
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

ANA EMÍLIA DINIZ SILVA GUEDES 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 

SUPERPARAMAGNÉTICAS PARA ADITIVAÇÃO DE LUBRIFICANTES 

INDUSTRIAIS 

 

 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. SALETE MARTINS ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2017  



 

 

ANA EMÍLIA DINIZ SILVA GUEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 

SUPERPARAMAGNÉTICAS PARA ADITIVAÇÃO DE LUBRIFICANTES 

INDUSTRIAIS 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, do 

Centro de Tecnologia, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, em cumprimento às 

exigências legais para a obtenção do título de 

Doutora em Engenharia Mecânica. 

 

 

Área de Concentração: Engenharias 

Área: Engenharia Mecânica 

 

 

Orientadora: Profa. Drª. Salete Martins Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2017   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

 

 

 Guedes, Ana Emília Diniz Silva. 

  Síntese e Caracterização de Nanopartículas Superparamagnéticas para 

Aditivação de Lubrificantes Industriais. / Ana Emília Diniz Silva Guedes. - 

Natal, 2017. 

   164f.: il. 

 

   Universidade Federal do Rio Grande do Norte,    Centro de 

Tecnologia,    Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 

   Orientador: Salete Martins Alves. 

 

 

   1. Nanopartículas superparamagnéticas. 2. Lubrificantes. 3. Tribologia. 4. 

Aditivos Antidesgaste. 5. Aditivos Redutor de Atrito. I. Alves, Salete Martins. 

II. Título. 

 

RN/UF/                                                       

 

 

  

 



 

 

 

ANA EMÍLIA DINIZ SILVA GUEDES 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 

SUPERPARAMAGNÉTICAS PARA ADITIVAÇÃO DE LUBRIFICANTES 

INDUSTRIAIS 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, do 

Centro de Tecnologia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em 

cumprimento às exigências legais para a 

obtenção do título de Doutora em Engenharia 

Mecânica. 

 

 

 

Tese apresentada e aprovada em: 14/03/2017 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________________ 

Profa. Drª. Salete Martins Alves (Orientadora) – UFRN 

Examinador Interno 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Felipe Bohn – UFRN 

Examinador Interno 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Heriberto Oliveira do Nascimento - UFRN 

Examinador interno 

 

________________________________________________________ 

Profa. Dra. Aline Cristina Mendes de Farias – Maurício de Nassau 

Examinador Externo 

 

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Kleber Gonçalves – UFPE 

Examinador externo 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Manoel Diniz Silva e Albenice 

Vieira Silva, pelo amor incondicional e por sofrer 

e se alegrarem comigo; 

Ao meu esposo Omar Guedes, “Pelado”, que 

sonha junto comigo, e está ao meu lado, do meu 

lado, em qualquer circunstância; 

A minha irmã Aline Raquel e Luciano Nunes seu 

esposo e a todos meus familiares, meus avós e 

tios que sei que torcem e oram por mim; 

Em especial, ao meu filhinho querido Simon 

Emanuel Diniz Guedes, que outrora no término 

do mestrado estava na barriga da mamãe, hoje 

tem seis aninhos... Meu amorzão... Um rapazinho 

com janelinha! 

Sem vocês não teria conseguido... 

A estes dedico...  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a D-us por ter mе restaurado a visão e a saúde е me dado força pаrа 

superar todas as dificuldades. 

À FAPEAM - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas, que me 

concedeu a bolsa de estudos ao longo dessa jornada de doutoranda. 

A minha orientadora Profa. Dra. Salete Martins Alves, pela compreensão, pelo 

suporte e pelo cuidado para que o trabalho lograsse êxito e pelo pouco tempo que lhe coube 

em fazer as suas correções. 

À UFRN e ao PPGEM, aos seus laboratórios e técnicos, direção е administração. 

Agradeço а todos os professores do PPGEM por terem mе proporcionado о 

conhecimento que me ajudou na construção deste trabalho, em especial ao Prof. Dr. Felipe 

Bohn, pelo suporte, parceria, ensaios, esclarecimentos e pelo pronto atendimento, ao Prof. 

Dr. João Telésforo, por diariamente nos fazer enxergar a tribologia em nosso cotidiano. 

A todos os colegas e parceiros do GET- Grupo de tribologia e Integridade Estrutural. 

Meu local de trabalho tomado de uma atmosfera pacífica, onde inúmeros trabalhos são 

realizados e concluídos com sucesso. 

À Marinalva Trajano pela ajuda, a primeira pessoa que me introduziu nas bancadas 

dos laboratórios da ECT, me ensinando gentilmente suas técnicas adquiridas no mestrado. 

Aos colegas doutorandos Valdicleide Mello, pelo suporte científico, Jarbas Santos 

“Jorge”, pelo apoio em diversas áreas, e demais parceiros que sempre estiveram juntos como 

Erinéia Santos, Franklin Kaic, os quais me ajudaram com os FTIRs e a Eugênio Filho pelas 

realizações de dezenas de DRXs. 

E finalmente ao Dr. Rafael Domingues Della Pace e Profª Dra. Cristiani pelas 

preciosas imagens de MET realizadas na UFSC que, sem a cooperação destes, não seria 

possível a conclusão desta tese. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Combati o bom combate, acabei a carreira, 

guardei a fé”. 

II Timóteo 4:7 

  



 

 

RESUMO 

GUEDES, A.E.D.S. Síntese e Caracterização de Nanopartículas Superparamagnéticas 

para Aditivação de Lubrificantes Industriais. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2017. 

 

A obtenção de nanomateriais com propriedades específicas para aditivação de óleo 

para lubrificante industrial ainda é um desafio, mas tem gerado expectativas que podem 

minimizar problemas de cunho tribológico, onde o atrito e o desgaste são os principais 

responsáveis por falhas em equipamentos e máquinas. O objetivo desta tese foi determinar 

condições ótimas de síntese de nanopartículas via micro-ondas para gerar nanopartículas de 

óxidos de ferro com propriedades características para serem aplicadas a lubrificantes. Para 

tanto, variou-se potência e tempo de síntese em três niveis, para avaliar suas influências nas 

propriedades físico-químicas das nanopartículas. A caracterização das nanopartículas foi 

realizada por DRX, MEV, MET, SAXS, UV-vis, FTIR e PPMS. Após a caracterização, foram 

selecionadas as nanopartículas que apresentassem morfologia com tendência esférica, que não 

sofreram oxidação após a síntese, resultando em fases mais estáveis do óxido de ferro. Após a 

aditivação destes óxidos em uma base lubrificante, avaliou-se o desempenho tribológico deste 

ferrofluido através de tribômetro esfera sobre disco na presença e ausência de um campo 

magnético fixo e constante. As análises tribológicas do aço e o desempenho do lubrificante 

foram realizados através do coeficiente de atrito e caracterização do desgaste do disco através 

do MEV. O processo de síntese das nanopartículas estudado se mostrou eficiente e mais 

rápido que as tradicionais, com características superparamagnéticas e tamanho de grão abaixo 

de 15 nm. Percebeu-se ainda a existência de uma correlação entre o tamanho de grão e tempo 

de síntese, e que estes nano-óxidos permaneceram estáveis à oxidação ao final do processo. O 

recobrimento e uso de dispersante permitiu obter soluções estáveis. As SPIONS 

(nanopartículas superparamagnéticas), como aditivos, tiveram bom comportamento 

antidesgaste e redutor do atrito, podendo ser comparadas a um lubrificante comercial, tendo 

resultados superiores quando o nanolubrificante é exposto a um campo magnético fixo. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas superparamagnéticas. Lubrificantes. Tribologia. Aditivos 

Antidesgaste. Aditivos Redutor de Atrito. 

  

 



 

 

ABSTRACT 

GUEDES, A.E.D.S. Synthesis and Characterization of Superparamagnetic Nanoparticles 

for Additive of Industrial Lubricants. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2017. 

 

The obtaining of nanomaterials with specific properties for additivation of oil for 

industrial lubricant is still a challenge, but there are some expectations that may minimize 

tribological problems, which are primarily responsible for failures in equipment and 

machinery. The purpose of this thesis is to determine the optimal conditions for synthesis of 

these nanoparticles by microwaves, which generate nanoparticles of iron oxides with specific 

properties to be applied to lubricants. For this, power and time of synthesis were varied in 3 

levels to evaluate their influence on the physicochemical properties of the nanoparticles. The 

characterization of the nanoparticles was performed by XRD, SEM, TEM, SAXS, UV-Vis, 

FTIR, VSM and PPMS. After characterization, the nanoparticles that presented morphology 

with a spherical tendency and which did not undergo oxidation after synthesis were selected, 

resulting in more stable phases of iron oxide. After the addition of these oxides in a lubricant 

base, it was evaluated the tribological performance of this ferrofluid through tribometer 

sphere on disk in the presence and absence of a fixed and constant magnetic field. The 

tribological analyzes of the steel and the performance evaluation of the lubricant were 

performed through wear characterization on the disc via SEM and considering the coefficient 

of friction during the tests, respectively. The nanoparticle synthesis process was more 

efficient and faster than traditional nanoparticles with superparamagnetic characteristics and 

grain size below 15 nm. It is further noticed the existence of a correlation between grain size 

and time syntheses. Also, the nano-oxides remained stable upon oxidation at the end of the 

process. The coating and the usage of dispersant resulted in stable solutions. SPIONS 

(superparamagnetic nanoparticles) as additives had anti-wear and friction-reducing behavior, 

although it varied with the type of sample, quantity of the additive and presence or absence of 

the magnetic field. Although some SPIONS presented as additives have good anti-wear and 

friction-reducing behavior, it can be compared to a commercial lubricant, having better 

superior results when the nanolubrifier is exposed to a fixed magnetic field. 

 

Keywords: Superparamagnetic nanoparticles. Lubricants. Tribology. Additives antiwear. 

Additives friction reducer.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novos lubrificantes está diretamente relacionado com as 

propriedades físicas e químicas dos materiais utilizados na elaboração desses produtos ou nos 

aditivos a eles incorporados. Então se torna de fundamental importância as pesquisas que 

visam desenvolver novos lubrificantes para novas aplicações, ou elevar o desempenho desses 

na interface metal-metal nas máquinas; isto é, uma melhoria das condições tribológicas, além 

do aumento da vida útil da ferramenta (OLIVEIRA e ALVES, 2007). A evolução tecnológica 

dos lubrificantes é fruto dos avanços alcançados no desenvolvimento de novos aditivos, que 

resulta uma apresentação com melhores propriedades refrigerantes, e que duram 

consideravelmente mais e com menos problemas de armazenagem. 

Estudos, como o de Jiang et al. (2004) e Li et al. (2005), constatam que a suspensão de 

partículas sólidas em líquido proporciona vantagens para indústria de fluidos e lubrificantes, 

onde se inclui produtos para transferência de calor e fluidos magnéticos. De acordo com 

Abdullah (2008), o coeficiente de atrito diminui quando a concentração de nano-aditivo é 

cerca de 5 % do peso da base de óleo, ou seja, nesta condição, o coeficiente de atrito pode ser 

reduzido em cerca de 40 % em relação ao óleo não aditivado. 

Seguindo esta vertente, a adição de nanopartículas de óxidos de ferro oferece muitas 

possibilidades atrativas para os lubrificantes industriais e que, por serem paramagnéticas ou 

superparamagnéticas, elas podem ser manipuladas mesmo quando introduzidas em um meio 

fluido, sob influência de um campo magnético externo (LACAVA et al., 2004). 

Consequentemente, existe a possibilidade de otimização do uso de lubrificantes quando estes 

são aditivados com as nanopartículas magnéticas, e a possibilidade de reutilização das 

nanopartículas após o descarte do óleo por separação através do campo magnético. 

Contudo, a caracterização e compreensão das propriedades magnéticas de pequenas 

partículas tem sido um desafio de décadas, onde poucos ainda têm pesquisado (YOON et al., 

2005; LI et al., 2015; GUEDES et al., 2016; MELLO et al., 2016; BATTEZ et al., 2008), 

visando as aplicações tecnológicas. 

O estudo dos fenômenos magnéticos das nanopartículas está ligado ao tipo e à 

morfologia das nanopartículas magnéticas, que são influenciadas diretamente pela síntese, por 

isso a importância do controle da síntese e dos parâmetros envolvidos e, consequentemente, o 

controle da nucleação e crescimento dos nanocristais, garantido a reprodutibilidade e a 

eficiência na resposta magnética do material granular (GUBIN, 2009). 
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Uma das propriedades industrialmente mais relevantes e fascinantes de óxido de ferro 

é o seu magnetismo. Quando as dimensões das partículas são reduzidas para um tamanho e 

forma nanométrica, novas propriedades, tais como momentos magnéticos, são alteradas, 

inclusive a remanência magnética, sendo esta última propriedade a que leva a aplicações em 

ímãs permanentes, dispositivos de armazenamento de dados, refrigeração magnética, catálise, 

endereçamento de droga e ressonância magnética. Além do foco desta tese, as nanopartículas 

de óxido de ferro superparamagnéticas (SPIONS – Superparamagnetic Iron Oxide 

Nanoparticle), são bons agentes de contraste, o que lhes permite produzir imagens mais 

escuras quando acumuladas em certas áreas do corpo (RUDZKA et al., 2012). 

O sucesso para o uso das nanopartículas nas aplicações supracitadas depende das 

características das mesmas que, por sua vez, são controladas pelos parâmetros de síntese. 

Assim, determinar parâmetros que promovam uma síntese controlada que produza 

nanopartículas com características adequadas para aditivar um lubrificante é uma necessidade. 

Já se sabe que os nano-óxidos e, de maneira análoga, as nanopartículas magnéticas ou 

superparamagnéticas preencherão as imperfeições das superfícies do par tribológico que irão 

sofrer a ação do atrito, exposto ou não a um campo magnético, uniformizando as superfícies e 

formando um filme lubrificante mais eficiente agindo como um aditivo antidesgaste e de 

extrema pressão no regime de lubrificação limítrofe e elastohidrodinâmico, conforme bem 

ilustrado através da Figura 1. 

 

Figura 1 – Representação esquemática da hipótese 
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A Figura 1 mostra duas situações: a situação A mostra um lubrificante em contato com 

as partes metálicas no regime de lubrificação limítrofe sem nano-aditivos; e a situação B 

mostra a mesma superfície metálica recoberta por um filme lubrificante nanoaditivado com 

óxido de ferro formando um tribofilme. Nota-se ancoragem das nanopartículas e do 

lubrificante dispersos de maneira uniforme nas pontas das asperezas. 

A partir deste embasamento técnico-teórico, surgiram indagações que sustentam e 

elucidam esta tese: 

- Qual o nível de influência no fenômeno de desgaste e atrito no par tribológico 

quando lubrificado com o óleo aditivado com nanopartículas superparamagnéticas? 

- O comportamento das nanopartículas de ferritas quando estão sob um campo 

magnético não nulo, fixo e constante, estão também associadas à redução de tamanho e 

ao formato? 

- Essas SPIONS direcionadas e governadas por um campo magnético são capazes 

de carregar e manter o óleo por um tempo mais prolongado na superfície metálica? 

Dessa forma, a melhor justificativa desta tese é a tentativa de responder estes 

questionamentos, a partir da síntese e aplicabilidade das SPIONS na Tribologia, 

utilizando rota de síntese viável, ágil, de baixo custo e com tamanhos de nanopartículas 

controladas. 

Compreender as propriedades magnéticas dessas nanopartículas dispersas nos óleos, e 

o comportamento desses nanofluidos, se faz necessário para que este lubrificante seja capaz 

de atingir o mercado. Obter um estudo detalhado da estrutura cristalina dos nanogrãos que 

constituem os nanolubrificantes em questão, bem como do comportamento dessas 

nanopartículas dentro do líquido e sua influência na tribologia, ou ainda dizer o estudo 

tribomagnético do lubrificante, se faz necessário para o êxito desta tese. 

Mediante as indagações expostas, e baseado nelas, pôde-se fundamentar o objetivo 

geral e, consequentemente, os objetivos específicos a seguir. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Obter um lubrificante com boa capacidade de reduzir atrito e desgaste, através da 

aditivação de nanopartículas superparamagnéticas (SPIONS), sintetizadas via micro-ondas. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

I- Analisar a influência da variação da potência (100 W, 200 W e 300 W) e do tempo 

da síntese por micro-ondas em relação à morfologia, tamanho e as propriedades 

químicas das nanopartículas de óxido de ferro, com a concentração fixa e pH 

neutro. 

II- Estudar a influência do ácido oleico como recobrimento das nanopartículas de 

óxido de ferro a fim de evitar oxidação e aglomeração e ainda manter alta 

magnetização de saturação; 

III- Estudar a dispersão das nanopartículas de óxido de ferros no tolueno e no etileno 

glicol; 

IV- Comparar a eficiência da concentração (0%, 0,1% e 0,2% e 0,4%) de 

nanopartículas de óxido de ferro nas formulações dos lubrificantes; 

V- Avaliar tribologicamente o lubrificante aditivado sob atuação do campo magnético 

externo e também na sua ausência, para observar e comparar a influência do 

comportamento magnético das nanopartículas de óxido de ferro nesse óleo mineral 

parafínico; 

VI- Comparar em função dos níveis de desgaste e atrito, os lubrificantes aditivados 

com as SPIONS e o óleo aditivado disponível no mercado.  

 

Esta tese está dividida da seguinte forma: Capítulo 1 – apresentação da Tese e os 

objetivos propostos; Capítulo 2 – descrição do estado da arte, fundamentados em trabalhos 

relevantes e de alto impacto na área. 

Os capítulos destinados aos materiais e métodos, como também resultados e 

discussão, foram divididos da seguinte forma, a saber: Capítulo 3 – detalhamento da Síntese e 

seleção das SPIONS; Capítulo 4 – Análise da dispersão das SPIONS em óleo mineral; 

Capítulo 5 – Caracterização Morfológica de aglomeração e magnética; Capítulo 6 – Ensaios 

tribológicos – influência do campo magnético no coeficiente de atrito e desgaste. 

Os dois últimos apresentam as conclusões, como também perspectivas, apoio 

financeiro: Capítulo 7 – Conclusões e Capítulo 8 – Perspectivas, apoio financeiro. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Por se tratar do desenvolvimento de um lubrificante aditivado por nanopartículas 

magnéticas com a finalidade de se ter um aprimoramento nas propriedades tribológicas, se faz 

necessário um embasamento teórico sobre lubrificação, atrito e desgaste, aditivos e 

nanotecnologia. 

 

2.1 NANOTECNOLOGIA E LUBRIFICAÇÃO 

 

A Nanociência e a Nanotecnologia são consideradas, atualmente, como um dos mais 

fascinantes avanços nas tradicionais áreas do conhecimento e constituem um dos principais 

focos das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todos os países 

industrializados (ARLINGTON, 2003). A pouco mais de 20 anos surgia os primeiros estudos 

nanotecnológicos. Sua evolução, junto com a bioquímica, veio como uma nova ferramenta 

para auxiliar na visualização e detecção de reações biológicas nos organismos vivos em escala 

nanométrica (VO-DINH, 2007). 

As variações mais importantes são causadas não pela ordem de grandeza da redução 

no tamanho, mas pelos novos fenômenos observados, que são intrínsecos ou tornam-se 

dominantes em nano-escala. Estes fenômenos incluem confinamento em razão do tamanho, 

predominância de fenômenos de interface (em nano-escala, a relação superfície/volume é 

particularmente dominante) e fenômenos quânticos. Uma vez que se torne possível controlar 

as características de tamanho, será também possível o controle das propriedades do material e 

de funções de dispositivos, muito além do conhecimento atual ou mesmo de aspectos 

considerados não factíveis.  

A partir desses estudos relevantes mediante a grandeza dos materiais, tem-se que os 

nanomateriais diferem significativamente de outros materiais por dois fatores principais: o 

aumento da área de superfície e os efeitos quânticos. Sendo assim, podem ter propriedades 

como reatividade, características elétricas e comportamentos in vivo modificados (THASSU, 

DELEERS, PATHAK, 2007). 

Portanto, a capacidade de criar estruturas em nano-escala conduz a materiais com 

propriedades únicas como nanotubos de carbono, fios e pontos quânticos, filmes finos, 

estruturas baseadas em DNA, liberação controlada de fármacos, materiais magnéticos com 
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propriedade de superparamagnetismo, entre outros (CAMILO, 2006; TOMA e ARAKI, 

2005); e consequentemente a obtenção de materiais funcionais, com melhor desempenho e 

características diferenciadas, relativos a uma ampla gama de propriedades físicas e químicas. 

As nanopartículas de óxido de ferro (NPOFs) podem exibir propriedades 

superparamagnéticas, característica única em escala manométrica. As NPOFs têm encontrado 

inúmeras aplicações nos campos da engenharia, biomedicina, diagnóstico, biologia molecular, 

bioquímica, catálise, biossensores, intensificação de imagem em tomografia, transporte de 

fármacos e aplicações em magnetohipertermia (HILDEBRAND et al., 2006; PHAN e 

JONES, 2006; MEGENS e PRINS, 2005; PRODĔLALOVÁ et al., 2004; PANKHURST et 

al., 2003). 

Diante disso, faz-se esforços relativos à pesquisa e desenvolvimento de novos 

materiais em escala nanométrica, em particular as nanopartículas magnéticas e 

superparamagnética. Dentro de um cenário bastante promissor, tem-se estudado os fluidos 

magnéticos que vem indicada sua potencialidade de se poder governar um líquido através de 

um campo magnético externo; sendo provenientes desta ideia novos subprodutos nos mais 

diversos campos da ciência podem ser desenvolvidos e aplicados, inclusive na área tribológica 

através dos lubrificantes nano aditivados com as SPIONS. 

As SPIONS- nanopartículas de óxido de ferro superparamagnético, têm apresentado 

grandes avanços nas mais diversas pesquisas, devido ao pequeno tamanho e à baixa 

toxicidade quando comparadas a outros materiais metálicos e demais óxidos de transição (LU, 

SALABAS e SCHUTH, 2007). Compreender as propriedades magnéticas dessas 

nanopartículas dispersas nos óleos, e o comportamento desses nanofluidos, se faz necessário 

para que este lubrificante seja capaz de atingir o mercado. Obter um estudo detalhado da 

estrutura cristalina dos nanogrãos que constituem os lubrificantes em questão, bem como do 

comportamento dessas nanopartículas dentro do líquido e sua influência na tribologia, ou 

ainda dizer o estudo tribomagnético do lubrificante, se faz necessário para o êxito desta tese. 

Estudos, como o de Huang et al. (2006), investigaram a adição denanopartículas de 

cobre em óleos lubrificantes, onde estes concluíram que houve formação de um tribofilme de 

cobre que, inclusive no contato entre as asperezas evitou-se o desgaste do par tribológico. 

Assim, espera-se nesse estudo alcançar resultados semelhantes com as NPs de óxido de Ferro. 

Os próximos tópicos serão abordados com mais detalhes os assuntos pertinentes às 

NPs magnéticas, as SPIONS, e os vários tipos de sínteses e, por fim, os fluidos magnéticos 

com sua aplicação voltada para aditivos para lubrificantes. 
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2.2 NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS (NPMS) 

 

Em 1779 a primeira síntese de nanopartículas magnéticas (NPMs) foi realizada por 

Wilson (WOLHFARTH, 1982), onde partículas micrométricas de ferro, obtidas por moagem 

prolongada de blocos sólidos de ferro, foram dispersadas por mistura direta em água. Por este 

procedimento ser bastante rudimentar, não foi permitida a elaboração de um coloide estável, 

devido à dimensão dos grãos e à oxidação do ferro. Bitter (1932) e Elmore (1938), utilizando 

o método de moagem, prepararam um ferrofluido aquoso à base de partículas de magnetita, 

mas também sem estabilidade. 

Os fenômenos relacionados às nanopartículas de óxido de ferro são devido ao seu 

constituinte e ao seu tamanho e formato. O ferro é um exemplo de material magnético usado 

para fazer ímãs permanentes, porém nanopartículas de ferro de tamanho abaixo de 50 nm 

perdem suas propriedades magnéticas (MA et al., 2004; SAFARIKOVA e SAFARIK, 2001). 

O formato ou a morfologia das nanopartículas pode influenciar nas suas propriedades 

magnéticas de diferentes maneiras, por exemplo, para ter uma magnetização homogênea, é 

preciso que haja nanopartículas com formato elipsoidal e, por isso, as distorções na forma das 

nanopartículas podem induzir a anisotropia, interferindo na estabilização do domínio, ou seja, 

pequenos desvios de uniformidade das nanopartículas causam perturbações no campo de 

magnetização, características cruciais na determinação das propriedades magnéticas, como a 

susceptibilidade, anisotropia, histerese entre outros (COWBURN, 2000). 

Para estudar e sintetizar as NPMs se faz necessário conhecer as fases mais comuns dos 

óxidos de ferro: FeO, a hematita – Fe2O3, a magnetita Fe3O4 entre outros como a ferrita de 

cobalto, ferrita de níquel e demais óxidos (YANG et al., 2006). Esses óxidos de ferro 

apresentam uma fácil mudança estrutural, ou na célula unitária, devido à alotropia do ferro. 

Estas, portanto, apresentam boa magnetização de saturação em torno de 90 emu.g-1, que pode 

diminuir com os sucessivos recobrimentos (técnica usada após a síntese, que será abordada 

mais adiante) para conferir especificidade e funcionalidade para as diferentes aplicações. 

Para a maioria dos casos na biomedicina se faz necessário nanopartículas 

superparamagnéticas com magnetização de saturação de aproximadamente 100 emu.g-1, que 

são encontrados apenas em materiais metálicos ou ligas metálicas como Fe- Ferro, Co- 

Cobalto, FePt- Platina de Ferro, CoPt- Platina de Cobalto, FeCo- Cobalto de Ferro e o Ni-

Níquel. O fenômeno de superparamagnetismo contribui para a estabilidade coloidal das 

nanopartículas evitando a aglomeração por processos magnéticos (SOUZA JÚNIOR, 2012). 
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O Cobalto possui magnetização de saturação 163 emu.g-1, menor que o Ferro, mas se justifica 

pelo baixo custo de seus reagentes quando comparados ao do Ferro com 222 emu.g-1 (TOMA, 

2004; TOMA e ARAKI, 2005). 

Considera-se ainda como um desafio a escolha ou desenvolvimento de um método 

para preparação e obtenção dessas NPMs, pois estas são desenvolvidas com dimensões 

extremamente pequenas na escala nanométrica. Segundo Shukla e Kumar (1987), o 

coeficiente de atrito decresce com a intensidade do aumento do campo magnético e existe um 

valor mínimo (a ser determinado) para certo campo aplicado, e todas essas características vão 

impactar na eficiência da lubrificação e nas condições tribológicas, como questionado no final 

da introdução desta tese. 

Para dominar a síntese das NPMs ou SPIONS, é de suma importância conhecer a 

reação, os reagentes químicos envolvidos e, principalmente, os óxidos de ferro, que estão 

expostos a seguir. 

 

2.3 FERRO E SEUS ÓXIDOS 

 

Os óxidos de ferro dispõem de uma grande disponibilidade em termos de abundância 

de matéria-prima; portanto, baixo custo e ainda facilidade de preparação, são facilmente 

magnetizados, podendo estar na forma de Fe- α. 

As ferritas são classificadas como materiais cerâmicos ferrimagnéticos, óxidos duplos 

de ferro e outro metal, ou seja, compostos iônicos, cujas propriedades magnéticas estão 

relacionadas com os íons magnéticos que elas contêm. 

Os elementos ferromagnéticos que se conhece são o ferro, níquel e cobalto, e ainda 

mais recentemente a este grupo de ferritas, incorporou-se toda a família de óxidos de ferro, 

que inclui espinélios, granadas, hexaferritas e ortoferritas (SUZUKI, 2001). 

Nos espinélios mais comuns, e particularmente nas ferritas, os cátions A e B são 

divalentes e trivalentes, respectivamente. As ferritas podem ser consideradas normais e 

inversas, de acordo com a distribuição dos cátions entre os sítios tetraédricos e octaédricos. 

Assim, o espinélio é dito normal quando os cátions A2+ ocupam apenas os sítios tetraédricos e 

B3+, apenas sítios octaédricos. 

Cristalograficamente, as ferritas são divididas em quatro subgrupos: espinélio, 

magnetoplumbita, granadas e perovskita (LELIS, 2003; CAMILO, 2006). As ferritas 

distribuem-se principalmente dentro de dois grupos com estrutura cristalina diferente: 
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- Cúbica (Espinélio): com estrutura molecular geral MO.Fe2O3, onde M é um cátion 

metálico de valência 2+. A ferrita de cobalto CoO.Fe2O3 é classificada magneticamente 

como “hard”, mas todas as outras ferritas cúbicas são magneticamente “soft”. 

- Hexagonal: A ferrita de bário BaO.Fe2O3 é classificada magneticamente como 

“hard”. 

 

O controle do processo de obtenção das nanopartículas é crucial, pois as propriedades 

extrínsecas das ferritas, além de dependerem da estequiometria, são afetadas por aspectos 

microestruturais como o tamanho de grão, porosidade, densidade e contorno de grão. São 

elas: permeabilidade, perdas, resistividade, e coercividade, enquanto que as propriedades 

intrínsecas do material são referentes às propriedades elétricas e magnéticas determinadas 

apenas pela estequiometria (TIROSH, SHEMER, MARKOVICH, 2006) e pelo tamanho, 

como já abordado. 

Os nanocristais de ferrita têm despertado grande interesse, por causa das suas 

propriedades magnéticas, resistivas e magneto-óptica, e das suas aplicações em ferrofluidos, 

além do superparamagnetismo (CAMILO, 2006). Baseado em estudos anteriores, sabe-se que 

é possível que os lubrificantes aditivados com nano ferritas sejam capazes de aumentar a 

lubricidade. Pesquisadores como Ryl, Darowicki e Slepski (2011) concluíram que as ferritas 

possuem propriedades anticorrosivas, e que essas propriedades são provenientes da criação de 

um ambiente alcalino. 

Se faz necessário entender que existem várias modificações cristalinas de óxidos de 

ferro, pelo menos duas fases magnéticas, a hematita romboédrica (α-Fe2O3) e a maghemita 

cúbica (γ-Fe2O3), e o menos comum ε-Fe2O3. Na estrutura α, todos os íons Fe3+ têm 

coordenação octaédrica, enquanto que em γ- Fe2O3 tem a estrutura de um espinélio de um 

cátion deficiente AB2O4. Os átomos de metal A e B ocorrem em ambientes tetraédricos e 

octaédricos, respectivamente (GUBIN, 2009). 

Nos próximos subtópicos serão abordados com mais detalhes, as fases mais comuns 

do óxido de ferro, que podem estar presentes nas nanopartículas sintetizadas para esta tese. 

 

2.3.1 Magnetita (Fe3O4) 

 

A magnetita é o mineral ferrimagnético presente em rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas. Entre todos os óxidos de ferro, a magnetita Fe3O4 possui propriedades bastante 
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interessantes por causa da presença dos cátions de ferro, em dois estados de valência, Fe2+ e 

Fe3+, na estrutura de espinélio invertido. O espinélio cúbico Fe3O4 é ferrimagnético a 

temperaturas inferiores a 858 K. Um ponto peculiar da magnetita é que existem algumas 

dificuldades na obtenção de partículas com tamanho maior do que 20 nm (GUBIN, 2009). A 

Figura 2 apresenta o esquema da célula unitária da magnetita. 

 

Figura 1 – Esquema de ¼ da unidade da célula da magnetita. O parâmetro de rede é a. 

Círculos cheios e hachurados representam cátions em coordenação tetraédrica (sítio A) 

eoctaédrica (sítio B), respectivamente, com os íons de O2- (círculos abertos maiores) 

 
Fonte: DUNLOP e ÖZDEMIR (1997). 

 

2.3.2 Maghemita (γ-Fe2O3) 

 

A maghemita (γ-Fe2O3) é o equivalente oxidado da magnetita. A maghemita é bem 

semelhante à magnetita, ambos apresentam uma estrutura conhecida como espinélio invertido, 

caracterizada pelo empacotamento de íons de oxigênio (com raios de ~1,3 Å) em um arranjo 

cúbico de face centrada e os íons metálicos (com raios de 0,7 a 0,8 Å) ocupando os sítios 

entre os íons de oxigênio. Estes sítios são de dois tipos: tetraédrico (íon metálico localizado 

no centro de um tetraedro, cujos vértices são preenchidos por íons de oxigênio – sítio A); 

octaédrico (íon metálico no centro de um octaedro cujos vértices são preenchidos por átomos 

de oxigênio – sítio B). A célula unitária contém oito íons metálicos de sítios A, 16 de sítios B 

e 32 oxigênios. Esta estrutura também é encontrada na família das ferritas com fórmula geral 

é M2+Fe2
3+O4, onde M2+ pode ser um dos seguintes metais divalentes: Mn, Zn, Cu, Co, Ni e 

Fe (DUARTE, 2005). Na Figura 3 é ilustrada a estrutura atômica da maghemita. 
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Figura 3 – Estrutura da Maghemita 

 

Fonte: MACHALA, TUCEK e ZBORIL,2011. 

 

2.3.3 Hematita (α -Fe2O3) 

 

A hematita, também um óxido de ferro (α-Fe2O3) de grande importância, assim como 

a magnetita e maghemita, também é encontrada em rochas ígneas, metamórficas e, 

principalmente, sedimentares, nas quais é normalmente produto de oxidação de outros 

minerais que contém ferro. A letra α é usada para diferenciá-la da maghemita que apresenta a 

mesma fórmula química, mas a hematita apresenta estrutura romboédrica constituída por 

hexágonos sobrepostos, onde os íons de Fe3+ situam-se nos vértices dos hexágonos (GUBIN, 

2009). A Figura 4 apresenta um esquema da estrutura cristalina da hematira. 

 

Figura 4 – Estrutura da Hematita 

 
Fonte: DUNLOP (1997) 
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A hematita é a responsável pela pigmentação vermelha e que, apesar de ter uma 

remanência magnética fraca, é um mineral que apresenta coercividade muito alta, produzindo, 

assim, uma magnetização extremamente estável (MACHALA, TUCEK e ZBORIL, 2011). 

 

2.3.4 Goetita (α-FeOOH) 

 

O óxido de ferro hidratado mais importante, capaz de preservar magnetização, é a 

goetita (α-FeOOH) pode ser visto na Figura 5. Ela apresenta estrutura ortorrômbica e é 

antiferromagnética. Tal como a hematita, apresenta um ferromagnetismo superimposto, 

entretanto, de menor intensidade. O ferromagnetismo parece ter sua origem em momentos de 

defeito. Embora as anisotropias intrínsecas não sejam altas, a baixa magnetização espontânea 

associada à goetita faz com que campos magnéticos muito altos tenham que ser aplicados para 

mover a sua magnetização (GUBIN, 2009). 

 

Figura 5 – Estrutura da Goetita 

 
Fonte: CASEY, RUSTAD e SPICCIA (2009). 

 

2.4 OXIDAÇÃO METÁLICA 

 

A instabilidade com respeito à oxidação quando exposta ao ar é um dos problemas 

enfrentados ao se trabalhar com as nanopartículas de óxido de ferro (NPOFs). Alguns autores 

estão fazendo a síntese em condições inertes, em atmosfera de argônio e/ou nitrogênio e as 

revestindo com surfactantes e polímeros (CHASTELLAIN et al., 2004). 

Devido à oxidação durante a síntese, a composição final das nanopartículas 

magnéticas pode ficar entre a magnetita (Fe3O4), maghemita (γ-Fe2O3) e ainda hematita (α-

Fe2O3) e alguns traços de goetita (α-FeOOH). A alta reatividade se dá obviamente devido à 
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alta razão volume/superfície dessas nanopartículas, mas é importante deixar claro que 

oxidação por contato com oxigênio não é o único caminho para a maghemita. Devido à 

elevada mobilidade dos elétrons no “bulk”, as nanopartículas de magnetita apresentam uma 

química de superfície interessante. Como diferentes trocas interfaciais iônicas e/ou eletrônicas 

podem estar envolvidas na transformação dependendo do pH da suspensão: em meio básico, a 

oxidação da magnetita se dá através de uma redução do oxigênio na superfície da partícula 

(somente transferência eletrônica) e coordenação dos íons óxidos; enquanto em meio ácido e 

condições anaeróbias, íons Fe2+ da superfície são dessorvidos em solução (transferência 

iônica e eletrônica). Em ambos os casos, a oxidação do íon Fe2+ está correlacionada com a 

migração de cátions através da estrutura criando lacunas a fim de manter o equilíbrio de 

cargas (JOLIVET et al., 2004). 

Por consequência, as propriedades magnéticas de nanopartículas metálicas são 

dependentes do grau de oxidação da superfície. Portanto, é preciso conhecer o verdadeiro grau 

de oxidação da nanopartícula, para ter uma previsão das características das amostras obtidas. 

No entanto, as previsões sobre a oxidação são difíceis, pois a oxidação das nanopartículas 

magnéticas ocorre durante a síntese, e não pode ser totalmente evitada. 

Uma análise realizada por meio da espectroscopia mássica das nanopartículas de Fe, 

obtidas por vaporização a laser do metal, em atmosfera de hélio puro mostrou que pelo menos 

5% de partículas contém pelo menos um átomo de oxigênio (HEER, MILANI e 

CHÂTELAIN, 1990); então se há deposição de oxigênio presente na fase gasosa, mesmo em 

quantidades vestigiais, não poderá ser evitada a presença de oxigênio na superfície da 

nanopartícula, mesmo sob condições “excepcionais”, e, portanto, evidente sob condições 

“comuns”. Portanto é fatídico que as nanopartículas magnéticas ou superparamagnéticas 

sempre irão conter alguma quantidade de óxidos na superfície. 

Os dados sobre a reatividade das nanopartículas de Fe, com respeito à oxidação, 

relatados na literatura são contraditórios, por exemplo, nanopartículas de Fe puro, com 

tamanho aproximado de 40 nm, obtidas por vaporização térmica, expostas ao ar durante três 

meses obteveram uma perda mássica menor do que 8% (Bai et. al., 1996), uma perda 

considerada pequena; já nos últimos anos, para redução da oxidação das nanopartículas de Fe, 

são usados alguns agentes anti-oxidantes tais como (CH3)3NO (GUBIN, 2009), afim de 

amenizar esta reação não muito favorável em vários casos. 

Neste trabalho a ferrita resultante poderá ser a magnetita que, durante a síntese, parte 

da reação poderá oxidar e resultar na maghemita, hematita ou até mesmo a goetita, resultados 

diferentes devido às variações ocorridas durante a síntese. 
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Por fim, as nanopartículas de óxidos de ferro apresentam uma grande variedade de 

propriedades físicas interessantes e formam um único conjunto para estudar diversos 

problemas em física do estado sólido ou até mesmo cinética de nucleação e o crescimento de 

grãos pertinentes a todo material ferromagnético. Para tal, precida-se conhecer suas 

propriedades físicas, químicas e magnéticas, que serão abordados a seguir. 

 

2.5 SUPERPARAMAGNETISMO EM NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE FERRO - 

(SPIONS - SUPERPARAMAGNETIC IRON OXIDE NANOPARTICLES) 

 

A necessidade de estudar as propriedades magnéticas dos materiais é para a melhor 

compreensão dos fenômenos magnéticos ocorridos nas nanopartículas magnéticas (NPMs) e 

superparamagnéticas (SPIONS). Todos os materiais exibem um comportamento com 

propriedade distinta, quando expostos a presença de um campo magnético externo (CULLITY 

e GRAHAM, 2009). 

Os pesquisadores como Othmer (1983) e Bassalo (1994) afirmam que o magnetismo 

provém da estrutura atômica desses materiais. Sendo assim, o elétron é o gerador do campo 

magnético através do movimento giratório em torno do seu próprio eixo em dois sentidos, que 

é denominado de spin, ocorrendo simultaneamente com a revolução do elétron em torno do 

núcleo atômico. Dessa forma, os elétrons possuem um momento magnético de spin, µs, 

proveniente da rotação sobre seu eixo e um momento magnético orbital µl, relacionado ao 

movimento rotacional ao redor do núcleo, sendo assim esses átomos apresentam um momento 

magnético resultante que é a soma vetorial de µs e µl, também conhecido como dipolo 

magnético. 

O momento magnético gerado pelo núcleo do átomo por ser de uma ordem de 

grandeza de 10-3 do momento magnético do elétron, portanto o momento magnético de um 

átomo corresponde à soma dos momentos magnéticos de cada um dos elétrons, incluindo as 

contribuições, tanto ao nível de orbital quanto de spin, e a interação desses momentos 

magnéticos, induzidos por um campo magnético externo aplicado, consiste nas propriedades 

magnéticas macroscópicas dos materiais que pode ser observado visualmente (OTHMER, 

1983; CAHN, HAASEN e KRAMER, 1994). 

A magnetização nos materiais varia de intensidade, podendo ser classificada como 

material diamagnético, antiferromagnético, ferromagnético, ferrimagnéticos, paramagnéticos, 

incluindo as superparamagnéticas (ASHBY, CEBON e SHERCLIFF, 2012; CULLITY e 
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GRAHAM, 2009; KNOBEL et al., 2008; KNOBEL e GOYA, 2004.; MOSKOWITZ, 2014; 

GUIMARÃES, 2000; JAKUBOVICS, 1994). 

A teoria do superparamagnetismo foi introduzida em 1959 por Bean e Livingston 

através analogia com sistemas paramagnéticos. A primeira suposição da teoria foi considerar 

que os momentos magnéticos no interior de uma partícula se movam coerentemente, isto é, 

que o momento magnético total possa ser representado por um único vetor clássico de 

magnitude (YOON et al., 2005). Cada partícula possui um tempo de relaxação (tempo 

característico), que é essencialmente o tempo médio para reverter o momento magnético de 

um estado de equilíbrio até outro. 

O volume crítico para o superparamagnetismo é diretamente proporcional a sua 

temperatura, o que implica que, se tiver uma distribuição de partículas com diferentes 

tamanhos, ao elevar-se a temperatura cada vez mais, elas vão se tornando 

superparamagnéticas. Um exemplo numérico muito simples seria se ao pegar uma partícula 

esférica de Cobalto com 68 Å de diâmetro que tem um tempo de relaxação τ de apenas um 

décimo de segundo. Um conjunto dessas partículas atingiria muito rapidamente o equilíbrio 

térmico. Porém, se aumentar o volume da partícula para 90 Å, o valor de τ passa para 

3,2x109 segundos, o que significa aproximadamente 100 anos, ou seja, o momento magnético 

fica tão instável que acaba demorando muito mais para sofrer uma reversão (GAO, GU e XU, 

2009), mesmo com uma variação tão pequena do diâmetro da partícula. 

Desta forma, pode-se afirmar que uma partícula é superparamagnética se a uma dada 

temperatura o seu tempo de relaxação for menor que o tempo necessário para realizar a 

medida; caso contrário, diz-se que a partícula se encontra no estado bloqueado. Em suma, 

também se explica que partículas com volume reduzido (com um único domínio) estão 

magnetizadas uniformemente com todos os spins alinhados na mesma direção. 

Por fim, o termo superparamagnetismo foi introduzido por Bean e Livingston (1959) 

para descrever o comportamento magnético dos sistemas constituídos por esse tipo de 

partículas (CULLITY e GRAHAM, 2009; DORMANN et al., 1998; RESPAUD et al., 1998; 

LOPEZ et al., 1998; CHILDRESS e CHIEN, 1991; TEBBLE, 1984; FRENKEL e 

DORFMAN, 1930). Devido às semelhanças com os sistemas paramagnéticos, o formalismo 

de Langevin pode ser utilizado para determinar a magnetização M de um conjunto de 

nanopartículas não interagentes, cuja anisotropia pode ser desconsiderada. A energia de uma 

partícula com momento µ sob a ação de um campo magnético H é descrito na Equação 1. 

 

𝐸 =  −µ. 𝐻 =  −µ𝐻𝑐𝑜𝑠𝜃.                                                                                    (Eq. 1) 
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Onde: 

θ é o ângulo entre o momento magnético e a direção do campo aplicado. A 

probabilidade do ângulo estar entre θ e θ + dθ é fornecida pela distribuição de Boltzmann na 

Equação 2: 

 

𝑑𝑃 (𝐻, 𝑇, 𝜃) = 𝑒µ
𝐻𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑘
𝐵𝑇

∫ 𝑒
 µ

𝐻𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑘

𝐵𝑇𝜋
0

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃 𝑇 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃.                                  (Eq. 2) 

 

O valor médio da projeção do momento magnético ao longo do campo é dado pela 

Equação 3: 

⟨µ 𝐻 cos 𝜃⟩ =  ∫ µ𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝜋

0
(𝑑𝑃(𝐻,𝑇,𝜃)

𝑑𝜃
)𝑑𝜃 =  µ𝐿 ( µ𝐻

𝑘𝐵𝑇
).                                            (Eq. 3) 

 

Onde L(µH/kBT) é a função de Langevin (Equação 4): 

 

𝐿 (
µ𝐻

𝑘𝐵𝑇
) = coth (

µ𝐻

𝑘𝐵𝑇
) −

𝑘𝐵𝑇

µ𝐻
.                    (Eq. 4) 

 

Desta forma, a magnetização de um sistema com N partículas por unidade de volume é 

dada pela Equação 5: 

𝑀(𝐻, 𝑇) = 𝑁µ𝐿 (
µ𝐻

𝑘𝐵𝑇
).                                                                                          (Eq. 5) 

 

Sendo a magnetização de saturação dada por Nµ, a magnetização reduzida M/MS é a 

própria função de Langevin. Portanto num comportamento superparamagnética clássico tem-

se que: 

• As curvas de magnetização medidas a diferentes temperaturas se sobrepõem 

quando traçadas num gráfico de M versus H/T, sendo H o campo magnético e 

T a temperatura e que não há um ciclo de histerese, ou seja, a remanência e a 

coercividade devem ser nulos.  

 

Como essa é uma visão simplificada dos sistemas de nanopartículas, geralmente são 

observados desvios em relação a esse comportamento clássico, causados pela presença de 

uma distribuição de tamanhos, por efeitos de interações magnéticas e de anisotropias 

(BRANDL, 2004). 

O comportamento superparamagnético é atribuído em razão do tamanho da maioria 

das partículas, que deve ser muito pequeno para manter propriedades ferromagnéticas 

(NLEBEDIM et al., 2010; XIAO, LUO e ZHANG, 2010). Materiais abaixo de 20 nm não 

retêm a magnetização devido à presença de um único domínio, no entanto são responsivos a 
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um campo magnético. O tamanho crítico é 10 nm para o material estar numa condição 

superparamagnética e não mais ferromagnético (GUPTA e KOMPELLA, 2006; XIAO, LUO 

e ZHANG, 2010; YUAN et al., 2010). Para estes materiais, a magnetização de saturação é 

alcançada com menores campos magnéticos que para materiais macroscópicos análogos. O 

processo de magnetização pode ocorrer pelo deslocamento das paredes de domínios ou por 

rotação dos momentos magnéticos dentro de cada domínio. 

Ao diminuir a dimensão das partículas dos materiais, a energia magnetostática também 

diminui até um determinado volume crítico, onde, a partir deste ponto, o custo energético de 

criação das paredes de domínio é maior que para sustentar a energia magnetostática de um 

estado de monodomínio. Isto significa que quando as partículas têm dimensões na faixa de 10 

a 100 nm e, mais facilmente, abaixo de 10 nm, a existência de somente um domínio é 

favorecida, pois a energia para produzir paredes de domínios torna-se maior que a redução da 

energia magnetostática (GUIMARÃES, 2000). 

Em síntese, um material com dimensões extremamente reduzidas (por exemplo, as 

nanopartículas magnéticas ou de óxido de ferro), o volume total da partícula corresponde a 

um único domínio magnético, sendo, por isso, denominado monodomínio magnético. Assim, 

cada átomo de uma partícula faz parte de um arranjo magneticamente ordenado como os 

momentos magnéticos alinhados em uma única direção espacial. O momento magnético total 

é a soma de todos os momentos atômicos da partícula (NADAI e KNOBEL, 2010). Quando 

as partículas estão suficientemente próximas, o campo magnético gerado por uma delas 

poderá ser sentido pela outra, por isso as interações entre as partículas devem ser levadas em 

consideração nas análises (GAO, GU e XU, 2009). 

As propriedades físicas e químicas dessas nanopartículas dependem fortemente do 

método de síntese e da estrutura química. Os tamanhos geralmente estão entre 1 e 100 nm, e 

podem apresentar superparamagnetismo (LU, SALABAS e SCHUTH, 2007). Então, para dar 

continuidade ao estudo, serão abordados a seguir os métodos mais comuns de sínteses das 

nanopartículas de óxido de ferro, terminando com o foco na síntese rápida e inovadora usada 

nesta tese, que é a síntese auxiliada por micro-ondas. 

 

2.6 SÍNTESES DAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE FERRO 

 

Quanto à síntese das nanopartículas de óxido de Ferro, Duran, Mattoso e Morais (2006) 

afirmaram que é crucial ter-se o controle das variáveis envolvidas durante a síntese, pois isto 
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possibilita maior domínio e controle sobre as características finais das nanopartículas, como 

cristalinidade, tamanho e distribuição de tamanho, formato (incluindo esferas, varetas, tubos, 

fios, correias, cubos e flocos) e estabilidade química, uma vez que estas características 

influenciam de maneira direta as propriedades magnéticas dos materiais. 

Segundo Schettino Júnior (2009), os métodos de obtenção das NPMs foram divididos 

em dois grandes grupos: métodos por via úmida e outros métodos de preparação. 

 

2.6.1 Via Úmida 

 

A via úmida possível quando os precursores são líquidos ou estão em solução. Apesar 

da condição fluida dos precursores, os métodos diferenciam-se de acordo com as específicas 

condições e os parâmetros experimentais que atuam como agentes de síntese das 

nanopartículas. Esses agentes podem ser a temperatura, pressão, tempo, catalisadores, 

potenciais elétricos, frequências (sonoras, elétricas ou luminosas) ou a combinação de vários 

desses agentes (SCHETTINO JÚNIOR, 2009). 

 

2.6.2 Método Sonoquímico 

 

Neste método uma sonda de ultrassom operando em alta frequência (kHz-MHz) é 

utilizada para irradiar precursores organometálicos ou em solução (BUNKER et al., 2007). As 

cavitações acústicas produzidas levam à formação, crescimento e colapso de bolhas no 

líquido; transmitindo localmente elevada energia de excitação que alcançam temperaturas de 

até 5000 K e pressões ≈1800 atm. Com a implosão da bolha, a taxa de resfriamento chega até 

a 1010 K/s. Em geral, esse processo permite a formação de grande produção de material (pós-

amorfos, aglomerados e materiais porosos) a partir de precursores organometálicos. Fases 

metaestáveis com elevada reatividade e desenvolvida área superficial (120 m2/g) foram 

produzidas a partir do Fe(CO)5, que após aquecimento à temperatura de 350oC levaram à 

formação de nanopartículas de α-Fe com diâmetro médio de 50 nm, podendo ainda ser 

adicionado estabilizadores poliméricos para formação de coloides (SUSLICK, FANG e 

HYEON, 1996). 
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2.6.3 Método Eletroquímico e Eletrodeposição 

 

Os métodos eletroquímicos e de eletrodeposição são rotas geralmente usadas para 

preparação de nanocristais cobertos por óxidos. A nucleação é favorecida com elevados 

potenciais e baixas taxas de difusão, enquanto o crescimento de grão é favorecido em baixos 

potenciais, e elevadas taxas de difusão. Sob o modo pulsado, o pico de densidade de corrente 

pode ser consideravelmente maior que a densidade de corrente no modo contínua para o 

mesmo limite nominal de corrente. Resultados mostraram que materiais nanoestruturados são 

formados quando as variáveis de deposição (composição do banho, pH, temperatura, 

densidade de corrente, potencial e aditivos) são escolhidas de forma que a nucleação é 

favorecida com a redução do crescimento do grão (WILLARD et al., 2004). 

 

2.6.4 Método de Precipitação e Coprecipitação 

 

O método de precipitação consiste na reação de precipitação de precursores metálicos, 

inicialmente dissolvidos em solvente comum ao qual é adicionado o agente precipitante para 

formar um sólido insolúvel. Apesar da extensa distribuição de tamanhos de partículas e da 

morfologia irregular, diversas nanopartículas magnéticas podem ser sintetizadas usando o 

método clássico de precipitação aquosa: ferritas do tipo espinélio, perovsquitas, metais e ligas. 

A maior vantagem desse método é a grande quantidade de material que pode ser sintetizado. 

Porém, é difícil estabelecer as correlações entre o crescimento e tamanhos de partículas com 

os fatores cinéticos (WILLARD et al., 2004). O método de precipitação também pode ser 

utilizado para a incorporação de nanopartículas de Fe3O4 e/ou γ-Fe2O3 (entre 16 e 25 nm de 

diâmetro médio) na matriz de carvão ativado (OLIVEIRA et al., 2002). Esse método consiste 

basicamente na mistura de dois sais inorgânicos em ambiente aquoso seguido de precipitação 

com um hidróxido. O precipitado é aquecido, lavado, filtrado e seco em estufa (CAMILO, 

2006; ZHANG et. al., 1998). 

 

2.6.5 Método Hidrotérmico 

 

Neste método as reações são aquosas e conduzidas em autoclaves ou reatores, onde a 

pressão pode chegar a 135 atm. e a temperatura a 200 oC. Nessa condição, a água atua como 
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um agente da reação, acelerando o processo cinético das reações de hidrólise. Com o aumento 

da temperatura, a solubilidade das espécies iônicas aumenta muito e, com a baixa viscosidade 

da água, exibem maior mobilidade. O aumento da mobilidade permite maior rapidez e 

uniformidade dos precipitados. O controle do tamanho e da morfologia das partículas pode ser 

alcançado controlando o tempo e a temperatura. 

 

2.6.6 Método de Decomposição Térmica 

 

Métodos envolvendo a decomposição térmica de líquidos são geralmente baratos e 

oferecem os melhores produtos e os melhores rendimentos, bem como facilidade de 

preparação. Partículas de Fe3O4 esféricas com diâmetros médios entre 30 a 100 nm podem ser 

obtidas pela reação de sais de Fe3+, uma base e um oxidante moderado (íons de nitrato) em 

soluções aquosas (TEJA e KOH, 2009). Linderoth et al. (1993) mostraram a produção de 

ferro fluído a partir da decomposição térmica com obtenção de partículas monodispersas de 

Fe3O4 de diâmetro médio de 3,1 nm. 

 

2.6.7 Síntese Via Micro-Ondas 

 

Como já explicado anteriormente, existem vários métodos para sintetizar as SPIONS, 

os quais devido ao seu processo, não é considerado muito simples e estão condicionados a 

reprodução de maneira rigorosa das etapas da síntese (WILLARD et al, 2004). 

As variações no método de síntese influenciam diretamente nas propriedades dos 

materiais, geralmente devido ao rearranjo catiônico. Nas ferritas essas influências refletem 

diretamente nas propriedades magnéticas (GOMES et al., 2011). 

No intuito de obter partículas em escala nanométrica, assim como um bom nível de 

estabilidade e estreita dispersão de tamanho, é de fundamental importância o controle dos 

parâmetros envolvidos nas reações da síntese, tais como concentrações dos reagentes, tempo e 

temperatura. Portanto, esperam-se benefícios da utilização de micro-ondas não apenas do 

ponto de vista do rendimento energético devido ao aquecimento volumétrico, mas sim 

perspectivas de desenvolvimento de nanomateriais com melhores propriedades que não 

podem ser sintetizados por outros métodos convencionais. 



38 

 

Ainda há poucos estudos que relatam sobre a síntese de ferritas por micro-ondas, como 

um dos poucos pode ser citado o trabalho de Wang, Zhu e Ruan (2007), em sua maioria, os 

estudos das NPMs, a síntese tem sido realizada por coprecipitação. 

A micro-onda constitui uma radiação não ionizante que provoca o movimento das 

espécies químicas em solução líquida ou sólida pela migração de íons ou rotações de dipolos 

para as moléculas de água. As ondas de micro-ondas, tal como as ondas visíveis (luz visível), 

obedecem às leis da óptica e podem ser transmitidas, absorvidas ou refletidas, dependendo do 

tipo de material. Com relação à forma de interação com as micro-ondas, existem três tipos de 

materiais: transparentes, opacos e absorventes (WU, 2002; KAMINSKI, NUÑEZ e VISSER, 

1999; SUTTON, 1989). 

Os materiais cerâmicos são, em geral, transparentes às micro-ondas, mas são também 

materiais dielétricos e o aquecimento do dielétrico é obtido através da interação do material 

com as ondas eletromagnéticas. A transformação da energia eletromagnética em energia 

térmica, no interior do material, ocorre por um conjunto de mecanismos em escala atômica e 

molecular, entre os quais, sobressaem-se a condução iônica e a rotação dipolar. O outro 

mecanismo, a condução iônica, também é responsável pelo aquecimento, através da migração 

de íons no interior da amostra orientada pelo campo eletromagnético. Essa corrente de íons 

encontra resistência ao deslocamento, originando perdas que aquecem a amostra 

(KINGSTON e JASSIE, 1988). 

Segundo Hong, Pan e Li. (2006), a irradiação do micro-ondas faz com que as 

nanopartículas de Fe3O4 tenham uma estrutura cristalina mais completa do que nanopartículas 

coprecipitadas durante sete dias à temperatura ambiente. Eles também afirmam que as 

nanopartículas de Fe3O4 irradiadas no micro-ondas tem valores da magnetização de saturação 

e da coercividade superior quando comparados àquelas irradiadas sete dias à temperatura 

ambiente, o que pode ser atribuído à redução do tamanho das partículas de Fe3O4. 

Zhenyu, Guangliang e Yalin (2007) enfatizam que quando as micro-ondas são 

aplicadas no sistema, estas induzem à rotação e migração de materiais com propriedades 

dielétricas e momento de dipolo molecular. O aquecimento por micro-ondas permite que calor 

seja distribuído mais homogeneamente do núcleo para superfície dos materiais, porque a 

energia das micro-ondas é transferida através da colisão entre as partículas em rotação. 

Portanto, há geração de temperatura elevadas localmente na presença de micro-ondas, energia 

essa transmitida diretamente para os reagentes, onde essas moléculas energizadas irão formar 

produtos mais rapidamente. 
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O aquecimento nos materiais cerâmicos é mais rápido e eficaz no aparelho de micro-

ondas do que em outros métodos mais tradicionais, por isso é viável o uso deste aparelho para 

a síntese de nanopartículas de ferritas. Além disso, vários outros benefícios podem ser listados 

quando se utiliza a energia de micro-ondas para o processamento de pós-cerâmicos, como a 

redução nos tempos e temperaturas de processamento e a economia de energia (MENEZES, 

SOUTO e KIMINAMI, 2007), e a possibilidade de especificidade de absorção da energia de 

micro-ondas em relação a outros métodos de aquecimento. 

No intuito de obter partículas em escala nanométrica, assim como um bom nível de 

estabilidade e estreita dispersão de tamanho, é de fundamental importância o controle dos 

parâmetros envolvidos nas reações da síntese, tais como concentrações dos reagentes, tempo e 

temperatura. Portanto, esperam-se benefícios da utilização de micro-ondas não apenas do 

ponto de vista do rendimento energético devido ao aquecimento volumétrico, mas sim 

perspectivas de desenvolvimento de nanomateriais com melhores propriedades que não 

podem ser sintetizados por outros métodos convencionais. 

 

2.7 RECOBRIMENTO E ESTABILIZAÇÃO DO NANOFLUIDO 

 

Nanopartículas não estabilizadas tem facilidade de agregar, principalmente as 

partículas menores que 10 nm, pois apresentam uma alta mobilidade devido ao movimento ou 

difusão Browniana, que leva a uma frequência alta de colisão entre as partículas (REINDL, 

2008). Portanto, essas nanopartículas tendem a formar aglomerados e, assim, reduzir a energia 

associada com a alta área de superfície por volume das partículas manométricas. 

A estabilidade de uma suspensão coloidal magnética ou superparamagnética é uma 

resposta do equilíbrio entre forças atrativas e repulsivas, nas quais as Forças de Van der 

Waals, que são forças repulsivas e podem ser parcialmente rastreadas adicionando algum sal à 

suspensão, induzem fortes atrações isotrópicas de curto alcance e as forças eletrostáticas que 

podem contribuir com o sistema potencial interpartículas (LAURENT et al., 2008). 

Visando suprimir o fenômeno de atração entre partículas, o revestimento tem que ser 

capaz de impedir eficazmente qualquer agregação e sedimentação das nanopartículas 

superparamagnéticas para fornecer uma solução estável. A descrição teórica das forças é 

conhecida como o Derjaguin - Landau - Verwey –Overbeek Teoria (DLVO). Para suspensões 

magnéticas, devem ser adicionadas forças dipolares entre duas partículas (VERWEY e 

OVERBEEK, 1948). A estabilização dessas partículas pode ser conseguida também por 
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recobrimento (repulsão por substância estérica), além das forças repulsivas, como pode ser 

observadas na Figura 6 (CORNELL e SCHERTMANN, 2007). 

 

Figura 6 – Modelo dos dois tipos de estabilização de nanopartículas: (a) Estabilização 

conseguida por repulsão eletrostática e (b) Estabilização conseguida por recobrimento com 

ácido oleico 

 

 

A estabilidade de uma suspensão coloidal magnética pode ser conseguida através do 

resultado do equilíbrio entre forças atrativas e repulsivas. Teoricamente, quatro tipos de forças 

podem contribuir para o potencial interpartículas no sistema Van der Waals que induzem 

fortes atrações isotrópicas de curto alcance e forças repulsivas estáticas que podem ser 

parcialmente rastreadas adicionando sal à suspensão. 

Além da tendência a aglomeração, as nanopartículas de óxido de ferro são instáveis 

com respeito à oxidação quando exposta ao ar. Alguns meios para driblar esses problemas já 

foram discutidos no tópico sobre oxidação nesta tese. Para superar estes problemas, usar-se-á 

um revestimento de ácido oleico, como mostrado na Figura 6. 

A dispersão e/ou estabilização das nanopartículas de óxido de ferro (NPOFs) em meio 

orgânico pode se tornar difícil, dependendo do grau de aglomeração no óleo. Elas podem agir 

como um abrasivo, o não desejado para aplicações tribológicas. Alguns meios apresentam-se 

como uma maneira eficaz para dispersá-las em meios orgânicos para que esse tipo de 

agregação prejudicial não aconteça. Isto pode ser conseguido através de condensação de vapor 

orgânico, revestimento polimérico e surfactante de adsorção (CUI et al., 2008; LIU et al., 

2009). Dentre eles, o mais indicado seria o ácido oleico para o revestimento como já citado. 

Para a dispersão ira-se-á experimentar, para fins de análises, a eficiência do etileno glicol e do 

tolueno, por serem simples de usar e de fácil controle (LAURENT et al., 2008) e, por isso, 

escolhido para esta tese. 
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2.8 FLUIDOS MAGNÉTICOS (FMS) 

 

Os FMs (fluidos magnéticos) foram desenvolvidos na NASA (Agência Espacial Norte 

Americana) na década de 1960. Foram concebidos para ser usados como um fluido propulsor 

para foguetes espaciais, onde um campo magnético seria o responsável por deslocar o fluido 

na ausência de aceleração gravitacional (BERGER et al., 1999). Pappell (1965) preparou o 

fluido através da técnica de moagem, onde se empregou um pó micrométrico de um metal ou 

de um óxido metálico que é reduzido a dimensões nanométricas por meio da moagem na 

presença de um agente químico. Esta é uma técnica demorada e pouco eficiente comparada 

com as técnicas de síntese de nanopartículas empregadas atualmente. 

Os efeitos das interações do tipo dipolar e de troca em nanopartículas começaram a ser 

estudadas tanto do ponto de vista teórico como experimental (ALLIA et al., 2001). Na 

interação dipolar, deu-se início ao estudo por métodos numéricos, resultando em uma 

ferramenta essencial para modelar e compreender os fenômenos (RUSSIER, PETIT e 

PILENI, 2003). Ainda, em razão da sua reatividade química elevada, as partículas podem ser 

peptizadas em diferentes meios polares graças à repulsão eletrostática em solventes apolares 

com a ajuda de tensoativos, mas também em meios biológicos após adsorção de moléculas 

poli funcionalizadas (GOMES, 2007). Até os dias de hoje, nanopartículas de várias ferritas 

são também sintetizadas utilizando esse método (BATLLE e LABARTA, 2002). 

Após décadas de estudos e experimentos, os fluidos magnéticos podem ser 

classificados como iônicos surfactados ou híbridos, que são estabilizados sob a ação de várias 

forças de interação. Para que seja possível obter um fluido magnético homogêneo e estável, é 

necessário controlar as diferentes interações que atuam entre as partículas e as interações das 

mesmas com as moléculas do fluido condutor. A estabilidade da suspensão é o resultado de 

um equilíbrio sutil entre as interações partícula-partícula e as interações das partículas com as 

moléculas do solvente. O processo pelo qual as pequenas partículas magnéticas são 

produzidas leva a uma distribuição em tamanhos, que é um fator importante na determinação 

das propriedades dos sistemas (SILVEIRA, 2006). 

Os estudos têm comprovado que os fluidos magnéticos possuem grandes aplicações 

industriais em todo o mundo e também estão sendo especificados na vanguarda das novas 

tecnologias, podendo ser utilizados de forma confiável dentro das mais diversas linhas de 

pesquisa, pela versatilidade e possibilidade de fácil manipulação. 
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Nanopartículas magnéticas ou superparamagnéticas suspensas em líquidos de natureza 

polar ou apolar (RHEINLANDER et al., 2000) compõem os fluidos magnéticos ou 

superparamagnéticos, também conhecidos como ferrofluidos. Também, pode-se dizer que o 

ferrofluido é uma suspensão coloidal de nanopartículas magnéticas em um meio dispersivo, 

que pode ser um fluido polar, como água, ou apolar, como hidrocarbonetos e óleos (MORAIS 

et al., 2005; OLIVEIRA e ALVES, 2005; HUANG et al., 2009). 

Também se define os FMs como sendo sistemas coloidais estáveis que consiste em um 

único domínio de partículas magnéticas ou superparamagnética com um diâmetro entre 10 e 

20 nm (GUBIN, 2009) revestido com surfactantes e disperso em um meio líquido. Nestes 

fluídos, o comportamento magnético das nanopartículas é distribuído homogeneamente por 

todo o líquido, tal característica desperta o interesse nas áreas tecnológica, industrial e até 

biomédica e, neste caso em particular, como aditivos de lubrificantes industriais. 

Os tipos de FMs podem ser identificados como iônicos ou surfactados, sendo 

estabilizados por várias forças de interação. Para obter um FM homogêneo e estável, é 

necessário controlar as diferentes interações que atuam entre as partículas e as interações das 

mesmas com as moléculas do fluido dispersivo. Dentro desta questão é importante ressaltar 

sobre a estabilidade coloidal do FM, ou seja, a conservação das nanopartículas em suspensão 

como objetos isolados, impedindo a aglomeração e a subsequente precipitação (MORAIS, 

2003). A estabilização pode ser também alcançada por repulsão coulombiana incorporando 

cargas à superfície das partículas, o que dispensa o uso de surfactantes. 

Através da aplicação de um campo magnético externo, os FMs podem ser confinados, 

posicionados e controlados em locais desejados, dessa forma tem-se um aumento na 

capacidade de lubrificação do filme lubrificante, que pode ser aumentada quando exposto a 

um campo magnético adequado. Além disto, é importante observar que a densidade aparente 

de um ferrofluido aumenta drasticamente sob ação de um campo magnético (IMPERIALI e 

Ravaud, 2006), isto pode ser utilizado em amortecedores inteligentes ou em dispositivos onde 

é requerida uma lubrificação elastohidrodinâmica. 

Os FMs podem ser considerados como materiais que possuem comportamento 

superparamagnético, pois são compostos nesse trabalho por SPIONS. Cada nanopartícula 

pode ser encarada como um momento magnético, cuja intensidade elevada faz com que sua 

projeção na direção do campo varie de forma contínua. 

A lubrificação é um ramo de grande importância para aplicação dos fluidos 

magnéticos. A principal vantagem dos FMs como um lubrificante em relação a um 

convencional é que o primeiro pode ser mantido na região de contato por um campo 
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magnético externo e ainda possuir fluidez de um óleo. Outra vantagem é que nesse caso uma 

pequena quantidade de lubrificante seria suficiente para uma boa lubrificação (UHLMANN et 

al., 2002), porque o lubrificante permaneceria na zona de contato, devido ao campo 

magnético. Além do mais, existe a possibilidade da reciclagem dessas NPMs antes do 

descarte do óleo. 

Pode-se ainda afirmar que as NPMs, quando estão sob condições controladas de 

tamanho, apresentam comportamento superparamagnético e formam fluido onde o líquido se 

movimenta juntamente com as partículas, ou até mesmo pela simples tendência de agregação 

dessas nanopartículas, resultando em um efeito que melhoraria drasticamente a eficiência e 

controle da lubrificação industrial. Segundo Rangel (2012), o uso desses nanocompósitos com 

características superparamagnéticas aumentaria a eficiência e a seletividade de processos 

tecnológicos e, consequentemente, resultaria num consumo menor de energia e produção de 

quantidades menores para as mais diversas aplicações. 

Segundo Uhlmann et al. (2002), alguns fluidos lubrificantes magnéticos (FLMs), 

quando submetidos a um campo magnético externo, têm a viscosidade aumentada e, 

consequentemente, a sua capacidade de suportar cargas também será maior. Estas 

propriedades levam a aplicações importantes desses FLMs na área tribológica, na aplicação 

em rolamentos (NADA e OSMAN, 2007), melhorando a lubrificação hidrodinâmica e em 

mancais de deslizamento. 

Prajapati (1995) observou que, na presença de um campo magnético externo, o 

rolamento com nanofluido pode suportar um carregamento até mesmo quando não há fluxo. 

Até hoje o volume de publicações nessa área ainda não é suficiente para englobar todos os 

aspectos e variáveis envolvidos na lubrificação aditivada com NPMs ou SPIONS, resultando 

em muitas hipóteses a estudar. 

Especificamente nesta tese, os FMs serão de base óleo mineral parafínico aditivado 

com SPIONS, variando o percentual dessas NPs para resultar em diferentes ações 

tribológicas, quando sintetizadas por micro-ondas. 

Para desenvolver e sintetizar um aditivo para um lubrificante industrial se faz 

necessário alguns conhecimentos básicos sobre regimes de lubrificação, a fim de evitar os 

mais diversos mecanismos de desgastes, para então adentrar no estudo propriamente dito 

sobre aditivos, nano-aditivo ou nano-óxidos. 
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2.9 PRINCÍPIOS DA LUBRIFICAÇÃO 

 

A nanotecnologia industrial de base deve ter atingido um faturamento de 

US $ 1 trilhão até 2015. Aitken et al. (2006) providenciaram uma avaliação detalhada sobre o 

potencial da nanotecnologia, eles opinam que um impedimento para o salto quântico no 

crescimento deste na indústria é a questão da “scale-up” em escala de laboratório para 

produção de nível industrial. A maioria dos lubrificantes comercializados atualmente ainda é 

de base mineral, devido ao seu baixo custo de aquisição. Nestes fluidos lubrificantes, além de 

separar as superfícies, a camada lubrificante também tem a função de retirar do sistema o 

calor e detritos gerados na interação das superfícies, podendo esse lubrificante ser constituído 

por uma variedade de líquidos, sólidos ou gases, puros ou em misturas. 

Quando duas superfícies estão sob movimento relativo e são lubrificadas, o filme de 

óleo pode ser o responsável pelo suporte total ou parcial da carga que atua entre elas. Quando 

os esforços são muito altos ou a velocidade relativa é baixa, ou ainda, a viscosidade do 

lubrificante é diminuída, pode ocorrer um contato maior entre as superfícies. Nestas 

condições, o filme formado entre as superfícies será o responsável pela redução do atrito e do 

desgaste. 

Para definir o tipo de regime de lubrificação, usa-se a razão entre a distância entre as 

superfícies de deslizamento e a rugosidade combinada das superfícies de deslizamento que, 

segundo Hamrock, Schmid e Jacobson (2004) e Duarte (2005), os regimes de lubrificação são 

classificados como hidrodinâmico, elastohidrodinâmico, misto e limítrofe. 

A lubrificação elastohidrodinâmica pode ser definida como uma forma de lubrificação 

hidrodinâmica quando a deformação elástica dos corpos de contato sofre alterações da 

viscosidade com pressão e que estas desempenham papéis fundamentais na lubrificação. 

Quando as magnitudes das pressões geradas no regime hidrodinâmico são inferiores a 

5 MPa, geralmente são insuficientes para causar deformações elásticas significativas nas 

superfícies (HAMROCK, SCHMID e JACOBSON, 2004). 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. 

Uma maneira bastante eficaz para a compreensão dos diferentes regimes de 

lubrificação é através do gráfico que representa a curva de Stribeck, conforme mostrado na 

Figura 7. Nela, o eixo das ordenadas é referente ao coeficiente de atrito em condições de 

regime permanente, e o eixo das abscissas representa diversos parâmetros adimensionais que 
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podem ser utilizados de acordo com as características de cada sistema. O parâmetro 

adimensional é dado por hmin, que é a espessura mínima do filme lubrificante e σ é o valor 

combinado do desvio padrão das alturas das asperezas das superfícies em contato, dado na 

Equação 6. 

𝜎 = √𝜎1
2 + 𝜎2

22
          (EQ. 6). 

 

Figura 7 – Curva de Stribeck 

 
Fonte: Adaptado de HAMROCK, SCHMID E JACOBSON (2004). 

 

Ainda sobre o regime de lubrificação elastohidrodinâmico, a principal 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 contracorpo. 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. 

A lubrificação mista é caracterizada pela espessura do filme lubrificante, cujas 

dimensões são insuficientes para a completa separação das superfícies em contato. Desta 

forma, a lubrificação é caracterizada pela junção dos efeitos da lubrificação hidrodinâmica e 

limte (HAMROCK, SCHMID e JACOBSON, 2004). Os níveis de atrito e pressão serão 

intermediários àqueles relacionados com os regimes de lubrificação hidrodinâmico e 

limítrofe. 
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Na lubrificação limítrofe há ausência total de um filme do tipo hidrodinâmico e/ou 

elastohidrodinâmico. Nesse regime de lubrificação, a espessura do filme de óleo é menor que 

a rugosidade combinada das superfícies sob contato. A força de atrito para este modo de 

lubrificação é o resultado do produto da resistência mecano-química do sistema tribológico e 

da área total de contato (HAMROCK, SCHMID e JACOBSON, 2004). 

A lubrificação limítrofe, comumente chamada de lubrificação de extrema pressão, 

ocorre quando a temperatura e a pressão de carga são muito elevadas. Os lubrificantes 

utilizados neste tipo de lubrificação 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. 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 limite 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 tem valores 

geralmente entre 0,1 e 0,3. 

Esses conhecimentos sobre os regimes de lubrificação, formação de filme e coeficiente 

de atrito são fundamentais, pois nesta tese os ensaios tribológicos do tipo HFRR serão 

realizados em condições de lubrificação limítrofe, analisando justamente esses fatores ligados 

à lubricidade. 

 

2.10 NANO-ÓXIDOS USADOS COMO ADITIVOS PARA LUBRIFICANTES 

 

Os óleos lubrificantes são compostos pela mistura de diferentes frações de óleos 

básicos, o que lhes confere a viscosidade desejada, e pela adição de compostos químicos 

denominados aditivos os quais são compostos químicos orgânicos ou inorgânicos, que ao 

serem misturados aos produtos básicos da composição do óleo, reforçam e/ou acrescentam 

determinadas características, ou ainda, eliminam propriedades indesejáveis dos mesmos 

(STIPANOVIC, 2003; MANG e DRESEL, 2007). 
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Atualmente todos os tipos de óleo lubrificante contêm, pelo menos, um aditivo, e 

alguns óleos contêm vários aditivos de tipos diferentes. Tipicamente as nanopartículas à base 

de óxidos podem aumentar a capacidade de suportar altas temperaturas e pressões extremas e 

têm mostrado excelentes resultados na redução do atrito, sendo usado com um aditivo 

antidesgaste. A recuperação das nanopartículas usadas nos lubrificantes por métodos 

convencionais se tornou difícil, aumentando assim o custo de tratamento dos resíduos de óleo, 

mas já no caso das nanopartículas magnéticas, isto não seria uma dificuldade, pois elas podem 

ser separadas facilmente na presença de um campo magnético. 

Especificamente as nanopartículas de óxido de ferro podem agir tanto como 

modificadores de fricção, ou seja, com a finalidade de reduzir o atrito e antidesgaste, ou até 

mesmo com a finalidade de proteção do metal. Segundo alguns estudos com nanopartículas de 

óxido de ferro realizados por Tarasov et al. (2002) e Qiu et al. (2001), estas foram usadas 

como aditivos em óleo base com a intenção de melhorar a lubrificação. Huang et al. (2005) 

explicaram que para nanopartículas de MOS2, onde estas com morfologia esférica ficam no 

contato e quando há um movimento relativo entre as superfícies, as nanopartículas 

funcionariam como esferas de um rolamento, diminuindo o atrito e o desgaste. Por outro lado, 

Alves et al. (2013) mostraram que a adição de nanopartículas de óxidos em uma determinada 

situação favoreceu o aumento do coeficiente de atrito, agindo de forma contrária ao que se 

esperava. Diante desses casos, espera-se sintetizar as NPs com várias morfologias para 

aprofundar o estudo e fazer uma melhor discussão e elucidação destes mecanismos abordados. 

Para fins de entendimento, os dois tipos de aditivos que chama atenção neste contexto, 

e está em concordância com as hipóteses, são os aditivos antidesgaste e ou de extrema 

pressão. 

O desempenho do lubrificante nos regimes de lubrificação mista e limite são 

controlados pelos aditivos de extrema pressão e antidesgaste, portanto, melhorar o 

desempenho destes aditivos é crucial, aumentando a capacidade de lubrificação para o fim 

empregado (MANG e DRESEL, 2007). Neste caso, os aditivos são utilizados para reagir com 

a superfície para formar uma camada protetora, o que assegura que o contato com a aspereza 

de maneira esporádica não leve a um desgaste severo (SUÁREZ, 2011). 

Pesquisadores como Basha e Anand (2010), do Instituto Nacional de Tecnologia de 

Tiruchira Palli na Índia, fazem ensaios com vários tipos de nanopartículas, incluindo 

nanotubos ocos de carbono e investigaram os efeitos de nano-aditivos para lubrificação de 

motores e sistemas de refrigeração, concluindo que as nanopartículas de óxidos como o ZrO2 

diminuem o desgaste e o atrito entre as superfícies em contato em máquinas industriais. 
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Jiao et al. (2011) afirmaram também que o coeficiente de atrito médio diminuiu e que 

não houve perda de peso devido ao desgaste após seis cargas de testes. Outros nano-óxidos 

usados como aditivos também conseguem diminuir atrito e desgaste, além disso, aumentar a 

eficiência, a resistência do produto, no caso do lubrificante. Ainda no ramo de lubrificantes, 

Huang et al. (2011) concluíram que usando um fluido magnético lubrificante adequado, 

associado a campo magnético ideal, seja capaz de diminuir o coeficiente de atrito, melhorando 

o tempo de vida útil da área atritada. 

Estudos como o de Zhou et al. (2013) mostram que o coeficiente de atrito pode ser 

reduzido eficazmente depois da inclusão das nanopartículas de Fe3O4, e o desgaste por perda 

de volume também diminuiu com o aumento das concentrações de NPMs de Fe3O4; ou seja, a 

perda pelo volume foi reduzida em até 64,7 %, quando lubrificados com o lubrificante nano-

aditivados com partículas magnéticas a uma carga de 10 N. 

Trajano et al. (2014) mostraram que as nanopartículas de óxidos de cobre atuaram 

como aditivos EP nos óleos lubrificantes, formando uma película protetora somente em dois 

casos: no contato conforme (pino-disco) o aditivo foi eficaz, diminuindo o atrito e o desgaste 

com o óleo vegetal epoxidado; e no contato “não conforme” (HFRR), o CuO atuou como 

aditivo com o óleo sintético. As nanopartículas apresentam melhor desempenho quando a 

pressão exercida foi alta e com uma rugosidade maior (Ra = 0,046 µm). Pode-se afirmar que o 

tipo de contato e a pressão de contato podem influenciar no desempenho dos lubrificantes e 

aditivos, assim é importante selecionar o ensaio que mais se assemelha à aplicação que o 

lubrificante será destinado. 

Em geral, o mecanismo de redução de atrito e antidesgaste é um resultado da 

incorporação do nano-aditivo sobre a superfície dos componentes de deslizamento, o que 

resulta no efeito de proteção entre as superfícies metálicas atritadas envolvidas, tornando a 

lubrificação um elemento essencial e indispensável no sistema tribológico. 

Como quaisquer compostos químicos, esses aditivos também precisam ser bem 

avaliados quanto ao percentual adicionado à base oleica, pois eles contêm elementos que 

podem migrar para o aço e enfraquecer a estrutura cristalina. Atualmente, percebe-se uma 

tendência quanto à diminuição na quantidade e no uso dos aditivos antidesgaste, e isto pode 

ter consequência nas melhorias contínuas na química dos aditivos (UNNIKRISHNAN et. al., 

2002), o que se busca também através da inclusão das nanopartículas de óxido de ferro. 

Huang, Shen e Wang (2009) concluíram que o fluído magnético influencia na redução do 

atrito na presença de um campo magnético. 
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No entanto, alguns produtos químicos que possuem elementos tais como o enxofre, o 

fósforo, o chumbo em óleo lubrificante podem afetar o meio ambiente. Por isso, precisa-se 

desenvolver algum aditivo que agrida menos o meio ambiente, ou seja, lubrificantes 

amigáveis para satisfazer requisitos ambientais. Portanto, as SPIONS podem ser uma das 

opções favoráveis para aditivos em lubrificantes. Huang, Shen e Wang (2009) concluíram que 

o desempenho tribológico de fluidos superparamagnéticos pode ser melhorado 

significativamente. 

Por fim, uma revisão mais atual de estudos que usaram nanopartículas como aditivos 

para lubrificantes, inclusive o óxido de ferro, como exposto no Quadro 1, onde são 

relacionados os diversos óxidos e tamanhos. Pode-se observar que todos os estudos 

culminaram em resultados favoráveis dentro do campo tribológico de atrito e desgaste, 

dependendo da concentração associada ao tamanho, ao tipo de óxidos e às condições dos 

ensaios. 

 

Quadro 1 – Resumo de Revisão de nano- óxidos para fins tribológicos 

Óxido Tamanho Autor 

Ag 14-50 nm ZHOU et al. (2015) 

FeO 8-10 nm MIRZAYI, NEMATOLLAHZADEH e SERAJ (2015) 

Mg-Al-Ce 100-300 nm LI et al. (2015) 

FeO 11 ~14 nm SOUZA NETO et al. (2015) 

Mg-Ni-Cd 2 ~ 9 nm ELTABEY, MASSOUD e RADU (2014) 

Fe3O4 100 nm XIANG et al. ( 2014) 

IF- MoS2 150 ~300 nm RABASO et.al. (2014) 

Fe3O4 10 nm CHEN, HUANG e WANG (2014) 

Fe3O4 20 nm MOHAMMADI e BARIKANI (2014) 

CaCO3 10 nm HASSAN et al. (2013) 

Fe- Cu –Co 13, 50 e 80 nm PADGURSKAS et al. (2013) 

Fe3O4 10 nm ZHOU et al. (2013) 

IF- MoS2 20 e 50 nm LAHOUIJ et.al. (2012) 

TiO2 60 ~ 220 nm WU e KAO (2011) 

Fe3O4 10 nm YUAN et al. (2011) 

ZrO2 < 100 nm LI et.al. (2011) 

Fe3O4 50 nm HUANG et al. (2009) 

Fe3O4 50 nm SHEN et al. (2009) 

Cu 20 nm WANG, ZHU e RUAN (2007) 

Cu-ZrO2- ZnO 20 - 30 - 50 nm BATTEZ et al. (2008) 

ZnO 30, 50 e 100 nm BATTEZ et al. (2006) 

Fe3O4 2 a 15 nm GUEDES et al. (2016) 

ZnO e CuO 2 - 10 nm MELLO et al. (2016) 
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3 SÍNTESE E SELEÇÃO DAS SPIONS 

 

Neste capitulo serão descritos a metodologia utilizada para sintetizar nanopartículas de 

óxido de ferro, caracterizar as propriedades físico-químicas e magnéticas e a composição 

química. A partir dos resultados, serão determinadas as condições de síntese que permitiram 

obter os nano-óxidos com melhores características para atuarem como aditivos em 

lubrificantes. Na Figura 8 é mostrada a sequência metodológica adotada, cuja descrição 

detalhada é apresentada neste capítulo. 

 

Figura 8 – Sequência metodológica para obtenção e caracterização das nanopartículas 

 

 

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1.1 Síntese das Nanopartículas de Óxido de Ferro (NPOFs) Via Micro-Ondas 

 

As sínteses das nanopartículas foram realizadas no Laboratório de Materiais 

Multifuncionais e Experimentação Numérica – LAMMEN, da Escola de Ciência e Tecnologia 

- ECT da UFRN. Essa etapa deu-se início a partir da escolha dos reagentes usados na síntese:  

- Cloreto de ferro III hexahidratado (FeCl3.6H2O); 

- Hidróxido de amônio (NH4OH)  

 

As sínteses foram realizadas com uma baixa concentração dos reagentes para evitar o 

crescimento cristalino maior que escala nanométrica ou para dificultar a formação de uma 

fase secundária. Porém, tem-se baixa quantidade de material produzida por batelada de 

síntese, devido às limitações do micro-ondas e do tamanho dos reatores. 

Síntese e Seleção das 
SPIONS

1 - Síntese 
das NPOFs

2- Recobrimento 
das NPOFs

3 - Análise do Pó 
via DRX
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A metodologia para a síntese das NPOFs desta tese foi desenvolvida com adaptações e 

modificações dos trabalhos de Andrade (2012), Zhenyu, Guangliang e Yalin (2007) e Wang et 

al. (2007). O Quadro 2 detalha as etapas realizadas nesta síntese. 

 

Quadro 2 – Etapas da obtenção das NPOFs via micro-ondas 

Etapas Obtenção das Nanopartículas de Óxido de Ferro 

Pesagem e 

Homogeneização 

3,38 g de FeCl3.6H2O, disperso em 15 mL de NH4OH. 

Os reagentes pesados são colocados sob agitação magnética até completa 

homogeneização, cerca de 30 minutos, mantendo o pH = 10. 

Reação no 

micro-ondas 

A mistura foi vertida num reator de teflon e introduzido no forno micro-

ondas nas potências de 100 W, 200 W e 300 W. Variando também o 

tempo das sínteses e, consequentemente, temperatura e energia. 

Arrefecimento 
Após a amostra ser aquecida no micro-ondas, foi refrigerada por pelo 

menos 20 minutos em geladeira. 

Centrifugação 

Após o resfriamento, as NPOFs foram centrifugadas a 3000 rpm e lavadas 

com água destilada e álcool etílico P.A. por pelo menos cinco vezes em 

uma centrífuga até se obter pH = 7. 

Secagem 

Todas as amostras foram secas em placa petri a 80 ºC durante 5 h e 

mantido a seco. A desaglomeração do pó realizada em almofariz e 

peneiramento a 200 mesh quando necessário. 

 

Para avaliar o efeito da potência do micro-ondas e tempo de síntese na formação de 

óxdios de ferro, foram usados três patamares de potência (100 W, 200 W e 300 W), com 

quatro tempos distintos (Figura 9). 

 

Figura 9 – Esquema da Síntese por micro-ondas 
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Na Figura 9, pode-se apreciar com detalhes o tempo em minutos e a temperatura em 

graus Celsius das amostras sintetizadas. O tempo máximo para cada patamar de potência 

variou de acordo com o suportado pelo reator e micro-ondas. A nomenclatura das amostras foi 

denominada de tal modo para vincular com o patamar de potência na qual foi sintetizada: 

• a 100 W - nomeadas de a A10 até A13; 

• a 200 W - nomeadas de A20 a A23; 

• a 300 W - nomeadas de A30 a A33. 

 

3.1.2 Recobrimento das Nanopartículas de Óxido de Ferro 

 

A estabilização das partículas de óxido de ferro é uma etapa indispensável após a 

síntese para obter um lubrificante com estabilidade física e química. Então, além de evitar a 

aglomeração das NPOFs devido às forças de atração e repulsão, é preciso evitar a oxidação 

das nanopartículas, especialmente as que são de metal puro tais como ferro, cobalto e níquel, 

recobrindo quimicamente com um surfactante adsorvente (MACÊDO, 2012; SOCOLIUC, 

BICA e VEKAS, 2003): O ácido oleico é considerado um surfactante (SAMIA et al., 2005) 

que se comportam como estabilizantes, melhorando a dispersão e, até mesmo, evitando uma 

mudança de fase do ferro derivado da oxidação. 

Para essa etapa de recobrimento, utilizou-se 0,01 g de ácido oleico, aproximadamente 

uma gota de 0,2 g de NPOFs. O material pesado foi misturado em um becker com 20 mL de 

etanol e então misturado usando agitador magnético por 2 h a 60 oC; depois desse tempo, as 

NPOFs recobertas foram colocadas na estufa para secagem completa do etanol. Após a 

evaporação do álcool, obteve-se o pó nanométrico recoberto, pronto para ser disperso e 

aditivado ao óleo mineral parafínico. 

 

3.1.3 Caracterizações das Nanopartículas de Óxido de Ferro 

 

Nesse tópico são descritas as caracterizações realizadas nas nanopartículas de óxido de 

ferro sintetizadas via micro-ondas, como DRX (Difração de Raios X) visando escolher uma 

amostra de cada patamar de potência para, então, serem dispersas no óleo mineral puro. 
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3.1.3.1 Caracterização por Difração de Raios X (DRX) 

 

Para determinar o grau de cristalinidade e a fase dos óxidos de ferro que compõem as 

amostras e o tamanho, foi utilizado difração de raios X. As análises foram executadas em um 

difratômetro Shimatzu, modelo 6000, equipado com o alvo de CuKα (1,5408 Å), tensão de 

4,0 kV e corrente de 30 mA. A varredura foi realizada de 10 a 80 graus, com o passo de 

0,02 grau e o tempo de 3 segundos por passo. Todas as amostras dos ensaios pilotos foram 

caracterizadas pela técnica no equipamento supracitado disponível no NUPPRAR (Núcleo de 

Processamento Primário e Reuso de Água e Produzida e Reuso) da UFRN. 

As propriedades magnéticas das nanopartículas são associadas ao diâmetro dos 

cristalitos, assim como sua morfologia e magnetização de saturação. Daí a importância da 

caracterização inicial ser realizada por DRX na determinar os tamanhos do cristalito, para 

compor o estudo comparativo de energia e tempo mínimo de formação das NPOFs. 

O tamanho médio dos cristalitos é basicamente determinado pela forma e a largura a 

meia altura de um perfil de difração. Para o cálculo do tamanho médio dos cristalitos das 

amostras, foi empregada a Equação de Scherrer descrita nas Equações 7 e 8: 

 

DC = 0,9 𝜆/𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃.                                                                (Eq.7) 

e 

𝐵2 ≡  𝐵𝑎2 −  𝐵𝑝2.                                                                   (Eq.8) 

 

Onde: 

DC = Diâmetro do Cristalito; 

𝜆 = comprimento de onda; 

𝜃 = ângulo de difração; 

B = largura a meia altura corrigido; 

Ba = largura a meia altura da amostra; 

Bp = largura a meia altura do Padrão. 

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A etapa da tese teve como foco principal, a síntese e a caracterização das 

nanopartículas para aplicação como aditivos para lubrificante mineral parafínico. A partir 

destas análises, foram escolhidas as melhores condições de síntese do ponto de vista de 
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tamanho, morfologia e formação de fases. Após a síntese via micro-ondas, as NPOFs foram 

recobertas com ácido oleico e, através de análises, buscou-se um dispersante mais adequado 

para a aditivação das nanopartículas no óleo. 

Os resultados experimentais e das caracterizações estão descritos e discutidos a seguir. 

 

3.2.1 Caracterização Físico-Química das Nanopartículas 

3.2.1.1 Caracterização por DRX 

 

A análise de difração de raios X foi utilizada para auxiliar na identificação das fases, 

bem como observar fatores estruturais das amostras sem recobrimento. Todos os 

difratogramas apresentaram um perfil típico de um material nano-estruturado, com picos 

largos e com intensidade relativamente baixa. Através da largura na meia altura do pico foi 

possível calcular a distribuição do tamanho médio dos cristalitos, contanto a técnica não 

fornece a distribuição de tamanhos dos nanocristais. 

A identificação estrutural das amostras analisadas foi feita comparando com as cartas 

padrões disponíveis no banco de dados The International Centre for Difraction Data (ICDD, 

2014). Os digratogramas analisados separadamente se encontram no Apêndice A. 

Em relaçao ao cálculo de tamanho dos cristalitos, para todas as amostras foi calculado 

através da largura a meia altura do pico em 2θ = 36°, pico característico da fase maghemita e 

magnetita. Zhang, Zhou e Lavernia (2003) estudaram várias maneiras para determinar a 

média do tamanho de cristalito utilizando a técnica de DRX através de cálculos do tamanho 

médio do cristalito obtido pela Equação de Scherrer (Eq. 7 e 8) através do difratograma, que 

será comparada com os resultados obtidos com as imagens do MET e, assim, permitir avaliar 

a distribuição do tamanho e morfologia dessas nanopartículas. 

Na Figura 10 estão dispostos os difratogramas referentes às amostras sintetizadas via 

micro-ondas nos três patamares de potência, respectivamente, 100 W, 200 W e 300 W, 

paralelo aos principais dados das sínteses, como tempo, temperatura e tamanho do cristalito 

para melhor compreensão. Nas quatro rotas de sínteses equivalentes a cada patamar de 

potência, várias semelhanças de pico foram observadas, e todas tiveram comportamento 

análogo quanto ao incremento no tempo e temperatura, havendo apenas um ligeiro 

alargamento dos picos e o surgimento de outras fases. Em escala nanométrica, estas 



56 

 

diferenças não podem ser ignoradas, pois podem resultar em respostas diferentes do ponto de 

vista morfológico e químico. 

 

Figura 10 – Difratogramas das nanopartículas de óxido de ferro sintetizadas a (a) 100 W, (b) 

200 W e (c) 300 W 

 

 

Amostras 

100 W 

Tamanho 

do Cristalito 
Tempo Temperatura 

A10 2 nm 3 min 67 °C 

A11 3 nm 6 min 77 °C 

A12 3 nm 9 min 87 °C 

A13 5 nm 12 min 97°C 

 

 

Amostra 

200 W 

Tamanho do 

Cristalito 
Tempo Temperatura 

A20 4 nm 0,5 min 38°C 

A21 4 nm 1,0 min 48°C 

A22 4 nm 1,5 min 68°C 

A23 7 nm 2,0 min 78°C 
 

 

 

Amostra 

300 W 

Tamanho do 

Cristalito 
Tempo Temperatura 

A30 5 nm 0,5 min 55 °C 

A31 7 nm 1,0 min 75 °C 

A32 9 nm 1,5 min 85 °C 

A33 15 nm 2,0 min 95 °C 
 

 

Comparando os conjuntos de difratogramas de cada patamar, quanto mais alargados os 

picos das amostras, implica na diminuição do tamanho médio da partícula, como o caso dos 

difratogramas do patamar de 100 W, que tem picos mais largos e tamanho médio dos 

cristalitos menores que os cristalitos sintetizados nos patamares de 200 e 300 W (LU et al., 

2013; PÉREZ et al., 1997). 
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Quanto à identificação das fases, estão presentes a magnetita (Fe3O4) e a maghemita 

(γ-Fe2O3) nas amostras A10 e A11, podendo ser confirmadas por comparação dos 

difratogramas obtidos experimentalmente e os padrões de óxido de ferro cúbico 

correspondente às cartas JCPDS: 19-629,  39-1346 e 33-664. A magnetita, a maghemita e 

hematita têm estruturas cristalinas e difração de planos cristalográficos representadas por 

índices de Miller [(311), (511), (440) e (533)] que aparecem nas amostra A10 que é 

semelhante A11, tornando as análises análogas. Estes resultados são similares aos trabalhos 

de Souza Neto et al. (2015) com tamanho médio de cristalito entre 2 a 5 nm. 

Em relação aos difratogramas das amostras A12 e A13, além das possíveis fases já 

identificadas, magnetita e maghemita, uma fase extra se desenvolveu representando a 

formação de hidróxido óxido de ferro, ou seja, da Goetita [Fe1.833(OH)0.5O2.5], confirmada 

pela carta padrão JCPDS: 76-182. As amostras A12 e A13 são semelhantes, só que a amostra 

A13 apresenta picos mais bem definidos. É importante salientar que durante os ensaios pilotos 

a 100 W, amostras sintetizadas com um tempo menor que 5 minutos, não houve formação de 

nenhuma fase cristalina. A razão possível para isto deve-se ao tempo, potência e temperatura 

serem insuficientes. 

No patamar de 200 W, têm-se as amostras A20 e A21 equivalentes aos padrões da 

magnetita (Fe3O4) e da maghemita (γ-Fe2O3), respecitivamente, através das cartas JCPDS: 19-

629, 39-1346 e 33-664, com os seguintes planos cristalográficos: (311), (400), (511), (440) e 

(620). Durante a síntese das amostras A22 e A23, estas desenvolveram uma nova fase, sendo 

que a A23 possui picos com maior intensidade. Na amostra A23, além da Maghemita, a outra 

fase formada é referente a cloreto de amônio – NH4Cl (JCPDS: 73-365), representado pelo 

conjunto de picos acrescidos de um pico bem desenvolvido. O cloreto é proveniente da fonte 

de ferro e o amônio, do precipitador que não foram consumidos na reação. 

Analisando os difratogramas das amostras no patamar de 300 W, A30 e A31 podem 

ser equiparados aos padrões da magnetita (Fe3O4) e da maghemita (γ-Fe2O3), 

respecitivamente JCPDS: 19-629,  39-1346 e 33-664. Os seguintes planos cristalográficos 

estão presentes em ambas as amostras A30 e A31: (220), (311), (422), (511), (440) e (620); 

como mais planos cristalográficos presentes nestas, do que nas amostras A10 e A11. A 

distribuição do tamanho médio dos cristalitos variou entre 5 a 15 nm (TSAI et al., 2011). 

Para as amostras A32 e A33 do patamar de 300 W, observa-se a formação de uma 

terceira fase atribuída à formação da Hematita (JCPDS: 33-664), além da maghemita e 

magnetita presentes. A amostra A33 tem picos de maior intensidade no mesmo plano 

cristalográfico em A32, podendo indicar formação de cristais bem definidos na fase em 
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questão. Os planos cristalinos foram: (110), (220), (311), (400), (422), (511), (440), (620) e 

(533). 

Na Tabela 1 estão detalhadas todas as amostras, relacionando a temperatura máxima 

alcançada na síntese, energia total da síntese, o tamanho final dos cristalitos e número de fases 

e a sua identificação. Esta tabela facilitará a escolha da rota com resultado mais apropriado e 

consequentemente, a escolha das SPIONS mais adequadas como aditivos que venham gerar 

bons resultados tribológicos. 

 

Tabela 1 – Relação entre as rotas de síntese por micro-ondas, tamanho do cristalito, energia e 

número de fases 

Potência 

(W) 
Amostra 

T
a
m

a
n

h
o
 d

o
 

C
ri

st
a
li

to
 

(n
m

) 

E
n

er
g
ia

 (
K

J
)*

 

T
em

p
o
 (

m
in

) 

T
em

p
er

a
tu

ra
 

(°
C

) 

N
° 

d
e 

fa
se

s 

F
a

se
s 

Id
en

ti
fi

ca
d

a
s 

100 

A10 2 18 3 67 2 Magnetita/ Maghemita 

A11 3 36 6 77 2 Magnetita/ Maghemita 

A12 3 54 9 87 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Ghoetita 

A13 5 72 12 97 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Ghoetita 

200 

A20 4 9 0,5 55 2 Magnetita/ Maghemita 

A21 4 18 1,0 75 2 Magnetita/ Maghemita 

A22 4 27 1,5 85 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Cloreto de Amônio 

A23 7 36 2,0 95 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Cloreto de Amônio 

300 

A30 5 6 0,5 38 2 Magnetita/ Maghemita 

A31 7 12 1,0 48 2 Magnetita/ Maghemita 

A32 9 18 1,5 68 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Hematita 

A33 15 24 2,0 78 3 
Magnetita/ Maghemita/ 

Hematita 
*Sabendo que Energia = Potência X Variação do Tempo (Segundos) 

 

Em todos os patamares de síntese, partindo de um tempo de mínimo de maneira 

crescente até um tempo máximo, observa-se certa proporcionalidade entre o aumento do 

tempo e o aumento da temperatura final e máxima da reação. Um fator importante visualizado 

na Tabela 1, é que apesar de todas as nanopartículas serem preparadas com os mesmos 

reagentes, para cada quatro rotas no mesmo patamar de potência, as amostras que 

apresentaram maior quantidade de fases foram aquelas que ficaram expostas por mais tempo 
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às micro-ondas. Assim, essa terceira fase é mais facilmente desenvolvida quando se prolonga 

o tempo de exposição às micro-ondas, ou até mesmo à oxidação de uma ou mais fases 

presentes. 

Pode-se entender esse fenômeno, sabendo que logo após a formação dos clusters 

inicia-se a nucleação dos cristais e, se a concentração de precursor não for excedido o limiar 

de sobressaturação, os reagentes adicionais só podem acumular-se sobre os núcleos já 

existentes e os nanocristais menores crescem mais rapidamente do que os cristais maiores. 

Isto deve-se à energia livre de nanocristais menores ser maior do que a dos cristais maiores, 

como explicado por Peng (2003), batizado de “focusing of the size distribution”, podendo ser 

traduzido como “redistribuição do tamanho do cristal”. Quando excedido o limiar de 

sobressaturação, ocorre com mais facilidade o crescimento dos nanogrãos e, até mesmo, o 

surgimento de uma nova fase, e isto irá depender também do tempo e da quantidade do 

precursor restante na reação. Com isto diminuir-se-á a concentração dos cristais menores, cujo 

fenômeno pode ser conhecido como “Ostwald ripening” ou “amadurecimento de Ostwald” 

(REDMOND, HALLOCK e BRUS, 2005). 

Fazendo uma comparação entre as amostras sintetizadas a 100 W, correlaciona-se o 

tamanho do cristalito com tempo e temperatura. Então essas amostras obedecem praticamente 

uma ordem crescente entre tamanho e as varáveis envolvidas na síntese, onde a amostra A10 

apresenta menor tamanho médio de cristalito e A13 com maior tamanho médio, A11 e A12 

tiveram tamanhos médios iguais, onde esperava-se que A12 fosse maior que A11, segundo 

Laurent et al., 2008. Segundo estes autores, maiores temperaturas tendem a favorecer os 

processos de nucleação, ou seja, quanto mais núcleos, mais nanocristais com tamanhos 

menores. 

O tamanho médio do cristalito da amostra A33 (15 nm) é aproximadamente três vezes 

maior em relação ao tamanho médio do cristalito da amostra A30 (5 nm). Portanto, o tempo e 

a energia da reação foram 4 vezes maiores em A33 se comparado com A30, pois à medida em 

que o tempo de reação e a energia foram aumentando, a velocidade de crescimento do 

cristalito diminuiu e, assim, ocorreu o surgimento de uma nova fase. 

A amostra A23 (9 nm a 83 °C) obteve tamanho médio de cristalito maior que as outras 

amostras no mesmo patamar de potência (A20, A21 e A22), todas em torno de 4 nm, devido 

ao aumento do tempo da síntese e da temperatura em relação as outras amostras. 

Através da síntese adotada, foi possível obter nanopartículas de diâmetros entre 3 a 

15 nm, a partir do controle do tempo e potência, convergindo com outros estudos como os de 

Tartaj et al. (2006), que sintetizaram NPOFS com tamanhos entre 2 a 17 nm. Massart e 
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Cabuil (1987) sintetizaram NPOFs entre 4,2 a 16,6 nm. Jolivet et al. (2004) sintetizaram 

NPOFs entre 2 a 15 nm e Lu et al. (2013), também obteve nanopartículas de óxido de ferro 

multifásicas e com tamanho médio de 14 nm. 

Os difratogramas estão dispostos de modo mais detalhado junto com suas cartas 

padrões no Apêndice A. De maneira geral, pode-se concluir que, por vezes, a determinação 

de fase das nanopartículas sintetizadas é difícil. Em alguns casos, o difratograma não exibe 

picos estreitos com alta intensidade, indicando a ausência de uma fase cristalina. Pode-se 

supor que essa ausência de picos estreitos e intensos dá lugar a picos largos e amortizados 

que, segundo Grinstaff, Salamon e Suslick (1993), acontece uma formação (cristalização é 

formação de cristais) do ferro amorfo ou do ferro nanoestruturado. 

 

3.2.2 Instabilidade Oxidativa das Nanopartículas de Óxido de Ferro 

 

A instabilidade química das SPIONS tende a acontecer na presença de água e 

oxigênio, e é evitada com o recobrimento com ácido oleico. Dentre as ferritas caracterizadas 

por DRX, a mais estável é a magnetita (Fe3O4), por conter mais oxigênio que a hematita (α- 

Fe2O3), maghemita (γ-Fe2O3) e goetita (α-FeOOH). No processo de oxidação, os íons ferrosos 

(Fe2+) são substituídos por íons férricos (Fe3+). 

A magnetita (Fe3O4) apresenta três íons de ferro e quatro íons de oxigênio. Para a 

conservação da valência dos íons de oxigênio (-2), a magnetita deve ser composta por dois 

íons de Fe3+ (férrico) e um íon de Fe2+ (ferroso) para cada unidade da fórmula química da 

magnetita. A hematita (Fe2O3) apresenta dois íons de ferro e três de oxigênio. Para a 

conservação da valência dos íons de oxigênio (-2), a hematita deve ser composta por dois íons 

de Fe3+ (férrico) para cada unidade de fórmula química da hematita. 

Percebe-se pela quantidade de fases envolvidas em cada amostra, que pode ter 

ocorrido oxidação no instante logo após o término da síntese até se tornar estável. Para 

comprovar a ideia da oxidação imediatamente ocorrida após a síntese, a Figura 11 mostra os 

difratogramas da Amostra A10 (amostra escolhida de maneira aleatória), cuja caracterização 

para esta mesma amostra fora realizada no intervalo de um ano, onde as setas sobre os 

difratogramas mostram as pequenas diferenças entre elas, resultado das flutuações 

características do equipamento. 

Na tentativa de visualizar diferenças entre os difratogramas da Figura 11, foi utilizado 

um filtro para suavizar os ruídos conforme visto na Figura 12, e a percepção das diferenças 
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entre os resultados são mínimas (Que pode até mesmo ter acontecido devido a pequenas 

variações na varredura da amostra ocasionada pelo equipamento de DRX.), indicando a 

similaridade nos difratogramas e a estabilidade das nanopartículas em longo prazo. Pode-se 

ainda ressaltar que, devido à reação exotérmica na qual as nanopartículas foram sintetizadas, 

uma grande área de superfície foi exposta ao ar, o que resultou numa fina camada de oxidação 

na superfície, resultando nas diversas fases detectadas em cada amostra por DRX. 

 

Figura 11 – Difratogramas da amostra A10 realizado em junho de 2014 e junho de 2015 

 

 

Figura 22 – Filtro aplicado nos difratogramas da amostra A10 realizado em junho de 2014 e 

junho de 2015 

 

 

Neste tópico se permitiu concluir que a oxidação ocorreu em todas as amostras, pois 

todas elas apresentam duas ou três fases distintas, porém esta oxidação pode ter ocorrido 
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durante ou imediatamente logo após a síntese, não comprometendo a estabilidade das 

nanopartículas e, consequentemente, do óleo a médio e longo prazo. 

 

3.2.3 Escolhas das Nanopartículas para Aditivação no Óleo Mineral 

 

A partir da Tabela 2, escolheram-se três categorias de SPIONS baseadas no tamanho. 

As nanopartículas escolhidas todas são superparamagnéticas (por causa do tamanho e que, 

posteriormente, serão ensaiados via ensaio de magnetização). É importante ressaltar que 

quanto maior é o tamanho do cristalito, menor a tendência em formar grandes aglomerados, 

propriedade esta que pode impactar diretamente nas propriedades tribológicas do aditivo no 

lubrificante. Desta forma, três tipos de amostras distintas foram escolhidos provenientes de 

cada uma das três rotas para a aditivação no óleo mineral; assim pode-se estudar a influência 

do tamanho e morfologia, da quantidade de fases e das propriedades magnéticas nas análises 

tribológicas na presença e ausência de um campo magnético externo. 

 

Tabela 2 – Relação das SPIONS com a síntese, DRX: As escolhidas para aditivação no óleo 

mineral 

Potência/ Tempo/ 

Temperatura /Energia total 

Amostras/ Fases/ 

Comportamento 

Tamanho médio 

do Cristalito 

100 W/ 3 min/ 67 °C 

18 KJ 

A10 

Magnetita (Fe3O4) e 

Maghemita (γ-Fe2O3) 

Superparamagnético 

2 nm 

200 W/ 2 min/ 78° C 

27 KJ 

A 23 

Magnetita (Fe3O4) / 

Maghemita (γ-Fe2O3) / 

Cloreto de Amônio 

Superparamagnético 

7 nm 

300 W/ 2 min/95 °C 

36 KJ 

A 33 

Maghemita (γ-Fe2O3) e 

Hematita (α-Fe2O3) 

Superparamagnético 

15 nm 

 

Esses valores médios dos tamanhos dos cristalitos e morfologia serão comprovados e 

ou confrontados através do MET (Microscopia Eletrônica de Transmissão) e aglomeração e 

morfologia também estudados através do SAXS (Small Angle X-ray Scattering - 

Espalhamento de Raio X de Baixo Ângulo) em capítulos posteriores.   
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4 ANÁLISE DA DISPERSÃO DAS SPIONS EM ÓLEO MINERAL 

 

Essa etapa de trabalho visa escolher o dispersante mais apropriado, seja ele o etileno 

glicol ou o tolueno para que, posteriormente a aditivação das SPIONS no óleo mineral, seja a 

mais homogênea e dispersa possível. A avaliação da dispersão foi realizada através de uma 

análise visual e espectroscopia da região do ultravioleta e luz visível (UV-vis). Também foi 

verificado se a adição das nanopartículas ocasionam mudanças na composição química do 

lubrificante. Esta análise foi realizada FTIR (Espectroscopia Vibracional na Região do 

Infravermelho por Transformada de Fourier). A proposta metodológica deste capítulo está 

descrita na Figura 13. 

 

Figura 13 – Etapas para a análise da dispersão 

 

 

4.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1.1 Aditivação e Disperão das Nanopartículas no Óleo Mineral 

 

O método de síntese auxiliada por micro-ondas tem como finalidade utilizar menor 

número de reagentes, rapidez, temperaturas próximas ao do ambiente, minimização da 

quantidade de resíduos e obtenção de nanopartículas bem dispersas e altamente ativas para 

sua aplicação. Mas devido ao tamanho e as propriedades físicas do óxido de ferro, essas 

NPOFs, mesmo sendo recobertas, não dispersam se facilmente no óleo para formar um 

nanofluido. Esse trabalho avaliou duas alternativas para dispersar as nanopartículas em óleo 

sob condições inertes, uma delas no tolueno que é um solvente, que não contém átomos de 

oxigênio na sua estrutura (REINDL, 2008), e o etileno glicol (LAURENT et al., 2008). 

A
n

á
li

se
 d

a
 d

is
p

er
sã

o

1- Aditivação e Dispersão das 
SPIONS no Óleo  Mineral

2- Análise Visual da Dispersão

3- Análise da dispersão e Química 
por FTIR

4-Análise da dispersão  por UV-Vis



65 

 

Associando uma síntese adequada e uma boa dispersão, os métodos físicos de 

preparação permitem uma obtenção de amostras com melhores qualidades das propriedades 

morfológicas, ou seja, propriedades química e física das nanopartículas (VIESCA et al., 2011; 

ARELARO, 2008). 

Após a síntese das nanopartículas, estas foram separadas em dois grupos distintos, as 

nanopartículas recobertas e não recobertas com ácido oleico, e em ambos os grupos as 

nanopartículas foram pesadas obedecendo às concentrações de 0,1 %, 0,2 % e 0,4 %, em 

relação ao peso da base de óleo mineral, para posteriormente investigar a influência deste 

percentual de NPOFs na lubricidade. Esses percentuais tão pequenos foram escolhidos, pois, 

segundo Kalin (2012), apenas uma concentração de 0,1 % em peso já seria o suficiente para 

conceber propriedades tribológicas interessantes, mesmo em condições de lubrificação de 

extrema pressão e antidesgaste.  

As rotas foram traçadas e seguidas para encontrar a melhor forma de dispersar as 

NPOFs no óleo mineral. Estas rotas foram descritas e seguidas da seguinte forma: 

I- As NPOFs apenas recoberta com ácido oleico são misturadas diretamente no 

óleo mineral parafínico a 30 oC; 

II- As NPOFs apenas recoberta com ácido oleico são misturadas diretamente no 

óleo mineral parafínico a 50 oC; 

III- As NPOFs não recobertas e dispersas no tolueno e aditivadas ao óleo mineral 

parafínico; 

IV- As NPOFs recobertas e dispersas no tolueno e aditivadas ao óleo mineral 

parafínico; 

V- As NPOFs não recobertas e dispersas no etileno glicol e aditivadas ao óleo 

mineral parafínico; 

VI- As NPOFs recobertas e dispersas no etileno glicol e aditivadas ao óleo mineral 

parafínico. 

 

Dessa forma, foram testadas essas cinco rotas. A primeira rota foi para aditivação das 

NPOFs no óleo mineral, na ausência do tolueno e do etileno glicol. A agitação térmica do 

lubrificante foi realizada em dois patamares de temperatura (30 °C e 50 °C), agitação essa, 

suficiente para evitar a precipitação das nanopartículas pela ação da força gravitacional 

devido ao seu tamanho e massa muito pequena. A agitação foi realizada através de bastões 

magnéticos durante 6 horas, método adaptado de Leite (2009). 



66 

 

Para as dispersões com o tolueno foi usado 10 mL para 8 mL de óleo e, em seguida, 

misturada por tombamento durante 6 h a 20 °C. Esse processo foi realizado para 

nanopartículas recobertas e não recobertas com ácido oleico, ou seja, nas rotas II e III. Após 

6 h sob agitação, a mistura foi levada à estufa para facilitar a volatilização completa do 

tolueno por 2 h a 60 °C, cujo método foi desenvolvido baseado em estudos de Reindl (2008). 

Seguindo o mesmo procedimento, para as dispersões com o etileno glicol, foram 

usados 7,2 mL de óleo mineral e 0,8 mL de etileno glicol acrescido da quantidade em peso 

adequada de nanopartículas. Esta mistura também foi realizada por bastões magnéticos 

durante 6 horas a 20 °C, não sendo necessária a passagem pela estufa, uma vez que o etileno 

glicol equivale a 10 % da mistura e ficará incorporado ao lubrificante. Para essa mistura, 

também foi feita com nanopartículas não recobertas e recobertas com ácido oleico, ou seja, 

obedecendo às rotas IV e V, cujo método foi adaptado de Laurent et al. (2008). 

O óleo lubrificante utilizado era de base mineral parafínico, cuja caracterização pode 

ser vista na Tabela 3. Já a Figura 14 apresenta uma análise termogravimétrica do mesmo.  

 

Tabela 3 – Óleo base lubrificante 

Óleo/ Parâmetros 
Densidade 

(g/cm3) 

Viscosidade 

(40 - 100ºC) 

Ponto de 

Flash (ºC) 

TGA 

(ºC) 

Indíce de 

Viscosidade 

Mineral Parafínico 0,8474 82,2/ 28,06 176 200 146 

 

Figura 3 – Análise Termogravimétrica do óleo Mineral parafínico 
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A curva da Figura 14 mostra que o óleo mineral puro, acima de 200°C gera vapor de 

água, e acima de 400°C, pode originar metano, etano e dióxido de carbono. A perda de vapor 

de água, desidroxilação e volatilização do óleo mineral, são por volta de 16,95 %, de acordo 
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com Piluski e Hotza (2008). O óleo apresentou a primeira perda mássica entre 150 a 330°C, 

concluindo a perda mássica em 330 °C. 

 

4.1.2 Espectroscopias na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Para identificação dos grupos funcionais presentes, após a síntese via micro-ondas, as 

amostras foram analisadas em um espectrômetro BRUKER, modelo FT-IR VERTEX 70, 

disponível no LAMMEN/UFRN. 

Os espectros foram obtidos sob as seguintes condições:  

• Faixa: 400 – 4400 cm-1;  

• Resolução: 4 cm-1,  

• Número de scans: 16. 

 

4.1.3 Espectroscopia na Região do Ultravioleta e Visível (UV-Vis) 

 

As amostras foram analisadas em um espectrômetro Evolution 60S da 

Thermoscientific, com detector de arranjo de diodos utilizando cubetas de quartzo. As 

análises foram realizadas no Laboratório de Físico-Química do Instituto de Química da 

UFRN. Este ensaio auxiliou na investigação sobre a dispersão das NPOFs aditivadas ao óleo 

mineral e na confirmação do óxido presente. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.2.1 Análises da Dispersão das SPIONS em Óleo Mineral 

 

Como já explanado na revisão da literatura, sabe-se que as nanopartículas 

naturalmente são termodinamicamente instáveis, e, portanto, com tendência de aglomerar. 

Este fenômeno foi observado por MEV, gerando blocos de SPIONS com tamanhos acima da 

escala nanométrica. Essa aglomeração das SPIONS pode alterar as propriedades tribológicas 

do lubrificante, como a redução da lubricidade e o aumento do coeficiente de atrito. 

A dispersão e a estabilidade das SPIONS em óleo mineral parafínico foram analisadas 

quimicamente através do FTIR, visualmente através de observações da evolução da 

decantação das nanopartículas no fluido e de UV-vis.  
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4.2.1.1 Análise Visual da Evolução das Dispersões das Spions no Óleo Lubrificante 

 

As etapas de dispersão e aditivação das SPIONS no óleo tornam-se crítica, pois 

embora a síntese tenha sido feita corretamente, a dispersão deve ser adequada de maneira 

uniforme e homogênea para formar um tribofilme eficiente e eficaz. 

Neste trabalho, conforme descrito anteriormente, no procedimento experimental, seis 

rotas foram experimentadas para alcançar uma boa dispersão e, consequentemente, uma 

aditivação homogênea. As rotas de dispersão experimentadas em base lubrificante mineral 

estão descritas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resultado qualitativo da dispersão das SPIONS no óleo mineral 

Dispersão 
Recoberta - Ácido 

Oleico 
Temperatura Tolueno 

Etileno 

Glicol 

Qualidade da 

Dispersão 

Rota I Sim 30 °C Não Não Ruim 

Rota II Sim 50 °C Não Não Ruim 

Rota III Não 20 °C Não Sim Ruim 

Rota IV Sim 20 °C Não Sim Regular 

Rota V Sim 20 °C Sim Não Ótima 

Rota VI Não 20 °C Sim Não Ruim 

 

Todos os nanofluidos experimentados, conforme rotas descritas foram fotografadas 

imediatamente após o final da dispersão; acondicionados em tubo de ensaio e acompanhados 

diariamente até o final do quinto dia de observação. A Figura 15 mostra a evolução da 

decantação por gravidade das SPIONS no período mencionado. 

Conforme metodologia descrita nas Rotas I e II, cujas SPIONS foram aditivadas ao 

óleo de maneira direta sem nenhum meio dispersivo, apenas recobertas com ácido oleico em 

temperaturas distintas, sob agitação mecânica, logo que a agitação parou, a decantação foi 

quase que imediata. 

Seguindo a Rota V, ao dispersar SPIONS recobertas com ácido oleico no tolueno 

misturado ao óleo, percebeu-se durante a mistura que já havia certo nível de dispersão. Então, 

se decidiu testar a Rota VI, a mistura com as SPIONS sem recobrimento, mas não foi 

conseguido êxito, pois as SPIONS agregaram facilmente. 

Ao dispersar as SPIONS recobertas com ácido oleico no etileno glicol, obedecendo à 

Rota IV, observou-se uma mistura melhor do que no óleo puro, semelhante à dispersão com 

tolueno, mas ao final do 5° dia pode-se observar as SPIONS decantadas por gravidade. 

Também foi testada a dispersão em etileno glicol com SPIONS sem recobrimento, conforme 
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Rota III, havendo bastante agregação e a homogeneização bem pior que no óleo puro com 

SPIONS recobertas. 

 

Figura 15 – Evolução da decantação gravimétrica das SPIONS dispersas em óleo mineral 

durante um período de cinco dias 

 

 

 
 

No primeiro dia, as amostras de SPIONS recobertas com ácido oleico dispersas no 

tolueno e no etileno glicol (Rotas IV e V) se mostraram mais eficiente, mas já ao final do 5° 

dia, apenas a amostra equivalente à Rota V (com SPIONS recobertas e dispersas no tolueno) 

se mostrou mais eficaz. Portanto, a Rota V será escolhida para a dispersão de todas as 

amostras e, em seguida, submetê-las aos ensaios tribológicos sugeridos. 

Definido a partir da observação visual que, para haver dispersão adequada, é preciso 

que as partículas estejam recobertas com ácido oleico e dispersas por um agente que não 

venha comprometer a lubricidade do óleo, pois essas SPIONS sem revestimento possuem 

uma fraca capacidade de dispersão em óleos (CHEM, 2001). Como realizado no experimento, 
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a capacidade de dispersão das SPIONS em solventes orgânicos e óleos lubrificantes pode ser 

melhorada por modificação da superfície com hidrocarbonetos de elevado peso molecular. 

Estudos relatam que nanopartículas metálicas necessitam de uma camada orgânica para 

melhorar a solubilidade no meio dispersivo (HU et al., 2012; LOKTEVA, 2010), nesse caso, 

no óleo, e isto converge com as análises realizadas nesse item, onde tal recobrimento não 

interfere na capacidade de o aditivo exercer seu desempenho como antidesgaste (YANG et 

al., 2012), portanto, não compromete o desempenho tribológico das SPIONS. 

Para comprovar o efeito dispersivo do tolueno em relação ao etileno glicol nas 

SPIONS recobertas, também foram realizados ensaios com FTIR, onde as três melhores 

amostras foram analisadas, em seguida, por UV-vis para serem aditivadas no óleo mineral. 

 

4.2.1.2 Análises da Eficência Dispersiva por FTIR 

 

As análises de FTIR foram conduzidas para identificar as frequências vibracionais e 

suas respectivas atribuições referentes aos grupos funcionais orgânicos e inorgânicos 

presentes nas amostras dos óleos aditivados. A Figura 16 apresenta o espectro no 

infravermelho do óleo mineral para aferição de mudança após serem aditivados. 

 

Figura 16 – Espectro do óleo mineral parafínico puro 
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No espectro da Figura 16 observam-se as bandas de absorção em 2965 cm-1 que são 

atribuídas ao modo de vibração do estiramento Hidrogênio ligado ao Carbono com 
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hibridização sp3, sendo confirmado em 1410 e 1400 cm-1 com a banda de absorção fraca 

característica da deformação -CH3, confirmando a primeira absorção (YAMAURA et al., 

2004), característica da base óleo mineral. O grupo metil está associado às vibrações 

simétricas entre 1377 e 1500 cm-1, conforme descrito por Bosque-Sendra et al. (2012), que 

caracteriza bem os óleos minerais parafínicos. 

As Figuras 17, 18 e 19 apresentam os espectros no infravermelho, os mesmos 

concernem aos óleos aditivados com as diferentes SPIONS, observa-se uma semelhança em 

todos seus espectros, atribuindo-se ao fato de que os óleos foram aditivados com o mesmo 

óxido, embora em fases diferentes. Comparando os espectros dos óleos aditivos (Figuras 17, 

18 e 19) com o óleo mineral puro (Figura 16), percebe-se, aparentemente, que não houve 

variações quanto à presença de grupos funcionais orgânicos. 

 

Figura 17 – Transmitância Relativa do Óleo Mineral comparado com os óleos aditivados 

com SPIONS sintetizadas a 100 W 
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As bandas de absorção em 2965 cm-1, observadas na Figura 17, são atribuídas ao 

modo de vibração do estiramento Hidrogênio ligado a Carbono com hibridização sp3 sendo 

confirmado, em 1410 e 1400 cm-1 com a banda de absorção fraca característica da 

deformação -CH3, confirmando o primeiro (YAMAURA et al., 2004), característica da base 

óleo mineral. Bandas com intensidade intermediária aparecem na região de 1300 a 1500 cm-1, 

sendo provenientes das vibrações de deformação angular das ligações C-H dos grupamentos 

metila (SILVERSTEIN, WEBSTER, e KIEMLE, 2006). 
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Figura 18 – Transmitância Relativa do Óleo Mineral comparado com os óleos aditivados 

com SPIONS sintetizadas a 200 W 
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Figura 19 – Transmitância Relativa do Óleo Mineral comparado com os óleos aditivados 

com SPIONS sintetizadas a 300 W 
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Observa-se, através de todos os espectros expostos neste tópico, que existem grandes 

semelhanças entre os espectros das diferentes amostras sintetizadas em rotas diferentes. Isto 

se deve ao fato que todos os óleos foram aditivados com o mesmo óxido, embora com fases 

diferentes, na qual este ensaio não é sensível. A semelhança do espectro das amostras também 

certifica que a síntese é reprodutível, confirmando a eficiência da síntese escolhida nesta tese. 

Ao analisar os espectros dos óleos aditivados, percebe-se semelhança quanto às bandas 

de absorção entre todos os espectros discutidos, porém, vale salientar a ausência da vibração 



73 

 

do tolueno (Anexo A), indicando que, após a efetiva dispersão das SPIONS no óleo mineral, 

o tolueno foi totalmente volatilizado e com isto foi certificada a excelência no método usado. 

Conforme estudos de Choi, Jung e Kim (2005), quando o tamanho das partículas está 

em escala nanométrica, pode acontecer o efeito de uma contração vibracional, devido à 

diminuição na distância interatômica das nanopartículas que provoca um estiramento nas 

amplitudes de vibração de ligações mais próximas. Isto afeta a intensidade dos espectros do 

FTIR, por isso vê-se (entre 3600 e 4000 cm-1, 2000 e 1500 cm-1 e abaixo de 500 cm-1) o 

desaparecimento das vibrações quando o óleo foi aditivado com as SPIONS. Observa-se 

claramente, nas Figuras 18 e 19, a presença de vibrações marcada nas respectivas regiões do 

espectro e nos fluidos nanoaditivados e a absorção dessas vibrações nas mesmas regiões já 

mencionadas. 

Como os óleos são aditivados com óxido de ferro (substância inorgânica), as vibrações 

referentes a elas aparecem na região de comprimento de onda abaixo de 1000 cm-1. Os 

gráficos de todas as substâncias foram semelhantes, ou seja, se sobrepuseram. Desta forma, 

foi isolado o espectro apenas do óleo mineral parafínico, caracterizado por misturas 

complexas de hidrocarbonetos saturados lineares, e então comparado com uma amostra 

isolada de óleo aditivado. 

Averiguou-se especificamente sobre a região entre 400 cm-1 e 1000 cm-1 uma sutil 

diferença entre o óleo aditivado com SPIONS e o óleo parafínico puro, região provável onde 

os grupos funcionais inorgânicos tendem a aparecer.  

Por esta análise pode-se afirmar que houve efetiva dispersão das SPIONS recobertas 

com ácido oleico e dispersa com tolueno no óleo mineral e nenhuma alteração na composição 

química do óleo mineral. 

 

4.2.1.3 Análises da Eficência Dispersiva por UV-Vis 

 

A possibilidade de manipular o lubrificante e mantê-lo por mais tempo num par 

tribológico, quando se utiliza campo magnético, podendo essas SPIONS ser monitoradas 

através de detectores de absorção de radiação na faixa da luz ultravioleta visível em diferentes 

pontos do sistema (LATHAM e WILLIAMS, 2008). E por isso algumas nanopartículas 

metálicas apresentam propriedades ópticas interessantes, caracterizadas por uma ressonância 

devida a uma oscilação coletiva de elétrons de superfície, decorrente da alta razão 

superfície/volume. Este efeito, conhecido como ressonância plasmon, pode ser visto por uma 
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forte absorção na região do visível, ou seja, o comprimento de onda da banda plasmon é 

fortemente dependente de fatores como tamanho e forma das nanopartículas, bem como do 

meio em que estas se encontram. A espectroscopia UV-vis tem sido muito usada para se obter 

informações qualitativas a respeito de tamanho, forma e dispersão (SERQUEIRA, 2005). 

Para essa análise, primeiramente, as SPIONS foram dispersas com sucesso por duas 

rotas, em etileno glicol e tolueno; em ambos os casos, as SPIONS foram recobertas com ácido 

oleico. As análises através do UV-vis foram realizadas no óleo aditivado com as amostras 

A10, A23 e A33 com 0,2 % de SPIONS, pois acima dessa concentração, há dificuldade na 

leitura, tendo que diluir as amostras. Com a pretensão de concluir e complementar o estudo 

visual, para confirmar o sucesso da dispersão em tolueno, as análises no UV-vis mostram que 

os fluidos contendo SPIONS podem ser detectados e monitorados através dos espectros 

ressonantes com as bandas de plasmon para as partículas na faixa entre 200 a 400 nm, 

confirmado por estudos de Epamino et al. (2011) e Park et al. (2004), observado através da 

Figura 20. 

 

Figura 40 – Espectro de absorção na região do UV-vis dispersas em tolueno e etileno glicol 

no óleo mineral 

 
 

Munkhbayar et al. (2013) e Li et al. (2010) relatam que em relação à intensidade das 

bandas, quanto maior a intensidade dos picos de absorbância, melhor será a dispersão e 

solubilidade das nanopartículas. Dessa forma, o tamanho e agregação de SPIONS podem 

influenciar a interação UV-vis em meio específico e, portanto, os estudos de densidade óptica 

são fundamentais para entender as análises sobre a eficiência da dispersão, indicando que a 

densidade óptica aumenta com a elevação das concentrações das SPIONS, pois o tamanho de 
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partícula determina a distância entre elas numa dispersão, e o tamanho é consequentemente 

influenciado pela dispersão (PANDYA e SINGH, 2015). 

A Figura 21 retrata as amostras A10, A23 e A33, analisadas separadamente quando 

dispersas com tolueno e com etileno glicol, nas quais, para aditivação das nanopartículas no 

óleo base, esperam-se alterações nos picos em razão das duas condições distintas de dispersão 

(PARANI 2003). De maneira mais simples, pode-se afirmar que quanto maior for a absorção 

de luz, mais intenso é o pico, portanto mais bem disperso é o nanofluido, pois existe uma 

distância maior interpartícula sendo confirmada quando comparada através de uma 

sobreposição simples entre as diferentes dispersões para a amostra A1 na Figura 21, e que 

foram idênticos aos resultados das amostras A23 e A33, como já visto na Figura 20. Assim, 

conclui-se que o dispersante mais eficiente é o tolueno, quando comparado ao nanofluido 

disperso com etileno glicol. No caso da dispersão com tolueno, claramente percebe-se um 

deslocamento do pico para comprimento de ondas menores, condizente de um sistema melhor 

disperso com uma distribuição de tamanho de partículas mais estreita (Figura 21). 

 

Figura 21 – Espectro de absorção com filtro na região do UV-vis dispersas em tolueno e 

etileno glicol no óleo mineral 
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Pela forma como as bandas de plasmon se comportam, uma com um pico de menor 

intensidade, seguido de um pico com intensidade maior, ou seja, a formação de um pico 

secundário é formada em comprimentos de onda, isto pode ser resultado da variação na 

morfologia das SPIONS (YESHCHENKO et.al., 2013 e NANOCOMPOSIX, 2016). 
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5 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, DE AGLOMERAÇÃO E MAGNÉTICA 

 

Neste capítulo será apresentado um conjunto de caracterização das três nanopartículas 

selecionadas no Capitulo 3. Destas, o tamanho e morfologia foram analisados por MET 

(Microscopia Eletrônica de Transmissão), o magnetismo por PPMS (Physical Property 

Measurements System) e a aglomeração, quando disperso em óleo, através do Espalhamento 

de Raio X de Baixo Ângulo – SAXS (Small Angle X-ray Scattering). O conhecimento das 

características é fundamental para entender o comportamento tribológico destes SPIONS 

dispersas em óleo mineral. A Figura 22 mostra a sequência metodológica proposta para este 

capítulo. 

 

Figura 225 – Etapas para caracterização do SPIONS selecionadas para os ensaios 

tribológicos 

 

 

5.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

5.1.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Um microscópio eletrônico de transmissão consiste basicamente em uma fonte 

emissora de elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas que controlam o feixe emitido, 

encerrados em uma coluna evacuada com uma pressão cerca de 10-4 Pa. Os METs utilizados 

nesta tese operaram na faixa de tensão convencional de 80 a 200 kV. 

Caracterização 
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nanopartículas 
selecionadas

PPMS

METSAXS
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As análises de MET foram realizadas na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) no Laboratório de Central de Microscopia Eletrônica. O feixe de elétrons foi incidido 

diretamente na amostra em pó. O MET, modelo JEM-2100, mostrado na Figura 23 possui 

uma voltagem de aceleração máxima de 200 kV, magnificação de 2000 X a 1200000 X. A 

resolução de ponto é de 0,23 nm e resolução de linha de 0,14 nm. O estágio goniométrico com 

módulo de inclinação duplo de ± 30º com análise de raios X, sistema EDS (Espectrometria 

por Dispersão de Energia), difração de elétrons e Difração de Feixe Convergente (CBD). Os 

cálculos dos tamanhos das nanopartículas foram feitas através do software Digital Image 

Processing instalado no próprio equipamento. 

 

Figura 6 – MET: JEM-2100 

 

 

5.1.2 Espalhamento de Raios X a Baixo Ângulo (SAXS) 

 

A avaliação estrutural das SPIONS dispersas em óleo mineral foi conduzida por 

análise de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS - comprimento de onda 0,1 a 

0,2 nm). Os óleos aditivados com as amostras A10, A23 e A33 foram dispersas com tolueno, 

para em seguida serem analisadas. Este tipo de análise é um método analítico que pode 

determinar as estruturas das partículas em termos de tamanho médio de partícula e suas 

formas, e também o tamanho dos poros e até a distribuição e a razão entre superfície e volume 

(SILVA, 2015). 

O espalhamento elástico dos raios X através de uma amostra mede a variação da 

distribuição da densidade eletrônica, onde são registradas pequenas variações angulares (0,1 – 

http://lcme.ufsc.br/
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10°). Diferentemente de outros métodos que usam raios X, o espalhamento a baixo ângulo é 

útil para a determinação estrutural em baixa resolução para sistemas que não apresentem 

ordem cristalina de longo alcance (BLAZEK e GILBERT, 2011). 

Para determinação do tamanho das SPIONS e investigação estrutural, utilizou-se uma 

câmera SAXSess (Anton Paar, Áustria), conectada a um tubo gerador de raios-X (PW3830-

PANalytical, Holanda), com radiação de Cu Kα de comprimento de onda de 0,154 nm, 

operando a 40 kV e 50 mA, visto através da Figura 24. 

 

Figura 247 – Equipamento Anton Paar para análises de SAXS 

 

 

As amostras foram fechadas a vácuo em um capilar de quartzo com diâmetro externo 

de 1 nm e espessura de 10 nm. A temperatura das amostras foi controlada por meio de uma 

unidade de amostra termostatizada (TCS 120, Anton Paar). As medidas de intensidade de 

espalhamento foram realizadas em uma placa de imagem (IP), com sistema de detecção de 

ciclone (Perkin Elmer, EUA), e convertidas através do software SAXSQuant (Anton Paar) 

para intensidade unidimensional. 

Nas medidas de espalhamento de luz a baixo ângulo, a distância entre a amostra e o 

detector foi fixada em 700 mm, o que permitiu realizar os experimentos com ângulo de 

espalhamento definido pela Equação 9. Nos ensaios, variou-se a amplitude do vetor de 

espalhamento entre 0,018 a 0,475 Å-1
 e o comprimento de onda do feixe de raios X utilizado 

foi de 1,48 Å. Finalmente, os experimentos foram realizados aplicando uma exposição ao 
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feixe por um período de tempo de 30 minutos para todas as amostras, incluindo o óleo 

mineral puro para determinação das curvas experimentais de espalhamento. 

 

𝑞 =  
4𝜋

𝜆
sen(

𝜃

2
).                         (Eq. 9) 

 

Onde: 

 λ é o comprimento de onda da radiação; 

 θ é o angulo de espalhamento. 

 

Porém, a intensidade de espalhamento I(q), para sistemas de partículas monodispersas 

esféricas ou esferoides de baixa anisometria (razão entre os eixos maior e menor da elipsoide) 

num meio, é geralmente descrita por meio da Equação 10: 

 

𝐼(𝑞) = 𝑛𝑃(𝑞)𝑆(𝑞).                                                                  (Eq. 10) 

 

Onde: 

           n = Densidade numérica de partículas (número de partículas, n, por volume, V); 

          P(q) = fator de forma da partícula; 

          S(q) = Função de interferência entre partículas; 

          q = O vetor de espalhamento. 

 

Assim, pode ser mostrado que a intensidade de espalhamento I(q) está relacionada 

com a função de distância p(r) da partícula. A função p(r) carrega a informação sobre a forma 

do objeto espalhador e sua dimensão máxima, Dmáx, sendo que p(r) = 0 para r = 0 e r = 

Dmáx. Onde a função p(r) é matematicamente ligada ao P(q) pela Equação 11 (SILVA, 2015; 

SCHNABLEGGER e SINGH, 2013; ORTHABER, BERGMANN e GLATTER, 2000; 

GLATTER e KRATKY, 1982). 

 

𝑃(𝑞) = 4𝜋 ∫ 𝑝(𝑟)
𝑠𝑒𝑛𝑞𝑟

𝑞𝑟

∞

0
 𝑑𝑟.                                                                              (Eq. 11) 

 

Deste modo, é possível relacionar a intensidade do espalhamento, I(s) versus o módulo 

do vetor de espalhamento, s, obtendo assim um perfil de espalhamento que será característico 

de cada amostra, demonstrado através do Log I(s) na Figura 25. 
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Figura 25 – Característica de uma mostra pela análise de SAXS: Tamanho, forma, dispersão 

e estrutura atômica 

 
Fonte: Adaptado de SAXIER (2016) 

 

Observando o perfil das curvas de SAXS, pode-se obter por meio do tamanho médio 

da SPION revestida e envolto pela gotícula de óleo, onde a inclinação final em ângulos 

maiores está relacionada com fator forma, P(r), porém cada partícula tem um fator de forma 

característica (FEIGIN e SVERGUN, 1987; SCHNABLEGGER e SINGH, 2013). 

Sobre o tamanho, forma e grau de agregação das partículas, são apresentadas por meio 

de curvas que apresentam o perfil do espalhamento, fornecendo informações (LIPFERT e 

DONIACH, 2007). Essa técnica é exata, não destrutiva e requer pouca amostra, além de ser 

comumente aplicada em análises de coloides, metais, cimentos, na indústria farmacêutica, 

óleos, polímeros plásticos e proteínas (SCHNABLEGGER, 2006). 

 

5.1.3 Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) 

 

Esse ensaio foi realizado em três amostras (A10, A23 e A33), previamente escolhidas 

pelo VSM, MEV e DRX. A análise foi realizada no Laboratório de Caracterização Elétrica e 

Magnética do Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE) da UFRN. O 

equipamento para PPMS (Physical Property Measurements System), observado através da 

Figura 26, é considerado uma plataforma de medidas completa das propriedades físicas dos 

materiais. É um equipamento da marca Quantum Design, que proporciona um novo nível de 

medição devido a sua versatilidade. 
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Figura 26 – PPMS DynaCool do DFTE-UFRN 

 

 

Além das diversas caracterizações, a outra vantagem na utilização do PPMS é que as 

medidas são realizadas com uma pequena quantidade de material e apresenta uma interface de 

fácil manuseio que possibilita a análise dos dados durante o processo de caracterização. 

Este equipamento constitui-se por diversos módulos capazes de efetivar medições de 

propriedades elétricas, de transporte, magnéticas e térmicas, as quais são essenciais na 

caracterização de novos materiais e dispositivos. São possíveis medições de susceptibilidade 

magnética AC e DC em função da temperatura entre 0,3 K < T < 1000 K e sob a presença de 

campos magnéticos de até 9 Tesla. Medidas também de resistividade AC e DC, efeito Hall, 

calor específico e efeito Seeback, em função da temperatura entre 0,3 K < T < 400 K e 

também sob campos magnéticos de até 9 Tesla (QUANTUM DESIGN, 2016). 

A unidade de base do PPMS consiste em um criostato com uma bobina magnética 

supercondutora. As diferentes opções de medição resultam da utilização de diferentes insertos 

de medição ou suportes de amostra (Figura 27) e ativação do modo de software 

correspondente. A técnica de caracterização é dependente da medição da magnetização em 

função da temperatura ou campo externo aplicado (ciclo de histerese). O primeiro 

procedimento é geralmente feito seguindo protocolos de medição de magnetização de 

resfriamento zero (ZFC) e campo de refrigeração (FC), que indicam a temperatura média de 

bloqueio e também fornecem informações sobre a distribuição de tamanho de partícula. 

O usuário pode controlar automaticamente com a interface Visual Basic integrada no 

software de controle MultiVu baseado no Windows ou controlando programas externos como 

Visual C ++, Delphi ou Visual Basic. 
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Figura 27 – Estrutura do equipamento do PPMS 

 
Fonte: Adaptada de QUANTUM DESIGN (2016) 

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.2.1 TAMANHO E MORFOLOGIA 

 

Nas imagens de campo escuro, observa-se a presença de spots, ou seja, pontos mais 

intensos, que estão enumerados como 1 e 2 na Figura 28. Por isso é possível afirmar que este 

material é policristalino, principalmente as amostras A23 e A33, pois apresenta círculos 

concêntricos referentes a planos cristalográficos, onde os círculos definem o padrão para 

caracterizar os materiais como policristalinos (KUMAR, 2009). A amostra A10, por ter 

cristais bastante pequenos e, portanto, tende a ser menos cristalina que as SPIONS maiores. 

 

Figura 28 – Imagens dos círculos concêntricos através do MET. (a) Amostra A10, (b) 

Amostra A23 e (c) Amostra A33 

(a) Amostra A10 (b) Amostra A23 (c) Amostra A33 
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Quanto às imagens de campo claro, são obtidas de maneira direta de todas as amostras, 

conforme observado através das Figuras 29, 30 e 31. Essas imagens se referem a um conjunto 

de grãos, que a partir destes, foram realizadas as medidas de difração de elétrons. 

 

Figura 29 – Imagens de MET da Amostra A10. (a) Escala de 200 nm, (b) Escala de 20 nm e 

(c) Escala de 5 nm 

  

 

 

As SPIONS A10 obtiveram a menor faixa de tamanho dentre as três amostras 

analizadas, e condizente com o tamanho calculado principalmente pelo DRX. Na Figura 29 

observa-se uma estreita distribuição no tamanho, com morfologia circular bem definida. A 

Figura 29c evidencia a formação de pelo menos duas fases com diferentes direções 

cristalográficas. 

Assim como as SPIONS A10, as SPIONS A23, observadas nas Figuras 30, tem-se 

uma boa regularidade, ou seja, boa cristalinidade e também estreita distribuição do tamanho, 

condizente com os cálculos apresentados por DRX. Nesta também mostra fases distintas, 

observada pela diferença entre as cores, sendo sempre uma primeira fase formada no centro 

a-Amostra A10 b-Amostra A10 

c-Amostra A10 
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em maior quantidade e uma segunda fase se formando ao redor, fruto provável da oxidação 

imediata após síntese das SPIONS, como já discutido no tópico sobre oxidação. 

 

Figura 30 – Imagens de MET da Amostra A23. (a) Escala de 100 nm, (b) Escala de 50 nm e 

(c) Escala de 5 nm 

  

 

 

Através da Figura 31, é possível ver nanopartículas da ordem de 50 nm em uma escala 

de 200 nm, que se tornaram mais densos e formando uma fase distinta das outras 

nanopartículas menores, menos densas e mais claras da ordem de 2 a 15 nm, pode-se 

confirmar a presença de grãos menores ao redor do grão maior. Isto se torna mais nítido na 

Figura 31b. Nesta Figura o grão maior apresenta uma estrutura hexagonal, bem cristalino, 

onde é possível observar planos cristalográficos. Nas imagens b e c observa-se a presença de 

vários grãos menores, onde é possível determinar o tamanho médio do cristal. 

 

a-Amostra A23 b-Amostra A 23

33 

c-Amostra A23 
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Figura 31 – Imagens de MET da Amostra A3. (a) Escala de 200 nm, (b) Escala de 50 nm e 

(c) Escala de 5 nm 

  

 

 

A Figura 31b é uma aproximação da Figura 31a na escala de 50 nm, onde é possível 

identificar com clareza a NP de aproximadamente 50 nm, que a imagem revela uma 

morfologia distinta da esférica, rodeada por nanopartículas bem menores com distribuição 

mais uniforme e morfologia esférica com tamanho na ordem de 2 a 10 nm. A Figura 31c na 

escala de 5 nm mostra a superfície das duas fases, a mais escura e mais clara, evidenciando a 

existência predominante de monodomínio (GUIMARÃES, 2000; NADAI e KNOBEL, 2010). 

Os resultados de tamanho das SPIONS, medidos pelos métodos apresentados nesse 

capítulo, indicam que a síntese assistida por micro-ondas tem a capacidade de controlar o 

tamanho da partícula através da manipulação dos parâmetros envolvidos durante a síntese 

(JAMIL et al., 2008). 

Rybakov et al. (2008) sugerem que a manipulação de parâmetros da síntese de micro-

ondas pode reduzir o tamanho das partículas e aumentar a uniformidade dos materiais, 

justificados pelo maior enriquecimento de superfície devido ao movimento térmico das 

a-Amostra A33 b-Amostra A33 

c-Amostra A33 
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moléculas líquidas no campo de radiação de micro-ondas. Por conseguinte, o aumento na 

síntese de energia pode fornecer partículas mais homogêneas. 

Apesar da síntese das SPIONS ser via micro-ondas e alguns autores como Alves et al. 

(2013), Wang et al. (2002), e Rejith e Krishnan (2013) terem obtidos nanopartículas de óxido 

de cobre de tamanhos abaixo de 20 nm com potência entre 300 a 800 W, também reproduzido 

neste trabalho, as SPIONS A33 apresentaram certa disparidade no tamanho e morfologia 

observados através da Figura 31, esse efeito poderá ser refletido no início do ensaio de 

lubricidade, running in, ou seja, possíveis quebras de SPIONS maiores que pode ser refletida 

nas caracterizações de desgaste da superfície ensaiada. Contudo, como já descrito, as amostras 

A10 e A33 mostram boa uniformidade quanto ao tamanho e morfologia. 

A Tabela 5 faz uma comparação da média do tamanho das SPIONS, pelos cálculos de 

DRX e o tamanho obtido através das imagens de MET. 

 

Tabela 5 - Tamanho médio das SPIONS calculados por DRX e MET 

Potência/Tempo/ 

Temperatura 
Descrição das Amostras 

Tamanho Médio 

das SPIONS   

DRX 

Tamanho Médio 

das SPIONS  

MET 

100 W 

3 min/ 67 °C 

A10 

Magnetita / Maghemita 2 nm 4 - 5 nm 

200 W 

2 min/78 °C 

A 33 

Magnetita/ Maghemita / 

Cloreto de Amônio 
7 nm 7,5 - 10 nm 

300 W 

2 min/ 95 °C  

A 23 

Maghemita/ Hematita 15 nm 8 - 15  nm 

 

As medidas realizadas por DRX e MET foram feitas nas SPIONS sem recobrimento e 

na forma pulverizada sem recobrimento, por isso os valores médios das SPIONS obtidos por 

DRX e MET foram bem próximos, mostrando a eficiência de um método bem mais barato e 

acessível para cálculo de tamanho com o DRX. No entanto, deixa apenas a desejar na precisão 

sobre a morfologia, sendo que o DRX varre toda a área amostral das SPIONS pulverizadas, 

enquanto que no MET, a área de amostragem é menor, tornando a análise bastante confiável. 

A média do tamanho das SPIONS nas três amostras calculadas ficou abaixo de 15 nm, 

reforçando o fenômeno de monodomínio, sendo estas nanopartículas indubitavelmente 

superparamagnéticos. 
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5.1.4 Aglomeração das SPIONs em Óleo Mineral 

 

Este ensaio de SAXS, além de mensurar a aglomeração das nanopartículas, permite 

avaliar tamanho da nanopartícula recoberta com ácido oleico envolto pela gotícula de óleo e a 

forma geométrica. Através do espalhamento de luz, o volume hidrodinâmico das 

nanopartículas que foi convertido em raio de giração. O raio de giração corresponde à 

distância entre o centro de gravidade e a superfície da esfera, onde se verifica o tamanho 

médio das amostras (SCHNABLEGGER, 2006). 

Através das equações de tamanho, realizado pelo SAXS, podem ser extraídas medidas 

simuladas, para entender melhor sobre o tipo de aglomerado que essas SPIONS formam. Pelo 

programa de simulação do software Data Analysis ATSAS 2.7.2 (EMBL, 2016), obteveram-

se as imagens das nanopartículas na forma aglomerada. Os resultados da avaliação do ensaio 

através do SAXS podem ser observados com mais clareza a partir da Figura 32, que apresenta 

o resultado da análise da amostra classificada como A10. 

 

Figura 32 – Cálculo do tamanho máximo, mínimo e médio pela Equação de Guinier, o fator 

de forma p(r) e o aglomerado equivalente a Amostra A10 

 

 

 

Vale ressaltar que a intensidade de espalhamento I(q) está relacionada com a função 

de distância p(r) da partícula. A função p(r) carrega a informação sobre a forma do objeto 

espalhador e sua dimensão máxima, Dmáx, sendo que p(r) = 0 para r = 0 e r = Dmáx. Onde a 

função p(r) é matematicamente ligada ao P(q) pela Equação 11, que é válida para a análise 

das três amostras analisadas. 

Para a amostra A10, conforme observado na Figura 32, os valores máximos 

encontrados para as SPIONS foi de 27,26 nm, variando de aproximadamente 5 nm (menor 

tamanho) a maior tamanho Dmáx = 27, 26 nm e tamanho médio 9,94 nm. Ressaltando que 

este valor médio é da SPION já recoberta com ácido oleico, sendo a medida do cristalito 

somado ao tamanho do recobrimento pelo ácido oleico. 
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Quanto à aglomeração das SPIONS, sabe-se que devido ao tamanho e da grande área 

de contato, existe certa facilidade para que a aglomeração ocorra. O tipo de aglomerado das 

SPIONS depende da forma, tamanho e distância interatômica, além, obviamente do meio 

dispersivo. 

Na Figura 33, faz-se a análise da amostra A23, onde se verifica os mesmos parâmetros 

da amostra A33 quanto à morfologia (tendência esférica, conforme também já consolidado 

através do MET), porém o tamanho máximo detectado pelo método foi de 45,48 nm, e o 

tamanho médio fixou-se em torno de 14,17 nm. 

 

Figura 33 – Cálculo do tamanho máximo, mínimo e médio pela Equação de Guinier, o fator 

de forma p(r) e o aglomerado equivalente a Amostra A23 

 

 

 

Na Figura 34, observa-se o tamanho médio, mínimo e máximo das SPIONS da 

amostra A33. Foi possível detectar nanopartículas com Dmáx de 51,98 nm, e a média ficou 

em torno de 15,87 nm, havendo SPIONS de tamanho menor que do valor médio. 

 

Figura 34 – Cálculo do tamanho máximo, mínimo e médio pela Equação de Guinier, o fator 

de forma p(r) e o e o aglomerado equivalente a Amostra A33 
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Percebe-se através das Figuras 32 a 34, que quão menor é a média do tamanho das 

SPIONS, maior é a facilidade em se aglomerarem. Após simulação com 10 ciclos do 

programa ATSAS 2.7.2, na amostra A10 formou maior aglomerado e A33 menor aglomerado, 

devido ao tamanho de cada uma delas; já a amostra A23 aglomerou-se mais que a amostra 

A10 e menos que a amostra A23, por ter tamanho médio intermediário entre as outras duas 

amostras, como ocorrido nos trabalhos de Russier, Petit e Pileni (2003) e Allia et al. (2001). 

A aglomeração das nanopartículas pode ser explicada pelo aumento da energia de 

superfície nestes materiais, quanto menor elas forem. Uma forma de amenizar a aglomeração 

das nanopartículas é utilizando um agente dispersante ou tratando a superfície do material por 

meio de um encapsulamento, como foi feito com essas amostras em questão, com ácido oleico 

e funcionalizando o material para uma dispersão específica com tolueno. Tais métodos evitam 

ou diminuem a aglomeração das nanopartículas através de um mecanismo de repulsão 

eletrostáticas e/ou impedimento estérico (HU et al., 2012; LOKTEVA, 2010; CHEM, 2001). 

Estudar e prever o tipo de aglomerado que se forma é importante, pela possibilidade 

de causar impacto nos ensaios tribológicos, pois pode funcionar como terceiro corpo. Então é 

fundamental para um nano aditivo ser incorporado no óleo de forma prévia e fazer a escolha 

certa do tamanho e forma, para que melhore o efeito da lubrificação. 

Para complementar o estudo via SAXS, na Tabela 6 há um comparativo entre os 

tamanhos das SPIONS calculados por DRX, MET e por SAXS. A diferença entre as medidas 

está no fato de que os ensaios realizados nas amostras por MET e DRX, as mesmas estavam 

sem recobrimento e a seco, e na análise do SAXS, as SPIONS estavam recobertas e imersas 

em uma gotícula, por isso apresentaram tamanho médio maior (OLIVEIRA, 2011; 

LANGEVIN et al., 2004; PAPINI, 2006). 

Nenhuma técnica está mais correta que outra, mas se complementam, então deve-se 

ponderar diversos fatores como: compreender que são diferentes equipamentos e que se 

baseiam em princípios físicos diferentes de medição de tamanho, acarretando em possíveis 

diferenças nos resultados. Porém, mesmo quando se utilizam equipamentos com mesmos 

princípios físicos, os algoritmos e componentes internos variam conforme cada fabricante, 

trazendo discrepâncias no tamanho medido. Por isso, a comparação entre os resultados de 

tamanho e distribuição de tamanhos por diferentes equipamentos deve ser regida com cautela, 

até mesmo considerando a espessura do encapsulamento medido no ensaio de SAXS, o que 

não foi medido nos demais ensaios. Portanto, quanto aos tamanhos verificados nesses itens, 

pode-se ressaltar que os valores são coerentes segundo as técnicas e metodologias aplicadas. 
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Tabela 6 – Tamanho comparativo das SPIONS: DRX , MET e SAXS/ 

Potência/ 

Tempo 

Temperatura 

Descrição das 

Amostras 

Tamanho Médio 

das SPIONS            

DRX – SEM 

Recobrimento 

Tamanho Médio 

das SPIONS           

MET – SEM 

Recobrimento 

Tamanho Médio 

das SPIONS    

SAXS – COM 

Recobrimento 

100 W 

3 min./ 67 °C 

A10 

Magnetita / 

Maghemita 
2 nm 4 - 5 nm 9,94 nm 

200 W 

2 min./ 78 °C 

A 23 

Magnetita / 

Maghemita / 

Cloreto de Amônio 

7 nm 7,5 - 10 nm 14,17 nm 

300 W 

2 min./ 95 °C 

A 33 

Maghemita / 

Hematita 
15 nm 8 - 15 nm 15,87 nm 

 

5.2.3 CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA  

 

As amostras selecionadas no Capítulo 3 foram submetidas à caracterização por PPMS, 

o que permitiu comprovar as propriedades e o comportamento magnético das nanopartículas 

de óxido de ferro. Os resultados da caracterização magnética foram obtidos com o Physical 

Property Measurements System (PPMS). A partir deste ensaio, pode-se plotar as curvas de M 

(Magnetização) x H (Influência do campo magnético aplicado) para temperaturas de 5, 25, 40, 

50, 100, 200 e 300 K, com valores de campo magnético máximo de 70 kOe ou 7 T. 

Os ciclos de momento magnético denominado de “m” por um campo magnético “H” 

foram obtidos para as nanopartículas da amostra A10, A23 e A33 nas temperaturas de 5 K e 

300 K (Figura 35), ou seja, as curvas FC (Resfriamento com campo magnético aplicado) e 

ZFC (Resfriamento em campo Nulo), foram obtidas com a temperatura variando conforme 

valores supracitados, enquanto que a curva FC foi construída considerando um campo 

magnético de 100 Oe. 

Nos gráficos da Figura 35, a temperatura de bloqueio (TB) corresponde à temperatura 

onde se localiza o máximo na curva ZFC, e temperatura de irreversibilidade (Tirr), que é o 

ponto no qual há a separação das curvas FC e ZFC. Quando consideradas as curvas de M x H, 

abaixo de TB, elas apresentam campo coercivo (valor de campo no qual a magnetização é 

igual a zero) maior que as curvas obtidas acima de TB, bem como é verificada uma drástica 

variação da susceptibilidade magnética (derivada de M em relação a H) quando a temperatura 

muda de um valor abaixo para acima de TB (BEDANTA e KLEEMANN, 2009). 
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Figura 35 – Coluna A: a1, a2 e a3 (M x H) e Coluna B: b1, b2 e b3 (M x T) 
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Amostra A33 

-75000 -50000 -25000 0 25000 50000 75000

-15

-10

-5

0

5

10

15
 5 K

 25 K

 40 K

 50 K

 100 k

 200 K

 300 K

M
, 
e
m

u
/g

H, Oe

a3 

0 50 100 150 200 250 300

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040
 ZFC

 FC

M
, 
e
m

u
/g

Temperatura, K

T
IRR

 ~ 65 K

T
B
 ~ 49 K

b3 

 

Abaixo de TB, elas passam a ser ferrimagnéticos, devido à composição das mesmas, 

as quais são confirmadas através das curvas de magnetização, M x H. (KNOBEL et al., 2008; 

CHILDRESS e CHIEN, 1991; DORMANN, FIORANI e TRONC, 1997). Ainda de acordo a 
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Figura 35, a coercividade das amostras A10, A23 e A33 diminuiu com um aumento da 

temperatura. Além disso, observa-se uma coercividade de algumas dezenas de Oe à 

temperatura ambiente de 300 K em ambas as amostras. Essas pequenas forças coercitivas 

implicam que tem-se partículas ferromagnéticas magneticamente macias e/ou que tem-se 

partículas superparamagnéticas interagentes e bloqueadas nessa temperatura (CULLITY e 

GRAHAM, 2009). 

Quanto às medidas FC e ZFC, elas indicam que todas as amostras (A10, A23 e A33) 

vistas na Figura 35, têm comportamento superparamagnético em temperatura ambiente, 

aproximadamente 300 K. É importante salientar que provando o comportamento 

superparamagnético das SPIONS, por fim, pode-se consolidar o tamanho nanométrico, com 

média geral abaixo de 15 nm (Havendo cristais um pouco maiores e outros bem menores), 

variando de acordo com cada amostra estudada (GAO, GU e XU, 2009; CULLITY e 

GRAHAM, 2009; BEDANTA e KLEEMANN, 2009; KNOBEL et al, 2008; DORMANN et 

al., 1998; RESPAUD et al., 1998; LOPEZ et al.,1998; CHILDRESS e CHIEN, 1991). 

As nanopartículas de óxido de ferro com tamanho na escala nanométrica, variando de 

4 a 15 nm, apresentam o fenômeno denominado supermagnetismo, conforme os vários 

autores citados no parágrafo anterior, mostrado através dos gráficos obtidos pelo PPMS. Este 

fenômeno está relacionado com o comportamento de momento magnético de uma molécula 

paramagnética isolada. O momento magnético da molécula isolada, submetida à ação de um 

campo magnético externo, é orientado paralelamente ao campo magnético externo. No 

entanto, a dinâmica do movimento de precessão do momento magnético em relação ao eixo 

de fácil magnetização preenche os vários ângulos de orientação (0 a 180°). Para uma partícula 

magnética monodomínio, o fenômeno do superparamagnetismo ocorre abaixo da temperatura 

de Curie e é decorrente da contribuição dos momentos magnéticos das moléculas constituintes 

para o momento magnético resultante da partícula. Isto confere à partícula com pequena 

dimensão um efeito superparamagnético (CULLITY e GRAHAM, 2009; BEDANTA e 

KLEEMANN, 2009). 

Nos próximos capítulos será estudado o comportamento tribológico dessas SPIONS 

como aditivos para lubrificantes na presença e ausência de um campo magnético fixo e 

conhecido. 
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6 ENSAIOS TRIBOLÓGICOS: INFLUÊNCIA DO CAMPO MAGNÉTICO NO 

COEFICIENTE DE ATRITO E DESGASTE 

 

Neste capítulo é estudado o comportamento das SPIONS como aditivos em 

lubrificantes num sistema tribológico. Algumas características importantes no desempenho 

tribologico das SPIONS estão listadas na Tabela 7. Foram realizados ensaios de contato com 

movimento alternado com a presença e ausência de um campo magnético com o intuíto de 

avaliar o efeito deste campo na ação das SPIONS. 

 

Tabela 7 – SPIONS selecionadas para usos como aditivos em lubrificantes 

Potência/ Tempo/ 

Temperatura 
Descrição das Amostras 

Tamanho Médio 

do Cristalito 

100 W/ 3 min/ 67 °C 
A10 

Magnetita (Fe3O4) e Maghemita (γ-Fe2O3) 
2 nm 

200 W/ 2 min/ 78 °C 

A 23 

Magnetita (Fe3O4) / Maghemita (γ-Fe2O3)/ 

Cloreto de Amônio 

7 nm 

300 W/ 2 min/ 95 °C A 33 

Maghemita (γ-Fe2O3) e Hematita (α-Fe2O3) 

15 nm 

 

As avaliações dos lubrificantes aditivados com SPIONs para fins de comparação 

foram realizadas em equipamento tribológico pelo métoto HFRR (Bancada de Ensaio de 

Movimento Alternado sob Alta Frequência – High Frequency Reciprocating Test Rig), 

conforme é observado na Figura 36, juntamente com a organização metodológica seguida. 

 

Figura 36 – Sequência Metodológica para avaliação Tribológica no HFRR 

 

 

Ensaio de Coeficiente de 
Atrito e Desgaste  com 

Campo Magnético Nulo

Ensaio de Coeficiente de 
Atrito e Desgaste com 
Campo Magnético > 0

Comparação entre os 
lubrificantes aditivados 

e os comerciais
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Este equipamento (Figura 35) contém várias sondas que devem ser calibradas, como: 

LVDT (Transformador Diferencial Linear Variável), o transdutor de força da unidade 

mecânica, a resistência elétrica do contato, sensor detector de temperatura de 0 a 62 °C, e o 

sensor de checagem de comprimento de deslizamento do LVDT. Estes ensaios foram 

realizados no laboratório do Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural (GET) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

6.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Todos os ensaios tribológicos foram realizados aplicando-se os mesmos parâmetros de 

entrada, observando-se apenas a influência do campo magnético. Na primeira condição de 

ensaios foi realizada sem influência de campo magnético externo e a segunda condição sofreu 

a ação de um campo magnético fixo e não nulo. 

Os ensaios foram realizados em triplicata no tribômetro HFRR consistindo no 

deslizamento de uma esfera sobre um disco plano em regime de lubrificação limítrofe. O 

sistema é submerso no nanofluido. O volume de nanofluido lubrificante usado é de 2,0 ± 

0,2 mL e mantido a uma temperatuta constante de 50 °C durante o ensaio. A temperatura do 

sistema é medida a 1,7 mm do contato entre a esfera e o disco. Para tanto, uma carga normal 

de 10 N é aplicada sobre a esfera contra o disco, a qual se desloca alternadamente num curso 

de 1,00 ± 0,02 mm sob uma freqüênciade de 20 ± 1 Hz durante 90 min. de ensaio. Na 

Figura 37 é detalhado um esquema de funcionamento da unidade mecânica do HFRR. 

 

Figura 37 – Configuração esquemática da unidade mecânica HFRR 

 
Fonte: Farias (2011). 
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Para investigar a influência do campo magnético na condição no ensaio, foi necessário 

efetuar algumas alterações que consistiram no uso de esferas de vidro e no uso de porta-

amostra (suporte do disco) do equipamento HFRR com maior profundidade. Sendo assim, 

para possibilitar a geração de um campo de um magnético constante e fixo durante o ensaio, 

foram usados uma esfera de vidro e um disco plano de neodímio (3 mm de espessura por 

10 mm de diâmetro). Este disco foi acoplado no suporte do disco e, sobre o disco de 

neodímio, um disco de aço AISI 52100 (1 mm de espessura e 10 mm de diâmetro) foi 

posicionado, conforme ilustrado na Figura 38. Tal configuração proporcionou a geração de 

um campo magnético fixo. Para os ensaios realizados sem influência do campo magnético, 

usou-se apenas discos de aço AISI 52100 medindo 3 mm de espessura e 10 mm de diâmetro. 

 

Figura 38 – Porta amostra, esfera de vidro, disco de aço sobre o disco de neodímio 

 

 

A preparação dos pares tribológicos consistiu do torneamento para obtenção dos 

discos de aço AISI 52100 e acabamento superficial por lixamento (#200, #400, #600, #1200) 

e polimento com solução aquosa de alumina (ø =1 µm). Após o término desta etapa, os corpos 

de prova foram limpos através de banho ultrassônico em álcool isopropílico ou acetona 

durante 10 min. Em seguida, os discos foram secos com um fluxo de ar quente e, por fim, 

pesados em balança analítica com resolução de 0,1 mg. As esferas de vidro e dos discos 

planos de neodímio adquiridos comercialmente apresentaram superfície polida. 

O par tribológico (esfera-disco) foi colocado nos respectivos suportes do HFRR. A 

esfera de vidro foi fixada ao suporte utilizando um parafuso para impedir movimentos 

orbitais; de maneira similar, o disco foi preso ao porta-amostra do HFRR por dois parafusos 

idênticos colocados diametralmente opostos; depois o termopar foi inserido no orifício pré-

determinado no porta amostra do disco; em seguida a carga máxima foi aplicada. 

Durante o ensaio foi medido basicamente o coeficiente de atrito. Finalizado o ensaio, 

realizou-se a limpeza dos corpos de prova e depois foi medido o tamanho da escara 
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desgastada no disco de aço por MEV. As escaras nas superfícies das esferas de vidro não 

foram avaliadas, pois o microscópio óptico não continha lentes apropriadas para examinar 

superfícies deste tipo de material. 

 

6.1.1 Identificação e Caracterização dos Corpos de Prova do HFRR 

 

Os ensaios realizados em tréplicas e em duas condições quanto à exposição do 

nanofluido ao campo magnético, podem ser descritos da seguinte maneira: 

Condição I: Campo Magnético Nulo – Par tribológico composto pelo disco de aço 

52100 com superfície polida, e a esfera de vidro borossilicato. 

Condição II: Campo Magnético Não Nulo – Par tribológico composto pelo disco de 

aço 52100 com superfície polida, e a esfera de vidro borossilicato, sob influência de um 

campo magnético fixo proveniente do disco de neodímio acoplado sob o disco de aço. 

A esfera é constituída de vidro de borossilicato silicato com dureza na faixa de 570 a 

750 HV de 6,0 mm de diâmetro. Essa esfera de vidro borossilicato foi escolhida por ser muito 

resistente à corrosão química, ter coeficiente de expansão térmica baixo (um terço do 

coeficiente do vidro de soda-cal, ainda que seis vezes o da sílica fundida). Esta família de 

vidros tem uma enorme gama de usos em refratários, laboratórios, lâmpadas e ainda é muito 

resistente ao fogo, aumentando a resistência ao impacto e baixando o coeficiente de expansão. 

Quanto ao disco de aço AISI 52100 não tratados (190 – 210 HV), a sua composição, segundo 

a ASTM A295 (1998) é de: Cromo (1,30 a 1,60 %), Carbono (0,98 a 1,10 %), Manganês 

(0,25 e 0,35), Silício (0,15 a 0,35) e o máximo de 0,025 % de Enxofre. 

Para o mesmo ensaio com um campo magnético externo diferente de zero, usou-se o 

mesmo par tribológico (esfera de vidro borossilicato e disco de aço AISI 52100), porém o 

disco de neodímio (espessura de 3 mm) foi acoplado abaixo do disco de aço AISI 52100 

(espessura de 1 mm), ambos com mesmo diâmetro. Para tal foi feito um porta amostra maior 

que o porta-amostra original com um 1 mm de profundidade, totalizando 4 mm de 

profundidade, não interferindo na integridade do equipamento, conforme visto na Figura 39, e 

já explanado também através da Figura 38. 

O disco de Neodímio é composto de (Nd), Ferro (Fe) e Boro (B), por isso também 

denominados simplesmente de NdFeB, cuja fórmula química exata é Nd2Fe14B, revestido 

com uma camada polida de níquel e óxido de níquel, afim de evitar a oxidação do NdFeB. 
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Figura 39 – Desenho do porta amostra com a profundidade alterada (mm) para ensaio com 

campo magnético fixo 

 
 

O disco de Neodímio foi escolhido por fornecer um campo magnético forte e 

constante, e por ser já bastante utilizado em pesquisas científicas, na indústria e na medicina 

(WEBER, 1990; MONCORGÉ et al., 1997; WEBER, 1985; FERNÁNDEZ, BALDA e 

ARRIANDIAGA, 1994; GELSKEY et al., 1998). Dispositivos ópticos são constituídos por 

Neodímio devido às propriedades físicas que possui como faixa de comprimento de onda de 

trabalho na emissão e absorção óptica e facilidade de operação à temperatura ambiente 

(WEBER, 1990). Com isso, íons de Neodímio são empregados em amplificadores ópticos em 

fibras ópticas e como elementos ativos para lasers (SERQUEIRA, 2005). 

Os ímãs de NdFeB são produzidos através da compactação de ligas metálicas 

pulverizadas e depois são sinterizados sob ação de um forte campo magnético, o qual orienta 

os grãos internos. Possuem as melhores propriedades de todos os ímãs existentes e uma 

incrível relação indução magnética/peso. 

As informações sobre alguns parâmetros dos discos de Neodímio foram fornecidas 

pelo fabricante:  

- Densidade: 7,4 a 7,6 g/cm3; 

- Resistência Elétrica (R): 1,4 - 1,6 μΩ m; 

- Dureza: 570 HV; 

- Máxima temperatura de trabalho: 180 °C; 

- Remanência (Br): de 10,4 KG a 14,6 KG; 

- Coercitividade normal (HcB): de 9.800 Oe a 12200 Oe; 
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- Coercividade intrínseca (HcJ): de 11000 Oe a 30000 Oe; 

- Máxima Produção Energética (BHmax): de 26 MGOe a 51 MGOe. 

 

Todos os componentes do ímã são compatíveis com a norma RoHS, mantidos dentro 

de um nível de atoxicidade. 

Além da ficha técnica, esses discos de Neodímio foram caracterizados por Difração de 

Raios X (Figura 40), Fluorescência de Raio X no NUPPRAR (Núcleo de Processamento 

Primário e Reuso de Água e Produzida e Reuso) da UFRN, Microdureza e Molhabilidade no 

laboratório no GET e Medidas do Campo Magnético no Laboratório do Departamento de 

Física da UFRN. Os resultados podem ser observados nos tópicos seguintes. 

 

6.1.1.1 Difração de Raios X do Disco de Neodímio Revestido com Níquel (JCPDS: 4-850 e 

65-6920 de Niquel e Óxido de Níquel) 

 

Figura 40 – Difratograma do disco de Neodímio revestido com Níquel e óxido de Níquel 

 
 

6.1.1.2 FRX – Fluorescência de Raios X 

 

A espectrometria por fluorescência de raios X (FRX) corresponde a uma técnica 

analítica multi elementar para determinação de composição química de diversos materiais, 

sendo largamente utilizada em materiais geológicos como rochas, solos e sedimentos. 
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Segundo Dutra e Gomes (1984), a técnica de FRX é capaz de realizar análises qualitativas e 

quantitativas, além de possuir uma ampla capacidade de detecção, cobrindo um número 

considerável de elementos em concentrações que variam de alguns ppm a 100%. 

O resultado dessa análise no disco de neodímio está descrito através da Tabela 8, o 

qual comprova as informações contidas na ficha técnica do fabricante ao descrever que o 

disco é revestido com níquel. 

 

Tabela 82 – Resultado do ensaio de FRX para o disco de Neodímio 

Elemento Químico Resultado da Quantidade Encontrado 

Ni 78,1526 % 

Fe 14,9562 % 

Nd 3,0120 % 

Gd 1,7369 % 

Pr 0,6823 % 

Eu 0,4879 % 

Er 0,4784 % 

S 0,3408 % 

I 0,1530 % 

 

6.1.1.3 Microdureza 

 

A microdureza foi realizada no aparelho Microdurômetro Digital MV2000A com sete 

medidas por amostra. Este ensaio consiste na indentação por penetrador, talhado em diamante, 

que tem a forma de uma pirâmide de base quadrangular, sendo o ângulo entre as faces opostas 

de 136°. 

O resultado desse ensaio para o disco de neodímio revestido com óxido de níquel foi 

de 690 a 790 HV, compatível com os dados da ficha técnica fornecida pelo fabricante. 

 

6.1.1.4 Campo Magnético 

 

O valor da medida do campo magnético de apenas um disco é estimado em 2,5 KG no 

polo. As medidas do campo magnético foram realizadas no Laboratório do Departamento de 

Física da UFRN, e a atuação do campo sobre a amostra de aço com o lubrificante aditivado 

com as SPIONS, podendo ser melhor entendido através da Figura 41. 
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Figura 41 – Esquema da atuação do campo magnético durante o ensaio de HFRR 

 
 

6.1.2 Cálculos do Contato de Hertz para o Ensaio do HFRR 

 

A pressão de contato de Hertz está relacionada com os regimes de lubrificação. Para 

lubrificação limítrofe, a pressão considerada como de contato é acima de 90 MPa (LIN e SO, 

2004). 

Para aplicar a teoria de Hertz, os materiais em contato devem ser homogêneos e as 

tensões não devem exceder a de escoamento. As tensões de contato são causadas por uma 

força, a qual é normal ao plano de contato; a área de contato é muito pequena quando 

comparada a área de contato entre os sólidos; os sólidos em contato estão em equilíbrio e o 

efeito da rugosidade superficial é desconsiderado (JOHNSON, 1985). 

O cálculo da pressão de contato de Hertz utiliza a realação da área “a” da Equação 13: 

 

a =(
3𝑊𝑅

4𝐸∗ )1/3.                                                                                                          (Eq.13) 

 

Onde E* é o módulo de elasticidade total é dado por (HUTCHINGS, 1992). 

A Equação 14 baseia-se no raio da esfera, onde Hertz derivou a expressão que 

correlaciona o raio da esfera com sua carga aplicada. 

 
1

𝐸∗ =  
(1− 𝑣𝑎 

2 )

𝐸𝑎
+

(1− 𝑣𝑏 
2 )

𝐸𝑏
.                                                                                          (Eq.14) 

 

E finalmente para o cálculo da pressão de contato média dar-se-á pela Equação 15: 

 

𝑃
𝑚 ≈ 

𝑊

𝜋𝑎2
.                                                                                                               (Eq.15) 
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Para o cálculo das Equações 13, 14 e 15, se faz necessário conhecer os valores de cada 

parâmetro que compõem estas equações. A partir das equações acima, o par tribológico 

esfera-disco plano apresenta as seguintes características: 

- Módulo de Elasticidade (E) do AISI 52100 = 213 GPa ; Vidro = 75000 +/- 5000 MPa; 

- Coeficiente de Poisson (γ) do AISI 52100 = 0,29. Vidro = 0,22; 

- Raio de esfera: 3 mm; 

- Raio do disco: 4,875 mm; 

- Carga (W): 10 N; 

- Pm= 1,16 GPa. 

 

É preciso ressaltar que não é preciso usar os parâmetros do neodímio, porque o disco 

de neodímio não faz contato direto com a esfera de aço, estando abaixo do fino disco de aço 

de espessura de 1 mm. 

 

6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As nanopartículas esféricas são almejadas por atenderem às características de uma 

dispersão ideal e por terem um comportamento superior do ponto de vista de deformação 

mecânica. Durante os ensaios tribológicos, nanopartículas esféricas têm menor probabilidade 

de sofrer quebras, diminuindo os efeitos indesejáveis como fragmentação que, por sua vez, 

gera um terceiro corpo, aumentando o atrito e o desgaste. Desta forma, observou-se que a 

maioria das SPIONS tem tendência esférica, conforme os METs analisados, porém no caso 

das amostras A10, observou-se SPIONS maiores e de tamanho retangular rodeado por 

nanopartículas esféricas bem menores. 

Os tópicos a seguir referem-se ao comportamento de lubricidade e desgaste das 

SPIONS como aditivo antidesgaste e redutor ou modificador do atrito na presença e ausência 

do campo magnético. 

 

6.2.1 Efeito das SPIONS no Coeficiente de Atrito 

 

As nanopartículas A10, A23 e A33 foram adicionadas ao óleo mineral em três 

percentuais mássicos distintos (0,1 %, 0,2 % e 0,4 %) usando tolueno como dispersante. Estes 
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nanolubrificantes foram submetidos a ensaios tribológicos pelo método HFRR e os resultados 

podem ser observados nos gráficos apresentados nas Figuras 42, 43 e 44. 

 

Figura 42 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A10 
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Conforme observado na Figura 42, o coeficiente de atrito (COF) do lubrificante A10 

com 0,2% de SPIONS apresentou um running-in considerável até aproximadamente 15 x 

103 ciclos. Para os demais lubrificantes (0,1 % e 0,4 %) o running-in perdurou por menos 

ciclos. Segundo Lundmark (2007), este fenômeno acontece devido à presença de 

nanopartículas maiores, as quais são possivelmente fragmentadas no início do ensaio. Apesar 

do lubrificante A10 (0,2% de SPIONS) ter completado o ensaio com desempenho melhor que 

o óleo mineral sem aditivos, o COF dessa amostra aditivada se manteve bem acima do COF 

do óleo não aditivado. 

O lubrificante A10 (0,4% de SPIONS) teve um comportamento estável, mas inferior 

ao óleo mineral não aditivado. Portanto o que obteve melhor desemprenho em relação ao COF 

foi o lubrificante com aditivo A10 (0,1% de SPIONS). Isto significa que para percentuais 

acima de 0,1% de SPIONS, formam-se bastante aglomerados, gerando maior atrito. Assim, a 

presença dessas SPIONS acima de 0,1% passa a funcionar como terceiro corpo (WU e KAO, 

2011; KRUPKA e SVOBODA, 2010; XU et al., 2008; GODET, 1990); portanto partículas 

sólidas podem alterar o atrito e o desgaste. 
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Na Figura 43 observa-se o resultado do ensaio tribológico das Amostras A23 

aditivadas ao óleo mineral a 0,1 %, 0,2 % e 0,4 %. Ao contrário das SPIONS A10, o efeito 

running-in foi bem inferior, perdurando apenas até no máximo 4 x 103 ciclos; isto é, a 

distribuição do tamanho dessas amostras A23 foi melhor que nas amostras A10, e 

consequentemente valores de COF inferiores aos das SPIONS A10. 

 

Figura 43 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostra A23 
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O melhor resultado de COF para as amostras A23, foi o fornecido pelo uso do 

lubrificante (LUB) aditivado com 0,2 % de SPIONS, e o pior desempenho foi o do LUB 

aditivado com 0,1 % de SPIONS. Para Chiñas-Castillho e Spikes (2000) a redução do 

coeficiente pode ser dependente das características das nanopartículas, como concentração, 

morfologia e tamanho e, na realidade, essas variáveis influenciam no mecanismo de atuação 

das SPIONS presentes no óleo. 

Na Figura 44 tem-se o resultado do ensaio de lubricidade das amostras A33 com LUB 

aditivado com SPIONS a 0,1 %, 0,2 % e 0,4 % em peso. Dentre as amostras A10, A23 e A33 

usadas como aditivos para lubrificantes nos percentuais em peso 0,1%, 02% e 0,4% 

(totalizando 12 nanolubrificantes), foram escolhidos as três que tiveram melhor desempenho 

como aditivo redutor do atrito durante o ensaio.  
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Figura 44 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A33 
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Semelhantemente aos LUBs aditivados com as SPIONS A10 e A23, esses 

lubrificantes com A33 também apresentaram running-in, sendo mais evidente que o ensaio de 

lubricidade com as amostras A23, podendo ser atribuído à aglomeração que foi maior para as 

SPIONS A33 do que as SPIONS A23, conforme resultado do ensaio de SAXS. Para este LUB 

com SPIONS A33, o melhor desempenho foi obtido com a concentração de 0,4 % (máxima 

concentração), enquanto que o pior desempenho foi o do LUB com concentração de 0,2 % de 

SPIONS, o qual apresentou COF similar ao óleo mineral sem aditivos. 

Na Figura 45 é apresentado o gráfico com o comportamento da lubricidade das 

amostras A10, A23 e A33 que apresentaram os melhores desempenhos de COF. Estas 

amostras selecionadas foram utilizadas nos ensaios com a presença de campo magnético fixo. 

Na Tabela 9 são descritas cada amostra, o percentual exato de SPIONS incorporadas 

ao LUB, COF médio e tamanho médio das nanopartículas. Através da análise dos resultados 

mostrados na Tabela 9, concluiu-se que o pior desempenho tribológico (maior COF), na 

categoria de ensaios sem campo magnético, foi obtido com o menor tamanho de SPIONS 

(A10). Este fenômeno é explicado pela facilidade de aglomeração dessas partículas, podendo 

esse aglomerado atuar como um terceiro corpo. Apesar de a quantidade ser a menor em peso 

de SPIONS, o COF não foi proporcional ao percentual mássico. Já o melhor desempenho foi 

atingido pelas SPIONS de tamanho intermediário, onde a amostra A33 foi a que apresentou 
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menor valor de COF, com a máxima adição de nanopartículas dos experimentos desta tese 

sem campo magnético. 

 

Figura 45 – Ensaios Tribológicos no HFRR: Amostras A10, A23 e A33 – Melhores COFs 
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Tabela 9 – Tamanho médio das SPIONS – Percentual de aditivos – COF médio sem CAMP 

P
o
tê

n
ci

a
/ 

T
em

p
o
/ 

T
em

p
er

a
tu

ra
 

Amostras 

Tamanho 

Médio das 

SPIONS 

MET 

Percentual 

de Aditivos 

(SPIONS) 

COF 

Médio 

do LUB 

Aditivado 

100 W / 3 min / 

67 °C 

A10 
Magnetita 

Maghemita 

4 - 5 nm 0,1 % 0,138 

200 W / 2 min / 

78°C 

A 23 
Magnetita 

Maghemita 

E Cloreto de 

Amônio 

7,5 - 10 nm 0,4 % 0,121 

300 W / 2 min / 

95 °C 

A 33 
Maghemita 

Hematita 

8 - 15  nm 0,2 % 0,127 
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6.2.2 Efeito do Campo Magnético sobre o Coeficiente de Atrito 

 

Para facilitar o entendimento, este tópico obedecerá aos mesmos critérios do item 

6.2.1, porém, considerando a influência de campo magnético nos resultados de lubricidade 

dos óleos aditivados com SPIONS. O intuito da adição do campo magnético fixo de 2,5 KG é 

contribuir para a redução do COF do par tribológico durante o ensaio de lubricidade. 

Para tanto, as amostras A10, A23 e A33 foram adicionadas ao óleo mineral em três 

percentuais de peso distintos (0,1 %, 0,2 % e 0,4 % de SPIONS) e após as etapas de 

encapsulamento e dispersão, os óleos devidamente preparados foram submetidos a ensaios 

tribológicos. Os resultados dos ensaios podem ser observados através das Figuras 46, 47 e 48. 

A Figura 46 diz respeito ao comportamento da lubricidade da amostra A10 sob a 

influência de um campo magnético fixo (CAMP). Portanto as SPIONS sob CAMP foram 

denominadas respectivamente de A10C, A23C e A33C. 

 

Figura 46 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A10C Sob influência de Campo 

Magnético Fixo (CAMP) 
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Através da Figura 46, observa-se nitidamente uma redução do COF para a condição 

lubrificada com o LUB A10C aditivado com 0,2 % de SPIONS A10, tanto em relação ao óleo 

mineral puro como também em relação às demais composições. Verifica-se que houve um 

running-in acentuado, similar ao running-in da mesma amostra sem influência do campo 
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magnético, provando assim que o efeito do running-in é dependente da distribuição da forma 

e tamanho das NPs e independente do campo magnético. Houve semelhança no gráfico do 

COF das amostras aditivadas com 0,1% e 0,4%, mas todos os três LUBs aditivados tiveram 

desempenho bem melhor quando comparado ao do óleo mineral puro; entretanto isto não foi 

claramente verificado para as condições de ensaio sem campo magnético. 

Através da Figura 46, observa-se claramente uma redução notável do LUB A10C 

aditivado com 0,2 % de SPIONS A10, em relação ao óleo mineral puro e também as outras 

demais composições. Verifica-se que houve um running-in acentuado, semelhante ao 

running-in da mesma amostra sem influência do campo magnético, provando assim que o 

efeito do running-in é dependente da distribuição da forma e tamanho das NPs e independente 

do campo magnético. Houve semelhança no gráfico do COF das amostras aditivadas com 

0,1% e 0,4%, mas todos os três LUBs aditivados tiveram desempenho bem melhor quando 

comparado ao óleo mineral puro, não ocorrendo isto tão claramente no ensaio sem campo 

magnético. 

A Figura 47 apresenta os gráficos dos LUBs aditivados com as SPIONS A23 com 

CAMP, nas três concentrações padrões deste trabalho. O fenômeno de running-in mais sutil 

que os LUBs aditivados com A10C, mas semelhante ao running-in dos LUBs aditivados com 

as mesmas SPIONS, porém sem campo. 

 

Figura 47 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A23C: Sob influência de Campo 

Magnético Fixo (CAMP) 
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O LUB de melhor desempenho foi o aditivado com 0,2% de SPIONS, e o pior 

desempenho foi o LUB aditivado com o percentual máximo de SPIONS (0,4%). 

Para as amostras A33, o LUB com melhor desempenho na Figura 48 foi o aditivado 

com 0,4% de SPIONS e, surpreendentemente, o LUB aditivado com 0,2 % teve o pior 

desempenho, diferente das situações dos LUBS aditivados com as SPIONS A10 e A23. 

Provavelmente, para esta exata concentração, a fase de cloreto de amônio tenha interferido no 

resultado obtido. Em relação ao running-in, seu comportamento também foi semelhante ao 

mostrado na Figura 46, ou seja, para os LUBs aditivados com as mesmas SPIONS em 

porcentagens iguais, entretanto, sem influência do campo magnético. 

 

Figura 48 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A33C: Sob influência de Campo 

Magnético Fixo (CAMP) 
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Apesar de todos os LUBs aditivados apresentaram comportamentos semelhantes a 

partir de 65 x 103 ciclos até o término de o ensaio, o LUB com A33 com concentração de 

0,2 % promoveu maior instabilidade do seu running-in, que perdurou até a metade do ensaio. 

Assim, a amostra A33 com 0,2 % não é adequada para um aditivo cujo objetivo é promover a 

redução do COF. 

Da mesma maneira que foi analisado para os LUBs ensaiados livre da influência do 

CAMP, escolheu-se dentre as SPIONS A10C, A23C e A33C usadas como aditivos no óleo 

mineral em percentuais de peso 0,1%, 02% e 0,4% (totalizando 12 lubrificantes). Destes, 
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foram selecionadas as três amostras que obtiveram melhor desempenho como aditivo redutor 

do atrito durante o ensaio de lubricidade, como pode ser observado na Figura 49. 

 

Figura 49 – Ensaios de COF realizado no HFRR: Amostras A10C A23C A33C CAMP – 

Melhores COFs 
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Também estruturou-se, na Tabela 10, uma relação composta pela denominação de 

cada amostra, o percentual exato de SPIONS incorporadas ao LUB, o COF médio sob 

influência do CAMP e o tamanho médio das nanopartículas. 

 

Tabela 10 – Tamanho médio das SPIONS – Percentual de aditivos – COF médio sob CAMP 

Potência/ Tempo/ 

Temperatura 

Descrição das 

Amostras 

Tamanho 

Médio das 

SPIONS 

MET 

Percentual 

de Aditivos 

(SPIONS) 

Coeficiente de 

Atrito Médio do 

LUB Aditivado 

sob CAMP 

100 W/ 3 min./ 67 °C 

A10C 

Magnetita (Fe3O4) e 

Maghemita (γ-Fe2O3) 

4 - 5 nm 0,2 % 0,111 

200 W/ 2 min./ 78 °C 

A 23C 

Magnetita (Fe3O4) 

Maghemita 

(γ-Fe2O3)/Cloreto de 

Amônio 

7,5 - 10 nm 0,4 % 0,117 

300 W/ 2 min./ 95 °C 

A 33C      

Maghemita (γ-

Fe2O3) e Hematita 

(α-Fe2O3) 

8 - 15nm 0,2 % 0,125 
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6.2.3. Comparação entre os Lubs com Melhores Desempenhos sob Ação de Campo 

Magnético e sem Influência Magnética 

 

As comparações são feitas com base nos melhores resultados dos itens 6.2.1 e 6.2.2, 

que podem ser observados na Figura 50. 

 

Figura 50 – Melhores COFs dos lubrificantes sob ação e/ou não de um campo magnético fixo 
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Diante dos resultados apresentados na Figura 50 sobre a eficiência do LUB aditivado 

com as SPIONS, notou-se que seu desempenho foi superior, principalmente quando as 

partículas sofreram a influência do campo magnético fixo. Apesar da aditivação do óleo 

mineral com SPIONS favorecer a redução do atrito, na presença do campo magnético, este 

efeito se torna mais evidente, pois estas SPIONS estão envolvidas em gotículas de óleo 

mineral e, por isso, se mantem mais facilmente formando um filme fino entre as superfícies 

em contato. Deste modo, a presença deste campo magnético age impedindo que as SPIONS 

escorreguem para as fora da região de contato, e, por isto, reduz o contato entre as asperezas 

das superfícies do par tribológico, como a hipótese sugerida nesta tese e descrita através da 

Figura 1. 

Na Tabela 11 foi realizada uma síntese do comportamento, anteriormente descritos nas 

Tabelas 9 e 10, objetivando-se comparar mais precisamente a efetiva diminuição do COF 
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médio dos LUBs de melhor desempenho nas duas situações: sob influência do campo 

magnético e na ausência deste. 

 

Tabela 11 – Melhores desempenhos dos COF medidos LUBs sob atuação e não atuação do 

CAMP, relacionando com as fases dominantes do nanoóxido de Ferro 

Amostras 

Tamanho 

Médio das 

SPIONS 

Percentual 

de Aditivos 

SPIONS 

COF Médio  

Sem CAMP 

COF Médio   

Com CAMP 

Fases das 

Amostras 

A10 

100 W 
4 - 5 nm 

0,1 % 0,138 0,113 
Maghemita 

Magnetita 
0,2 % 0,143 0,111 

A 23 

200 W 
7,5 - 10 nm 0,2 % 0,121 0,117 

Maghemita 

Magnetita Cloreto 

de Amônio 

A 33 

300 W/ 
8 - 15nm 0,4 % 0,127 0,125 

Maghemita 

Hematita 

 

Todas as amostras são compostas por pelo menos duas fases, sendo que todas as elas 

possuem uma fase composta de maghemita. As SPIONS A10 e A23 obtiveram menores 

tamanhos durante a síntese. Provavelmente a segunda fase inclusa é a magnetita, a qual é a 

maior das duas fases. A terceira fase é composta por cloreto de amônio. Sendo assim, além da 

maior energia usada no micro-ondas, as SPIONS forneceram uma fase a mais que as outras 

amostras. A amostra A33 que tem uma fase Maghemita e outra Hematita respondeu menos ao 

campo magnético, podendo ser refletido pela pequena diferença no decréscimo entre o ensaio 

com CAMP e sem CAMP. 

Os óxidos de ferro foram obtidos a partir da desidratação de oxihidróxido de ferro (α-

FeO-OH), resultando na formação de hematita (α-Fe2O3), a qual, após ser reduzida, produziu 

a magnetita (Fe3O4). A Maghemita (γ-Fe2O3) é uma fase obtida pela oxidação da magnetita. 

Estes parâmetros são fortemente influenciados por características como a forma e a 

distribuição de tamanho da partícula. No processo de síntese por micro-ondas, velocidades de 

aquecimento e resfriamento e, ainda, a reatividade das fases intermediárias reagentes 

influenciam as características do produto final (ROATH, 1993; SESHAN et al., 1991). 

O cloreto de amônio presente na amostra A23 pode ter interferido no COF, além do 

fator tamanho, contudo mostrou melhor desempenho que a amostra A33 composta de 

Maghemita e Hematita. As amostras que promoveram maior redução de COF, quando 

submetido ao CAMP, foram as que continham a fase magnetita; isso se deve ao fato de que 
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este óxido é a fase mais estável, inclusive quanto ao crescimento das SPIONS. Embora 

tenham sido submetidas a 200 W de potência, as SPIONS tiveram um crescimento inferior às 

obtidas com potência de 300 W que continha apenas maghemita e hematita.  

A partir dos resultados presentes na Tabela 11, pode-se deduzir que, para o tamanho 

de partículas de 7,5 a 10 nm nas amostras A23, a concentração ótima é de 0,4 % de SPIONS 

para os dois casos (sob influência, ou não, do campo magnético), pois foi o melhor resultado 

obtido para o COF. Ainda assim, houve maior redução do COF quando as SPIONS sofreram 

a influência do campo magnético, pois a maior quantidade de SPIONS gerou a oportunidade 

de ser mais susceptível ao campo magnético, fazendo com que as nanopartículas 

funcionassem como rolamentos, facilitando o deslizamento, sem sairem da região de contato 

do lubrificante com o par tribológico. 

Com o tamanho maior das SPIONS, para o caso da A33, o percentual de 0,2 % de 

nanopartículas foi o suficiente para que o coeficiente de atrito diminuísse na ausência de 

CAMP. Quando na presença de CAMP, houve um decréscimo ainda maior, explicado pela 

atuação do campo magnético que alinhou as SPIONS, mantendo-as de maneira mais constante 

na área ensaiada. Portanto, estas SPIONS funcionam como aditivos redutores do atrito, pois 

dão o efeito de rolamento e não de terceiro corpo. 

Existe a possibilidade de que seja mais fácil, com a mesma intensidade de CAMP, 

controlar o fluido através das SPIONS com média de tamanho menores (entre 4 e 5 nm) em 

relação às outras amostras (A23 e A33). Portanto, o resultado de redução de COF, com 

percentual de 0,2% o valor do COF, foi o menor dentre todos os valores obtidos. Por isso, 

para o caso do COF na ausência do CAMP, para o mesmo tamanho da amostra A10, foi 

necessário um percentual maior de SPIONS. Embora sem CAMP, pode-se afirmar que por 

terem morfologia esférica, estas deslizam na película do lubrificante, resultando no efeito 

redutor do coeficiente de atrito. 

A relação entre tamanho das SPIONS e o percentual de aditivos, para um cenário 

geral, não ficou clara, porém, para cada faixa de tamanho houve, especificamente, uma 

redução diferenciada. 

Verifica-se ainda na Tabela 11 que todas as amostras analisadas tiveram um 

decréscimo no COF quando comparado aos ensaios realizados sem CAMP e com CAMP. 

Sendo a maior diminuição nas amostras A10, apresentando um decréscimo no COF de 

19,56 % quando ensaiado com campo magnético. O menor decréscimo de COF foi obtido 

para as amostras A33, cuja diminuição foi de apenas 1,6 % e, por fim, a amostra A23 

apresentou uma redução de COF em torno de 3,3 % com aplicação de CAMP. 
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Portanto, o campo magnético fixo no valor de 2,5 KG governou com mais eficiência 

as SPIONS de menor tamanho médio, sendo estas as amostras denominadas de A10, 

contribuindo para a melhor formação de filme. Isto se deve ao fato de que a intensidade de 

campo foi suficiente para alinhar melhor os monodomínios das SPIONS menores por 

possuírem maior área superficial de contato, maior mobilidade e menor densidade, 

principalmente quando comparadas às demais amostras de tamanho maiores, com menor área 

de contato superficial e maior densidade. Estes resultados estão de acordo com estudos de 

vários autores, que obtiveram nanopartículas magnéticas com tamanho médio abaixo de 

20 nm e também óxido de cobre e/ou zinco abaixo de 50 nm (GUEDES et al., 2016; MELLO 

et al., 2016; ZHOU et al., 2015; MIRZAYI, NEMATOLLAHZADEH e SERAJ, 2015; LI et 

al., 2015; GUPTA e KOMPELLA, 2006; XIAO, LUO e ZHANG, 2010; YUAN et al., 2010; 

GUBIN, 2009). 

Silva (2005) enfatiza que o atrito é determinado pelas camadas aderidas à superfície, 

como já discutido, principalmente para os resultados de lubricidade com campo magnético. 

Segundo ele, em seus estudos experimentais e simulações numéricas, o coeficiente de atrito 

tem valores geralmente entre 0,1 e 0,3; portanto, o desempenho para os LUBs aditivados 

usados nesta pesquisa se enquadra nos valores mínimos de COF. 

Os LUBs dessa tese também podem ser comparados com os lubrificantes minerais 

comerciais no Apêndice B nas Figuras B.1 e B.2, 15 W 40 (COF = 0,108) e 20 W 50 (COF = 

0,101), respectivamente para caminhões e automóveis. Nestes lubrificantes comerciais existe 

um pacote de vários aditivos, os quais foram submetidos a ensaios pelo método HFRR, 

objetivando-se a medição dos COFs a partir de parâmetros de ensaio semelhantes aos 

utilizados nesta tese. Quando se compara o desempenho do lubrificante apenas com as 

SPIONS, analisa-se também o sucesso na obtenção desse lubrificante com os nanoaditivos 

sintetizados via micro-ondas. 

Os próximos tópicos são dedicados às análises de desgastes dos corpos de prova sob 

atuação, e não atuação, do campo magnético externo fixo durante os ensaios tribológicos. 

 

6.2.4 - Análise das Escaras dos Discos de Aço AISI 52100 

 

As micrografias obtidas através das análises do MEV e apresentadas nesse capítulo 

mostram as superfícies desgastadas dos discos de aço AISI 52100 lubrificadas com óleo 

mineral puro ou óleo mineral aditivado com as SPIONS A10, A23 e A33 nas três 
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concentrações de 0,1%, 0,2% e 0,4%. 

Primeiro foram analisados os tamanhos das escaras impressas nas superfícies dos 

discos, visando uma comparação entre as superficies com aplicação do óleo sem aditivo e 

com aditivo sob a influência ou não do campo magnético. 

Na Tabela 12 estão dispostos os dados relativos ao tamanho das áreas desgastadas em 

cada disco, na presença e ausência de campo magnético, para todas as amostras em todas as 

concentrações de SPIONS aditivadas. Conforme observado, a área da escara apenas com óleo 

mineral puro foi superior ao tamanho de todas as escaras com aditivos de SPIONS quando 

submetida a um campo magnético fixo, e também na maioria dos casos quando o ensaio foi 

realizado sem influência de campo. 

 

Tabela 12 – Área das escaras medidas por MEV 

Amostras x Concentração Área Afetada: Tamanho da escara (mm2) 

SPIONS Concentração (%) Sem campo Magnético Com campo Magnético 

Sem Aditivos Óleo Mineral Puro 0,30250 0,30250 

A10 0,1 0,25080 0,24072 

0,2 0,30876 0,23956 

0,4 0,39550 0,2254 

A23 0,1 0,27900 0,23128 

0,2 0,33320 0,25606 

0,4 0,37152 0.28322 

A33 0,1 0,23919 0,22538 

0,2 0,27588 0,26908 

0,4 0,34969 0,30744 

 

Ainda vale ressaltar que, em alguns casos, o tamanho da escara foi maior quando 

lubrificado com óleo aditivado com SPIONS em relação ao óleo mineral puro, o que não é 

satisfatório, mesmo quando foi usada a quantidade máxima de aditivo de SPIONS (0,4 %). 

Desta forma, quantidades acima de 0,2 % de aditivos devem ser evitadas, pois estas SPIONS 

se espalham com facilidade carregando o óleo e tornando a escara maior que a apresentada 

pelo uso do óleo sem aditivo. 

Melhores resultados foram obtidos com amostra A10 aditivada com SPIONS sob a 

influência de campo magnético, cujo tamanho das escaras foi menor que o medido para a 

condição de ensaio sem campo magnético. Quanto maior a porcentagem de SPIONS sob a 

ação do CAMP, menores escaras eram obtidas. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato de 

que, à medida que a quantidade de SPIONS aumenta, há maior possibilidade de estas 

partículas agirem positivamente no óleo quando orientadas por um campo magnético externo 
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fixo, concentrando o desgaste em uma área menor. Na ausência do CAMP não existe uma 

orientação previlegiada das SPIONS, contribuindo para gerar uma escara de desgate maior. 

Isto se repetiu igualmente para todos os óleos aditivados com as SPIONS A23 e A33. 

Para as amostras A23 com os óleos aditivados em 0,1%, 0,2% e 0,4%, todos os 

ensaios que foram submetidos ao campo magnético, obtiveram tamanho de escara menor que 

os ensaios realizados sem campo magnético. O tamanho da escara aumentou com o acréscimo 

da quantidade de aditivos contida no óleo lubrificante dos ensaios realizados com campo 

magnético para as amostras A23 e A33. 

No caso das amostras A33, o tamanho das escaras aumentou com a concentração de 

SPIONS adicionadas ao óleo mineral. Este fenômeno ocorreu tanto nos ensaios realizados 

com campo magnético quanto sem campo magnético. Sendo assim, óleos aditivados com as 

SPIONS A10, A23 e A33 sob a ação do campo magnético contribuiu para a geração de 

escaras menores que as escaras apresentadas após ensaio com ausência de campo magnético. 

Através dos gráficos da Figura 51, pode ser vizualizada melhor a redução das escaras 

dos discos planos de aço AISI 52100 quando submetidos a ensaios lubrificados com ausência 

e presença de um campo magnético fixo. Com base nestes gráficos, as SPIONS mais 

influenciadas pelo CAMP foram as A10, devido à maior redução na escara. Isto pode ter sido 

um reflexo do tamanho destas partículas, uma vez que as SPIONS A10 têm os menores 

tamanhos, portanto são mais facilmente influenciadas pelo CAMP. Este fenônomeno não foi 

tão perceptível para o caso das SPIONS A23 e A33. 

 

Figura 51 – Tamanho da área da escara formada durante o ensaio de HFRR: (a) Óleos com 

SPIONS A10; (b) Óleos com SPIONS A23 e (c) Óleos com SPIONS A33 

   

 

Os melhores desempenhos do óleo aditivado em relação às escaras sem a influência do 

CAMP foram com percentual de SPIONS de 0,1% para todas as amostras e de 0,2 % apenas 

para a amostra A33. Já sob a influência do CAMP, apenas o óleo com amostra A33 com 

0,4 % não mostrou desempenho melhor quando comparado ao óleo mineral puro, tendo como 

a b c 
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parâmetro o tamanho da escara. 

No item seguinte é feito um estudo minucioso sobre as análises do desgaste nas 

superfícies dos discos de aço AISI 52100, também nas duas situações de ensaio tribológico, 

com e sem a influência do CAMP. 

 

6.2.5 Análise dos Mecanismos de Desgastes dos Discos de Aço 52100 

 

Em muitas das aplicações usadas no cotidiano, as superfícies são forçadas ao contato 

sob movimento relativo umas contra as outras, durante, por exemplo, diversos processos de 

fabricação como na usinagem, conformação de materiais, ou o contato entre elementos de 

máquinas. Por isso, eles estão sujeitos à fricção, desgaste e danos superficiais constantemente, 

o que influencia diretamente nos custos. Neste tópico é estudado o desgaste, o qual pode ser 

observado nas superfícies do aço AISI 52100 através das imagens obtidas por MEV. 

Em cada figura há um comparativo dos desgastes presentes na superfície do disco plano 

após ensaios tribológicos, pelo método HFRR, lubrificados com o óleo mineral puro e óleos 

aditivados com SPIONS A10, A23 e A33 nas três concentrações pré-definidas, observando a 

ausência ou presença de um CAMP. 

Na Figura 52 observam-se as micrografias para a análise do desgaste com a superfície 

lubrificada com óleo mineral puro, ou seja, livre de aditivos e/ou impurezas. 

 

Figura 52 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado com óleo mineral puro 
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A seta vermelha indica a direção do 

movimento da esfera sobre o disco de 

aço na direção horizontal com 

movimentos “reciprocating” durante 

todos os ensaios de HFRR, deixando 

esses sulcos equivalentes ao desgaste 

sofrido na direção do movimento. 
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A partir das análises das imagens na Figura 52, são evidenciadas ranhuras bem 

definidas ao longo de toda escara e com uma profundidade significativa devido ao contato 

entre as asperezas sob movimento relativo com alta pressão de contato. Estas marcas de 

deformação plástica efatizam o mecanismo de desgaste abrasivo por sulcamento e por 

formação de proa. No desgaste abrasivo por sulcamento o material retirado deixa a superfície 

com diversos sulcos (ranhuras) paralelos à direção do movimento. A formação de proa 

caracteriza-se pelo deslocamento de material deformado plasticamente e que se acumula nas 

bordas frontais e laterais da escara, formando a proa. 

Na Figura 52 também foi percebido o mecanismo de desgaste adesivo no centro da 

escara que surgiu pela ação do movimento relativo nas superfícies sob pressão, ocasionando 

na destruição das asperezas, as quais foram removidas de uma superficie e se fixaram na outra 

superfície, principalmente na parte central da escara. Esses mecanismos foram bem descritos 

por Podgornik e Hogmark (2006), Bhushan (2001) e Hutchings (1992) e serão 

exaustivamente citados neste tópico. 

As Figuras 53 a 61 referem-se às superfícies das escaras dos discos lubrificados com 

óleos aditivados com SPIONS sob atuação de CAMP e na ausência de campo magnético. 

Análises posteriores dessas figuras fornecem indícios de uma nítida redução do desgaste, 

principalmente o abrasivo, exibindo sulcos menos protumberantes, sugerindo o sucesso 

quanto à atuação dos aditivos SPIONS no óleo mineral. 

Na Figura 53 têm-se a comparação das três situações de desgaste proveniente do 

ensaio de tribológico: Na primeira linha, o corpo de prova lubrificado apenas com óleo 

mineral, na segunda linha o corpo de prova lubrificado com as SPIONS na proporção indicada 

em cada imagem, porém na ausência de CAMP e na terceira linha o corpo de prova está 

lubrificado com óleo mineral aditivado com SPIONS, sob atuação do CAMP e por fim, na 

quarta linha exibe a medida das escaras que ja foram analisadas no tópico anterior.  

Analisando-se as imagens contidas na Figura 53, notou-se que o tamanho da escara é 

menor nos discos lubrificados com óleo aditivado com SPIONS e submetido ao CAMP. A 

intensidade dos sulcos abrasivos foi reduzida como consequência da atuação do campo 

magnético, o qual concentrou e/ou ajustou o direcionamento das SPIONS ao longo da área do 

contato, dificultando o espalhamento do óleo carregado de aditivos e contribuindo para a 

redução do tamanho da escara. Houve também diminuição do desgaste adesivo na segunda 

linha nas bordas direita e esquerda, com arranque de uma pequena quantidade da parte 

central. 
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Figura 53 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,1% 

das SPIONS A10 
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A terceira linha de imagens da Figura 53 refere-se à condição lubrificada com óleo 

aditivado sob ação de CAMP que resultou em desgaste abrasivo mais intenso, principalmente 

nas regiões do centro e da borda direita. No caso do desgaste adesivo, as partículas são 

transferidas de um local na superfície para a outra e estão permanentes ou temporariamente 

ligadas à superfície por oxidação e endurecimento por deformação. Neste caso, a partícula 

transferida pode ganhar em dureza e causar uma transição para desgaste abrasivo realçando 

mais os sulcos. Essas ligações adesivas também são originadas nos contatos de aspereza. No 

ensaio com CAMP, o desgaste adesivo obteve mais proporção pela atuação do campo 

magnético na região, tornando o filme lubrificante mais estável, porém proporcionando maior 
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contato das asperezas com o filme lubrificante, causando arranque de material e adesão do 

mesmo. 

Nos fragmentos gerados pelo desgaste abrasivo foi realizada uma análise por EDS 

(Espectroscopia de dispersão de energia por raios X), que apenas detectou a presença de ferro, 

oxigênio e carbono. 

Esse esquema de análise foi utilizado nas demais Figuras 54 a 61 para avaliar os 

mecanismos de desgaste. 

 

Figura 54 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,2% 

das SPIONS A10 
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De maneira geral, o mecanismo de desgaste adesivo, avaliado nestas superfícies em 

todos os casos, foi gerado localmente através do deslizamento puro durante o ensaio no 
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HFRR, com inclusão de partículas endógenas, pois o LUB e o processo foram controlados e 

limpos de maneira a evitar partículas exógenas que são partículas duras na forma de 

contaminantes. Contudo, os sulcamentos são provenientes do movimento relativo de um 

corpo contra o outro, devido à penetração das aperezas da superfície dura (esfera de vidro) 

contra a superfície mais mole (disco de aço). 

 

Figura 55 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,4% 

das SPIONS A10 
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Baseado na Figura 54, esta composição de aditivos no LUB foi favorável para reduzir 

o desgaste abrasivo, pois os sulcos foram diminuídos nas superfícies relacionadas aos óleos 

aditivados. As escaras formadas foram mais regulares para as condições presentes nas 
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segunda e terceira linhas, onde a terceira condição ainda mostrou desgaste adesivo mais 

intenso, embora bem reduzido em relação aos casos analisados na Figura 53, considerando as 

mesmas condições de ensaio. Na segunda linha houve aderência aleatória de um fragmento. 

Na segunda linha de condições (A10 com 0,4 % sem CAMP), a análise das imagens 

obtidas por MEV na Figura 55 revelou a diminuição das adesões, porém os sulcos foram mais 

intensificados, e na terceira linha (A10 com 0,4 % com CAMP) as ranhuras e sulcos exibiram 

maior suavidade, entretanto com adesão principalmente na borda esquerda. Para os três 

primeiros casos dos LUBs aditivados com A10, o melhor resultado, relativo aos mecanismos 

de desgaste que sofreram redução, foi com 0,1% sem CAMP e 0,4% com CAMP. 

 

Figura 56 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,1% 

das SPIONS A23 

 Borda Esquerda Centro da Escara Borda direita 

Ó
le

o
 M

in
er

al
 

   

A
2
3
, 

0
,1

 %
 S

em
 C

am
p
o
 

   

A
2

3
, 
0

,1
 %

 C
o

m
 C

am
p

o
 

   

  

 



124 

 

Quanto a Figura 56, os sulcos e ranhuras foram suavisados gradualmente do primeiro 

caso ao terceiro, acompanhado da diminuição no desgaste adesivo. Já na avaliação da 

Figura 57 foi detectada uma melhor uniformidade nas trilhas de desgaste, porém, na segunda 

linha houve fragmentação e desgaste adesivo. 

A adesão tratada neste tópico, segundo Hutchings (1992), ocorreu devido ao contato e à 

interação entre as asperezas, que podem ser de caráter covalente, iônico ou pelas forças de 

Van der Wals, e como a área de contato de uma aspereza é muito pequena. Neste local as 

pressões se tornam maiores, o que provoca a deformação plástica e, consequentemente, a 

adesão. 

 

Figura 57 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,2% 

das SPIONS A23 
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Os fenômenos supracitados também podem ser visualizados na segunda e terceira 

linhas, conforme indicado na Figura 57, onde se observou também uma fragmentação e 

adesão na parte central; contudo na borda direita ocorreu uma trilha transversal proveniente 

do escorregamento do parafuso de sustentação do disco de maneira acidental ao retirá-lo. 

Na Figura 58 os CPs apresentaram o melhor resultado quanto à uniformidade das 

trilhas de desgaste e atenuação dos sulcos e ranhuras, inclusive na diminuição da 

fragmentação e do desgaste abrasivo. Sendo assim, o LUB com 0,4 % de SPIONS A23 

forneceu um resultado mais satisfatório dentro desse grupo de amostras considerando a 

ausência e a presença de campo magnético. 

 

Figura 58 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,4% 

das SPIONS A23 
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Na avaliação do desgaste da Figura 59 houve uma atenuação gradual das trilhas de 

desgaste, e também diminuição do desgaste adesivo nos CPs lubrificados com OM aditivados 

sem CAMP e com CAMP, com distribuição mais uniforme dos sulcos gerados na trilha de 

desgaste. 

 

Figura 59 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,1% 

das SPIONS A33 
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Através da análise das imagens da Figura 60, verificou-se similaridade quanto às 

melhorias observadas para as condições de desgaste observadas da Figura 59. Em contra 

partida, houve maior aparecimento de fragmentos e maior intensidade de desgaste adesivo e 

abrasivo por sulcamento, principalmente quando utilizadas as condições presentes nas 

segunda e terceira linhas, se comparadas às mesmas condições da Figura 59. 
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Figura 60 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,2% 

das SPIONS A33 
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As avaliações de MEV da Figura 61 permitiram identificar atenuação das trilhas de 

desgaste ao comparar as escaras obtidas pelo óleo mineral puro e dos aditivados. Na segunda 

linha de condições (A33 com 0,3 % e sem CAMP) as micrografias exibiram desgaste adesivo 

com menor intensidade que na imagem da primeira linha (óleo mineral puro). Na terceira 

linha de condições (A33 com 0,3 % e com CAMP) os mecanismos de desgastes se repetem, 

mas com maior suavidade que nas micrografias das condições presentes nas linhas anteriores. 

Dentre os CPs que foram ensaiados com LUB aditivado com as SPIONS A33, o 

percentual de aditivo incorporado que melhor resultou na atenuação do desgaste foi com 

0,4 % de nanopartículas. 

Apesar de as escaras serem menores quando o lubrificante foi aditivado com SPIONS 
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e também quando estavam sob atuação do CAMP, no geral estas condições promoveram 

maior intensidade de desgaste adesivo, o que não aconteceu nas superfícies desgastadas dos 

discos sem atuação do CAMP. A partir destas observações, se permite inferir que o campo 

magnético mantém os fragmentos resultantes do desgate abrasivo dentro da trilha de desgaste 

até que, em certo momento, estes fragmentos atuam como terceiro corpo, aumentando a área 

da escara. Uma vez que nanopartículas de SPIONS aderem sobre a superfície de contato, tais 

fragmentos, também nanométricos ou de tamanho semelhante à espessura da película de 

lubrificante, se depositam sobre a superfície do CP (RABASO et al., 2014; BATTEZ et al., 

2008; CHIÑAS-CASTILLHO e SPIKES, 2000), ocorrendo algo similar à esfoliação, sendo 

mais severa quando estas nanopartículas estão sob influência do CAMP. 

 

Figura 61 – Superfície desgastada com esfera de vidro lubrificado: Óleo aditivado com 0,4% 

das SPIONS A33 
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De maneira geral, o LUB reduziu o efeito do desgaste através da redução da 

resistência ao cisalhamento das junções das asperezas, bem como pela diminuição da 

incidência da severidade do contato entre as asperezas, sendo que a severidade dos desgastes 

foi atenuada pelos LUB utilizados. 

Os estágios do desgaste em todos os CPs foram semelhantes, apresentando a 

deformação plástica inicial da superfície do disco, seguida do desgaste macroscópico 

grosseiro e transição final para desgaste adesivo severo. As trilhas de desgaste geradas em 

todos os CPs foram uma consequência do desgaste abrasivo. Segundo Stachowiak e Batchelor 

(2001), o desgaste abrasivo na indústria metal-mecânica representa aproximadamente 50 % 

das ocorrências entre os vários tipos de desgaste, e está presente nos mais variados processos 

da engenharia como processos de fabricação e desgaste de máquinas. 

Através da Tabela 13 é possível notar que as SPIONS incorporadas ao óleo podem 

atuar como aditivo redutor do atrito e como aditivo antidesgaste; porém, quando se tratam de 

aditivos A23 e A33, eles mudam de comportamento conforme a quantidade de SPIONS no 

OM. Desta forma, com 0,4% de SPIONS, estas atuam como aditivo antidesgaste e com 0,1 % 

atuam, principalmente, como modificadores ou redutores do atrito. 

 

Tabela 133 – Melhores resultados quanto a análise do coeficiente de atrito 

Amostras x Concentração Melhores Resultados do Coeficiente de atrito 

SPIONS Concentração (%) COF Com campo Magnético 

Sem Aditivos Óleo Mineral Puro 0,133 

A10 

4 - 5 nm 
0,2 0,111 

A23 

7,5 - 10 nm 
0,2 0,117 

A33 

8 - 15 nm 
0,4 0,125 

*Todas essas SPIONS listadas na Tabela 13 também se mostraram bons redutores do desgaste. 

 

É notável que as SPIONS A10, A20 e A33 nas três proporções atuaram notavelmente 

como aditivo antidesgaste, sendo este resultado realçado quando submetido ao campo 

magnético fixo. 

Em relação ao coeficiente de atrito, a diminuição deste ocorre notavelmente sob 

atuação do campo magnético; porém, houve destaque para algumas concentrações, conforme 

mostrado na Tabela 13, ou seja, a morfologia, tamanho e quantidade certa resultam nas 

maiores diminuições do COF. Ainda vale ressaltar que, à medida que o tamanho médio das 

SPIONS aumentam, elevam-se também os valores dos coeficientes de atrito.   
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos nesta tese, pode-se chegar a seguintes conclusões: 

As sínteses via micro-ondas são reprodutíveis e conduz à formação de grãos 

monodispersos com tamanho e forma diferentes de acordo com a rota adotada. 

Os difratogramas de DRX das SPIONS mostraram picos alargados e ruidosos, 

indicando a formação de cristalitos pequenos na faixa entre 2 a 15 nm. Tais valores são 

confirmados pelas análises de MET, na qual são SPIONS policristalinas, diminuindo a 

cristalinidade de acordo com a diminuição do tamanho das SPIONS. Em todas as amostras 

observaram-se os picos característicos das fases maghemita e magnetita. Quanto à 

estabilidade da reação, conclui-se que oxidação das fases do óxido de ferro ocorre logo após a 

síntese e se mantém estável ao longo do tempo. 

As análises de SAXS apresentam tamanhos condizentes com os tamanhos calculados 

através do MET e DRX, porém com acréscimo da camada de ácido oleico. Além do tamanho, 

a análise de SAXS permitiu correlacionar o tamanho das SPIONS com a aglomeração. Assim, 

quanto menor as SPIONS, mais fácil se deu a aglomeração, confirmando as conclusões 

extraídas do ensaio de UV-vis, a qual sugere aglomerados das SPIONS com morfologia 

aparentemente circulares em concordância com o MET. 

A análise do UV-vis dos ferrofluidos exibiu bandas abaixo de 600 cm-1 bem dispersas 

pelo tolueno, o qual se mostrou um dispersante mais eficaz que o etileno glicol. O FTIR 

descartou a presença do tolueno, sendo este um bom dispersante e totalmente volátil e que não 

interferiu nas características e na qualidade do óleo mineral parafínico. 

Através do ensaio de PPMS, as amostras apresentaram claramente propriedades 

superparamagnéticas, o que condiz com o tamanho das nanopartículas, podendo estas 

SPIONS ser governadas no óleo lubrificante por um campo magnético externo. 

As SPIONS da A10 e A23 atuaram simultaneamente como aditivos modificadores do 

de atrito e redutor do desgaste (avaliados nas micrografias obtidas pelo MEV), tendo seus 

melhores resultados com a quantidade de 0,2% aditivado ao óleo lubrificante. Já as SPIONS 

A33 obteve melhor resultado como aditivo antidesgaste e redutor do atrito quando a 

proporção de SPIONS no óleo atingiu 0,4% em peso, ambos quando exposto ao campo 

magnético não nulo. 

Pode-se concluir que os coeficientes de atrito e desgaste foram reduzidos 

significativamente quando o ensaio foi realizado sob atuação do campo magnético externo 
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fixo; embora, mesmo sem campo magnético, também tenha havido melhorias, mas não tão 

significativas. 

Portanto essas SPIONS podem ser chamadas tanto de aditivos modificadores do atrito 

quanto antidesgaste, dependendo da quantidade de nanopartículas e da influência ou não de 

um campo magnético externo fixo. A magnitude do impacto das SPIONS como aditivos 

dependerá de fatores em conjunto como tamanho, morfologia e quantidade do aditivo no óleo, 

assim como da influência do campo magnético externo. 
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8 PERSPECTIVAS E SUPORTE FINANCEIRO 

8.1 PERSPECTIVAS 

 

Espera-se que os trabalhos e pesquisas com nanopartículas à base de nano-óxidos de 

ferro como aditivos para lubrificantes tenha continuidade na pós-graduação da Engenharia 

Mecânica e que, através dessa tese, muitos artigos e patentes ainda sejam produzidos e que ela 

sirva de inspiração para alunos e pesquisadores dentro e fora da UFRN. As próximas 

pesquisas podem ser voltadas para os seguintes tópicos: 

- Aditivar uma menor quantidade de SPIONS em óleo mineral, vegetal ou 

sintético; 

- Realizar análises de potencial zeta e DLS (Dispersão Dinâmica da Luz) no 

nanolubrificante e, a partir desses estudos, determinar a espessura da camada 

de ácido oleico; 

-Para analisar melhor as fases cristalinas das SPIONS, fazer uma investigação 

através da espectroscopia de Mössbauer; 

- Correlacionar a análise dos desgastes do disco de aço AISI 52100 com os 

desgastes das esferas de vidro utilizadas no tribômetro HFRR; 

- Realizar uma perfilometria associada às imagens de Microscopia de Força 

Atômica (AFM), para assim mensurar o desgaste nos discos de aço ensaiados; 

- Ensaiar os nanolubrificantes em um tribômetro pino sobre disco. 

 

8.2 SUPORTE FINANCEIRO 

 

• Bolsa de pesquisa RH- Doutorado Edital 004/2013 – FAPEAM; 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

• Família Guedes. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – DIFRATOGRAMAS ANALISADOS 

 

Figura A.1 – Difratogramas das amostras (a) A10 e A11 e (b) A12 e A13 

  

 

Figura A.2 – Difratogrma da amostra A10, comparada com as cartas padrões 
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Figura A.3 – Difratogrma da amostra A12, comparada com as cartas padrões 

 

 

 

 

Figura A.4 – Difratograma dos pares (a) A20 e A21 e (b) A22 e A23 
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Figura A.5 – Difratograma da amostra A20, comparado com cartas padrões 
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Figura A.6 – Difratograma da amostra A23, comparado com cartas padrões 

 
 

Figura A.7 – Difratograma dos pares (a) A30 e A31 e (b) A32 e A33 
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Figura A.8 – Difratograma da amostra A30 comparado com cartas padrões 

 
 

Figura A.9 - Difratograma das amostras A31 e A32 
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APÊNDICE B – ENSAIO DE LUBRICIDADE REALIZADO COM ÓLEOS 

COMERCIAIS E O PAR TRIBOLÓGICO AÇO 52100 E ESFERA DE VIDRO 

 

Figura B.1 – HFRR do óleo mineral HFRR 15W 40 
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Figura B.2 – HFRR do óleo mineral HFRR 20W 50 

 

  



161 

 

 

 

  

ANEXOS 



162 

 

ANEXO 

ANEXO A – ANÁLISE POR FTIR 

 

Figura AA.1 – Análise espectral por FTIR do tolueno 

 
 

Tabela AA.14 – Atribuições dos grupos funcionais aos modos vibracionais IR 

correspondentes ao Tolueno 

Ligação υ (cm-1) Tipo de vibração 

Ar – H 3087  3062 3028 Estiramento 

-CH3 2920 Estiramento assimétrico 

-CH3 2873 Estiramento simétrico 

  1868 1942 1803 Bandas de combinação e sobretons 

Ar - C = C 1605 1524 1496 Estiramento 

- CH3 1461 Bendingassimétrico 

- CH3 1379 Bending simétrico 

Ar - H 1179 1082 1030 Bending no plano 

Ar - H 896 729 Bending fora do plano 

Ar - C = C 465 696 Bending do anel 
Fonte: <http://www.angelfire.com/psy/quimica/tolueno_IV.htm>. Acesso em: 15 de ago. 2015. 


