativamente uma variedade de propriedades físicas e 
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químicas quando comparadas aos materiais cristalinos convencionais. Estas variações nas 

propriedades resultam do tamanho e da forma dos cristalitos, baixa densidade e/ou número de 

coordenação nas interfaces entre os elementos estruturais. A nanotecnologia é o estudo, 

design, criação, síntese, manipulação e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e 

sistemas através do controle da matéria a nível nanométrico (1 nm – 100 nm), isto é, em nível 

atômico e molecular, e a exploração de novos fenômenos e propriedades da matéria nessa 

escala (DOWLING et al. 2004). 

 

 

2.8.1 NFs 

 

A redução de sistemas é a principal tendência na ciência e tecnologia moderna. Uma 

variedade de produtos em microescala já estrão disponíveis, ou logo estarão. Sensores, 

atuadores, motores, válvulas, tubos de calor, células combustível, instrumentos, dispositivos 

médicos, robôs, aviões e aeronaves são apenas algumas das quase intermináveis variedades de 

microprodutos no mercado, ou a caminho de sair do laboratório para o mercado (CHOI, 

1998). 

Uma característica dessa tecnologia emergente é que ela é altamente interdisciplinar. 

Espera-se que com a era micro e nano, haja diversas aplicações imprevistas até hoje, 

revolucionando dessa maneira várias indústrias (CHOI, 1998). 

Da obscuridade que se encontrava em torno de duas décadas atrás, a nanociência e a 

nanotecnologia (N&N) se popularizaram nos dias de hoje (ROHRER, 1996 apud CHOI, 

1998). 

Revisões recentes de programas de pesquisa em nanotecnologia nos Estados Unidos, 

China, Europa, e Japão mostram que universidades, laboratórios, pequenos negócios e 

grandes companhias multinacionais estabeleceram grupos de pesquisa ou centros 

interdisciplinares que focam em nanotecnologia (LI, 1998; FISSAN e SCHOONMAN, 1998; 

HAYASHI e ODA, 1998 apud CHOI, 1998). Estima-se que a nanotecnologia está em um 

nível semelhante ao de desenvolvimento da tecnologia dos computadores/informação nos 

anos 50 (CHOI, 1998). 

Segundo Choi (1998), o conceito de NFs nasceu da necessidade de se intensificar 

processos de transferência de calor para a refrigeração de elementos óticos de aparelhos de 

raio X com alta taxa de calor. Este mesmo autor tentou realizar um processo de resfriamento 

trabalhando com microcanais resfriados por nitrogênio líquido. De acordo com Choi (1998), 
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em um trocador de calor com nitrogênio líquido no microcanal, a transferência de calor seria 

excelente, mas a custo de uma grande potência de bombeamento e um sistema criogênico 

muito caro. Devido a isto, continuou sua pesquisa na procura de uma maneira de aumentar a 

transferência de calor. Ele pretendia desenvolver um novo fluido de transferência de calor que 

não necessitasse de uma grande potência de bombeamento e não fosse criogênico. Desta 

forma, ele focou sua atenção em uma maneira de melhorar a condutividade térmica dos 

fluidos existentes. 

Investigadores no Japão e Alemanha publicaram artigos que descreviam fluidos 

similares aos desenvolvidos Choi. Masua et al., trabalharam na condutividade térmica e 

viscosidade de suspensões de partículas ultrafinas de Al2O3, SiO2 e TiO2, e publicaram o 

artigo Masuda et al., 1993 apud Choi, 1998. Entretanto, o trabalho desenvolvido por Choi foi 

independente do trabalho Japonês (CHOI, 1998). 

A diferença entre os NFs japoneses e os de Choi (1998), é que os investigadores 

japoneses adicionaram um ácido (HCl) ou uma base (NaOH) para produzir suspensões de 

óxidos, pois elas não formavam uma suspensão estável em fluidos. Entretanto, Choi (1998) 

conseguia suspensões estáveis sem dispersantes. Seus NFs com NPs de óxidos tinham 

excelentes propriedades de dispersão e formavam suspensões que eram estáveis por semanas 

ou meses.  

O valor da viscosidade e do pH, que são fatores determinantes na estabilidade dos 

NFs, foram medidos a temperatura ambiente. A viscosidade foi de 1,55 x 10
-3 

Pa.s para 5% de 

fração em volume de TiO2 com diâmetro de 10 nm e comprimento 40 nm em água 

deionizada. Já com as partículas esféricas de diâmetro de 15 nm, a viscosidade foi para 1.83 x 

10
-3

 Pa.s. Segundo o autor, isso se deve ao menor tamanho da partícula, ao formato e maior 

número de partículas. O pH do NF de água com TiO2 ficou entre 6,8 – 6,2 para uma fração de 

volume de 0,1 a 2 %, o que demonstra que o NF está aproximadamente neutro na natureza e 

que diminui com o aumento da fração em volume das NPs. 

De acordo com Xie, citado pelo autor, as forças entre as partículas aumentam com a 

diminuição do valor do pH de suspensões, o que resulta num aumento da mobilidade das NPs 

na suspensão, levando ao processo de transporte de calor. Então, o pH do NF deve ser 

mantido baixo para melhorar o transporte de calor. As medidas de condutividade térmica 

foram feitas à temperatura ambiente, em tempos menores que 3 segundos para evitar o efeito 

da convecção.  

Jwo e Teng (2005) estudaram experimentalmente a influência da adição de NPs de Cu 

a mistura de água com etileno glicol. Um dos NFs tem água deionizada como solvente base, 
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contendo 2,2% em volume de NPs de óxido de cobre com diâmetro de 85 nm e diferentes 

frações em volume de etileno glicol; o outro NF tem etileno glicol como solvente base 

contendo 0,15% em volume de partículas de cobre com diâmetro de 6 nm e diferentes frações 

em volume de água adicionada. 

Os autores fizeram uma comparação da ordem de grandeza da dependência dos três 

parâmetros da correlação desenvolvida (kf, Pr e Re) com a temperatura para determinar qual 

dele era mais sensível à variação de temperatura, e consequentemente o que desempenhava o 

papel mais importante no aumento da condutividade térmica do NF. Segundo os autores, o 

número de Reynolds, que representa a mobilidade das NPs, mostrou um grande aumento com 

o aumento da temperatura, enquanto a condutividade térmica do NF e o número de Prandl 

quase não variaram. Desse modo, a velocidade Browniana é considerada como o mecanismo 

chave que descreve a dependência com a temperatura da condutividade térmica dos NFs, que 

segundo os autores, confirma a conjectura do trabalho de Jang e Choi (2004). Dessa maneira, 

pode-se dizer que a altas temperaturas, o aumento da condutividade térmica do NF é resultado 

principalmente da velocidade Browniana (CHON et al. 2005).  

Mamut (2006) apresentou uma comparação de resultados experimentais obtidos da 

literatura com diversos modelos teóricos para a condutividade térmica de NFs de Cu em água: 

Maxwell, 1892; Landauer, 1952; Hamilton-Crosser, 1962 (com esfericidade de 0,3 e 0,5) e 

Wasp, 1977, todos citados pelo autor. Segundo o autor, o modelo de Hamilton-Crosser, 1962, 

com esfericidade de 0.5 obteve boa concordância com os resultados experimentais da 

literatura. A faixa de concentração de CuO foi de 1 a 8 % em volume. Os valores 

experimentais apresentados por Mamut (2006) mostraram um aumento de 10% da 

condutividade térmica com 1% de concentração de NPs em volume para 100% da 

condutividade térmica para uma concentração de 8% de NPs. Os outros modelos 

apresentaram valores abaixo dos experimentais. A variação do aumento da condutividade 

térmica com a concentração de NPs foi linear para todos os modelos e para os resultados 

experimentais. 

Recentemente, Evans et al. (2006) usaram uma análise baseada na teoria cinética do 

fluxo de calor de suspensão de NPs em fluidos para demonstrar que o efeito hidrodinâmico 

associado ao movimento Browniano tem uma pequena influência no aumento da 

condutividade térmica dos NFs, contradizendo os resultados obtidos por Jang e Choi (2004) e 

por Chon (2005). O resultado obtido pelos autores foi de que a relação entre a condutividade 

térmica devido ao movimento Browniano pela condutividade térmica do fluido base foi 

menor que 1%, e que o movimento Browniano não pode explicar o aumento de cerca de 10% 
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da condutividade térmica para NFs com concentração de partículas muito baixas. Segundo os 

autores, o resultado é fortalecido pela simulação teórica por dinâmica molecular de um NF. 

Nesse caso, a relação da condutividade térmica do NF pela condutividade térmica do fluido 

base foi sempre próximo de 1. Segundo o autor, os NFs não apresentam aumento significativo 

da condutividade térmica devido ao movimento Browniano, e sugere que outros parâmetros 

sejam os responsáveis pelo aumento da condutividade térmica, como a aglomeração de NFs. 

Particularmente, o efeito do movimento Browniano vem gerando trabalhos que 

confrontam teorias para explicar se realmente há ou não influência desse efeito no aumento da 

condutividade térmica dos NFs. De uma maneira geral, as observações experimentais 

permitem afirmar que a suspensão coloidal de NPs aumenta de maneira significativa as 

propriedades termofísicas do fluido base, e que esse aumento é conseguido com uma pequena 

porcentagem em volume de NPs. Além disso, os trabalhos apresentados demonstram que a 

técnica do fio quente tem sido largamente utilizada para a determinação da condutividade 

térmica dos NFs. 

 

 

2.8.2 Preparação das Amostras de NLs 

 

A otimização das propriedades térmicas dos NLs requer um processo de síntese bem 

feita para criar suspensões estáveis de NFs (KEBLINSKI et al., 2005). Algumas condições 

são necessárias para essa síntese: suspensões uniformes, estáveis, duráveis e baixa 

aglomeração de partículas (XUAN e LI, 2000). Existem duas maneiras fundamentais de se 

obter NFs (MAMUT, 2006):  

• Método de um passo: Evaporação direta – A dispersão de NPs é obtida pela 

evaporação direta da NPs de metal e a condensação da NP no liquido base;  

• Método de dois passos: Primeiro a NP é obtida por diferentes métodos e então 

dispersada no liquido base. No caso da fabricação pelo método de dois passos, técnicas 

simples como agitação ultra-sônica ou adição de surfactantes ao fluido são às vezes usadas 

para minimizar a agregação das partículas e melhorar o comportamento da dispersão 

(KEBLINSKI et al., 2005). Segundo Keblinski et al. (2005), o processo de dois passos 

funciona melhor para NPs de óxidos dispersas em água. Para NFs contendo NPs metálicas, o 

método de dois passos se mostra pouco eficiente.  
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Observa-se pela Tabela 2.2 que o método de dois passos vem sendo mais utilizado que 

o método de um passo, pois é um processo mais simples. O NL deste trabalho foi obtido pelo 

método de dois passos. 

O NL estudado utilizou 0,033% em massa de NP de In.   

As NPs de In foram adicionadas aos óleos mineral tipo CAPELLA ISO68, ISO32 e o 

POE, com as seguinte especificações: Para obtenção dos NL utilizou-se as NP de In 

produzidas pela pela Sigma-Aldrich, as partículas utilizadas são esféricas e possuem 

granulometria de 50 nm placas, e pureza de 99,9%. Dados do fabricante.  

 

Tabela 2.2 – Principais estudos experimentais sobre NFs 

Fluido Base 
NP/ 

concentração 
Método Dispersante Referência 

Água 
Al2O3 ; até 

4,3%vol. 
2 Passos Não especificado Choi (1998) 

Água Al2O3 ;5%vol. 2 Passos Sem dispersante Xie et al. (2006) 

Água CuO; até 3,4%vol. 2 Passos Não especificado Choi (1998) 

Água Cu; 5%vol. 1 Passo Sem dispersante 
Eastmam et al. 

(1998) 

Água Cu; até 5%vol. 2 Passos 
Sal Laurico 

9%massa 
Xuan e Li (2000) 

Água Cu; até 7,6%vol. 2 Passos 
Sódio Dodecil 

Sulfato. 
Assel et al.  

Água 

Nanotubo de 

carbono (até 

6%vol.) 

2 Passos Não especificado 

Choi (1998); 

Eastmam et al. 

(2001) 

Etileno Glicol Al2O3; 5%vol. 2 Passos Sem dispersante Xie et al. (2006) 

Etileno Glicol CuO; até 4%vol. 2 Passos Não especificado 
Choi 1998; Eastmam 

et al. (2001) 

Etileno Glicol Cu; até 0,5%vol. 1 Passo Sem dispersante 
Eastmam et al (1998 

e 2001) ; Choi 1998 

Etileno Glicol Cu; até 0,5% vol. 1 Passo 
Ácido Tioglicolico 

< 1%vol. 

Eastmam et al. (1998 

e 2001); Choi (1998) 

Glicerina Al2O3; 5%vol. 2 Passos Sem dispersante Xie et al. (2006) 
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Óleo Al2O3; 5%vol. 2 Passos Sem dispersante Xie et al. (2006) 

Óleo de 

Transformador 
Cu; 5%vol. 2 Passos 

Acido oleico < 

22%vol. 
Xuam e Li (2000) 

Agua + etileno 

glicol (até 

100%vol.) 

Al2O3; 5%vol. 2 Passos Sem dispersante Xie et al. (2006) 

 

A fabricação do NL foi feita misturando-se as NPs ao fluido-base, e posteriormente o 

NL é colocado em um banho ultra-sônico, para a homogeneização e dispersão das NPs. 

 

 

2.8.3 Características Físico-Químicas dos Óleos Lubrificantes 

 

A acidez dos biolubrificantes (Tabela 2.2) apresenta índice abaixo dos valores para os 

óleos comerciais refinados, indicados pela literatura (soja- até 3% e girassol- até 2%) de 

acordo com Farias (2010) e o índice de acidez e basicidade no método indicador na faixa: 

(0,00 a 2,00) mg/g KOH pela ASTM D 974/08e1 e NBR 14248/2009, o que é excelente, pois, 

uma alta acidez nos biolubrificantes não é recomendável devido à ocorrência de oxidação, 

hidrólise e até fermentação, o que contribui diminuir o estado de conservação do lubrificante 

vegetal. 

A viscosidade para os biolubrificantes apresentaram valores maiores (Tabela 2.2) que 

os dos óleos comerciais refinados como Brock et al. (2008) relatam em seus estudos (a 40 ºC: 

soja – 31,9 cSt e girassol – 31,6 cSt) e (100 ºC: soja e girassol - 5,1 cSt). 

As viscosidades para os óleos sintético e mineral têm valores menores em relação às 

demais viscosidades quando estas são a 40 ºC e 100 ºC (Tabela 2.2). Isso se explica devido os 

lubrificantes vegetais terem uma viscosidade aumentada com o tamanho da cadeia do éster 

(número de átomos de carbono) e com o aumento do grau de insaturação nela existentes. Isto 

torna os biolubrificantes mais viscosos que os óleos minerais e sintéticos quando submetidos 

a altas temperaturas. 

Quando os óleos sintéticos e minerais são aquecidos a 100 ºC resulta em uma 

diminuição da viscosidade devido às classes desses óleos lubrificantes apresentarem 

parâmetros reológicos e composição química diferente dos demais óleos lubrificantes. 

Deve-se considerar que a viscosidade é uma característica fundamental para uma boa 



53 

 

lubrificação. Na lubrificação limítrofe, entretanto, os óleos vegetais tiveram valores de 

viscosidades superiores aos óleos mineral e sintético, mesmo assim, o melhor desempenho de 

menor atrito e desgaste foi com os óleos de menor viscosidade. 

Para o índice de viscosidade, é um número que indica o grau de mudança da 

viscosidade de um óleo a uma dada temperatura, todos os óleos lubrificantes obtiveram bons 

índices, valores adequados para um lubrificante de boa qualidade. Um alto índice de 

viscosidade indica uma menor mudança na viscosidade com o aumento da temperatura e um 

baixo índice ocorre o contrário. 

 

 

2.8.3.1 Óleos Minerais 

 

Lubrificantes de base mineral são produzidos a partir de petróleo bruto. O 

processamento varia dependendo da qualidade do petróleo bruto e a qualidade esperada do 

fluido base (AVILINO, 2004). Um lubrificante de base mineral pode ser de dois tipos 

diferentes, como determinada pelo tipo principal de ligação química: naftênicos e parafínicos. 

O tipo parafínico é mais comum em lubrificantes por causa de suas propriedades, que tendem 

a não oxidar em temperaturas ambientes ou levemente elevadas, apresenta uma densidade 

menor que a do naftênico e é menos sensível a alteração de viscosidade/temperatura. A grande 

desvantagem é seu comportamento em temperaturas baixas, as parafinas tendem a 

sedimentar-se.  

Fluidos de base naftênicos são usados onde o uso de suas propriedades essenciais a 

baixas temperaturas são necessárias e não IV (índice de viscosidade) alto, como por exemplo, 

um transformador elétrico. 

Para o regime de lubrificação hidrodinâmico a melhor escolha é um óleo lubrificante à 

base de óleo mineral. Quando um óleo mineral é selecionado, viscosidade e índice de 

viscosidade (IV) são normalmente utilizadas para caracterizar o fluido (API, 2010). 

 

 

2.8.3.2 Óleos Sintéticos 

 

Os óleos sintéticos são os melhores lubrificantes, provenientes da indústria 

petroquímica, mas são também os de custo mais elevado. Os mais empregados são os 

polímeros e os diésteres. Devido ao seu custo, seu uso é limitado aos locais onde os óleos 
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convencionais não podem ser utilizados. 

De acordo com Zisman (1962), os fluidos de base sintética foram os primeiros 

utilizados em escala industrial em 1931, com bons resultados de pesquisa sobre óleos 

sintéticos polimerizados - olefinas. Diferentes fluidos de base sintética foram inventados, mas, 

os lubrificantes mais comumente utilizados na sua formulação são polialfaolefina (PAO) e 

POE (ésteres sintéticos). 

Os óleos sintéticos são mais caros do que os lubrificantes tradicionais, mas, podem 

durar muito mais tempo e exigem menos troca de óleos. 

Os lubrificantes sintéticos têm excelente resistência ao calor e à oxidação, além de ter 

uma vida em serviço bem prolongada, têm maior índice de viscosidade inicial e repartição 

menor da viscosidade em relação aos tradicionais lubrificantes industriais. As moléculas que 

compõem os óleos têm tamanho uniforme e estabilidade de viscosidade bem superior. 

O problema com PAO é a polaridade baixa que poderia levar a um encolhimento e 

perda de elasticidade. Para superar este problema, um éster sintético (POE) com maior 

polaridade pode ser adicionado ao lubrificante e aumentar a compatibilidade de vedação 

(PETTERSSON et. al., 2006). 

Quando se muda para fluidos ambientalmente adaptados, POE são as mais 

interessantes alternativas para fluidos de base tradicionais devido à alta qualidade, 

possibilidade de alcançar propriedades feitas sob medida, nenhuma toxicidade e 

biodegradação excelente destes ésteres sintéticos. Os POE (ésteres sintéticos) podem 

simultaneamente assegurar o desempenho necessário e composição para cumprir os requisitos 

ambientais exigidos de lubrificantes do futuro. 

 

 

2.8.3.3 Óleos Vegetais 

 

Segundo Pettersson et. al. (2006), antes de meados do século 19, quase todos os 

lubrificantes foram derivados de fontes naturais, tais como banha animal, óleo de baleia e 

óleos vegetais. Hoje, os óleos vegetais permanecem como fonte econômica importante. 

Quimicamente falando, quase todos os óleos vegetais são ésteres do tipo de triglicerídeos, 

outra espécie importante é éster de cera. Cerca de 100 milhões de toneladas de óleos vegetais 

são produzidos, anualmente 90% destes para uso em alimentos e de 9% para a produção de 

sabão. A quantidade restante é usada em aplicações técnicas, tais como lubrificantes, tintas e 

vernizes. 
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Como existe uma grande preocupação ambiental, os óleos vegetais constituem uma 

alternativa adequada para substituição dos óleos minerais, pois, são totalmente 

biodegradáveis, não tóxicos, e geralmente reconhecidos como produto seguro (ERHAN e 

PEREZ, 2002). 

De fato, os óleos vegetais possuem a maioria das propriedades de lubrificação 

desejáveis, tais como um bom contato de lubrificação, alto índice de viscosidade (ou seja, 

alterações mínimas da viscosidade com a temperatura), alto ponto de fulgor e baixa 

volatilidade. Eles também têm desvantagens, no entanto, que devem ser superadas, incluindo 

pobres propriedades a baixa temperatura (tais como opacidade, precipitação, fluidez pobre 

e/ou solidificação a uma temperatura relativamente moderada), sua susceptibilidade à 

degradação oxidativa e sua propensão para sofrer hidrólise em meio ácido. Em relação à 

hidrólise e degradação oxidativa pode ser atenuada com relativa facilidade através do uso de 

aditivos (HWANG et. al., 2003). Estas características não desejadas pelos óleos vegetais são 

em função das insaturações contidas no óleo. 

Óleos vegetais são promissores sendo modificados quimicamente, um dos métodos 

mais utilizado é a epoxidação. A epoxidação pode ser realizada por catálise heterogênea e 

homogênea. Nunes et. al. (2008), Farias e Martinelli (2010) pesquisaram a síntese dos óleos 

de mamona e de soja por epoxidação, porém, ambos utilizaram o sistema catalítico, com os 

complexos metálicos [MoO2(acac)2] e [TiO(acac)2] em meio homogêneo e heterogêneo, 

usando TBHP como agente oxidante. Entretanto, Derawi e Salimon (2010), pesquisaram a 

epoxidação pela rota do ácido fórmico com catálise homogênea ácida, uma forma mais 

simples e barata de realizar a epoxidação de óleos vegetais. 

Contudo existem outros tipos de modificação química dos óleos vegetais melhorando 

suas propriedades químicas e físicas como a esterificação, que é um processo reversível, 

obtendo como produto principal um éster específico. Podem ser utilizados para sintetizar os 

ésteres, no qual, sob aquecimento, um ácido carboxílico reage com um álcool (produzindo 

éster e água). Esta reação, quando processada em temperatura ambiente, é lenta, mas pode ser 

acelerada com o emprego de aquecimento e/ ou catalisador (exemplo, o ácido sulfúrico 

H2SO4). 

No ramo dos lubrificantes, os óleos vegetais epoxidados demonstram vantagens pela 

sua excelente biodegradabilidade e pela fonte de origem renovável. Os óleos vegetais, quando 

comparados com os óleos minerais, apresentam diferentes propriedades como: melhores 

lubrificantes de baixa volatilidade, alto índice de viscosidade, fácil miscibilidade com outros 

fluidos, reduzida toxicidade e melhor desempenho. Apresentam, também, melhores 
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propriedades anticorrosivas e maior afinidade com a superfície do metal. (KLEINOVÁ et. al., 

2007). 

 

 

2.8.3.4 Aditivos 

 

São substâncias adicionadas a uma solução para aumentar, diminuir ou eliminar 

determinada propriedade desta. Segundo Vale et al. (2008), os aditivos são vistos como uma 

forma de manutenção preventiva ou uma simples defesa, mas, na realidade eles são bastante 

úteis. 

Para Sousa (2012), os aditivos são produtos químicos com funções específicas, 

produzidos pela indústria de química fina, com alto valor agregado. A utilização destes 

aditivos intensifica propriedades já existentes ou conferem novas características aos substratos 

orgânicos. Nos produtos derivados do petróleo são utilizados aditivos em pequenas 

quantidades, seja para impedir a sua deterioração ou para estabilizar as suas propriedades, 

principalmente a cor e a viscosidade, o que garante a sua estabilidade. No quadro 2.3, pode-se 

observar os tipos de aditivos e suas funções: 

 

Quadro 2.3 – Tipos de aditivos para lubrificantes e suas funções 

Aditivos Efeito produzido na base 

Agentes 

antidesgaste 

(AW) 

   São os que amenizam os efeitos do atrito, reagem quimicamente com 

as superfícies metálicas amenizando o desgaste por absorção física ou 

reação química, como os fosfotizados, à base de enxofre, ZnDTP que 

são mais eficazes neste caso. 

Antioxidante    São aditivos utilizados para neutralização do ataque de ácidos e do 

oxigênio. Esse aditivo faz uma barreira entre as superfícies metálicas. A 

partir de 60 °C são indispensáveis a vida do óleo, pois, depende da 

resistência à oxidação para obter melhor desempenho. 

Detergentes/ 

dispersantes 

   São compostos químicos que eliminam os radicais orgânicos e 

decompõem os peróxidos formados em reação catalítica dos 

lubrificantes. São usados para solubilizar os compostos na base fluida e 

envolver as partículas contaminantes oriundas do desgaste e da unidade 

e da oxidação nos lubrificantes, evitando sua junção. 
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Antiespumantes    São aditivos que adicionados aos lubrificantes, evitam o surgimento de 

bolhas de ar no sistema. 

Aditivos de EP 

(EP) 

   O aditivo EP envolve um ataque químico sobre as superfícies, por 

consequência da elevada pressão, velocidades de deslizamento e 

temperatura, evitando o engripamento e reduzindo atrito. 

Diminuidores do 

ponto de mínima 

fluidez 

   Consiste em evitar o congelamento do óleo a baixas temperaturas. 

Evitam o processo de cristalização da fração de parafina presente no 

óleo base. 

Anticorrosivos    A função do aditivo anticorrosivo é proteger as partes metálicas do 

ataque desses agentes. 

   Em geral, os aditivos são compostos por moléculas polares que se 

orientam e se fixam à superfície metálica, formando uma película 

protetora que impede o contato do agente corrosivo com o metal. O 

ditiofosfato de zinco, os ditiocarbonatos metálicos e os terpenos 

sulfurados são algumas das substâncias usadas como anticorrosivos. 

Fonte: Alves (2012). 

 

Esses aditivos com suas determinadas funções podem modificar a viscosidade, 

emulsionar e assim, melhorar as características de proteção contra desgaste em condições 

severas de trabalho; aumentam a resistência à oxidação e corrosão; aumentam a adesividade e 

também o índice de viscosidade. 

 

 

2.8.3.5 Aditivos de Extrema Pressão (EP) 

 

A capacidade de desempenho de um óleo lubrificante depende integralmente dos 

aditivos de Extrema Pressão (EP) adicionados ao produto. Os aditivos de EP possuem a 

função de reduzir o atrito, proteger as partes lubrificadas contra as altas pressões devido as 

condições de trabalho, ou seja, tanto os aditivos de EP, como os antidesgaste, lubrificam 

quando a película é mínima e esses óleos são para transmissões automotivas, mancais ou 

engrenagens industriais que trabalham com excesso de carga e óleos de corte. 

Quando a pressão exercida sobre a película de óleo excede certos limites, e quando 

esta pressão elevada é agravada por uma ação de deslizamento excessiva, a película de óleo se 

rompe, havendo um contato metal-metal. Se o lubrificante possuir aditivo de EP, havendo o 
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rompimento da película, este aditivo reage com as superfícies metálicas, formando uma 

película lubrificante que reduzirá o desgaste. Quase todos os aditivos de EP são compostos 

químicos que contêm enxofre, fósforo, cloro e chumbo (BELMIRO, 2012). O quadro 2.4 

apresenta os principais aditivos e suas características. 

 

Quadro 2.4 – Aditivos EP e suas funções 

Aditivos Funções / Autor 

Fósforo e/ou 

Enxofre 

Suporta elevadas cargas sem destruir o filme de óleo. Como as superfícies 

metálicas livres de óxidos são extremamente reativas, se o óleo contiver um 

aditivo EP que contenha enxofre ou fósforo, estes reagem imediatamente 

com os átomos livres das superfícies, formando um sulfeto ou um fosfeto 

sobre elas. Este composto recobre as superfícies metálicas protegendo-as 

do fenômeno da adesão (MARTINS, 1995). 

Cloro e/ou 

Zinco 

Reagem (em altas temperaturas) com a superfície metálica. Esses 

compostos evitam a soldagem dos pontos elevados das superfícies 

(BARRETO, 2006). 

Dialquilditio-

fosfato de 

zinco (ZDDP) 

Alguns autores reconhecem este aditivo como aditivo EP leve. É uma 

importante fonte de enxofre e de fósforo. Mas, devido a problemas de 

poluição ambiental causados por enxofre e fósforo, estão sendo procurados 

substitutos para ZDDP (GATES, 2005). 

 

 

A desvantagem maior dos aditivos EP convencionais é a questão ambiental, não está 

de acordo com as novas regras ambientais, tendo-se procurado em novos estudos sua 

substituição e as NPs de óxido tem sido uma alternativa para essa substituição. Xue et. al. 

(1997) e Dong et al. (2000) afirmam que essa substituição pode ocorrer devido as NPs de 

óxidos, os óxidos inorgânicos se depositarem na superfície metálica formando um filme 

protegendo esta superfície contra maiores atritos e consequentemente diminuindo o desgaste. 

 

 

2.8.3.6 Nano-Óxidos como Aditivos em Lubrificantes 

 

Vários estudos foram realizados sobre os efeitos das NPs como aditivos em 
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lubrificantes produzindo uma película fina sobre a superfície de atrito. Ao fazer isso, o atrito e 

o desgaste dos materiais foram reduzidos e a capacidade de transporte de carga dos 

lubrificantes foi melhorada (WANG et al., 2008 e ZHOU et. al., 1999). Mas, Chen et al 

(1998);. Xue et al. (1997);. Liu e Chen (2000); Chen e Liu (2000); Zhou et al.(1999, 2001); 

Hu e Dong (1998); Zhang et al. (2001);. Qiu et al. (2000); Chinas-Castillo e Spikes (2003); 

Rapoport et al. (2005), Li et al. (2006), também relatam sobre as NPs como aditivos em 

lubrificantes melhorando as propriedades físicas e químicas destes lubrificantes. 

Para as NPs funcionarem como um excelente aditivo em lubrificantes é necessário que 

estes tenham tamanho de partícula adequado, pois quanto maior a partícula, maior atrito e 

maior desgaste (CHINAS-CASTILLO e SPIKES, 2003). Dependendo da forma das NPs tem 

ou não um melhor desempenho e a concentração de aditivos inseridos ao lubrificante são 

essenciais para que não ocorra mais desgaste e mais atrito nas superfícies em contato (PENG 

et. al, 2009; CHEN e LIU, 2006). 

A baixa concentração das NPs que variam 0,05-2,97 por cento (Chen et al., 1998;. 

Xue et al, 1997;. Liu e Chen, 2000; Chen e Liu, 2000, 2006; Zhou et al, 2001;. Hu e Dong 

1998; Zhang et ai, 2001;. Qiu et al. 2000) é suficiente para melhorar as propriedades 

tribológicas. Ainda relatam que uma elevada concentração pode piorar as propriedades 

antidesgaste dessas suspensões. É evidente que para esses estudiosos, os lubrificantes com 

maior concentração de NPs, o desgaste por abrasão torna-se maior. 

As NPs podem variar em tamanho, principalmente entre 2 e 120 nm. De um modo 

geral, os de menor tamanho são susceptíveis de reduzir atrito e aumentar a capacidade anti-

desgaste como Chinas-Castillo e Spikes (2003) explica em seus estudos. Quanto menor as 

partículas, elas serão capazes de formar películas de proteção na superfície (Zhou et al., 1999, 

Rapoport et al, (1999). Yuh et. al. (2011) realizou estudos sobre as NPs de óxido de titânio, 

que foram preparadas utilizando um arco elétrico de alta temperatura, numa câmara de vácuo 

para vaporizar o metal de Ti, depois foi condensado em um dispersante para formar o NF de 

TiO2 e foi utilizada como aditivo lubrificante. Verificou-se também em suas experiências que 

o NF de óxido de titânio utilizando o etileno glicol gelificou após 10 horas de funcionamento 

do motor. O óleo utilizado no motor com o aditivo de NP de TiO2 exibiu força de atrito 

menor, em comparação com o óleo sintético sem aditivos e deve-se a um menor tamanho de 

partícula que variou de 59 a 220 nm. Porém, este estudo descreve os métodos experimentais e 

equipamentos destinados a investigar a aplicação do NF de TiO2 como aditivo lubrificante no 

motor de combustão interna. 

Para a geometria, pequenas NPs esféricas são mais propensas a rolar entre as 
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superfícies e diminuir o atrito que as demais formas, segundo Peng et al (2009). 

Com base em pesquisa bibliográfica, Peng et al (2009) cita quatro mecanismos de 

atuação das NPs adicionadas ao óleo básico: (1) as NPs menores interagem com as superfícies 

de atrito e formam uma película de proteção à superfície, (2) NPs esféricas são mais 

propensas a alterar o atrito de deslizamento para rolamento, (3) as concentrações das NPs 

associada com alta pressão de contato define maior ou menor atrito e desgaste na superfície e 

(4) as NPs são depositadas sobre a superfície formando um tribo filme fisicamente que 

compensa a perda de massa (este efeito é chamado de ―junção‖). Uma combinação de quatro 

efeitos explica as boas propriedades de atrito e desgaste de NPs em óleo básico. 

A influência do CuO, ZnO e ZrO2 como NPs foram estudadas e utilizadas como 

aditivos em um lubrificante sob condições extremas de pressão (lubrificação limítrofe), 

utilizando ensaio Four-Balls de acordo com a norma ASTM D2783 (BATTEZ, 2007). As 

suspensões de NPs de CuO com menor concentração apresentaram o maior coeficiente de 

atrito e desgaste. Maior concentração de CuO melhora o comportamento tribológico de 

suspensões. Nas suspensões com 0,5% de ZnO teve o melhor comportamento tribológico em 

geral, exibindo baixo atrito e valores de desgaste reduzido. E por fim, suspensões de NPs de 

óxido de zircônio apresentaram reduções em atrito e desgaste em comparação com o óleo 

básico. 

Para verificar qual nano-óxido será melhor para aditivar o lubrificante é preciso um 

estudo mais profundo de cada um deles. No quadro 3 observa-se as NPs mais utilizadas em 

lubrificantes, suas características, o ensaio usado para avaliar o desempenho das NPs e os 

possíveis mecanismos sugeridos pelos pesquisadores. 

 

 

2.9 POTENCIAL ZETA (Ζ) 

2.9.1 Teoria da Dupla Camada Elétrica 

 

O princípio do potencial zeta (δ) é bastante utilizado quando se pretende estudar a 

estabilidade de partículas coloidais dispersas em diferentes sistemas líquidos. Esta 

nomenclatura está associada à habitual representação desta técnica pela letra minúscula do 

alfabeto grego, zeta (δ). O potencial δ não pode ser diretamente medido, sendo seu valor 

calculado a partir da mobilidade eletroforética e da aplicação de modelos teóricos. 

O modelo descrito para a aplicação da teoria é baseado na formação de uma dupla 

camada elétrica em torno das partículas quando imersas em uma determinada solução. 
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Cada partícula dispersa adquire uma carga de superfície que afetará a distribuição dos 

íons na região interfacial que a envolve, levando à formação de uma camada cuja 

configuração se diferencia do restante da solução. Como consequência desta distribuição, 

existirá próxima à superfície, um aumento na concentração dos íons de carga oposta à carga 

da partícula, acarretando a formação de uma dupla camada elétrica em torno da partícula, 

como ilustrado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática da formação da dupla camada elétrica circundando 

uma partícula 

 

 

 

Se a partícula se move pela solução, seja por influência da força da gravidade ou pelo 

movimento aleatório devido aos choques com as moléculas do fluido, a camada formada 

também acompanha o movimento, como se fosse parte constituinte da partícula. Esta dupla 

camada consiste de duas regiões; uma interna, onde os íons estão fortemente ligados e uma 

externa, onde a ligação é fraca e a distribuição dos íons é determinada pelo equilíbrio dos 

movimentos térmicos aleatórios e das forças eletrostáticas.  

A primeira região é conhecida como camada de Stern e a segunda como camada 

difusa. Na camada difusa existe um contorno imaginário onde íons e partículas formam uma 

entidade estável; este contorno é o plano de deslizamento (Figura 2.7) e o potencial num 

ponto deste contorno, que se move como parte da partícula, é o potencial zeta. 
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A grande maioria das partículas que são postas em contato com determinados fluidos 

adquirem uma carga elétrica superficial, portanto, o potencial zeta é uma propriedade física 

importante e útil neste contexto, pois pode ser usado para prever e controlar a estabilidade de 

diferentes sistemas. Partícula em suspensão com um elevado potencial zeta (δ) seja positivo 

ou negativo, se repelem e, portanto não se observa a formação de aglomerados. Se, no 

entanto, as partículas suspensas possuem baixo valor de potencial zeta (δ), a dispersão não 

resiste à agregação, pois não há forças suficientes para evitar que as partículas se juntem e 

formem os aglomerados. Em geral, suspensões com potencial zeta mais positivo do que + 30 

mV ou mais negativo do que - 30 mV são consideradas estáveis, pois nestes casos as 

partículas nas dispersões sobrepujam a tendência natural de se agregar. 

A aglomeração das NPs tem como força motriz o choque aleatório das partículas e as 

cargas superficiais de cada partícula que faz com que ocorra uma atração mútua entre 

partículas. Esta densidade de cargas superficiais é conhecida como potencial zeta (δ). Em 

qualquer suspensão coloidal estável, todas as interações interpartículas são repulsivas. O 

movimento devido à temperatura das partículas resulta em certa frequência de colisão e 

diferentes taxas de coagulação em sistemas instáveis. No caso de coagulação lenta, somente 

algumas colisões resultam na formação de dímeros, no entanto, se a atração superar a 

repulsão, cada colisão provoca a aderência das partículas na coagulação rápida. Íons podem se 

aproximar desta camada carregada das partículas tornando-as repulsivas, desta forma não 

ocorrem choques, agregação, e a estabilidade da suspensão é mantida. Porém existe um ponto 

ótimo em que as partículas com íons estão com força máxima de repulsão, ou seja, existe um 

pH ótimo onde o potencial zeta (δ) das partículas é máximo. Normalmente, o aumento do pH 

é diretamente proporcional ao aumento o potencial zeta da superfície da partícula, então a 

força eletrostática repulsiva entre as partículas se torna suficiente para prevenir a atração e 

colisão entre partículas causadas pelo movimento browniano. 

Uma força eletrostática ótima pode também levar a mais partículas livres, aumentando 

a distância entre elas fazendo com que a distância exceda a faixa de ligações de hidrogênio 

entre as partículas e reduza ainda mais a probabilidade de coagulação e ligação das partículas. 

Como demonstrado pela Figura 2.8, por exemplo, a absorbância se torna maior com o 

aumento do pH, melhorando a estabilidade da dispersão das NPs de Cu até um ponto ideal 

(pH ≈ 9,5). Portanto, potencial zeta (δ) e absorbância são bases importantes para selecionar as 

condições para partículas dispersas, e estão correlacionadas entre si. 
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Figura 2.8 – Efeito do pH na absorbância do NF Cu-Água 

 

Fonte: Li et al (2007) 

 

A viscosidade do fluido tem especial importância em equipamentos que transferem calor por 

convecção. A perda de carga associada a fluidos de altas viscosidades é um fator limitante que 

resulta muitas vezes na utilização de fluidos ―pobres‖ termicamente. Os NFs apresentam 

comportamento não-newtoniano, segundo alguns autores, e newtoniano, segundo outros 

autores. O que se sabe, no entanto, é que a viscosidade está fortemente associada à 

concentração de NPs e tal dependência não aparenta ser linear. NFs com 5% de concentração, 

por exemplo, apresentaram um aumento na faixa de 80% em viscosidade enquanto que em 

concentrações mais baixas, como a de 1%, a variação da viscosidade não passa de 20% 

(Figura 2.9). 

Figura 2.9 – Viscosidades relativas de NFs em função de fração de volume 

 
Fonte: Musrshed et al (2008) 
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2.10.2 Mobilidade Eletroforética e o Potencial 

 

O potencial zeta (δ) é uma propriedade física que pode ser obtida a partir de ã 

decorrentes da movimento das partículas em relação ao meio em que estão dispersas. 

Neste contexto cinético é introduzida a eletroforese, que é um dos fenômenos mais 

avaliados quando se pretende realizar a medição do potencial zeta (δ). 

A eletroforese é um dos efeitos eletrocinéticos que ocorrem em consequência da 

existência de cargas elétricas na superfície das partículas, sendo definida como o movimento 

de partículas carregadas, imersas em um líquido, sobre a influência de um campo elétrico 

externo. A velocidade eletroforética, νe (ms
−1

), é a velocidade durante o fenômeno da 

eletroforese e a mobilidade eletroforética, υE (m
2
V 

−1
 s

−1
), é a magnitude da velocidade 

dividida pela magnitude da intensidade do campo elétrico. A mobilidade pode assumir valores 

positivos ou negativos; o primeiro caso ocorre quando as partículas se movem na direção do 

potencial mais baixo, o eletrodo negativo, e o segundo caso quando as partículas se movem na 

direção do potencial mais alto, o eletrodo positivo. 

Deste modo poderemos ter os sistemas otimizados de formulações as quais se deseja 

estabilidade conforme se evidencia na Figura 2.10 indicando os estágios das partículas em 

torno do fluido a que se deseja uma dispersão coloidal. 

 

Figura 2.10 – Estabilidades de NLs em sistemas otimizados. 
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A configuração cinética do sistema, no qual se deseja medir o potencial δ, é atingida 

com a aplicação de um campo elétrico através de um eletrólito. Sujeitas a este campo, as 

partículas carregadas eletricamente e suspensas na solução tendem a se deslocar na direção do 

eletrodo de carga oposta. Este movimento é dificultado pela existência de forcas viscosas que 

atuam sobre as partículas e tendem a se opor a este deslocamento. Quando estas duas forcas 

atuantes assumem mesmo valor em modulo, mesma direção e sentidos opostos, elas passam a 

atingir o equilíbrio e as partículas passam a fluir com velocidade constante. 

Como já descrito anteriormente, a mobilidade eletroforética (σE) exatamente a 

velocidade da partícula sujeita a um campo elétrico aplicado e sua magnitude depende 

diretamente da intensidade do campo elétrico, da constante dielétrica do meio (ǫ), do 

potencial zeta (δ) e da viscosidade do meio (ε). 

Uma vez determinado o valor da mobilidade eletroforética, o valor do potencial zeta 

(δ) pode ser diretamente obtido através da Equação 2.7. 

𝑣𝐸 =
2𝜖𝜁𝑓 (𝑘𝑎 )

3𝑛
          (2.7) 

sendo: 

 f(κa) = variável função de Henry, que pode assumir os valores 1,5 e 1,0. 

O primeiro e referido como a aproximação de Smoluchowski, que ocorre quando o 

objeto de estudo se trata de meios aquosos e concentrações moderadas de eletrólitos e o 

segundo é atribuído a uma aproximação de Hückel, que se aplica ao caso de pequenas 

partículas em meios de baixa constante dielétrica. Em geral, a técnica experimental utilizada 

para medir esta velocidade é baseada no efeito Döppler, denominada velocimetria laser. A luz 

espalhada pela partícula é detectada e posteriormente combinada com um feixe de referencia, 

isto produz um sinal de intensidade variável, com uma taxa proporcional à velocidade das 

partículas, e é através de um processador de sinal digital que as frequências características são 

extraídas.  

Os sistemas de instrumentação mais modernos, utilizados para a realização das 

medidas de potencial zeta, possuem como componentes principais um laser, um atenuador, 

uma célula de amostra, um detector, um processador de sinal digital e um computador. 

Na Figura 2.11 é dada uma ilustração de um sistema comumente utilizado para a 

medição da mobilidade eletroforética, que consiste de uma célula de amostra com eletrodos 

nas duas extremidades onde é aplicado um potencial. As partículas da solução se movem na 

direção do eletrodo de carga de sinal oposta à da carga superficial das partículas, sua 

velocidade e medida e expressa em unidades de forca do campo como sua mobilidade. 
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Figura 2.11 – Ilustração de um sistema clássico de micro eletroforese 

 

 

A Figura 2.12 ilustra a configuração ótica de uma instrumentação comumente utilizada 

para medidas de potencial zeta. A função do laser (1) é iluminar as partículas na amostra em 

estudo. Este feixe de luz é dividido em um feixe de incidência e um de referência, o feixe 

incidente passa por um atenuador (6) que tem a função de reduzir a intensidade do laser e, 

portanto, reduzir a intensidade do espalhamento. Após passar pelo atenuador, o feixe de laser 

é espalhado ao atravessar o centro da célula da amostra (2). A utilização do atenuador evita 

que a intensidade da luz espalhada esteja fora da faixa específica do detector. A função do 

detector (3) é receber a informação associada à mudança na frequência do feixe de laser, 

devido à aplicação do campo elétrico na célula da amostra. Em consequência à aplicação do 

campo elétrico, as partículas da solução em estudo se movem através do volume e isso faz 

com que a intensidade da luz espalhada sofra flutuações na frequência proporcional a 

velocidade da partícula que sofreu o espalhamento. O detector recebe a informação e envia a 

um processador de sinal digital (4) que por fim repassa a informação codificada para um 

computador (5) com o ―software‖ que produz um espectro de frequências de onde a 

mobilidade eletroforética e o potencial zeta são calculados. A função da compensação ótica 

(7) é manter o alinhamento dos feixes espalhados, que porventura podem surgir como 

consequência da espessura da parede da célula da amostra e da refração do dispersante. 
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Figura 2.12 – Configuração de um Zetasizer Nano series, da Malvern instrumentos, para 

medidas de potencial zeta 

 

 

 

2.10 CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE FLUIDOS 

 

A condutividade térmica de fluidos desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento de equipamentos de transferência de calor com alta eficiência. Entretanto, de 

um modo geral fluidos tradicionais usados nesses equipamentos, como água, óleo ou misturas 

de etileno glicol são fluidos com condutividade térmica baixa (CHOI, 1998). 

O método convencional para aumentar a taxa de transferência de calor nestes 

equipamentos é aumentar a área disponível para a troca de calor com o fluido de transferência 

de calor. Entretanto, esse método requer um aumento indesejado no tamanho dos 

componentes desse sistema. Dessa maneira, existe uma necessidade urgente de novos e 

inovadores líquidos com a performance térmica melhorada em processos industriais 

(KEBLINSKI et al., 2005). 

Os metais no estado sólido têm a condutividade térmica com ordens de grandeza 

maior que a condutividade térmica dos fluidos de transferência de calor usados atualmente. 

Por exemplo, a condutividade térmica do cobre na temperatura ambiente é em torno de 
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700 vezes maior que a da água e em torno de 3000 vezes maior que a do óleo, como é 

mostrado na Tabela 2.3 (EASTMAN et al., 1996).  

 

Tabela 2.3 – Condutividade Térmica de vários materiais sólidos e líquidos Material  

Material Condutividade Térmica (W/m-K) 

Prata 429 

Cobre 401 

Sólidos Metálicos Alumínio 237 

Silício 148 

Sólidos Não-Metálicos Alumina (Al2O3) 40 

Líquidos Metálicos Sódio a 644 K 72,3 

Água 0,613 

Etileno Glicol 0,253 

Líquidos Não-Metálicos Óleo 0,145 

Fonte: EASTMAN et al. (1996) 

 

Dessa maneira, espera-se que fluidos contendo suspensão de partículas sólidas 

metálicas tenham um aumento significativo na condutividade térmica em relação aos fluidos 

de transferência de calor tradicionais. 

A miniaturização é a principal tendência na ciência e tecnologia moderna. Uma 

variedade de produtos em microescala já está disponível, ou logo estará. Sensores, atuadores, 

motores, válvulas, tubos de calor, células combustível, instrumentos, dispositivos médicos, 

robôs, e aviões são apenas algumas das quase intermináveis variedades de microprodutos no 

mercado, ou a caminho de sair do laboratório para o mercado (CHOI, 1998). 

Na área de transferência de calor, engenheiros fabricam dispositivos em microescala, 

como trocadores de calor com microcanais, e microbombas que são do tamanho de manchas 

de poeira (CHOI, 1998). Trocadores de calor em miniatura têm numerosos atributos, 

incluindo alta eficiência térmica, tamanho pequeno, baixo peso e flexibilidade de projeto. 

Como seus microcanais são extremamente compactos e leves comparados com sistemas 

tradicionais, os custos com materiais e com fabricação podem ser reduzidos, uma vantagem 

atrativa que poderia despertar o interesse de várias firmas, como, por exemplo, na indústria 

eletrônica, que tem aplicações em pacotes avançados de refrigeração; para a indústria 
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automotiva, a diferença de peso entre sistemas convencionais e microcanais (como nos 

aparelhos de ar condicionado), poderia gerar economia no combustível (CHOI, 1998).  

Notadamente, a mudança de propriedade mais intrigante que ocorre no NF em relação 

ao seu fluido base é a condutividade térmica. Como observado por Cheng et al (2008) e 

análise da Figura 2.13, a condutividade térmica teórica calculada com base em modelos para 

misturas sólido-líquido difere muito das medidas experimentais obtidas por diversos autores. 

 

Figura 2.13 – Comparação de dados experimentais de condutividade térmica de NFs 

 

Fonte: Li et al. (2009) 

 

Eastman et al (2001) reportam um aumento em 40% na condutividade térmica do NF 

cobre-etilenoglicol em comparação com o etilenoglicol, muito acima do previsto 

teoricamente. Murshed et al (2005) relata um aumento de até 16% e 45% com a adição de 

NPs de TiO2 e al, respectivamente, em etilenoglicol; ambos os resultados superam as 

previsões dos modelos clássicos de Maxwell e Hamilton-Crosser. Segundo o autor, tal 

diferença é decorrência de os modelos clássicos não considerarem os efeitos do tamanho da 

partícula, distribuição e da interface liquido/partícula. 

Em sua revisão sobre preparação e caracterização de NFs, Li et al (2009), sumariza as 

possíveis razões pelo aumento incomum da condutividade térmica nos NFs. Tal discussão é 

marcada por diversas controvérsias, como a de qual a verdadeira influência do movimento 

browniano e da interface sólido-líquido das partículas em tal melhora. Entre os mecanismos 
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propostos para tal fenômeno estão: Nanoconvecção associada ao movimento Browniano das 

pequenas partículas, comportamento não linear das NPs em relação à transferência de calor, 

aglomeração das NPs entre si e alinhamento das NPs com as moléculas de liquido.  

Controvérsias a parte, alguns parâmetros tem grande importância no grau de melhora 

na condutividade térmica. São eles:  

 Tamanho da NP: Partículas menores acentuam a nanoconvecção causada pelo 

movimento Browniano. A diminuição do diâmetro de NPs (40nm para 10nm) no 

trabalho de Jang et al (2007) resultou em um aumento de aproximadamente 15% na 

condutividade térmica do NF Al2O3-H2O.  

 Concentração volumétrica de NPs: Volumes maiores de NPs no fluido base 

aumentam a condutividade térmica, porém, em grandes volumes pode ocorrer 

demasiada aglomeração e uma consequente perda na estabilidade do NF, sem contar o 

aumento na viscosidade.  

 Fluido base: Estudos indicam que a taxa de aumento na condutividade térmica do NF 

é menor quanto maior a condutividade térmica do fluido base.  

Temperatura: Musrshed et al (2008) aponta diversos autores que obtiveram melhoras 

de no mínimo 8% na condutividade térmica com o aumento de 20, 30ºC na temperatura do 

fluido. 

Avanços maiores nessa área seriam alcançados se os fluidos refrigerantes que passam 

pelos microcanais contivessem partículas nanométricas para aumentar a transferência de 

calor. Dessa maneira, a tecnologia de NFs será uma tecnologia emergente e promissora no 

século 21 (CHOI, 1998). Da obscuridade que se encontrava em torno de duas décadas atrás, a 

nanociência e a nanotecnologia se popularizaram nos dias de hoje (CHOI, 1998). Embora o 

uso de partículas metálicas para aumentar a condutividade térmica de fluidos seja bem 

conhecida (MAXWELL, 1873 apud CHOI, 1998), Choi percebeu através de uma experiência 

de bombeamento de suspensões de fibras e nylon – que partículas micro ou mini não 

poderiam ser usadas em microcanais. À partir daí focou sua atenção em um mundo menor, e 

visualizou o conceito de NFs como um caminho para unir fluidos de transferência de calor 

com as NPs, que começavam a se tornar disponíveis. À medida que lia artigos sobre materiais 

nanométricos, imaginou o que poderia acontecer se NPs pudessem ser dispersas em um fluido 

de transferência de calor.  Isso abriria a possibilidade de se usar NFs em microcanais para 

várias aplicações de alta taxa de calor (CHOI, 1998). NFs passando por trocadores de calor 

com microcanais proporcionariam um grande avanço no desenvolvimento de tecnologias de 

refrigeração, por causa da combinação de uma grande área de troca de calor e alta 
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condutividade térmica (LEE e CHOI, 1996 apud CHOI, 1998). Assim, Choi concebeu a ideia 

de NFs para o desenvolvimento de fluidos de transferência de calor industriais com alta 

condutividade térmica. Sua ideia tomou força quando ele teve conhecimento que a divisão de 

materiais de seu laboratório tinha a possibilidade de produzir NPs, apesar de todo o foco ser 

na produção de NPs para fazer sólidos e então caracterizar as novas propriedades desses 

sólidos (CHOI, 1998). 

A partir de então, diversos trabalhos foram desenvolvidos para a determinação das 

propriedades termofísicas de NFs. Um dos trabalhos pioneiros foi o de Eastman et al. (1997), 

na qual foram produzido três NFs: Al2O3 em água, CuO em água e Cu em água. O NF de 

CuO em água apresentou uma suspensão estável, enquanto o NF de Cu em água sedimentou 

rapidamente. O NF de Al2O3 apresentou boa estabilidade.  A condutividade térmica foi 

medida pela técnica do fio quente transiente. Para 5% em volume de CuO, obteve-se 60% de 

aumento da condutividade térmica em relação a água pura, enquanto o nanofuido de Al2O3, 

obteve uma aumento de cerca de 30 %. Tal resultado era esperado, pois o CuO apresenta uma 

condutividade térmica maior que a Alumina.  

Em outro trabalho, Eastman et al. (1999), determinaram novamente a condutividade 

térmica pela técnica do fio quente transiente. Nesse trabalho, Eastman et al.(1999) fabricaram 

três NFs: CuO em água, Al2O3 em água e Cu em etileno glicol. O NF de CuO em água 

apresentou um aumento de 20 % da condutividade térmica em relação a água para 4% em 

volume de NPs; a alumina em água apresentou um aumento de 18% para uma concentração 

de 5% em volume e o Cobre em etileno glicol apresentou um aumento de 10% para uma 

concentração de 0,5% em volume de NPs. Xuan e Li (2000) fabricaram NFs de cobre em 

água e em óleo de transformador. No óleo de transformador, Xuan e Li (2000) usaram 

concentrações de 2 e 5 % em volume. Para a água, foi fabricado um NF com 5% em volume 

de cobre. Para obter uma boa estabilidade, Xuan e Li (2000) usaram sal láurico como 

dispersante para o NF com água e ácido oléico para o NF com óleo de transformador. Os NFs 

foram observados em um microscópio eletrônico e, segundo Xuan e Li (2000), o NF de cobre 

em óleo de transformador apresentou um melhor comportamento em relação à estabilidade e 

dispersão. Segundo os autores, isto explica que a viscosidade dos fluidos pode ser um fator 

importante que afeta a dispersão de partículas ultrafinas e a estabilidade da suspensão.  

A condutividade térmica do NF é fortemente dependente da fração em volume de NPs. 

Até agora existe um problema não resolvido de se desenvolver uma teoria sofisticada para 

predizer a condutividade térmica do NF, embora existam algumas correlações semi-empíricas 

para calcular a condutividade térmica aparente de uma mistura de duas fases (XUAN e LI, 
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2000). Xuan e Li (2000) usaram o modelo de Hamilton-Crosser para obter uma aproximação 

da condutividade térmica do NF de Al2O3 em água com diferentes valores de ψ de 0,5 a 1. Os 

resultados mostraram que o modelo com ψ = 0.7 foi o mais próximo dos dados experimentais. 

Entretanto, este modelo não obteve bons resultados para o NF de CuO. Para determinar a 

condutividade térmica dos NFs, Xuan e Li (2000) usaram a técnica do fio quente transiente. 

Segundo os autores, o experimento deve durar no máximo 5 segundos, para evitar os efeitos 

convectivos na amostra. Antes da medida de condutividade térmica dos NFs, o fio quente é 

calibrado em uma amostra com a condutividade térmica conhecida, o que mostra uma alta 

precisão do aparato experimental. Xuan e Li (2000) compararam seus resultados com o de 

Eastman et al. (1997). A tendência de aumento da condutividade térmica com a fração em 

volume se confirmou no experimento de Xuan e Li (2000). Para o NF de cobre em óleo de 

transformador, Xuan e Li (2000) obtiveram um aumento de 27% da condutividade térmica 

para uma concentração de 5% em volume de NPs, enquanto Eastman et al.(1997) obtiveram 

um aumento de 43%. Para o cobre em água, Xuan e Li (2000) obtiveram um aumento de 52% 

da condutividade térmica para uma concentração de 5% em volume, e Eastman et al. (1997) 

obtiveram um aumento de 60%. Segundo Xuan e Li (2000), isto se deve ao fato de que os 

NFs fabricados por Eastman et al. (1997) têm as NPs da ordem de 18 nm de diâmetro, 

enquanto os NFs fabricados por eles, têm as NPs da ordem de 10 nm de diâmetro. Além disso, 

segundo Xuan e Li (2000), o método de preparação dos NFs por Eastman é caro e difícil de 

satisfazer aplicações práticas. Os NFs de Xuan e Li (2000) são feitos por mistura direta de 

NPs em um líquido base, o que torna a técnica possível para várias aplicações. 

Jang e Choi (2004) desenvolveram um modelo que leva em conta a dinâmica da NP no 

comportamento térmico dos NFs. As hipóteses nos modelos teóricos tradicionais para a 

determinação da condutividade de suspensões sólidas é de que as partículas discretas estão 

paradas em um material contínuo. Essa hipótese funciona bem para partículas em uma matriz 

sólida, ou partículas grandes suspensas em um fluido. Os autores acreditam que para 

partículas muito pequenas, como nos NFs, o movimento Browniano se torna importante, 

necessitando de uma abordagem diferente para entender o transporte de energia nos NFs. Os 

resultados teóricos dos autores foram comparados com resultados experimentais da literatura. 

Para determinar a influência da concentração volumétrica de NPs no aumento da 

condutividade térmica, os NFs utilizados foram Al2O3 em água, CuO em água, CuO em 

etileno glicol e Cu em etileno glicol. A concentração de NPs de Cu em etileno glicol foi de 

0.1 e 0,5 % em volume. Os valores do aumento da condutividade térmica foram de 2 % e 

13 %, respectivamente. Para os outros NFs, a variação da concentração foi 1 % a 4 %. Al2O3 
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em água resultou em aumentos da condutividade térmica de 2 % a 6 %, CuO em água em 

aumentos de 2 % a 8 % e finalmente CuO em etileno glicol em aumentos de 3 % a 18 %. O 

modelo proposto pelos autores apresentou boa concordância com os valores experimentais. 

Todas as curvas apresentaram uma tendência linear do aumento da condutividade térmica 

com o aumento da concentração de NPs.  Os autores também determinaram o aumento da 

condutividade térmica com o aumento da temperatura para uma concentração fixa de 1 % em 

volume de NPs. A faixa de temperatura considerada foi de 27 a 52 
°
C. O aumento da 

condutividade térmica do Al2O3 em água foi de 1 % a 5 % e o do NF de Cu em água foi de 

19 % a 90 % na faixa de temperatura considerada. A NP de Cu em água, com 6nm, tem um 

aumento de condutividade térmica quase 2 vezes maior que a NP de Al2O3 em água, com 

38,4 nm a 52 °C. O modelo teórico proposto pelo autor conseguiu boa concordância com os 

resultados experimentais. A curva teórica passou por todos os pontos experimentais. Esses 

resultados também foram comparados com o modelo de Maxwell, que ficou muito abaixo dos 

valores apresentados pelo modelo de Jang e Choi (2004) e dos valores experimentais. 

Como conclusão, o trabalho de Jang e Choi (2004) demonstrou que o movimento 

Browniano das NPs a níveis de nanoescala e molecular é o mecanismo chave que governa o 

comportamento térmico do NFs. Bhattacharya et al. (2004) desenvolveram uma técnica para 

calcular a condutividade térmica efetiva de NFs usando simulação por dinâmica Browniana. 

Foram considerados duas NPs: Óxido de alumínio e Cobre, com tamanho de 60 nm. Os 

experimentos foram feitos a 27 °C. Os autores não apresentaram a expressão usada para o 

cálculo. Segundo os autores, os resultados teóricos foram satisfatórios quando comparados 

com resultados experimentais obtidos da literatura. As simulações foram feitas para diferentes 

concentrações de NPs.  

O fluido base nos dois NFs foi o etileno glicol. Para o NF de Cu, a concentração de 

NPs foi de 0,1 a 0,55 %. O valor do aumento da condutividade térmica foi de 1 % a 10 %, 

variando de forma linear. Para o NF de óxido de alumínio, a variação da concentração de NPs 

foi de 2 a 5 %. O valor do aumento da condutividade térmica foi de 6 % a 33 %, variando de 

forma linear.  O modelo proposto pelos autores apresentou boa concordância com os 

resultados experimentais da literatura. Esses valores foram comparados também com o 

modelo de Hamilton-Crosser, (1962 apud Bhattacharya et al., 2004). Os valores calculados 

pelo modelo de Hamilton-Crosser estavam sempre abaixo dos resultados experimentais e os 

teóricos de Bhattacharya et al. (2004). Segundo os autores, isso se deve ao fato de que 

nenhum modelo para o cálculo da condutividade leva em conta a dinâmica das partículas 

suspensas Hwang et al. (2005) produziram 4 NFs: nanotubo de carbono em água, CuO em 
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água, SiO2 em água e CuO em etileno glicol. Os autores usaram o método do fio quente 

transiente para a determinação da condutividade térmica. Para uma concentração de 1% em 

volume de NPs, o nanotubo de carbono foi o que apresentou a maior aumento da 

condutividade térmica em água (11,3 %), seguido pelo CuO (5 %) e por fim o SiO2(4 %). 

Segundo Hwang et al. (2005), esse resultado mostrou que o aumento da condutividade 

térmica do NF é maior quando as NPs suspensas têm maior condutividade térmica. No caso 

do NF de CuO, o aumento da condutividade térmica foi maior no etileno glicol (9%) que na 

água. Segundo Hwang et al. (2005), esse resultado mostrou que o NF é mais efetivo em 

fluidos com menor condutividade térmica.  

Murshed et al. (2005) estudaram o efeito da concentração, do tamanho e formato das 

NPs no aumento da condutividade térmica dos NFs. O líquido utilizado foi água deionizada e 

a NP foi o TiO2. Foram feitos experimentos em NPs com formato de tubo de diâmetro 10 nm 

e comprimento 40 nm e em formato esférico de diâmetro 15 nm, adquiridos da Nanostructure 

and Amorphous Materials, Inc., USA.  

Os resultados experimentais foram obtidos com o método do fio quente. Foram 

fabricados dois tipos diferentes de NFs, cada um com uma concentração diferente de NPs. O 

valor do pH, da viscosidade e a estabilidade foram caracterizados. Um microscópio eletrônico 

de transmissão e um analisador de tamanho de partícula foram utilizados para monitorar a 

dispersão, o agrupamento e a morfologia das NPs no fluido, pois são fatores considerados 

para o aumento da condutividade térmica dos NFs.  

Os autores observaram que o tamanho das NPs eram maiores que o especificado pelo 

fornecedor. Isso se deve ao fato da alta densidade da partícula, grande número de partículas, 

atração entre as partículas e aglomeração das partículas que foi observado no analisador de 

tamanho de partícula e no microscópio. As partículas também não estavam distribuídas 

uniformemente no fluido. Existe então a necessidade de se usar surfactantes para quebrar a 

aglomeração das partículas em suspensão. Ácido oléico e surfactante CTAB foram usados 

para assegurar melhor estabilidade e boa dispersão sem afetar as propriedades termofísicas 

dos NFs e a transferência de calor em uma fase, sendo usado uma concentração baixa, em 

torno de 0,01 a 0,02 %.  

Os resultados experimentais apresentados foram um aumento de 29.7% no NF com as 

partículas esféricas de diâmetro 15nm, com uma concentração de 5 % em volume.  Já para as 

NPs em formato de tubo, o aumento foi de 32,8 %, com a mesma concentração de 5 % em 

volume. O resultado experimental mostrou uma relação não linear entre a concentração de 
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NPs e o aumento da condutividade térmica para baixas concentrações (0.5 a 2 % em volume) 

e uma relação linear para concentrações maiores (2 a 5 % em volume).  

Essa relação não linear para baixas concentrações pode ser devido a influência do 

surfactante CTAB, longos períodos de sonicação e forças hidrofóbicas nos NFs. Kwak e Kim 

(2005) determinaram a condutividade térmica de oxido de cobre disperso em etileno glicol. 

As partículas de CuO tinham em média 12nm de comprimento, e foram adquiridas da 

Integran Technologies Inc., Canadá. A condutividade térmica foi medida pelo método do fio 

quente. Para evitar o efeito da convecção, as medidas foram feitas de 100 a 300 ms. Como 

esperado, a condutividade térmica do NF aumentou com o aumento da concentração de NPs.  

Com uma concentração de 0,1 % em volume, há um aumento de aproximadamente 

2.6% da condutividade térmica. Esse aumento é muito alto comparado com a fração em 

volume de partículas. Porém se a fração de volume for maior que 2 %, o aumento não é tão 

grande quanto no caso de baixas concentrações.  

Medidas experimentais foram feitas para determinar as propriedades térmicas dos dois 

NFs contendo diferentes NPs e com concentrações diferentes. As medidas experimentais 

foram feitas pelo método do fio quente. O equipamento usado foi capaz de fazer medições de 

condutividade térmica, difusividade térmica e resistência térmica. O resultado para a adição 

de CuO na água foi o aumento de 9,8% da condutividade térmica. Da mesma forma, a adição 

de Cu ao etileno glicol, aumentou sua condutividade térmica em 5,1%. A difusividade térmica 

da água foi aumentada em 14,6% e a do etileno glicol em 12,2%. Segundo o autor, apesar da 

condutividade térmica do Cu ser maior que a do CuO, mais NPs de CuO são adicionadas na 

água deionizada do que partículas de Cu no etileno glicol. Além do mais, as diferenças 

geométricas do CuO fazem com que elas tenham um movimento de rotação no fluido. Isso 

gera um efeito de convecção em algumas regiões que acabam tendo uma condutividade 

térmica maior. Para quantificar o efeito da adição de NPs tanto na água quanto no etileno 

glicol para diversas diluições, o autor apresentou resultados experimentais. Ao NF de água 

com CuO foi adicionado 10 a 90 % em volume de etileno glicol. Ao NF de etileno glicol com 

Cu foi adicionado 10 a 90 % em volume de água. Esses dois experimentos foram comparados 

com a solução original (sem NPs) de água com etileno glicol. Quando se compara a 

condutividade e a difusividade térmica do NF de água com CuO para concentrações de 10 a 

90 % em volume de etileno glicol, observa-se aumento da condutividade térmica de 6,3 a 

8,2%, e a difusividade térmica de 0,3 a 11,7% em relação a mistura de água e etileno glicol 

sem NPs. Da mesma forma, a condutividade e a difusividade da concentração de 10 a 90% em 
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volume de NF de etileno glicol contendo Cu em água, aumentou de 2,0 – 4,5% e de 1,3-

10,8% respectivamente, em relação a mistura de água e etileno glicol sem NPs.  

A partir dos trabalhos acima, observa-se que os modelos propostos para o cálculo do 

aumento da condutividade térmica apresentam bons resultados para alguns testes específicos. 

No entanto, ainda existem discrepâncias entre os modelos, e mais ainda, não há nenhum que 

consiga predizer de forma definitiva e concisa o aumento da condutividade térmica de acordo 

com o tipo (material), a variação do tamanho e a concentração de NPs assim como a 

temperatura do NF. 

 

 

2.10.1 Modelos Matemáticos para a Condutividade Térmica dos NFs 

 

O trabalho pioneiro para a determinação da condutividade térmica em meios 

heterogêneos foi o de Maxwell (1873). Segundo Maxwell (1873), a resistência específica de 

um meio composto consistindo de uma substância de resistência específica kl, na qual são 

disseminadas pequenas esferas de resistência específica kp, com a razão de volume de todas 

as pequenas esferas para o total sendo ϕ , como é mostrado na Equação 2.8. 

𝐾 =
2𝑘𝑝 +2𝑘1+𝜑 𝑘𝑝−𝑘1 

2𝑘𝑝 +𝑘1−2𝜑 𝑘𝑝−𝑘1 
𝑘1       (2.8) 

Para que a ação das esferas não produza efeitos devido a interferência entre elas, o raio 

deve ser pequeno comparado com a distância entre as esferas. Então deve-se ter uma pequena 

fração em volume. Hamilton e Crosser (1962) estudaram a condutividade térmica de sistemas 

heterogêneos com dois componentes. Segundo os autores, a influência do formato da 

partícula, composição e condutividade de cada componente foi estudada. A expressão 

desenvolvida pelos autores é mostrada na Equação 2.9: 

𝐾 = 𝑘1  
𝑘2+  𝑛−1 𝑘1− 𝑛−1  𝑉2 𝑘1−𝑘2 

𝑘2+  𝑛−1 𝑘1+𝑉2 𝑘1−𝑘2 
        (2.9) 

onde: 

 Kl = condutividade térmica da fase contínua; 

 K2 = condutividade térmica da fase descontínua; 

 V1 = volume da fase contínua; 

 V2 = volume da fase descontínua. 

Para o caso em que a relação de condutividade térmica das duas fases for menor que 

100, o valor de n é 3, e para o caso em que essa relação for maior que 100, o valor de n é dado 
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por N=3/ψ, onde ψ é a esfericidade da partícula, definida como a relação entra a área 

superficial de uma esfera com o volume igual ao da partícula pela área superficial da 

partícula. 

Jang e Choi (2004) desenvolveram uma teoria para o aumento da condutividade 

térmica que leva em conta o efeito do movimento Browniano das NPs em níveis moleculares 

e em nanoescala. Segundo os autores, o movimento Browniano é o mecanismo chave que 

governa o comportamento térmico dos NFs. Segundo os autores, as teorias tradicionais de 

condutividade térmica de suspensões sólido/líquido assumem que a fase discreta está estática 

em um material contínuo. Essa hipótese funciona bem em partículas em uma matriz sólida, ou 

partículas grandes em uma matriz de líquido. Segundo os autores, em partículas muito 

pequenas, como nos NFs, o movimento Browniano se torna importante, necessitando uma 

modelagem diferente para entender o transporte de energia nos NFs. 

Jang e Choi (2004) desenvolveram um modelo baseado em quatro modos de transporte 

de energia em NFs. O primeiro modo é a colisão entre as moléculas do fluido base que 

fisicamente representa a condutividade térmica. Assumindo que a molécula se desloca 

somente sobre o livre caminho médio após o qual as moléculas do fluido base colidem, um 

fluxo de energia JU através de um plano em z é dado pela Equação 2.10.  

𝐽𝑈 = −
1

3
𝑙𝐵𝐹𝐶 𝑉,𝐵𝐹𝐶  1 − 𝑓 

𝑑𝑇

𝑑𝑍
= −𝑘𝐵𝐹

𝑑𝑇

𝑑𝑍
 1 − 𝑓                (2.10) 

em que:  

 𝐶𝑉
   = capacidade térmica volumétrica; 

 𝐶 C = velocidade média; 

 T = temperatura das moléculas do fluido base; 

 f = fração em volume de NPs; 

 kBF = condutividade térmica do fluido base. 

 

O segundo modo é a difusão térmica nas NPs no fluido base, que é dado pela Equação 

2.11.  

𝐽𝑈 = −
1

3
𝑙𝑛𝑎𝑛𝑜 𝐶 𝑉,𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑣 𝑓

𝑑𝑇

𝑑𝑍
= −𝑘𝑛𝑎𝑛𝑜

𝑑𝑇

𝑑𝑍
𝑓  (2.11) 

onde: 

 Knano = condutividade térmica das NPs suspensas; 

 𝑣  = velocidade média dos elétrons ou phonons. 
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A condutividade térmica das NPs suspensas é dada por Keblinski et al. (2002) apud 

Jang e Choi (2004) na Equação 2.12.  

Knano = βk partícula        (2.12) 

onde: 

 β = constante relacionada a resistência Kapitza; 

 kpartícula = é a condutividade térmica das NPs. 

 

O terceiro modo é a colisão entre as NPs devido ao movimento browniano. As 

colisões entre as NPs devido ao movimento Browniano é um processo muito lento. Por uma 

análise de ordem de magnitude, os autores observaram que esse modo é muito menor que os 

outros modos e pôde ser desprezado.   

O último modo é a interação térmica da dinâmica ou movimento das NPs em relação 

às moléculas do fluido base. Apesar do movimento aleatório das NPs ser zero quando se faz 

uma média no tempo, as interações entre as moléculas de líquido e as NPs em nanoescala se 

traduzem em condução a nível macroscópico. Dessa maneira, os autores postularam que o 

movimento Browniano das NPs nos NFs produzem um efeito de convecção em nanoescala. 

Dessa maneira, o último modo pode ser definido na Equação 2.13 como:  

𝐽𝑈 = ℎ 𝑇𝑛𝑎𝑛𝑜 − 𝑇𝐵𝐹 𝑓 = ℎ𝛿𝑇𝑓
 𝑇𝑛𝑎𝑛𝑜 −𝑇𝐵𝐹  

𝛿𝑇
~ − ℎ𝛿𝑇𝑓

𝑑𝑇

𝑑𝑍
                (2.13) 

onde: 

 h e δ T são o coeficiente de transferência de calor do escoamento pela passagem de 

NPs e a espessura da camada térmica respectivamente.  

 

Desprezando o terceiro modo, foi obtida a seguinte expressão dada pela Equação 2.14 

para a condutividade térmica de NFs keff. 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝐵𝐹 1 − 𝑓 + 𝑘𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑓 + 𝑓ℎ𝛿𝑇               (2.14) 

 

Para o escoamento em uma esfera, o número de Nusselt é dado pela Equação 

2.15.𝑁𝑢 = 2,0 + 0,5𝑅𝑒𝑃𝑟 + 𝑂 𝑅𝑒2𝑃𝑟2                      (2.15) 

Para NFs típicos, o número de Reynolds e de Prandtl são da ordem de 1 e 10, 

respectivamente, e a Equação 2.15 pode ser reescrita na forma da Equação 2.16. 

𝑁𝑢~𝑅𝑒2𝑃𝑟2                      (2.16) 

O coeficiente de transferência de calor para escoamento em NPs é então definido 

pela Equação 2.17.  
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ℎ~
𝑘𝐵𝐹

𝑑𝑛𝑎𝑛𝑜
𝑅𝑒2

𝑑𝑛𝑎𝑛𝑜
𝑃𝑅2                  (2.17) 

onde dnano é o diâmetro da NP e Rednano é o número de Reynolds definido pela Equação 2.16.  

Para estimar a espessura da camada térmica em NPs em movimento, foi postulado que 

nanocamadas de moléculas de líquidos ordenadas agem como camadas de contorno 

hidrodinamicas, e que três camadas existem na interface. Define-se a camada de contorno 

hidrodinâmica δ na Equação 2.18 como:  

𝛿~3𝑑𝐵𝐹                    (2.18) 

onde dBF é o diâmetro da molécula do fluido base. Essa idéia de camada de contorno 

hidrodinâmica em uma escala nanométrica é razoável, considerando que as moléculas do 

fluido base na interface tem menor velocidade que as moléculas livres no fluido. A camada 

térmica pode ser estimada na Equação  2.19, segundo Jang e Choi (2004), como:  

𝛿𝑇~
𝛿

𝑃𝑟
                                    (2.19) 

Com base nas Equações 2.17, 2.18 e 2.19, pode-se escrever a Equação 2.20 como: 

𝑘𝑛𝑓 = 𝑘𝑓 1 − 𝜑 + 𝑘𝑝𝜑 + 3𝐶1
𝑑𝑓

𝑑𝑝
𝑘𝑓𝑅𝑒𝑑𝑛𝑎𝑛𝑜

2 𝑃𝑟𝑓                   (2.20) 

onde knf é a condutividade térmica do NF, kp é a condutividade térmica da partícula, ϕ é a 

fração em volume de NPs, C1 é uma constante de proporcionalidade, cujo valor não foi dado 

pelo autor, df é o diâmetro da partícula do fluido base, dp é o diâmetro da NP, Prf é o número 

de Prandtl para o fluido base e Re
2

dnano é definido pela Equação 2.21. 

𝑅𝑒𝑑𝑛𝑎𝑛𝑜

2 =
𝐶 𝑅𝑀 𝑑𝑝

𝑣
                   (2.21) 

onde 𝐶𝑅𝑀
      e ν são a velocidade randômica das NPs e a viscosidade dinâmica do fluido base, 

respectivamente. 𝐶𝑅𝑀
      é definido pela Equação 2.22.  

𝐶𝑅𝑀
     =

𝐷0

𝑙𝑓
                     (2.22) 

onde o coeficiente de difusão das NPs é dado por Einstein (1956) apud Jang e Choi (2004) na 

Equação 2.23.  

𝐷= =
𝑘𝑏𝑇

3𝜋𝜇 𝑑𝑝
 𝑒 𝑘𝑏 = 1,3807 . 10−23 𝐽

𝐾                              (2.23) 

em que: Do é a constante de Boltzmann. 

 

Chon (2005) apresentou uma correlação empírica para a condutividade térmica de NF 

de Al2O3 em água com o tamanho das NPs na faixa de diâmetro nominal de 11 nm a 150 nm, 
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e com uma variação de temperatura de 21 a 71
o
C. O fluido utilizado foi a água deionizada. 

Foram estudados três diferentes tamanhos de nanopatículas: 11 nm da Nanostructure and 

Amosphous Materials Inc., 47 nm da Nanophase Inc., e 150 nm da Nanostructure and 

Amorphous Materials Inc. O autor observou em microscópio o tamanho das NPs e encontrou 

12,92 nm, 49,47 nm e 182,40 nm respectivamente. 

Um equipamento miniaturizado de medida de condutividade foi desenvolvido baseado 

no método do fio quente, e esse equipamento requer menos que 10 ml da amostra. Conforme 

esperado, a condutividade térmica do NF aumenta (em relação ao fluido original) com o 

aumento da temperatura e com a diminuição do tamanho da NP. Para uma concentração de 

NPs de 1% em volume e com o tamanho de 150 nm e 47 nm, houve um aumento da 

condutividade térmica de aproximadamente 3% a 21 °C, para 10% a 71 °C. Para o diâmetro 

de 11 nm, houve um aumento de 9 % a 21oC para pouco mais de 10% a 71 °C. Quando a 

concentração de NPs passa para 4% em volume, há um aumento de 10% a 21 °C para 

aproximadamente 28% a 71 °C com o tamanho da NP de 47 nm. Os resultados teóricos 

obtiveram uma boa concordância com os resultados experimentais. Jwo et al. (2005) 

desenvolveram um dispositivo para a determinação da condutividade térmica de NFs baseado 

no método do fio quente. Os autores usaram um fio de níquel-cromo coberto com teflon, ao 

invés do fio de platina. Segundo os autores, o fio de níquel-cromo é menos caro, pode ser 

substituído facilmente e pode evitar erros quando se mede a condutividade elétrica de fluidos. 

O aparato experimental é composto de uma liga de níquel-cromo de 0.2 mm de diâmetro 

coberta com teflon para isolamento. O fio é imerso em 100 ml de fluido. A unidade de medida 

é conectada em um circulador de aquecimento e refrigeração para manter a temperatura em 30 

0
C. O espécime utilizado foi um NF de água deionizada contendo 1,1% e 2,2% em peso de 

NPs de CuO, com um diâmetro médio de 85 nm, fabricado pelo sistema de síntese de NPs por 

arco submerso. Cada teste foi feito 20 vezes, com duração de 10 segundos. As medidas devem 

ser feitas em curto espaço de tempo para evitar o efeito da convecção.  

Com a potência média de entrada e a saída de voltagem, as razões dos parâmetros 

elétricos do NF e do fluido base são obtidos por uma relação apresentada pelos autores, e 

então a razão de aumento da condutividade térmica pode ser calculada. 

Os resultados encontrados pelos autores foram um aumento de 5,82% da 

condutividade térmica para o NF com 1,1% em peso de NPs de CuO. Os autores compararam 

esse valor com outros dois métodos: unidade de condutividade de líquidos e gases (P.A. 

Hilton H470), cujo valor obtido foi 6,12%, e com a sonda linear KD2 da Decagon, cujo valor 

obtido foi 5,73%. Para o NF com 2,2% em peso de NPs de CuO, o valor obtido pelos autores 
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foi um aumento da condutividade térmica de 9,62%. Já para os dois métodos supracitados, 

P.A. Hilton H470 e Decagon KD2, os valores obtidos foram 9.83% e 9.75% respectivamente. 

Segundo os autores, o dispositivo proposto provou ser uma ferramenta confiável para a 

medida da condutividade térmica de NFs. 

Baseado no teorema de Buckingham-Pi com uma regressão linear para os resultados 

experimentais, a seguinte correlação empírica (Equação 2.24) para a condutividade térmica do 

NF, normalizada pela condutividade térmica do fluido original foi obtida com 95% de nível 

de confiança:  

𝑘𝑛𝑓

𝑘𝑓
= 1 + 64,7𝜑0,7460  

𝑑𝑓

𝑑𝑝
 

0,3690

 
𝑘𝑝

𝑘𝑓
 

0,7476

𝑃𝑟0,9955𝑅𝑒1,2321          (2.24) 

onde: 

 ϕ é a fração em volume de NPs de diâmetro dp com condutividade térmica kp, 

suspensas em um fluido de diâmetro molecular df com condutividade térmica kf.  

O número de Prandtl e o número de Reynolds são definidos pelas respectivas 

Equações 2.25 e 2.26. 

𝑃𝑟 ≡
𝜇

𝜌𝑓𝛼
                    (2.25) 

𝑅𝑒 ≡
𝜌𝑓𝑉𝐵𝑟 𝑑𝑝

𝜇
=

𝜌𝑓𝑘𝑏𝑇

3𝜋𝜇2𝑙𝑓
                  (2.26) 

onde ρf é a massa específica do fluido, α é a difusividade térmica do fluido. 

A dependência da viscosidade do fluido com a temperatura é dada pela Equação 2.27. 

𝜇 = 𝐴. 10
𝐵

 𝑇−𝐶                      (2.27) 

onde A, B e C são constantes, dadas como: 2.414x10
-5

 Pa.s, 247.8 K e 140 K, para o caso da 

água.  

VBr é a velocidade Browniana das partículas, baseada na teoria de difusão de Einstein e 

calculada pela Equação 2.28.  

𝑉𝐵𝑟 ≡
𝑘𝑏𝑇

3𝜋𝜇 𝑑𝑝 𝑙𝑓
=

𝑘𝑏

3𝜋𝑑𝑝 𝑙𝑓
.

𝑇

𝐴.10
𝐵

(𝑇−𝐶)

                (2.28) 

onde kb é a constante de Boltzmann, 1.3807x10
-23

 J/K, e um valor constante de 0,17 

nm para o livre caminho médio (lf) é usado para a água para todo o domínio de temperatura do 

teste. Shukla e Dhir (2005) desenvolveram um modelo microscópico para a predição da 

condutividade térmica de um NF, concentrando-se no movimento Browniano das NPs a partir 

do modelo de Hamilton-Crosser (1962 apud Shukla e Dhir, 2005). Segundo os autores, os 

resultados teóricos estão com uma concordância razoável com os valores experimentais da 
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literatura, para frações em volume de 1 a 4% de Al2O3 em água. Além disso, o modelo de 

Hamilton-Crosser (1962 apud Shukla e Dhir, 2005) não apresentou variação do aumento da 

condutividade térmica com a temperatura, pois este modelo não leva em conta o efeito do 

movimento Browniano. O modelo proposto pelos autores é apresentado pela Equação 2.29:  

𝑘𝑛𝑓 = 𝑘𝑓  
𝑘𝑝 +2𝑘𝑓+2𝜑(𝑘𝑝−𝑘𝑓)

𝑘𝑝 +2𝑘𝑓−𝜑 𝑘𝑝−𝑘𝑓 
 + 𝐶

𝜑 𝑇−𝑇0 

𝜇𝑎4
                (2.29) 

onde kf é a condutividade do fluido-base, kp é a condutividade térmica da partícula, ϕ é a 

fração em volume, C e To são constantes (7.0x10
-36

 e 21
o
C respectivamente), µ é a 

viscosidade do fluido e a é o raio da NP. 

O termo I representa a contribuição devido ao modelo macroscópico de Hamilton-

Crosser (1962 apud Shukla e Dhir, 2005), enquanto o termo II representa a contribuição 

devido ao movimento Browniano das NPs. 

 

 

2.10.2 O Método Flash 

 

Em 1961, Parker e colaboradores (Parker et al. 1961) publicaram um trabalho pioneiro 

no desenvolvimento de métodos para identificação de propriedades termofísicas em materiais 

sólidos. Esse método consiste numa amostra pequena e fina de um material sujeito a um pulso 

de energia de alta intensidade e curta duração. A energia do pulso é absorvida em uma face da 

amostra e o aumento de temperatura na face oposta é medida. O valor da difusividade térmica 

foi calculado por Parker et al. (1961) em função da espessura da amostra (L) e o tempo 

necessário para a face oposta alcançar 50% do seu valor máximo (t = 0,5). Esse aumento de 

temperatura deve ser pequeno, para que a hipótese de propriedades constantes seja válida. O 

calor específico também pode ser calculado como uma extensão desse método, embora ele 

não tenha sido desenvolvido especificamente para isto.  

Para se determinar a difusividade térmica em uma faixa de temperatura, deve-se 

realizar o teste em cada temperatura correspondente. As principais vantagens desse método 

são: Geometria simples e pequenas dimensões do corpo de prova; Rapidez das medidas; 

Larga faixa de difusividade térmica (10-7 a 10-3 m
2
/s); Grande faixa de temperatura (75 a 

2800 K); O Método Flash se tornou um padrão ASTM (ASTM 1461-01, 2001). Os 

componentes necessários do equipamento baseado nesse método são: Fonte de Energia; 

Suporte da Amostra; Forno (Opcional); Detector de Temperatura; Sistema de Aquisição de 

Dados. A fonte de energia pode ser um laser, uma lâmpada de flash, uma lâmpada de Xenônio 
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ou qualquer mecanismo capaz de gerar um pulso de curta duração com grande energia. A 

duração do pulso de energia deve ocorrer em tempo menor que 2% do tempo necessário para 

a face traseira atingir 50% de sua temperatura máxima. O pulso deve incidir uniformemente 

na superfície da amostra (ASTM 1461-01, 2001). Os lasers mais usados são o rubi, Nd: 

Vidro, e Nd: YAG (próximo do infravermelho). A lâmpada de Xenônio é uma alternativa de 

baixo custo e pequena manutenção em relação ao laser.  

Um forno é necessário para testes realizados acima da temperatura ambiente, onde 

deve haver uma janela transparente ao pulso de energia. Na parte superior do forno deve 

existir outra janela, se for utilizado um detector óptico de temperatura. Em tais casos, o 

detetor óptico deve ser protegido da exposição direta do pulso de energia com o uso de filtros. 

O forno pode ser horizontal ou vertical. O suporte da amostra deverá ser construído de forma 

a minimizar trocas térmicas com o corpo de prova. O suporte da amostra pode alojar uma ou 

mais amostras de uma vez, sendo a última opção melhor, pois gera uma grande economia de 

tempo entre um teste e outro. (ASTM 1461-01, 2001). 

O detector de temperatura pode ser um termopar, detector de infravermelho, pirômetro 

óptico ou qualquer outro componente capaz de prover uma saída elétrica linear, proporcional 

a um pequeno aumento de temperatura, assim como deverá ser capaz de detectar uma 

mudança de 0,05 K sobre a temperatura inicial da amostra. O detector e o amplificador de 

sinal devem ter um tempo de resposta menor que 2% do valor de 0.5 (i.e., t resposta < 0,02 

t0.5) (ASTM E-1461-01, 2001). Hoje em dia, o método Flash não usa mais termopar para a 

medida de temperatura por causa de sua resposta lenta, seu caráter intrusivo e efeito de aleta. 

Detectores de infravermelho se tornaram seguros e com exatidão suficiente para as 

pequenas variações de temperatura e a curta duração do Método Flash.  O Método Flash é um 

método primário para a identificação da difusividade térmica de materiais homogêneos e de 

uma única camada; por isso, não requer calibração. Porém, a execução do teste está sujeita a 

erros sistemáticos e randômicos. Dessa maneira, é importante verificar o desempenho do 

aparato para estabelecer a influência destes erros nas medidas. Isto pode ser feito testando 

uma ou várias amostras de materiais com difusividade térmica conhecida. Apesar de não 

haver nenhum Material Padrão (Standard Reference Material - SRM) disponível para a 

difusividade térmica, uma grande quantidade de dados está disponível na literatura para vários 

materiais de referência. Entre eles podemos citar o Grafite POCO, Pyrex, Alumina, 

Pyroceram entre outros. (ASTM E-1461-01, 2001). 

O Método Flash também pode ser usado para a determinação do calor específico, 

comparando-se a curva do aumento de temperatura do material testado com a de um material 
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de referência (PARKER et al., 1961). Entretanto, deve-se tomar cuidado ao realizar o cálculo 

do calor específico, pois como o método depende de um material de referência, nem sempre 

se consegue garantir rigorosamente a mesma condição de pulso para as duas experiências (no 

material analisado e no material de referência) (ASTM E-1461, 2001). No teste de 

difusividade térmica, a quantidade de energia absorvida pela amostra só é necessária para 

gerar um sinal suficiente para o aumento da temperatura da face oposta à qual o pulso de 

energia incidiu (PARKER et al., 1961). Entretanto, a energia absorvida deve ser conhecida, 

controlável e com repetibilidade para a identificação do calor específico. Neste caso, o 

aumento da temperatura do material de referência é usada para se determinar (ou calibrar) a 

energia absorvida. Existem várias condições que devem ser satisfeitas para este processo ser 

válido (ASTM E-1461, 2001), como: 

• A fonte de energia deve ser capaz de reproduzir o pulso com as mesmas condições, 

tanto para o corpo de prova como para o material de referência; 

• O detector deve manter sua sensibilidade durante o teste realizado no material de 

referência e no corpo de prova; 

• O material de referência deve ter tamanho semelhante ao corpo de prova; 

• O corpo de prova e o material de referência devem ser cobertos com uma camada de 

grafite uniforme e fina, para assegurar que a emissividade das duas seja a mesma; 

• O material de referência e o corpo de prova devem ser homogêneos, isotrópicos e 

com uma única camada; 

• A amostra de referência e o corpo de prova devem ser testados na mesma 

temperatura e no mesmo ambiente. Preferivelmente, o teste deve ser feito com o 

material de referência e o corpo de prova lado a lado, e com um pequeno intervalo de 

tempo entre eles; 

• A verificação do processo poderá ser feita usando a amostra de referência como 

desconhecida e a desconhecida como referência; 

• O mesmo teste deve ser executado com três espessuras diferentes, para se obter uma 

medida com pequena incerteza. Após a determinação da difusividade térmica e do 

calor específico, a condutividade térmica pode ser calculada a partir da definição da 

difusividade térmica. Para isso, é necessário medir a massa e volume corpo de prova 

(ASTM E-1461-01, 2001). 

Para obter a difusividade térmica a partir do tempo necessário para a temperatura da 

superfície traseira alcançar 50% de seu valor de máximo, Parker et al. (1961) usaram um 

modelo de condução de calor unidimensional, desprezando perdas de calor e assumindo que a 
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energia é absorvida instantaneamente em uma pequena profundidade do corpo de prova. Para 

que a formulação matemática se aproximasse das condições físicas reais do experimento, 

onde as perdas não podem ser desprezadas e com uma duração de pulso finita, outros autores 

propuseram modelos matemáticos para o problema de condução de calor no corpo de prova. 

(COWAN, 1961 E 1963; CAPE e LEHMAN, 1963; e CLARK e TAYLOR, 1975). Outros 

modelos podem ser encontrados na literatura para o Método Flash. O escopo deste trabalho, 

entretanto, é somente focar em alguns modelos que mostram de uma forma suficientemente 

geral os diferentes fatores que afetam a variação da temperatura do corpo de prova. 

 

 

2.11  PINO CONTRA DISCO. 

O ensaio com configuração Pino sobre Disco mede o atrito e as propriedades de 

desgaste em deslizamento de superfícies secas ou lubrificadas de uma variedade de materiais 

e revestimentos. Um tribômetro Pino contra Disco opera no seguinte princípio: um plano, 

pino ou esfera é carregado sobre uma amostra de ensaio com uma massa conhecida com 

precisão. As medições de força de atrito ao longo do ensaio; instalação de um sistema de 

aquisição de dados; tamanho do equipamento compacto e de bancada; controle e manutenção 

da velocidade angular durante o ensaio com a aplicação de torque adequado. 

A realização de ensaios de desgaste do tipo pin-on-disc é regida pela norma ASTM 

G99-95a - 05, Standard Test Method for Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus. As 

premissas para o presente projeto são: a possibilidade do emprego de discos, placas ou 

pastilhas que requer conceito da fixação do suporte de disco pela parte inferior do eixo de 

rotação do disco; conforme pode ser observado através da Figura 2.14.   

 

Figura 2.14 – Esquema do sistema de teste de desgaste do pino sobre disco. 

  

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

O braço elástico altamente rígido garante um ponto de contato quase fixo e, portanto, 

uma posição estável na faixa de atrito. Atrito dinâmico é determinado durante o ensaio 

medindo a deflexão do braço elástico por medição direta da alteração no torque, tendo desta 

forma um contato conforme. A carga normal, velocidade de rotação, e o diâmetro da trilha de 

desgaste são todos os parâmetros normalmente controlados e repetidos em todos os ensaios.  

A maioria dos tribômetros Pino contra disco são controlados por computador e armazenam o 

atrito medido em função do tempo e força de fricção em Newtons em função do temp. A 

Figura 2.15 mostra um diagrama esquemático de um aparato Pino contra disco.  

 

Figura 2.15 – Diagrama esquemático de um aparato Pino contra disco  

 

 

 

 

 

 

 

 

(<www.hindawi.com>) 

 

O ensaio possibilita mensurar o efeito do atrito local, o que é de interesse quando 

existem medições relativas às simulações. Além disso, os parâmetros de influência tais como 

a temperatura, os gases do ambiente (ar, nitrogênio, oxigênio, etc.) podem ser controlados. 

 

 

2.12  M.E.V. (MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA). 

A microscopia eletrônica de varredura é a técnica de caracterização microestrutural 

mais versátil hoje disponível, encontrando aplicações em diversos campos do conhecimento, 

mais particularmente engenharia e ciências de materiais, engenharias metalúrgica e de minas, 

geociências e ciências biológicas, dentre outros. A interação de um fino feixe de elétrons 

focalizado sobre a área ou o microvolume a ser analisado gera uma série de sinais que podem 

ser utilizados para caracterizar propriedades da amostra, tais como composição, superfície 

topográfica, cristalografia, etc. 
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Na microscopia eletrônica de varredura os sinais de maior interesse referem-se 

usualmente às imagens de elétrons secundários e de elétrons retroespalhados, ao passo que na 

microssonda eletrônica o sinal de maior interesse corresponde aos raios X característico, 

resultante do bombardeamento do feixe de elétrons sobre a amostra, permitindo a definição 

qualitativa ou quantitativa dos elementos químicos presentes em um microvolume. 

Basicamente o MEV pode se subdividido em duas partes principais: a coluna e a 

câmara de amostras. Conforme pode ser evidenciado através da figura 2.16. 

 

Figura 2.16 – O esquema básico de um MEV 

 

Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis 

A coluna, mantida sob vácuo inferior a 10
-4

 Torr, contém em sua porção superior um 

canhão de elétrons e, abaixo deste, lentes magnéticas para a focalização de um fino feixe de 

elétrons sobre a amostra. A quantidade de corrente no feixe de elétrons incidente sobre a 

amostra determina a intensidade dos sinais a serem emitidos, a qual, por sua vez, é 

diretamente proporcional ao diâmetro do feixe, implicando no ajuste dos controles do 

microscópio para a otimização da condição de operação desejada: alta resolução (θ feixe de 3 

a 10 nm), elevada profundidade de foco ou microanálise (θ feixe de 0,2 a 1μm). A fonte mais 

usual de elétrons corresponde a emissão termo-iônica gerada a partir de um filamento de 

tungstênio aquecido a 2700° K. 
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O filamento é mantido em um potencial negativo de 5 a 40kV, com a aceleração dos 

elétrons através do orifício de uma placa de ânodo conectada ao terra. 

A elevada profundidade de foco (imagem com aparência tridimensional) e a possibilidade 

de combinar a análise microestrutural com a microanálise química são fatores que em muito 

contribuem para o amplo uso desta técnica. A observação e análise de fratura teve um grande 

avanço com o uso do microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

2.13 - E.D.S. (ESPECTRÔMETRO DE DISPERSÃO DE ENERGIA). 

 

A técnica de microanálise química por energia dispersiva ou Espectrômetro de 

Dispersão de Energia - EDS se encontra extremamente correlacionada com a microscopia 

eletrônica de varredura, sendo muito usada para a determinação dos elementos presentes em 

volumes micrométricos. Devido a sua potencialidade e versatilidade de uso, atualmente a 

maioria dos microscópios eletrônicos de varredura possuem acoplado um espectrometro por 

energia dispersiva. Os principais fenômenos que regem esta técnica e os princípios básicos da 

análise qualitativa e quantitativa dos elementos químicos.  

A microanálise é um dos mais importantes instrumentos para a análise química de 

materiais orgânicos e inorgânicos. Através da identificação dos raios-X emitidos pela amostra, 

quando da interação com o feixe eletrônico, é possível determinar a composição de regiões com 

até 1 μm de diâmetro. É uma técnica não destrutiva, podendo determinar quantidades de até 1-2% 

dos elementos presentes na amostra. 

A possibilidade de se poder captar e medir as diversas radiações provenientes das 

interações elétron-amostra, onde estas interações podem revelar informações da natureza da 

amostra incluindo composição, topografia, potencial eletrostático, campo magnético local e 

outras propriedades da amostra. Para que se possa entender e fazer uso das ricas informações 

provenientes destas radiações na forma de imagem ou da microanálise, se faz necessário que 

se entenda os fenômenos físicos que ocorrem nestas interações, onde as interações elétron-

amostra os quais tem a finalidade de fornecer as informações necessárias para a interpretação 

das imagens fornecidas pelo MEV.  

A detecção dos raios-X emitidos pela amostra pode ser realizada tanto pela medida de sua 

energia (EDS) como do seu comprimento de onda (WDS). Os detectores baseados na medida de 

energia são os mais usados, cuja grande vantagem é a rapidez na avaliação dos elementos. Uma 

amostra contendo elementos na ordem de 10% ou mais pode ser identificado em apenas 10 s e 
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cerca de 100 s para avaliar um elemento na ordem de 1%. Apesar da menor resolução da 

espectroscopia por energia dispersiva, 140 eV para a raia Kα do Mn, quando comparada com os 

espectrometros por comprimento de onda, 5-10 eV, esta técnica permite obter resultados 

quantitativos bastante precisos. 

Outra característica importante da microanálise através do método EDS é a possibilidade 

de se obter o mapa composicional da região em observação, permitindo que se correlacione a 

metalografia ótica ou eletrônica com informações microcomposicional detalhada desta micro 

região. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo é apresentado, inicialmente, o método de preparação e obtenção das 

amostras de lubrificantes de refrigeração aditivados com NPs de In, posteriormente, é 

realizada uma descrição do aparato instrumental utilizado para a análise da viscosidade 

dinâmica, condutividade térmica, potencial zeta e aglomerações bem como o estudo 

tribológico dos NFs através dos ensaios HFRR e Pino contra disco. 

 

 

3.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Para a preparação das amostras selecionou-se alguns óleos de refrigeração, utilizou-se 

os óleos mineral tipo CAPELLA ISO-68, o ISO32 e o POE. 

Os óleos utilizados para serem caracterizados como NL possuem as seguintes 

características conforme pode ser evidenciado pela tabela 3.1 contendo as especificações do 

óleo mineral nafténico ISO32 fabricado pela empresa Raid. 

Tabela 3.1 – Características do óleo mineral nafténico ISO32. 

NOME 
Viscosidade cinemática 

a 40
0
C (cSt). 

Densidade a 

20
0
C.(g/cm

3
) 

Ponto de 

fulgor(
0
C) 

Ponto de 

fluidez (
0
C) 

Coeficiente de 

expansão 

térmica (1/
0
C) 

Rigidez 

dielétrica 

(KV) 

       

RF 32 30,0 0,9 180,0 -39,0 0,102 40,0 
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Com o óleo Capela ISO68 fabricado pela empresa Texaco do Brasil LTDA é 

constituído de óleos minerais nafténicos especialmente tratados para a lubrificação de 

compressores de refrigeração de sistemas não selados que utilizam como o fluido refrigerante 

o fréon (R-12 ou R-22) ou a amônia (R717). Conforme pode ser evidenciado através da tabela 

3.2. 

 

Tabela 3.2 – Características do óleo mineral ISO68. 

NOME 

Viscosidade 

cinemática a 

40
0
C (cSt). 

Densidade a 

20
0
C.(g/cm

3
) 

Ponto de 

fulgor(
0
C) 

Ponto de 

fluidez (
0
C) 

Viscosidade 

cinemática a 

100
0
C 

Índice de 

viscosidade  

CAPELLA 

ISO 68 

71, 10 0,910 186 -30 6,8 9 

 

Tendo o óleo POE com características anicorrosivas e antiespumante possuindo em 

sua formulação totalmente sintética a base de Ester indicado para compressores de parafuso, 

pistões e rotativo, sendo completamente biodegradável o qual lubrifica e sela sem perda da 

viscosidade e com baixo ponto de fluidez, Compativel com os fluidos refrigerantes R134a, 

R404a R507a, R508b, R407c e R410a, tendo suas especificações técnicas descritas na tabela 

3.3. 

 

Tabela 3.3 – Características do óleo mineral POE. 

NOME 
Viscosidade cinemática 

a 40
0
C (cSt). 

Ponto de 

fulgor(
0
C) 

Ponto de 

fluidez (
0
C) 

Viscosidade 

cinemática a 100
0
C 

Poliol Ester 

POE 

46 270 -60 7,1 

 

As NPs de In foram produzidas pela empresa Sigma-Aldrich, tendo características 

esféricas e possuem 50 nm, conforme pode ser evidenciado através da Figura 3.1. 

Uma vez definido o volume de NF a ser utilizado, o cálculo da concentração é feito 

através da pesagem das NPs em uma balança de precisão, com posterior divisão do valor 

obtido pela densidade das NPs e diluição na quantidade adequada de fluido base. 
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Figura 3.1 – NP de In. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a avaliação das propriedades termofísicas e de sedimentação, onde as 

concentrações de NPs não ocorressem com grandes incrementos em viscosidade e reduzida 

sedimentação e elevada condutividade térmica. Os NLs, idealmente, encaixam-se na categoria 

de coloides, porém, devido à grande dificuldade de estabilização dos mesmos, geralmente são 

tratados como suspensões. Portanto, torna-se de extrema importância um bom conhecimento 

das técnicas de preparação e estabilização dos mesmos. Por serem sólidas tendem a decantar e 

não permanecerem suspensas no fluido. 

No entanto, com esta tendência de decantação das NPs quando o fluido é preparado 

pelo método de dois passos e um posterior tratamento de estabilização torna-se necessário. 

Hwang et al (2008) analisou os principais métodos mecânicos de estabilização e seus 

parâmetros ajustáveis (Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 – Principais métodos mecânicos de estabilização 

MÉTODO Parâmetros ajustáveis 

Agitador magnético Velocidade de revolução e tempo de revolução 

Banho ultrassônico Tempo de sonificação e frequência de sonificação 

Homogeneizador de alta pressão Número de passes 

 

A procura de uma concentração ótima de NPs de In a ser adicionada aos óleos de 

refrigeração é sugerida os valores de 0,1g/L, 0,3g/L e 0,5 g/L, sendo estes com a concentração 

em porcentagem em massa igual a 0,011%, 0,0333% e 0,055% respectivamente, conforme 

estabelecido em literatura realizada com outras NP em óleos diversos. Sendo respectivamente 
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que foi realizada a análise de viscosidade nos compostos sugeridos tendo indicado um 

pequeno incremento na viscosidade do óleo ISO68 conforme pode ser evidenciado na Figura 

3.2. 

 

Figura 3.2 – Viscosidade da concentração de 0,1, 0,3 e 0,5 de In no óleo ISO68. 

 

Fonte: Autor. 

Tendo a concentração mássica definida que é de 0,3 g/L, ou seja, 0,033% em volume 

de solução de NPs de In, deve-se em um primeiro instante, com o auxílio de uma balança de 

precisão na ordem de centésimo de grama, pesar a concentração selecionada onde a 

estabilidade visual mostrou-se satisfatória, através do método de dispersão das NPs, os quais 

serão descritos através das etapas: 

  Etapa01: Iniciadas pela maceração consistindo em quebrar fisicamente os 

aglomerados entre NP, quebrando desta forma as forças atrativas de Van der Waals e 

aos poucos as adicionar aos óleos lubrificantes de refrigeração selecionados. 

Contudo, ainda assim, praticamente algumas NPs de In estão na forma de 

aglomerados, com dimensões maiores que o diâmetro médio adquirido. Dessa forma, 

a fim de quebrar estes possíveis aglomerados utiliza-se a agitação ultrassônica como 

se segue.  

  Etapa 02: Deve-se realizar a sonicação com uma potência de 750 W e uma 

frequência de 20 kHz faixas de frequência e potência a dependerem primordialmente 
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do equipamento ultrassônico e o óleo de lubrificação utilizado, deve-se, no entanto 

estabelecer esta agitação por um período de 24 h com uma faixa de temperatura do 

ensaio que varie entre 25
0
C a 35

0
C. 

  Etapa 03: Após o período de sonicação, utilizam-se técnicas de agitação 

magnética a uma rotação média que pode variar entre 50 RPM a 750 RPM (rotações 

por minuto), a depender do óleo de lubrificação, de sua viscosidade dinâmica e do 

equipamento de agitação magnética, estabelecida por um período compreendido de 

24h a uma faixa de temperatura que pode variar entre 25
0
C a 35

0
C.  

Todas as etapas supracitadas são observadas na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Etapas para obtenção de NL 

 

Fonte: Autor. 

 

Em alguns lubrificantes de refrigeração pode-se perceber a ocorrência de 

sedimentação das NPs de In através um recipiente translúcido, conforme pode ser observado 

através da Figura 3.4. Pode ser constatado que, após o processo de sonicação e agitação 

magnética (descritos neste), ocorrer à sedimentação das NPs de In, sendo necessário à 

utilização de um tensoativo específico para o óleo. 

 

Figura 3.4 – Inspeção visual de sedimentação em NL de In 

 

Fonte: Autor. 

     ISO68        NL      ISO32         NL                      POE    NL 
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Alguns trabalhos experimentais foram utilizados como referenciais metodológicos 

para a elaboração da metodologia apresentada nesta tese (ALMEIDA, I. M .G., UFRN Tese 

doutorado-2016-170f - CDU 621.892.9). 

Após 240 horas de repouso, observou-se visualmente que as NPs de In tornaram-se 

fortemente dispersas visualmente e posteriormente, estas possibilidades de concentrações para 

a avaliação experimental. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NL 

 

Para obtenção dos valores da viscosidade dinâmica, condutividade térmica e 

lubricidade foram realizados quatro ensaios distintos, sendo um para o fluido base puro e 

outros três para as novas composições preparadas, os quais estão descritos nos tópicos 

seguintes. 

 

 

3.2.1 Estabilidade Mecânica 

 

Além de serem monitorados continuamente através da inspeção visual, desde a fase de 

preparação, a estabilidade mecânica das amostras deverá ser comprovada cientificamente por 

experimentos realizados pelo equipamento ZetaPALS. A aglomeração das NPs tem como 

força motriz o choque aleatório das partículas e as cargas superficiais de cada partícula que 

faz com que ocorra uma atração mútua entre partículas. Esta densidade de cargas superficiais 

é conhecida como potencial zeta (δ). Em qualquer suspensão coloidal estável, todas as 

interações interpartículas são repulsivas. 

Após ter passado por estes procedimentos de mistura é realizado a análise por um 

medidor de Potencial Zeta (δ) para a verificação da estabilidade e aglomeração das NPs, 

também são usados na estabilização do fluido. 

Para obter informações que dizem respeito à estabilidade das amostras, medidas de 

potencial zeta (δ) foram realizadas as medidas, com apenas 1(um) ml de cada solução de NL 

para a realização dos ensaios. A Figura 3.5 (a), (b), (c) e (d) apresenta componentes e 

equipamento utilizados neste ensaio. As medidas foram realizadas utilizando-se o ZetaSizer 

Nanoseries da Malvern Instruments. Como as medidas foram realizadas em triplicata 

possibilitando o cálculo do desvio-padrão. 
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Figura 3.5. Equip. ZetaPals e acessórios utilizados nos ensaios de estabilidade mecânica 

   

(a)  Equipamento e PC   (b)Equipamento          (c)Sonda     (d)Recéptácuo 

 

A partir de conceitos de estatística, obtém-se este desvio utilizando o valor da média 

de cada grupo de medidas. Esta quantidade é a medida da dispersão mais geralmente 

empregada, onde a totalidade dos valores da variável em estudo são levados em consideração. 

Sua magnitude se baseia nos desvios em torno da média aritmética, obtido a partir da raiz 

quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios, cuja representação é dada por ζ. 

Para um conjunto de n números X1, ..., Xn, com média μ, o desvio padrão ζ é dado através 

dos ensaios de tamanho de partículas e de repulsão/atração de partículas. A Figura 3.6 mostra 

gráficos dos ensaios de atração/repulsão contendo o potencial zeta das amostras de óleos. 

 

Figura 3.6 – Ensaio de atração/repulsão (Zeta Potential) das amostras de óleos ISO68 , POE 

e ISO32, respectivamente 
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Figura 3.5 – (Continuação) 
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3.2.3 Condutividade Térmica 

 

O ensaio de condutividade térmica dos NL deste trabalho foi realizado através de um 

condutivímetro digital o qual mede medir a condutividade térmica de uma substância através 

do método de fonte de calor linear transiente THW (transient hot wire). O modelo KD2 Pro 

(Decagon Devices.), acoplado sonda linear KS-1, apropriada para a medição da condutividade 

e resistividade em líquidos; 

Exatidão:       ±5 a ±10% Condutividade / Resistividade Térmicas,  

±10% Calor específico,  

±10% Difusividade térmica. 

Velocidade de medida:   Tempo de leitura de 1, 2, 5 e 10 minutos dependendo do 

tipo de medida. 

Armazenamento de dados:   4.095 leituras na memória flash. 

Ambiente operacional dos sensores: -50 a 150°C.  

Incerteza de medição:   ±0,01 W/m-K (5%). 

Dados fornecidos pelo fabricante; Inicialmente antes do inicio de cada serie de 

medições se faz necessário realisar o procedimento de calibração do instrumento com uma 

substância padrão (glicerol), que acompanha o instrumento, comparando o resultado com o 

valor fornecido pelo fabricante. 

O conjunto formado por PC, banho térmico, condutivímetro e termopar acoplado aos 

NL e óleos puro conforme se pode observar na Figura 3.6 

 

Figura 3.6 – Sonda linear KS-1 e termopar acoplado a amostra de NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor.  

Sonda KS-

1 

Termopar 

no NL. 
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Após a calibração do instrumento introduz-se a sonda KS-1 na substância onde se faz 

necessário a utilização de um banho térmico e de um termopar para verificar as temperaturas 

no interior do fluido. Foram realizados ensaios a 5°C, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 

40°C e 45°C.. 

Durante as medições o condicionador de ar do laboratório e o banho termostático 

foram desligados para evitar vibrações e correntes de convecção no interior do fluido, 

minimizndo os erros de medição. As medições de condutividade foram realizadas durante o 

período de 1 minuto em ciclo de resfriamento do fluido, conforme sugerido pelo fabricante.  

As condições e a metodologia adotada no ensaio foram repetidas para garantir a 

reprodutividade do experimento cada medição foi realizada cinco vezes, assumindo-se a 

magnitude baseada nos desvios em torno da média aritmética, obtido a partir da raiz quadrada 

da média aritmética dos quadrados dos desvios, cuja representação é dada por ζ. Para um 

conjunto de n números X1, ..., X5, com média μ, o desvio padrão ζ é dado por através dos 

ensaios de condutividade térmica e o seu valor médio. 

 

3.2.4 Viscosidade Dinâmica 

 

Os ensaios de viscosidade dinâmica foram realizados no Laboratório de Química da 

UFRN, através de um Reômetro, do tipo Brookfield Engineering Labs Digital Rheometer 

Model DV-III, com o funcionamento de um cilindro rotativo com geometria Spindle LV-1, 

acoplado a um banho termostático TC-102, separada de uma parte fixa pelo líquido de 

arrefecimento sendo este, interligado a um banho térmico e um PC. Medindo desta forma por 

meio da velocidade angular do Spindle no NL, sendo esta composta de uma parte móvel 

estando este interligado a um PC com o software RHEO V2.7. 

Este experimento ocorreu nas amostras no óleo ISO68, ISO32 e POE puro e com os 

NLs preparados com 0,3 g/L de In, A incerteza do reômetro é de ±1% do fundo de escala, 

para qualquer geometria do agitador (spindle) e velocidade. As medições aconteceram nos 

intervalos entre 10°C a 45°C com incrementos de 5°C. Cada medição foi realizada cinco 

vezes, com o intuito de garantir a reprodutividade assumindo-se a magnitude baseada nos 

desvios em torno da média aritmética, obtido a partir da raiz quadrada da média aritmética dos 

quadrados dos desvios, cuja representação é dada por ζ. Para um conjunto de n números X1, 

..., Xn, com média μ, o desvio padrão ζ é dado por através dos ensaios de viscosidade 

dinâmica com o seu valor médio. 

Foram utilizadas 150 ml das amostras (Óleo ISO68, ISO32 e POE) e a estes foram 
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aditivados 0,3 g/L de NPs de In, com gradientes de temperatura 10 °C a 45 °C com 

incrementos de 5°C. O índice de viscosidade é obtido pela norma ABNT NBR-14358, cujo 

cálculo é baseado nos valores da viscosidade cinemática às temperaturas de 10 ºC a 45 ºC. Por 

recomendação do fabricante do equipamento deve-se evitar fortes aquecimentos, o que foi 

reforçado pelo fato de que em ambas as referências consultadas (OZISIK, 1990 e 

INCROPERA, 2001). 

 A Figura 3.7 (1) apresenta o detalhe do spindle (cone) fixado ao reômetro. A Figura 

3.7(2) mostra o copo do reômetro, com as mangueiras nas quais água circula para manter a 

amostra em uma temperatura uniforme. Observa-se também nesta figura o cabo pela qual se 

faz a medida de temperatura da amostra. A Figura 3.8(3) apresenta o copo montado no 

reômetro. 

 

Figura 3.7 – Conjunto apresenta o detalhe do spindle (cone) (1), Banho Termico (1) e 

Reômetro utilizado no ensaio de viscosidade dinâmica (2). 

 

                                  (1)                                               (2) 

              

 

 

Para a viscosidade, foram feitos testes respeitando as recomendações a Norma 

Brasileira NBR 14358 de 2005, baseada no método ASTM 2270, a qual indica toda a 

metodologia para se obter o índice de viscosidade de um produto dados do fabricante quanto à 

porcentagem de torque, que deve se situar entre 10 e 100%. Os testes foram feitos com a 

variação de taxa de deformação de modo que o torque ficasse dentro da faixa estabelecida. 

Além disso, os testes foram feitos em uma faixa de temperatura que variou em função das 

características das amostras utilizadas. 

1 

2 
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3.2.4.1 Reômetro LVDV-IIIU  

 

O Reômetro mede os parâmetros tensão de cisalhamento e viscosidade de pequenas 

amostras para determinadas taxas de deformação. O LVDV-IIIU mede o torque necessário 

para girar um elemento cônico (o spindle) contra uma placa (o copo), contendo um fluido no 

espaço entre eles, conforme apresentado esquematicamente na Figura 3.9. Um motor de passo 

é localizado no topo do instrumento em um suporte. 

Existem diversas geometrias de spindles para a determinação da viscosidade. O 

spindles em disco são spindles fornecidos como equipamento padrão para os modelos de 

baixa, média e alta viscosidade, conforme mostrado nas Figuras 3.9 a 3.12. Eles são de uso 

geral, usados em recipientes de 600 mL de capacidade ou maiores. 

O spindle, Figura 3.10, é conduzido pelo motor através de uma mola calibrada. O 

arrasto viscoso do fluido contra o spindle é medido pela deflexão da mola, que é medida 

através de um transdutor rotacional. Para uma dada geometria e velocidade do spindle, um 

aumento da viscosidade será indicada por um aumento na deflexão da mola. Medidas feitas 

com o mesmo spindle em diferentes velocidades são usadas para determinar as propriedades 

reológicas dos fluidos. 

 

Figura 3.8 – LVDV-IIIU da Brookfield tipo rotacional 

 

 

A faixa de medida de viscosidade é determinada pela velocidade de rotação do 

spindle, o tamanho e formato do spindle, o recipiente na qual o spindle está girando, e a escala 

de torque da mola calibrada. Com o uso de uma transmissão com múltiplas velocidades e 
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spindles intercambiáveis, uma variedade de faixas de viscosidade podem ser medidas, 

aumentando a versatilidade do equipamento. 

Os spindles em disco produzem a determinação reprodutível e com baixa incerteza da 

viscosidade na maioria dos fluidos. Os spindles cilíndricos são uma geometria definida para o 

cálculo da tensão de cisalhamento e taxa de deformação, assim como a viscosidade, conforme 

mostra a Figura 3.10. Por causa de sua geometria definida, a análise matemática é facilitada. 

O spindle cilíndrico é importante quando se faz testes em fluidos não-Newtonianos. Eles são 

aplicados a qualquer viscosímetro da Brookfield. 

 

Figura 3.9 – Spindle em disco 

 

 

Os cilindros coaxiais são indicados para aplicações onde taxas de deformação e 

tensões de cisalhamento são bem definidas, particularmente quando o volume da amostra é 

pequena. A geometria cone-placa (Figura 3.11) oferece determinação da viscosidade com as 

informações de taxa de deformação e tensão de cisalhamento precisamente determinadas e 

rapidamente disponíveis. Quando o volume das amostras é muito pequena e o controle de 

temperatura é facilmente conseguido. A geometria cone-placa é apropriada para análises 

reológicas em fluidos não-Newtonianos. 

 

Figura 3.10 – Spindle cone-placa 

 

 

Os spindles barra-T são usados para testes em materiais que não escoam, como pastas, 

gel e cremes (Fig. 3.11). 
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Figura 3.11 – Spindle barra-T 

 

 

Os spindles em forma de pá (vane spindle) quando imersos no material, pegam um 

pedaço dele, criando um cilindro de amostra que pode ser usado para calcular a tensão de 

cisalhamento e a taxa de deformação. Com os spindles em forma de pá (Figura 3.12), é 

possível obter medidas bem definidas para materiais que não escoam. 

 

Figura 3.12 – Spindle em forma de pá 

 

 

A geometria escolhida para o teste com NLs foi a cone-placa, pois esta configuração 

requer uma pequena quantidade de amostra (150 a 200 ml). Além disto, esta é uma geometria 

possui um excelente controle de temperatura. No LVDV-IIIU, o spindle faz o papel do cone e 

o copo faz o papel da placa. Dependendo do modelo e do spindle usado, reômetro é capaz de 

medir viscosidade de 0,1cP a 2,6 milhões cP (entretanto essa faixa é alcançada com spindles 

diferentes).  

Quando se faz testes de acordo com alguma especificação ou procedimento existente, 

deve-se usar o spindle e a velocidade indicada. Quando se trabalha com um teste comum, o 

melhor método para a seleção da velocidade e tipo de spindle é a tentativa e erro. O objetivo é 

alcançar uma leitura de torque entre 10 e 100% do torque aplicado pelo motor. Este torque é 

função do arrasto viscoso da amostra contra o cone, e a leitura da porcentagem de torque é 

feita diretamente no através software RHEO V2.7. À medida que o torque se aproxima de 

100% a incerteza da medida melhora. Se a leitura for menor que 10%, deve-se selecionar uma 

velocidade maior e/ou um spindle maior. 

A faixa de viscosidade do mensurada pelo reômetro e dada em (em centipoise ou Cp) 

é determinada pela velocidade de rotação, o tamanho e formato do spindle, o recipiente na 

qual o spindle está rodando, e a escala total de torque da mola calibrada.  
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3.2.4.2 Cálculo para Determinação da Viscosidade 

 

Na Figura 3.13 é apresentado um esquema onde o ângulo ζ do spindle é muito 

pequeno, o espaço entre o cone e a placa também será pequeno. Estes dados são utilizados na 

metodologia para efetuar o cálculo da viscosidade. 

 

Figura 3.13 – Esquema mostrando o ângulo ζ do spindle 

 

 

Assume-se um perfil de velocidade linear nesse espaço, e despreza-se os efeitos do fim 

do cone. Dessa maneira, obtemos a configuração do problema apresentada na Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Configuração do esquema cone-placa 

 

 

A taxa de deformação é dada na Equação 3.1 por (FOX e McDONALD, 2001):  

𝛾 =
𝑑𝑢

𝑑𝑦
=

Δu

Δ𝑦
           (3.1) 

onde γ  é a taxa de deformação, u é a velocidade e y a distância entra o cone e a placa. 

Em qualquer raio r, a velocidade será U=ωr e a espessura do espaço h = r tan(ζ). 

Assim, a Equação 3.2 é: 

𝛾 =
𝜔 .𝑟

𝑟 .tan (𝜃)
=

ω

tan (𝜃)
         (3.2) 
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Dessa maneira, observa-se que a taxa de deformação é independente de r, ou seja, toda 

a amostra está sujeita a mesma taxa de deformação. A tensão de cisalhamento η é determinada 

na Equação 3.3 pela definição de torque (M):  

𝑀 =  𝑟. 𝑑𝐹           (3.3) 

onde dF = ηdA; sendo dA é a área de contato entre o cone a placa. 

Assim, pela Equação 3.4 obtem-se:  

𝑀 =  𝑟𝑑𝐹 =  𝑟𝜏𝑑𝐴 = 𝜏  𝑟2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝑅

0𝐴
     (3.4) 

Resolvendo a integral, tem-se a tensão de cisalhamento em função do torque aplicado 

na Equação 3.5.  

𝜏 =
𝑀

2

3
𝜋𝑅3

          (3.5) 

A viscosidade é calculada usando a Equação 3.6 pela definição dada por Fox e 

McDonal (2001):  

𝜇 =
𝜏

𝛾
=

𝑀𝜃
2

3
𝜋𝑅3𝜔

          (3.6) 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DOS DESEMPENHOS TRIBOLÓGICOS  

3.3.1 Desempenho Tribológico por HFRR 

 

Os ensaios de HFRR foram feitos no laboratório pertencente ao GET – Grupo de 

Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural da UFRN. De acordo com a norma ASTM D 

6079-04, a execução do ensaio de lubricidade é precedida por procedimentos de limpeza da 

esfera, disco e seus respectivos suportes. Inicialmente, estes materiais são colocados em um 

béquer contendo acetona ((CH3)2CO) dentro da cuba do aparelho de banho ultrassônico por 

10 minutos, após a secagem com jato de ar quente, são montados no equipamento para os 

ensaios. 

Durante o ensaio HFRR foram monitorados coeficiente de atrito e formação do filme 

lubrificante. Após o fim do ensaio foi mensurada a escara de desgaste da esfera com auxílio 

de um microscópio ótico com aumento de 100x. 

Segundo, a norma ASTM 295 (1998), o aço 52100 é um aço de elevado teor de 

carbono, ligado ao cromo: Cr (1,30~1,60)%; C (0,98~1,10)%; Mn (0,25~0,35)%; S (máx. 

0,025)%; Si (0,15~0,35)%. A composição química do aço AISI 52100 é mostrada na Tabela 
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3.4, referida em porcentagem dos elementos principais contidos no disco utilizado nos ensaios 

deste trabalho segundo Farias (2011) é: 

 

Tabela 3.4 – Composição química (% p.) do disco de aço AISI 52100 

 Fe C Mn Cr S Si Al Ca 

 Bal. 0,900 0,413 1,567 0,127 0,546 0,105 0,154 

Fonte: Farias (2011) 

 

A preparação do disco (AISI 52100) foi realizada através de lixamento (220# a 1200#) 

e polimento para atingir uma rugosidade de Ra=0,02 μm. Após esse procedimento, o disco e a 

esfera foram limpas com detergente e secas com papel toalha. Em seguida o disco e a esfera 

são colocados num béquer com tolueno por 7 minutos. Após este tempo, elas foram secas em 

ar quente e emergidas em acetona para continuar a limpeza por mais 3 minutos. Ao término 

da limpeza, secou-se e assim a mesma foi utilizada no ensaio tribológico. 

A Figura 3.15 apresenta o disco e a esfera posicionados nos respectivos suportes e a 

configuração do contato tribológico no ensaio HFRR 

 

Figura 3.15 – Posicionamento do disco e da esfera nos suportes (a) e (b), e no equipamento 

HFRR (c), respectivamente 

           (a)                                                       (b)     (c) 

Fonte: Farias (2011) 

O par tribológico (esfera – disco) apresentado na Figura 3.17 é colocado nos suportes 

do HFRR e o ensaio é realizado com as condições mostradas na Tabela 3.2. 

Na Figura 3.16 verifica-se um desenho esquemático do ensaio HFRR, que é um 

equipamento para ensaios tribológico de deslizamento com movimento alternado, onde o 

corpo de prova e o contracorpo estão submergidos com o óleo lubrificante escolhido e 
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aquecido pela placa aquecedora submetido a uma carga. Ocorre então o movimento relativo 

ao iniciar o ensaio. 

  

Figura 3.16 – Esquema do equipamento HFRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Farias (2011) 

 

3.3.1.1 Ensaio de Lubricidade 

 

O óleo puro e as amostras de NLs foram analisados do ponto de vista de sua 

propriedade de lubricidade na bancada de ensaio tribológico em Sonda de Movimento 

Alternado sob Alta Frequência, o HFRR (High Frequency Reciprocating Test Rig), Figura 

3.17. Neste experimento os dois fluidos foram verificados através do coeficiente de atrito e 

área média do diâmetro de desgaste do corpo de prova. 

 

Figura 3.17 – Sonda de Movimento Alternado sob Alta Frequência (HFRR), pertencente ao 

Laboratório do Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural/ UFRN 

Fonte: Farias (2011) 
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A lubricidade é um termo qualitativo que descreve a habilidade de um fluido afetar o 

atrito entre superfícies sob carga e com movimento relativo, bem como o desgaste nessas 

superfícies. Ela é avaliada pela escara do desgaste, em µm, produzida em um corpo de prova 

esférico animada com deslizamento alternado contra um plano estacionário (ASTM D6079-

04) de sobre uma superfície plana fixa. No plano laboratorial, embebida do fluido lubrificante 

em análise, onde as características geométricas e físicas dos corpos de prova para cada fluido 

foi realizado 3 determinações, segundo as condições apresentadas na Tabela 3.2, verificando 

também a repetitividade dos dados, coeficiente de atrito, percentual de filme interfacial, 

temperatura e diâmetro da escara de desgaste (WSD), possuindo deslizamento alternado com 

os dados informados na Tabela 3.5, totalizando 54.000 ciclos. Esta condição de ensaio foi 

selecionada de modo a tentar reproduzir a condição de lubrificação limite, onde se tem 

elevada carga e baixa frequência de deslizamento. 

 

Tabela 3.5 – Condições de ensaio – Norma ASTM D 6079-04 

Volume do fluido (mL) 2 ± 0,20 

Comprimento do golpe (mm) 1 ± 0,02 

Frequência (Hz) 20 ± 1 

Temperatura do Fluido (°C) 50 ± 2 

Umidade Relativa (%) >30 

Carga aplicada (N) 9,8 ± 0,1 

Duração do ensaio (min) 45 ± 0,1 

Área superficial (cm
2
) 6 ± 1 

 

Pode-se inferir da definição da ASTM que quanto maior a lubricidade, menor a escara 

do desgaste, assegurando eficácia ao filme lubrificante em sua ação de separação das 

superfícies sob movimento relativo. 

Durante o contato de duas superfícies as quais deslizam uma sobre a outra, impostas a 

estas uma carga, a interação entre as asperezas superficiais são responsáveis em gerar as 

forças de contato que se opõem ao movimento (conhecidas como forças de atrito), que têm 

parte de suas energias dissipadas na forma de calor, ruído e desgaste dos materiais envolvidos. 

Se entre as superfícies houver um fluido ou material servindo de interface entre o contato das 

superfícies e agindo de modo a diminuir estas forças de atrito, diz-se que o deslizamento é 

lubrificado (HUTCHINGS apud JOAQUIM, 2007). 

Em alguns sistemas lubrificados, o lubrificante pode não evitar completamente o 

contato entre as asperezas superficiais, entretanto, poderá reduzir a resistência das junções 
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formadas. Este filme lubrificante caracteriza-se por uma tensão de cisalhamento menor que a 

dos materiais das superfícies envolvidas. Essas relações entre essas duas tensões, do filme 

lubrificante e das superfícies e entre a espessura do filme e as asperezas são discutidas por 

Hutchings (1992), que as associa à deformação plástica das asperezas e ao coeficiente de 

atrito entre as superfícies.  

Quando o contato entre as superfícies metálicas (esfera-plano) apresenta um 

percentual de filme próximo de zero significa que há uma queda de potencial no contato e, 

portanto as superfícies estão significativamente mais próximas. Uma vez que as superfícies 

estão mais afastadas, devido à presença do fluido com maior capacidade de lubrificação, o 

atrito será menor. Ou seja, o coeficiente de atrito no ensaio HFRR é função do percentual de 

filme de óleo lubrificante formado entre as superfícies, e indica o nível de lubricidade do 

fluido analisado. 

O coeficiente de atrito e consequentemente o tamanho da escara o qual é dado pela 

média aritmética dos diâmetros maior (x) e menor (y) da elipse da escara é o número que 

descreve o desgaste da esfera, a quem se associa o grau de lubricidade do óleo lubrificante 

sendo este chamado de WSD (Wear Scar Diameter) pela norma ASTM D 6079 (2004). 

Valores WSD elevados indicam um maior desgaste da esfera e, portanto, um fluido de baixa 

lubricidade e vice-versa (JOAQUIM, 2007). 

Um indicador importante para comparar as características de lubrificação dos óleos 

selecionados puro e os aditivados com NPs de In. As forças de atrito desenvolvidas entre o 

disco e a esfera é utilizada em um software específico da maquina de ensaio HFRR para 

estimar o coeficiente de atrito (SABAREESH et al., 2012). 

As dimensões da escara de desgaste formada na superfície da esfera são avaliadas em 

um microscópio óptico com ampliação de 100 vezes interligadas a o software da maquina. 

 

3.4.2 Desempenho Tribológico para o ensaio pino contra disco. 

 

A resistência ao desgaste é um relevante tópico na seleção de materiais nos projetos de 

tribologia aplicada e, consequentemente, testes de laboratório foram desenvolvidos com o 

objetivo de se medir a resistência ao desgaste sob condições controladas semelhantes às 

condições em serviço. Por meio dos ensaios pino contra disco pode-se investigar os 

mecanismos de desgaste e classificar os materiais para determinadas aplicações. 
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A correlação entre os ensaios de laboratório e sua aplicação prática é de grande 

importância tecnológica. Entretanto, as diversas variáveis que influenciam no desgaste tornam 

esta correlação às vezes são difíceis de prever nas suas aplicações. A resistência ao desgaste e 

o coeficiente de atrito não são propriedades características de um material, mas dependem 

tanto das propriedades do material e da topografia da superfície quanto dos parâmetros do 

processo de desgaste como: carga, temperatura, lubrificante, velocidade de deslizamento e 

meio ambiente. 

Os resultados de resistência ao desgaste do disco confeccionado em alumínio e pino 

em ferro carbono, foram obtidos através da realização de ensaios de desgaste com os óleo 

puros e os mesmos aditivados com NP de In na concentração de 0,3 g/L ensaiados no 

equipamento de pino contra disco foram realizados no tribômetro da empresa Magnum 

Engineer, pertencente ao Laboratório do Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade 

Estrutural/ UFRN. Conforme pode ser visualizado na Figura 3.18.  

 

Figura 3.18 – Tribômetro pino contra disco, pertencente ao Laboratório do Grupo de Estudos 

de Tribologia e Integridade Estrutural/ UFRN 

 

Fonte: Autor 

Com uma distância total selecionada constante e repetida em todos os ensaios, uma 

força normal de 20N aplicada sobre o pino e uma velocidade de velocidade de deslizamento 
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de 0,15 m/s (100 rpm). A Tabela 3.6 mostra os parâmetros operacionais empregados durante a 

execução dos ensaios, adaptados da norma ASTM G99–95a. 

 

Tabela 3.6 – Condições de ensaio – adaptados da Norma ASTM G99-95a 

Volume do fluido (mL) 2 ± 0,20 

Velocidade de deslizamento (m/s) 0,15±0,02 

Rotações por minuto (RPM) 100 ± 1 

Temperatura do Fluido (°C) 27 ± 2 

Umidade Relativa (%) >30 

Carga aplicada (N) 20 ± 0,1 

Duração do ensaio (min) 15 ± 0,1 

 

Foram ensaiados os óleos ISO68, ISO32 e POE, bem como estes aditivados com 0,3 

g/L de In, tendo os discos de ensaio com dimensões de 35 mm de diâmetro por 7 mm de 

espessura: Conforme Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 – Par tribológico do ensaio pino contra disco. 

 

Fonte: Autor. 

O coeficiente de atrito dinâmico e a pista formada atraves do sulco foram monitorados 

através de sensores eletrônicos incorporados a máquina e depurados por um programa de PC 

utilizando software da própria máquina. 

No tribômetro há um braço elástico altamente rígido que garante o ponto de contato 

entre o pino e o disco, garantindo desta forma uma posição estável do contato no sulco de 
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atrito. O atrito dinâmico é determinado através da trilha de desgaste devido ao atrito do pino 

contra o disco. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DAS IMAGENS OBTIDAS ATRAVES DO MEV E EDS 

3.4.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrômetro de Dispersão de Energia 

(EDS) . 

As imagens de MEV dos discos e EDS o qual verifica fragmentos gerados pelo 

desgaste abrasivo, que passaram pelo ensaio de pino contra disco foram obtidas no 

equipamento Hitachi TM3000 a microscopia eletrônica de varredura é operacionalmente 

simples, integralmente operada via computador em ambientes Windows do laboratório do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN,conforme pode ser observado na Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20 – Equipamento de MEV e EDS. 

 

Fonte: Autor. 

Todas as imagens obtidas foram ampliadas na região do sulco feito pelo pino de ferro 

fundido sobre os discos de alumínio nas proporções de: 50x, 100x, 500x, 1000x e 2000x, 

sendo que na análise realizada por EDS (Espectroscopia de dispersão de energia por raios X), 

verifica-se a presença de fragmentos de outros elementos contidos no disco através ampliação da 

imagem de 1000x, com intensidade d corrente de 15kv e tamanho médio de varredura de 4.9nm.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a realização dos experimentos, com os devidos cuidados de depuração dos 

resultados e procedimentos executados de modo a garantir a repetitividade dos ensaios aqui 

demonstrados, segue os dados encontrados onde foram registrados e serão apresentados nas 

seções a seguir. 

 

 

4.1 ANÁLISE DO POTENCIAL ZETA 

 

As amostras de NLs após preparação foi retirada uma pequena quantidade para 

medidas de potencial zeta (δ). Para evitar flutuações nos valores mensurados, foram realizadas 

três medidas e o valor médio da triplicata foi calculado. A magnitude do potencial zeta (δ) dá 

uma indicação do potencial de estabilidade do sistema em estudo. A Tabela 2 mostra o valor 

do potencial (δ,) em mV, para cada amostra com sua respectiva média. 

 

Tabela 4.1 – Valores de potencial δ 

NL POTENCIAL ZETA (δ) (mV) 

Óleo ISO68 + In -1,45 

Óleo ISO32 + In -1,22 

POE + In 7,69 

 

Substituindo os valores da Tabela 4.1 foi obtida a expressão do desvio padrão ζ, o 

valor da variância e igual ao desviao elevado ao quadrado, portanto, enquanto o desvio padrão 
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tem a unidade de medida igual a unidade de medida original da variável, a variância apresenta 

a unidade de medida elevada ao quadrado. 

 

 

4.1.1 Estabilidade Mecânica 

 

Primeiramente foi realizada uma análise visual da estabilidade onde esta apresentou 

alguns resultados positivos para duas amostras de (NFs), porém esta impressão foi checada 

através do equipamento ZetaPALS em dois ensaios distintos. O ensaio Particle Sizing, que 

apresenta o tamanho de partículas aglomeradas de cada amostra e o Zeta Potential (δ,) que 

verifica a situação de cada substância em relação ao conceito de eletroforese. A seguir 

apresentaremos os gráficos obtidos no ensaio Particle Sizing. 

 

 

4.1.2 Tamanhos de Partículas (Aglomeração). 

 

Substituindo os resultados obtidos, o valor de ζ obtidos para as aglomerações terá o 

valor do desvio padrão elevado ao quadrado é a variância, portanto, enquanto o desvio padrão 

tem a unidade de medida igual à unidade de medida original da variável, a variância apresenta 

a unidade de medida elevada ao quadrado, como ilustrado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Tamanho de partículas aglomeradas das amostras ISO68, ISO32 e POE, 

respectivamente. 

NL AGLOMERAÇÃO 

Óleo ISO68 + In 366,8 

Óleo ISO32 + In 371,0 

POE + In 3964,4 

 

Este ensaio revelou para a amostra um valor médio de 366 nm como efetivo diâmetro 

para o óleo ISO32 e para a amostra de In com o óleo ISO68 tem 371,8 de diâmetro efetivo. 

Comparando-se estes resultados com a especificação do fabricante (50 nm médio de diâmetro 

de cada NP), percebe-se que a amostras de In não apresentam aglomerações significativas. 

Porem o NLs composto com o óleo POE, demonstra instabilidade, apresentando como 
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diâmetro mínimo por varreduras o valor de 3964,4 nm que é um valor muito maior que o 

tamanho de uma NP. O resultado indica que acontecem várias aglomerações no composto. 

Percebemos neste ensaio que as partículas do NLs com o óleo ISO32 e In tendem a 

continuar dispersas mesmo após a aplicação do potencial elétrico, enquanto que as partículas 

com o óleo POE tendem a se aglomerarem em torno do potencial, o que pode comprovar a 

instabilidade mecânica. 

Porem através do ensaio de Particle Sizing realizado no POE sem aditivação encontra 

um efetivo diâmetro de 42,3 nm e o ensaio de Potencial Zeta no mesmo óleo com aditivação 

de NP de In, percebe-se que não há significativa variação deste potencial como pode ser 

evidenciado através da Figura 4.0.  

 

Figura 4.0 – Ensaio de Potencial Zeta no POE com e sem aditivação de In, respectivamente. 

 

  
 

 

4.2 VISCOSIDADE DINÂMICA DOS NLS 

 

A Figura 4.1 apresenta a variação de viscosidade dos NL e óleos puros, em função da 

temperatura. A partir da mensuração da variação da viscosidade dinâmica realizada para os 

ensaios com as NPs de In e os óleos ISO68, ISO32 e o POE, nota-se que estas concentrações 

de NPs no óleo alteraram pouco os valores de viscosidade quando comparados aos 

apresentados pelos óleos puros. 
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Figura 4.1 – Viscosidade dinâmica dos NLs estudados 

 

 

Os valores de viscosidade dinâmica permaneceram praticamente inalterados em 

relação ao lubrificante aditivado com NP de In, fato este que demonstrou que a adição de 

0,033% em massa de NPs de In tendo uma pequena alteração no comportamento reológico, 

sendo considerado desprezível em temperaturas a partir de 35ºC. Assim, consideramos esse 

resultado satisfatório, pois a queda de viscosidade gera problemas tribológicos nos 

componentes dos sistemas térmicos e uma maior viscosidade pode causar baixa eficiência nos 

mesmos.  

As incertezas das medidas de viscosidade foram calculadas de acordo com as 

instruções do fabricante, ou seja, 1% do fundo de escala. Para cada taxa de deformação, o 

instrumento determina automaticamente o fundo de escala, baseado no spindle utilizado. 

As incertezas para as médias das viscosidades foram calculadas de acordo com a 

Segunda Edição Brasileira do Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, em 

função das incertezas obtidas para a viscosidade em cada taxa de cisalhamento, conforme 

apresentado no anexo A. 
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4.3 CONDUTIVIDADE TÉRMICA  

 

Os valores quantificados do In em diversos óleos e os seus compostos de NLs 

estudados com a um incremento na condutividade termica, a qual será apresentada através dos 

gráficos apresentados nas Figuras 4.2, 4.3, e 4,4. 

Com o óleo ISO68 foi obtido um incremento na condutividade térmica de 

aproximadamente 38,3% tendo um excelente resultado conforme pode ser evidenciado através 

da Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Condutividade Térmica (W/m.K) x Temperatura (°C) do ISO68 e In.  

 

 

Com o óleo ISO32 foi obido um incremento na condutividade térmica de 

aproximadamente 27,7% tendo um bom resultado conforme pode ser evidenciado através da 

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Condutividade Térmica (W/m.K) x Temperatura (°C) do ISO32 e In. 
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Com o óleo POE foi obtido um ganho na condutividade térmica de aproximadamente 

35,6% tendo um resultado satisfatório conforme pode ser evidenciado através da Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Condutividade Térmica (W/m.K) x Temperatura (°C) do POE e In. 

 

 

Os NLs mostraram melhor condutividade térmica em todos os óleos analisados e em 

todas as faixas de temperaturas, enquanto nas amostras de NPs de In com os óleos ISO68 e 

POE obtiveram os melhores resultados, tendo um ganho de aproximadamente 38 e 35% 

respectivamente. 

Os valores de condutividade térmica foram considerados bastante satisfatórios, fato 

este, evidenciado através das incertezas das medidas de condutividade térmica as quais foram 

calculadas de acordo com as instruções do fabricante, ou seja, ±0,01 W/m-k (5%).  

As incertezas para as médias das condutividades térmicas foram calculadas de acordo 

com a Segunda Edição Brasileira do Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 

(GUM), em função das incertezas obtidas para a condutividade, conforme apresentado no 

anexo B. 

 

 

4.4  DESEMPENHO TRIBOLÓGICO DOS NL 

4.4.1 Desempenho Através do ensáio de HFRR. 

 

No ensaio de lubricidade HFRR os resultados obtidos, temperatura (a), percentual de 

filme interfacial (b), coeficiente de atrito (c) e diâmetro da escara de desgaste (d), os quais 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

10° C 15° C 20° C 25° C 30° C 35° C 40° C 45° C

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e

 T
é

rm
ic

a 
(W

/m
.K

).

Condutividade Térmica X Temperatura

POE+0,3 g/l In

ÓLEO POE 



119 

 

foram obtidos durante o ensaio para os valores apresentados dos desgastes nos corpos de 

prova ensaiados 

Os valores máximos aceitáveis para a escara de desgaste, dem ou WSD, da esfera pelos 

padrões EN 590 e ASTM D 975 são 520 μm e 460 μm. Valores destes limites garantem uma 

lubricidade adequada do lubrificante. Baseado nos resultados obtidos com os NL onde as 

amostras foram submetidas a testes de lubricidade em bancada de alta frequência com os 

seguintes parâmetros: Tempo de ensaio = 45 min, frequência = 20 HZ, temperatura 50°C, 

carga = 9,8 N. Os resultados encontrados em relação ao desgaste médio do corpo de prova 

esférico para o óleo puro e as duas outras amostras estudadas com as NPs são apresentados na 

tabela 4.3: 

 

Tabela 4.3 – Resultados experimentais referentes aos desgastes apresentados pelo corpo de 

prova esférico no ensaio de lubricidade tipo HFRR. 

Direção do Desgaste Valores médios WSD (μm) 

Óleo ISO68 puro 403 

Óleo ISO68 + In 160 

Óleo ISO32 puro 252 

Óleo ISO32 + In 216 

POE  298 

POE + In 187,5 

 

Baseado na norma ASTM D 6079-04, a lubricidade para cada NL foi avaliada a partir dos 

valores do diâmetro da escara de desgaste (dem ou WSD) na esfera, após ensaio em bancada 

HFRR a 50 °C e medição em microscópio (ampliação: 100 vezes). A condição de não lubrificação 

foi experimentada através de ensaios HFRR realizados a seco, obtendo-se WSD igual a 1053 ± 9 

μm. 

Na figura 4.5 são indicadas as escaras comparando a taxa de desgaste obtida pelos 

pares tribológicos esfera disco lubrificados com o óleo ISO68 puro e ISO68 + In descritos 

após ensaios de lubricidade HFRR. 
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Figura 4.5 – Escara de óleos ISO68 e ISO68+In. 

 

 

Conforme evidencia-se na Figura das escara o NL com o óleo tem um comportamento 

excepcional quando comparado com o lubrificante sem a aditivação de In, mostrado pelo 

valor da escara obida com a aditivação com NP de In obeve desgaste de 160um e o sem 

aditivação tendo um desgaste de 444um. 

Na figura 4.6 são indicadas as escaras comparando a taxa de desgaste obtida pelos 

pares tribológicos esfera-disco lubrificados com os óleo ISO32 puro e ISO68 + In descritos 

após ensaios de lubricidade HFRR. 

 

Figura 4.6 – Escara de óleos ISO32 e ISO32+In. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um incremento da lubricidade com a aditivação de NP de In no óleo ISO32, este 

benefício pode ser evidenciado comparando as escaras deixadas no aço tendo uma medida de 

248um na amostra sem aditivação e 216um na amostra aditivada comNP de In. 
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  Na figura 4.7 são indicadas as escaras comparando a taxa de desgaste obtida pelos 

pares tribológicos esfera-disco lubrificados com os óleo POE puro e POE + In descritos após 

ensaios de lubricidade HFRR. 

 

Figura 4.7 – Escara de óleos POE e POE+In. 

 

    

Há um menor desgaste na escara aditivada com In reforçando os benefícios obtidos 

através da adição de In no óleo lubrificante tendo esta um desgaste de 188um, comparando-se 

com a sem aditivação tem-se um desgaste de 298um. 

Os ensaios de lubricidade HFRR foram efetuados duas medições nas regiões 

desgastadas, isto é, na área de contato esfera-disco no sentido transversal e longitudinal. Desta 

forma, à escara formada, registra o perfil da profundidade e a largura da escara em cada disco. 

Onde todas as medições efetuadas estão disponíveis no Anexo C, calculadas através do perfil 

gerado, os quais foram armazenados no computador através de interface gráfica. 

No início dos ensaios de lubricidade, percebe-se que à medida que o percentual de 

filme lubrificante aumenta o coeficiente de atrito diminue. 

Também, durante a evolução da escara, a pressão de contato começa a diminuir, e a 

espessura do filme de óleo que separa a esfera do disco, faz com que o atrito diminua. Disto, 

deduz-se que o contato não conforme evoluiu para o contato conforme. 

As amostras de In e POE e In e o óleo ISO68 tiveram comportamentos tribológicos 

satisfatórios. Destaca-se neste ensaio que o óleo ISO68 com a adição de NP de In tem 

desempenho excelente. 

 



122 

 

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

μ - ISO68 μ - ISO68+In μ - ISO32 μ - ISO32+In μ - POE μ - POE+In

D
e

sv
io

 p
ad

rã
o

  d
o

 c
o

e
fi

ci
e

n
te

 d
e

 f
ri

cç
ão

(μ
)

Erro padrão da média do coeficiente de fricção (μ)

4.4.2 Desempenho Através do ensáio de Pino contra disco. 

 

Os pares tribológico pinos e discos utilizados no ensaio pino contra disco seguiram por 

um procedimento de preparação a fim de eliminar quaisquer vestígios de ferramenta de corte, 

sendo realizada a operação de lixamento ate eliminar riscos através de lixamento (220# a 

1200#) e uma Politriz, com agente polidor alumina com concentração de 10%, com pano de 

polimento para atingir uma rugosidade de Ra=0,02 μm visando um acabamento superficial 

polido isento de marcas.  

 O ensaio foi realizado com os discos de alumínio tendo 35mm de diâmetro por 7mm 

de espessura. Os discos foram ensaiados contra pino de ferro fundido de 6mm de diâmetro por 

30mm de comprimento, a velocidade de deslizamento de 0,15 m/s (100 rpm), com uma carga 

normal ao pino de 20 N.  

A duração do ensaio feito com o tempo de 15min realizando desta forma com os 

mesmos parâmetros em todas as amostras em todos os óleos aditivados com NPs e puros. 

Concluído os ensaios de cada disco, todos os dados foram digitados em uma planilha no Excel 

a fim de observar o comportamento das curvas de cada disco ensaiado.  

O gráfico dos erros padrões das medias dos coeficientes de fricção (µ) do ensaio pino 

contra discos, mostrado na Figura 4.8 apresentam os resultados, mostrando o comportamento 

do desgaste dos discos de alumínio. 

 

Figura 4.8 – Erro padrão da média do coeficiente de fricção (μ). 
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O gráfico indica que há um menor desgaste em todos os NL. O ensaio de lubricidade 

pino contra disco foram efetuados três medições nas regiões desgastadas, isto é, desgaste, 

força de fricção em Newton e coeficiente de fricção (µ) efetuados na área de contato esfera-

disco. Desta forma, o sulco formado, registra o perfil da largura do pino (ferro fundido) sobre 

o disco (alumínio). Onde todas as medições efetuadas a cada segundo durante o ensaio e estão 

disponíveis no Anexo D, calculadas através da do perfil gerado, os quais foram armazenados 

no computador através de interface gráfica via excel. 

Ressaltando-se que em todas as amostras as amostras aditivadas com NP de In tiveram 

comportamentos tribológicos satisfatórios, enfatizando-se as amostras aditivadas de óleo 

ISO68 e ISO32, as quais tiveram desempenho tribológicos excelentes. 

 

 

4.5 ANÁLISE DAS IMAGENS OBTIDAS ATRAVÁS DO MEV E EDS 

4.5.1 Análise através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

A microscopia eletrônica de varredura, realizadas no laboratório do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN, no equipamento Hitachi TM3000, mostrou em todos os 

discos de alumínio os quais passaram pelo ensaio de pino contra disco, aditivados com In ou 

com uma camada limítrofe de óleo puro.  

Através do MEV, foi possível verificar os desgastes provocados pelo ensaio de pino 

contra disco, observada pela espessura do sulco provocada no disco através do contato do 

pino. Conforme pode ser evidenciado através das Figuras 4.9 a 4.11  

 

Figura 4.9 – Espessura do sulco do disco através de MEV entre ISO68 e ISO68+In. 
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Figura 4.10 – Espessura do sulco do disco através de MEV entre ISO32 e ISO32+In 

 

Figura 4.11 – Espessura da sulco do disco através de MEV entre POE e POE+In 

 

O MEV das amostras dos discos apresentaram duas medições nas regiões desgastadas 

do ensaio pino contra disco. Desta forma, registra o perfil do sulco causado pelo pino sobre o 

disco informando a impressão do contato do pino (ferro fundido) contra o disco (alumínio). 

Onde todas as imagens e suas respectivas ampliações efetuadas estão disponíveis no Anexo 

E, os quais foram armazenados no computador através de interface gráfica do equipamento. 

É notório resaltar que todas as amostras aditivadas com In tiveram comportamentos 

tribológicos satisfatórios. Destacando-se neste ensaio que os óleos ISO68 e ISO32 com a 

adição de NP de In as quais apresentaram menores desgastes, obtendo desempenho 

tribológicos excelentes. 
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4.5.2 Analise do Espectrômetro de Dispersão de Energia (EDS). 

 

A analise dos espectros de matérias depositadas na superfície riscada do disco através 

do espectropia de energia dispersiva (EDS), realizadas no laboratório do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN, no equipamento Hitachi TM3000, onde foram 

investigados todos os discos de alumínio os quais passaram pelo ensaio de pino contra disco, 

aditivados com NP de In e com óleos puro utilizando-se uma camada limítrofe.  

Através da espectropia, foi possível realizar uma varredura no disco verificando as 

superfícies desgastadas pelo atrito, observa-se materiais encontrados sulco do disco 

provocados pelo contato do pino. Como pode ser evidenciado através das Tabelas 4.4 a 4.9. 

 

Tabela 4.4 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em ISO68. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 91,18 96,31 97,12 4,2 

SILÍCIO 14 K 1,04 1,10 1,07 0,1 

MAGNÉSIO 12 K 0,82 0,87 0,97 0,1 

FERRO 26 K 1,63 1,72 0,84 0,1 

 

Tabela 4.5 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em ISO68+In. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 98,17 97,81 97,95 4,6 

SILÍCIO 14 K 0,66 0,66 0,63 0,1 

MAGNÉSIO 12 K 1,09 1,08 1,20 0,1 

FERRO 26 K 0,42 0,42 0,20 0,0 

ÍNDIO 49 L  0,02 0,02 0,01 0,0 

 

Tabela 4.6 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em ISO32. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 80,17 95,99 97,06 3,7 

SILÍCIO 14 K 0,62 0,74 0,72 0,1 

MAGNÉSIO 12 K 0,82 0,98 1,10 0,1 

FERRO 26 K 1,91 2,28 1,12 0,1 
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Tabela 4.7 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em ISO32+In. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 86,87 95,63 96,79 4,0 

SILÍCIO 14 K 0,86 0,95 0,93 0,1 

MAGNÉSIO 12 K 1,05 1,15 1,29 0,1 

FERRO 26 K 1,63 1,79 0,88 0,1 

ÍNDIO 49K 0,43 0,47 0,11 0,0 

 

Tabela 4.8 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em POE. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 95,84 87,49 80,54 4,5 

SILÍCIO 14 K 1,58 1,44 1,27 0,1 

CARBONO 6 K 8,95 8,17 16,90 2,4 

FERRO 26 K 3,17 2,90 1,29 0,1 

 

Tabela 4.9 – Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em POE+In. 

ELEMENTO SÉRIE Peso (%) Peso normal (%) C. atômica (%) Erro (%) 

ALUMINIO 13 K 101,86 76,05 71,29 4,7 

SILÍCIO 14 K 7,90 5,90 5,31 0,4 

CARBONO 6 K 13,21 9,86 20,76 2,5 

FERRO 26 K 4,81 3,59 1,63 0,2 

ÍNDIO 49 L 6,16 4,60 1,01 0,2 

 

O ensaio EDS as amostras dos discos apresentaram duas medições nas regiões 

desgastadas do ensaio pino contra disco. Desta forma, registra a dimensão do sulco e 

fragmentos ferro fundido deixados no disco através do contato do pino (ferro fundido) contra 

o disco (alumínio), quando aditivado percebe-se a incidência de In. Onde todos os fragmentos 

de materiais e suas respectivas quantidades estão disponíveis no Anexo F os quais foram 

armazenados no computador através de interface gráfica do equipamento. 

É importante resaltar que todas as amostras aditivadas com In tiveram fragmentos 

deixados no sulco do disco informando que a aditivação de NP de In causa no óleo um efeito 

EP.   
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS  

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados para a viscosidade mecânica indicam que o comportamento 

do óleo ISO68, ISO32 e POE e os compostos utilizando as NPs de In investigados apresentam 

um pequeno incremento em todas as faixas de temperaturas. 

Os resultados encontrados da condutividade térmica dos compostos analisados 

indicam que com uma fração de 0,033% em peso de NP de In pode-se aumentar o índice de 

condutividade térmica em cerca de 40 % em alguns compostos analisados. 

O desempenho tribológico da aditivação de In nos NFs é evidenciado ao compararmos 

o desgaste médio dos corpos de prova utilizados nos tribômetros em bancada de alta 

frequência e no ensaio de pino contra disco, que comprova em todos os óleos estudados a 

viabilidade da aditivação de In nos óleos de refrigeração. 

Evidencia-se através do ensaio de MEV que os desgastes dos sulcos causados pelo 

pino nos discos em todos os óleos aditivados com NP de In foram menores que com os óleos 

puros, fato este comprovado através de EDS que encontrou fragmentos de ferro em 

proporções maiores nos óleos utilizados sem a aditivação de NP de In, o que comprova o alto 

desempenho de lubricidade dos compostos aditivados com NP de In. Destacando-se neste 

ensaio os óleos ISO68 e ISO32 com a adição de NP de In as quais apresentaram menores 

concentrações de ferro indicando um menor desgaste no sulco causado pelo pino no disco. 
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Assim conclui-se que o NL composto por 0,3 g/L de In, em todos os óleos de 

refrigeração investigados são considerados viáveis em aplicações de lubrificação em 

componentes de sistemas térmicos e contribuem com o melhor desempenho destes sistemas. 

Os NL estudados apresentou um grande potencial de melhorar processos de 

transferência de calor e desgaste. Isto porque a aditivação das NP de In aumenta a 

condutividade térmica do NL. Onde as concentrações em volume de NPs influem de forma 

significativa no aumento da condutividade térmica do NL e na lubricidade.  

A redução do desgaste nas partes móveis dos compressores de refrigeração é 

consequente da aditivação das NP de In, as quais são utilizadas como inibidores de contato, 

reduzindo desta forma o coeficiente de atrito e consequentemente os desgastes nas partes 

móveis dos compressores de refrigeração. As NP de In devido a seu baixo ponto de fusão 

(156 
0
C) se fundem e ficam aderidas nas superfícies dos componentes móveis auxiliando na 

redução do atrito, como pode ser evidenciado através do ensaio de EDS o qual encontrou 

fragmentos de In em todos os óleos investigados com NP de In. Sendo assim, os NL com In 

funcionam como aditivos de EP os quais impedem as condições de adesão causadas pelo 

contato metal-metal diretamente entre as partes sob altas carcas, ondes estes NL aditivados 

com In, tem excelentes aplicações em lubrificação de componentes contribuindo para a 

melhoria dos sistemas térmicos. 

E com a interação dos NL com os fluidos refrigerantes, pode-se aliar ao aumento da 

vida útil dos sistemas de refrigeração, os tornando mais compactos e eficientes, tendo uma 

menor geração de calor, considerando que o desgaste resultante causará menos trabalho 

efetuado pelo compressor, ocasionando assim em uma menor perda de eficiência.  

Pode-se destacar que após os ensaios feitos os NL compostos de óleos ISO32 

obtiveram os resultados relativos a condutividade térmica com incremento de 27,7% e no 

ensaio de lubricidade mostrou-se bastante eficiente com redução do coefidiente de atrito em 

80%, sendo evidenenciado através do MEV a espessura do sulco, e com a mensuração da 

quantidade de ferro fundido deixado no sulco através do ensaio de EDS, que foi de 35%, 

sendo este um lubrificante que é utilizado com fluidos de refrigeração da classe R600a. Os 

NLs utilizados com os óleos ISO68 e POE são compatíveis com os fluidos compostos de CFC 

(Cloro Fluor Carbono) que devem deixar o mercado, pois são agressivos ao meio ambiente.   

 

 

 



129 

 

5.2 SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

 

Como sugestões de trabalhos futuros, seria a variação da concentração de NPs, assim 

como fabricar NLs com outras concentrações e avalia-las do ponto de vista térmico e 

tribológico, com as mesmas indicações existentes neste trabalho. Desta maneira, as 

comparações serão realizadas com esta mesma base. 

Além disso, a fabricação e caracterização de NLs com NPs diferentes seria uma 

excelente oportunidade de se testar novos NLs. 

Como descrito na literatura à viabilidade da utilização de NLs em escala comercial, só 

será possível intensificar as pesquisas no ramo de N&N, desta feita será, apresentado como 

sugestões para novos trabalhos o estudo desta aplicação nos seguintes temas: 

 

 Performance energético dos sistemas de refrigeração após a aplicação dos NLs aditivados 

com In; 

 

 Comparação da eficácia dos NLs aditivados com outras concentrações de In; 

 

 Analise termo tribológica de blends com concentrações de NP de In e outras NP de 

elementos conhecidos comercialmente em sistemas de refrigeração. 

 

 Análise experimental do comportamento termodinâmico e tribológico de NL aditivados 

com 0,3 g/L de In em compressores alternativos; 

 

 Analisar o comportamento com maiores concentração de NP de In nos óleos, embora se 

aumente a viscosidade, como foram evidenciadas as NP de In ficam aderidas nas 

superfícies de contato que irá minimizar o atrito e consequentemente deverá reduzir a 

viscosidade do NL.  

 

 Desempenho tribológico dos compressores alternativos após a utilização de NLs aditivados 

com In; 

 

 Realizar análise com as concentrações requisitadas neste trabalho e avalia-las do ponto de 

vista térmico e tribológico como aditivo lubrificante com a presença de surfactantes 

adequados. 
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 Avaliar a confiabilidade do uso de In como aditivo em outros óleos de lubrificação de 

sistemas de refrigeração e utiliza-los em compressores herméticos utilizando bancadas de 

ensaio acelerado para simular condições de uso prolongado. 

 

 Utilizar a metodologia aqui adotada para aditivar outros óleos tais como os de motores de 

combustão interna e realizar a caracterização destes.  
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ANEXOS 

ANEXOS A 

Tabelas da análise estatística para a viscosidade dinâmica. 

 

 
ISO68 ISO68+In ISO32 ISO32+In POE POE+In 

Média 0,19725 0,208188 0,094188 0,095888 0,06135 0,064625 
Erro padrão 0,066426 0,06278 0,025185 0,025291 0,013084 0,012743 
Mediana 0,1361 0,1331 0,0751 0,0715 0,05145 0,05285 
Modo #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 
Desvio padrão 0,187881 0,177568 0,071233 0,071533 0,037008 0,036043 
Variância da amostra 0,035299 0,03153 0,005074 0,005117 0,00137 0,001299 
Curtose 1,297108 1,968155 0,397754 1,375857 -0,086 0,618985 
Assimetria 1,359629 1,526041 1,093038 1,349242 0,955535 1,164887 
Intervalo 0,5094 0,5448 0,2021 0,2115 0,1035 0,1026 
Mínimo 0,0443 0,0533 0,027 0,0283 0,0253 0,0315 
Máximo 0,5537 0,5981 0,2291 0,2398 0,1288 0,1341 
Soma 1,578 1,6655 0,7535 0,7671 0,4908 0,517 
Contagem 300 300 300 300 300 300 
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ANEXOS B 

Tabelas da análise estatística para medição condutividade termica. 

 

 

ESTATISTICA ISO68(w/m.k) ISO32 (w/m.k) POE (w/m.k) 

Média 0,111375 0,1165 0,137875 
Erro padrão 0,000943729 0,00185164 0,001125 
Mediana 0,113 0,118 0,1375 
Modo 0,113 0,12 #N/D 
Desvio padrão 0,00266927 0,005237229 0,003181981 
Variância da amostra 7,125E-06 2,74286E-05 0,000010125 
Curtose -1,016224772 -1,948925781 0,906447188 
Assimetria -0,896681153 -0,250609608 0,89625057 
Intervalo 0,007 0,013 0,01 
Mínimo 0,107 0,11 0,134 
Máximo 0,114 0,123 0,144 
Soma 0,891 0,932 1,103 
Contagem 8 8 8 

 

Condutividade dos NL 

ESTATISTICA ISO68+In (w/m.k) ISO32+In (w/m.k) POE+In (w/m.k) 

Média 0,116625 0,139375 0,1455 
Erro padrão 0,000375 0,001625 0,001523624 
Mediana 0,1165 0,1385 0,146 
Modo 0,116 0,137 0,147 
Desvio padrão 0,00106066 0,004596194 0,004309458 
Variância da amostra 1,125E-06 2,1125E-05 1,85714E-05 
Curtose -0,93968254 -1,629626814 -1,241278107 
Assimetria 0,044895669 0,067128936 0,171358331 
Intervalo 0,003 0,012 0,012 
Mínimo 0,115 0,133 0,14 
Máximo 0,118 0,145 0,152 
Soma 0,933 1,115 1,164 
Contagem 8 8 8 
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ANEXOS C 

Tabelas dos testes de HFRR lubricidade dos óleos. 
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ÓLEO ISO32 
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ÓLEO ISO68. 
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ÓLEO POE 
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ANEXOS D 

Tabelas do ensaio pino contra disco. 

Desgaste apresentado entre óleo ISO68 e ISO68+In.
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Desgaste apresentado entre óleo ISO32 e ISO32+In. 
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Desgaste apresentado entre óleo POE e POE+In. 
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Força de ficção (N) apresentada entre óleo ISO68 e ISO68+In. 

 

 



163 

 

Força de ficção (N) apresentada entre óleo ISO32 e ISO32+In. 
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Força de ficção (N) apresentada entre óleo POE e POE+In. 
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Coeficiente de fricção (µ) apresentado entre óleo ISO68 e ISO68+In. 
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Coeficiente de fricção (µ) apresentado entre óleo ISO32 e ISO32+In. 
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Coeficiente de fricção (µ) apresentado entre óleo POE e POE+In. 
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ANEXOS E 

Dados do ensáio MEV.. 

MEV para ISO68 aumento 50x. 

 

MEV para ISO68 aumento 100x 
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MEV para ISO68 aumento 500x 

 

MEV para ISO68 aumento 1000x 
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MEV para ISO68 aumento 2000x 
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MEV para ISO68+In aumento 50x 

 

MEV para ISO68+In aumento 100x 
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MEV para ISO68+In aumento 500x 

 

MEV para ISO68+In aumento 1000x 
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MEV para ISO68+In aumento 2000x 
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MEV para ISO32 aumento 50x  

 

MEV para ISO32 aumento 100x 
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MEV para ISO32 aumento 500x 

 

 

MEV para ISO32 aumento 1000x 
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MEV para ISO32 aumento 2000x 

 

 

MEV para ISO32+In aumento 50x 
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MEV para ISO32+In aumento 100x 

 

 

MEV para ISO32+In aumento 500x 
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MEV para ISO32+In aumento 1000x 

 

 

MEV para ISO32+In aumento 2000x 
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MEV para POE aumento 50x 

 

MEV para POE aumento 100x 
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MEV para POE aumento 500x 

 

MEV para POE aumento 1000x 
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MEV para POE aumento 2000x 
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MEV para POE+In aumento 50x 

 

MEV para POE+In aumento 100x 

 

 



183 

 

MEV para POE+In aumento 500x 

 

MEV para POE+In aumento 1000x 

 

 



184 

 

MEV para POE+In aumento 2000x 
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ANEXOS F 

Dados do ensáio EDS 

EDS para ISO68 
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EDS para ISO68+In 
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EDS para ISO32 
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EDS para ISO32+In 
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EDS para POE 
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EDS para POE+In 
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Espectros de materiais encontrados no disco através de EDS em POE+In. 

 

 


