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RESUMO 

 

O desafio da nanotecnologia aplicada na lubrificação automotiva está no 

controle e na manipulação de parâmetros de processamento para tornar possível 

a aplicação de nanopartículas como aditivos para lubrificantes. Tais parâmetros 

extrapolam apenas uma área do conhecimento, e para obter o êxito, se faz 

necessário trazer à esta temática conhecimentos multidisciplinares, utilizando de 

conceitos da química, física, mecânica e tribologia. Nessa tese, foram estudados 

os efeitos de diferentes parâmetros de processamento citados pela literatura que 

podem causar melhorias na atuação antidesgaste de nanopartículas em óleos 

lubrificantes, desde o tamanho, a concentração, a dispersão, o agente de 

modificação de superfície da partícula, o agente dispersante e a rugosidade dos 

corpos em contato através de um conjunto de técnicas discutidas ao decorrer do 

trabalho. Os resultados mostraram que a maior potência (495 W) utilizada 

durante a síntese de nanopartículas em micro-ondas resultou em menor 

tamanho de partícula e melhor dispersão no óleo, mas a forma da nanopartícula 

não foi influenciada. A utilização de ácido oleico, como agente de recobrimento, 

e tolueno, como dispersante, melhorou a dispersão das nanopartículas no óleo. 

Foi identificada uma faixa de rugosidade na qual as nanopartículas se 

depositaram nos sulcos da superfície e atuam positivamente na redução do 

coeficiente de atrito. Por outro lado, nas condições de baixa e alta rugosidade, o 

atrito e o desgaste são potencializados. A ação antidesgaste foi melhorada nos 

níveis mais baixos de concentração de NNP no óleo lubrificante (0,1%) não 

apenas em estado estacionário, mas também nas etapas de running-in. Nessa 

tese, após a manipulação de diversos parâmetros de processamento, foram 

preenchidas lacunas deixadas na literatura em relação aos mecanismos de 

atuação das nanopartículas quando aditivadas em óleos lubrificantes e foi 

possível alcançar uma condição na qual as nanopartículas se equiparam aos 

resultados exibidos com um aditivo comumente usado (ZDDP) .  

 

Palavras-chave: Nanopartículas, manipulação de parâmetros, aditivos para 

óleos, ação antidesgaste. 
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ABSTRACT 

 

The challenge of nanotechnology applied in automotive lubrication is in 

control and manipulation of processing parameters to make possible the 

application of nanoparticles as additives in lubricants. These parameters flee just 

one area of knowledge, but that, for the success, it is necessary to bring to this 

theme multidisciplinary knowledge, making use of concepts from chemistry, 

physics, mechanics and tribology. In this thesis, were studied the effect of the 

different processing parameters mentioned in the literature that may cause 

improvement in antiwear performance of nanoparticles in lubricating oils since 

the size, concentration, dispersion, surface modifying agent particle, dispersing 

and surface roughness of the bodies in contact through a range of techniques 

discussed in the course of work. The results showed that the highest power used 

(495 W) during the synthesis of nanoparticles in a microwave results in smaller 

particle size and better dispersion in oil. However, the shape of the nanoparticle 

was not influenced. The use of oleic acid as coating agent and toluene as the 

dispersant improved dispersion of the nanoparticles in oil. A smoothness range 

has been identified in which the nanoparticles were deposited on the surface 

grooves and had a positive effect in reducing friction, but in the conditions of high 

and low surface roughness, friction and wear are enhanced. The anti-wear action 

has been improved at the lowest levels of NNP concentration in the lubricating oil 

(0,1%) not only steady state but also in the running-in too. In this thesis, after 

manipulation of several processing parameters, some gaps left in the literature 

were filled regarding the action of nanoparticles mechanisms when additives in 

lubricating oils. And it was possible to achieve a condition in which the 

nanoparticles match the results displayed with a commonly used additive 

(ZDDP). 

 

 

Key words: Nanoparticles, manipulation of parameters, additives in oils, 

antiwear action. 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL...................................................................................... 12 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 16 

Aspectos gerais do uso de nanopartículas em lubrificantes ................................... 16 

1. Aplicações da nanotecnologia ................................................................................. 17 

1.1 Aplicação de nanopartículas inorgânicas na lubrificação ................................... 18 

1.1.1 Regime de lubrificação mista e limite .......................................................... 19 

1.1.2 Regime de lubrificação mista ou parcial ...................................................... 20 

1.1.3 Regime de lubrificação limite....................................................................... 22 

1.1.4 Mecanismos de formação de filme no regime misto e limite ........................ 22 

2. Métodos de síntese de nano-óxidos metálicos ........................................................ 24 

2.1 Método Sol-gel .................................................................................................. 25 

2.2 Reações por Co-precipitação ............................................................................ 25 

2.3 Reações hidrotérmicas assistidas por micro-ondas ........................................... 26 

3.Funcionalização de nanopartículas: Técnica de modificação de superfície .............. 28 

4.CONSIDERAÇÃO PARCIAL .................................................................................... 29 

5.REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 30 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 35 

Materiais e Métodos ................................................................................................ 35 

1. Metodologia aplicada para construção do capítulo III ........................................ 36 

1.1 Síntese das nanopartículas de CuO .................................................................. 36 

1.2 Encapamento .................................................................................................... 37 

1.3 Aditivação  do oleo basse com as nanopartículas ............................................. 37 

1.4 Técnicas e métodos de caracterização das nanopartículas ............................... 38 

1.4.1 Análise por difratometria de raios X (DRX) ...........................................39 

1.4.2 Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) .......................39 

1.4.3   Análise por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) .................39 

1.5 Análise da dispersão ................................................................................40 

1.5.1 Análise Visual ........................................................................................41 

1.5.2 Análise por espectroscopia Uv-Visivel ..................................................41 



 

 

1.5.3 Espalhamento de Raios X a baixo ângulo (SAXs) ...............................41 

1.5.4 Espectroscopia Ramam .......................................................................41 

1.6 Ensaio Tribológico ..................................................................................42 

1.7 Perfilometria ............................................................................................42 

1.8 Análise das superfícies desgastadas ......................................................43 

2. REFERÊNCIAS ................................................................................................. 44 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 45 

Influência Da Energia Cedida Na Síntese Sobre As Propriedades Das 

Nanopartículas ......................................................................................................... 45 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 46 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 48 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................... 49 

3.1 Difratometria (Raio X) ................................................................................... 49 

3.2 Análise por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) – Forma e 

tamanho .................................................................................................................. 53 

3.4 Análise do tamanho de partícula por MET .................................................... 55 

3.5 Análise da dispersão por espectroscopia ........................................................... 57 

4 CONCLUSÕES PARCIAIS ................................................................................ 58 

5 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 60 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................... 64 

Identificação Do Efeito De Agente Dispersante Na Dispersão Das 

Nanopartículas em Óleo Lubrificante ................................................................... 64 

1. INTRODUÇÂO .................................................................................................. 65 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 71 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ....................................................................... 72 

3.1 Análise visual da evolução da dispersão ...................................................... 72 

3.2 Análise da dispersão das partículas por espectroscopia UV-Visível ............. 74 

   3.3 Análise da dispersão por Espalhamento de Raios-X a Baixo Ângulo (SAXS) .... 78 

3.4 Análise da influência do dispersante no coeficiente de atrito ............................. 85 

3.5 Análise do comportamento dispersivo das nanopartículas após ensaios 

tribológicos. ............................................................................................................. 88 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS ..................................................................................... 93 

5. REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 94 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 98 



 

 

Determinação Dos Perfis Ótimos De Rugosidade Para Atuação das 

Nanopartículas Como Aditivo Antidesgaste ........................................................ 98 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 99 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................... 101 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................... 102 

3.1 Desempenho tribológico das superfícies acabadas .................................... 102 

3.2 Análise das topografias de superfície ......................................................... 108 

3.3 Micrografias das superfícies após ensaio tribológico .................................. 116 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS .............................................................................. 119 

5. REFERÊNCIAS ............................................................................................... 121 

CAPÍTULO VII ................................................................................................................ 124 

Influência da Concentração e do tamanho das Nanopartículas no Desempenho 

Tribológico de Óleo Lubrificante .......................................................................... 124 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 125 

2. MATERIAS E MÉTODOS ................................................................................ 128 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................... 128 

3.1 Análise dos mecanismos de atuação das NNPs .............................................. 128 

3.2Análise da superfície desgastada por Espectroscopia Raman ......................... 138 

3.3 Análise da superfície desgastada por Micrografias .......................................... 141 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS .............................................................................. 146 

5. REFERÊNCIAS .................................................................................................... 147 

CAPÍTULO VIII ............................................................................................................... 150 

Avaliação do desempenho das nanopartículas nas Condições otimizadas ........ 150 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 151 

2. METODOLOGIA .............................................................................................. 152 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................... 152 

3.1 Coeficiente de atrito ........................................................................................ 152 

3.2 Desgaste das superfícies ............................................................................ 154 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS .....................................................................................159 

CAPÍTULO IX ................................................................................................................ 160 

Conclusões ............................................................................................................... 160 

CONCLUSÕES GERAIS .......................................................................................... 161 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com 

CuO para ação antidesgaste. 

 

12 

Valdicleide Silva e Mello 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

De maneira geral, os lubrificantes desempenham um papel importantíssimo 

na redução das perdas por atrito. A principal função que um lubrificante deve 

desempenhar é a de reduzir o atrito entre duas superfícies que estão em contato, 

além de outras funções como reduzir a temperatura do contato. 

Para o sucesso do lubrificante, algumas alterações na composição são 

essenciais, principalmente em aplicações onde as pressões de contato sobre as 

superfícies são extremas e demandam maior resistência do lubrificante. Para estes 

casos, além do uso de aditivos para conferir estabilidade, são adicionados aditivos 

que melhoram o desempenho dos lubrificantes em condições de altas solicitações, 

que podem ser aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antidesgaste e extrema 

pressão (EP) (ALVES E MELLO, 2015). 

Os aditivos que conferem ao lubrificante o desempenho e a proteção em 

condições de altas cargas (> 1GPa) são comumente compostos à base de enxofre, 

cloro e fósforo. Estes são capazes de reagir quimicamente com a superfície metálica 

para formar uma camada protetora resistente que é capaz de reduzir o atrito e o 

desgaste pelo mecanismo de formação de tribofilme lubrificante (NEALE,1997). 

A maior preocupação para o uso desses aditivos está na toxicidade ao meio 

ambiente. Para minimizar o impacto causado por esses aditivos, tem-se investigado 

na literatura diversas opções menos tóxicas, a maioria encontradas na 

nanotecnologia. Nanopartículas de óxidos surgem como uma alternativa potencial 

para substituir os aditivos de extrema pressão convencionais, demonstrando 

resultados que minimizam o atrito e o desgaste, além de ser ambientalmente mais 

adequados (ALVES et al. 2013). 
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Muitas são as pesquisas (ALVES et al. 2013; BATTEZ et al. 2008; CHEM et 

al. 2001; GONÇALVES 2008; JATTI et al. 2015; LUO et al. 2014) que mostram a 

capacidade antidesgaste de nanopartículas de óxidos como aditivo em óleos 

lubrificantes. No entanto, algumas lacunas no processo de aditivação e compreensão 

dos mecanismos de atuação das nanopartículas ainda persistem. 

A redução do coeficiente de atrito e o comportamento antidesgaste são 

dependentes das características das nanopartículas, como tamanho, forma e 

concentração. Esses parâmetros podem influenciar ainda no mecanismo de atuação 

das nanopartículas quando em suspensão em um óleo.  

Os mecanismos de atuação de nanopartículas em lubrificantes descritos por 

Chiñas-Castilho e Spikes (2000) foram reportados como efeito coloidal, efeito de 

rolamento, de filme de proteção e terceiro corpo. Entretanto, o mecanismo que as 

nanopartículas irão atuar ainda depende das condições de superfície entre as partes 

em contato. Alves et al. (2013) identificaram um aumento no coeficiente de atrito 

quando superfícies em condições polidas eram lubrificadas com nanopartículas de 

CuO, atribuído ao mecanismo de terceiro corpo exibido pela nanopartícula.  Já Tao et 

al. (1996) investigaram a adição de nanopartículas de diamantes em óleos 

lubrificantes. Eles observaram a redução do coeficiente de atrito pelo efeito de 

polimento causado pelo rolamento das nanopartículas na superfície. 

Diante do exposto, a compreensão dos mecanismos de atuação das 

nanopartículas sobre as superfícies, bem como a identificação dos parâmetros que 

tornam possível a ação antidesgaste das nanopartículas devem ser investigados com 

maior ênfase.  

Este estudo tem como objetivo principal identificar e otimizar os parâmetros 

que tornam possível a ação antidesgaste de nanopartículas de CuO quando 

aditivadas em um lubrificante. 

Para tanto, os objetivos específicos estão centrados na variação dos 

parâmetros já discutidos na literatura, a fim de compreender as modificações que 

estes exercem sobre os mecanismos de atuação das nanopartículas. Os objetivos 

específicos deste estudo estão relacionados a seguir: 
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 Realizar um levantamento dos aspectos que podem exercer alguma 

influência na ação antidesgaste das NPPs; 

 Investigar o efeito da quantidade de energia de síntese sobre as 

características das NPPs; 

 Avaliar o efeito de dispersantes e da modificação superficial das NNPs e 

na dispersão em lubrificantes; 

 Identificar a influência do tamanho e da concentração de NNPs na redução 

do atrito e nos mecanismos de atuação das NNPs; 

 Investigar e encontrar os perfis de rugosidade de superfície sobre a 

atuação benéfica das nanopartículas. 

Esta tese será apresentada em seis capítulos, os quais segue uma lógica que 

descreve as etapas de manipulação dos parâmetros descritos no capítulo inicial. 

Parâmetros esses que podem exercer influências significativas na resposta final a que 

se propõe este trabalho. 

O capítulo I investiga aspectos gerais sobre a temática central que a tese trata 

(aplicação de nanopartículas como aditivo em lubrificantes), bem como os assuntos 

que circundam essa temática, tratando dos aspectos gerais do uso de nanopartículas 

em lubrificantes. A partir de então, os capítulos seguintes abordaram os materiais 

utilizados na construção da tese, bem como as modificações nos parâmetros 

discutidos no capítulo inicial para viabilizar a aditivação de nanopartículas em 

lubrificantes.  

O capítulo II descreve-se os métodos aplicados para toda esta tese. 

O capítulo III inicia a análise desses parâmetros, tendo como objeto central de 

investigação a influência da energia de síntese de nanopartículas nas propriedades 

das nanopartículas. 

No capítulo IV é feita a identificação do efeito de agente dispersante na 

dispersão das nanopartículas em óleo lubrificante. 

O capítulo V traz a análise e determinação dos perfis ótimos de rugosidade 

para atuação das nanopartículas como aditivo antidesgaste. 
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No capítulo VI é investigada a influência da concentração e tamanho de 

nanopartículas no desempenho tribológico de óleo lubrificante. 

No capítulo VII é feita uma avaliação dos mecanismos de atuação das 

nanopartículas como aditivo antidesgaste em lubrificantes. 

No capítulo VIII é feita uma avaliação das nanopartículas operando nas 

condições antidesgaste em lubrificantes, bem como uma análise comparativa de um 

aditivo comercialmente adquirido. 

 Por fim, o capítulo IX é feito o levantamento das conclusões as quais foi 

possível a partir das análises de cada capítulo abordado na tese. 

As etapas que constituíram essa tese foram norteadas mediante o esquema 

de desenvolvimento da pesquisa abaixo: 
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CAPÍTULO I 

Aspectos gerais do uso de 

nanopartículas em lubrificantes 

 
Neste capítulo serão expostas discussões acerca da atuação de 

nanopartículas como aditivo na lubrificação, benefícios e avanços alcançados com o 

uso da nanotecnologia na redução das perdas por atrito em sistemas mecânicos. 

Será feito um levantamento das técnicas de síntese de nanopartículas e das ações 

que permitem que estas partículas possam ser usadas em suspensão com óleos 

lubrificantes.  

 

Fonte: http://www.vicoli.com.br/ 
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1. Aplicações da nanotecnologia 

 

 De uma maneira geral, define-se nanotecnologia como a tecnologia dos 

materiais, processos e produtos cujas dimensões estão na faixa de 0,1 a 100 nm. Tal 

tecnologia situa-se nas fronteiras da engenharia, física, química, biologia, ciência dos 

materiais, simulação e modelagem computacional. Ela envolve não 

sóa miniaturização do que já foi inventado, mas a utilização de todas as 

possibilidades que surgiram quando foi possível visualizar e manipular 

individualmente os átomos e moléculas (NANOTECNOLOGIA, 2009). 

Pela reduzida escala em que atua, a nanotecnologia permite sintetizar o 

material da forma que for mais adequada à utilização que se espera que este material 

tenha. Modificações como o arranjo de átomos e das moléculas permitem um produto 

final mais resistente, mais barato, mais leve, mais preciso e mais adequado.  

A nanotecnologia vem sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento. A 

razão para o crescente interesse e investigações nessa temática ocorre devido ao 

fato de que as propriedades dos materiais são acrescidas quando em escala 

nanométrica (CALISTER, 2007). Na medicina e bioengenharia, nanopartículas têm 

grande aplicação desde produção de fármacos, contagem de células cancerígenas 

até o desenvolvimento de nanorobôs para cirurgia de células individuais (MILLER, 

2005). 

Na engenharia, as nanopartículas têm usos variados em diversas áreas, seja 

em nanorevestimentos de superfície, sensores, células combustíveis, 

nanocompósitos, nanofluidos, catalisadores, na confecção de peças para a indústria 

aeroespacial e automobilística, como aditivos para lubrificantes de alto desempenho 

(AZEVEDO, 2006, BASTOS, 2006, PENG e KANG, 2009, ALVES et al., 2013, WANG, 

2015). Como aditivos em lubrificantes, nanopartículas inorgânicas têm demonstrado 

ação antidesgaste, reduzindo as perdas por atrito. Muitos autores têm encontrado nos 

óxidos metálicos em escala nanométrica de tamanhos entre 10 e 100nm redução 

significativa do atrito com concentrações relativamente baixas (KOLODZIEJCZYK et 

al., 2007, WU et al., 2007, PADGURKAS et al., 2013).  
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1.1 Aplicação de nanopartículas inorgânicas na lubrificação 

 

Dentre as inúmeras possibilidades de compostos inorgânicos a se estudar 

nesse campo de aplicação, a frequente aplicação tem se concentrado nas 

formulações metálicas. 

A aplicação de nanopartículas metálicas na aditivação antidesgaste vem 

sendo amplamente estudada, autores como Bobo et al.(2010) pesquisaram o uso de 

TiO2 , Chem e Liu (2001) avaliaram a eficiência de ZnS, Kolodziejczyk et al.(2007) 

investigaram nanopartículas de Pd , Sánchez-López et al.(2011) Pd e Au, Zim et  al. 

(2013)  e Viesca et al. (2011) estudaram o Cu, Rabaso et al. (2014) analisaram a 

inserção do BiS2em lubrificantes e Peng e Kang (2009) avaliaram o diamante na 

forma nanoestruturada  como aditivos para lubrificação. 

A força de ligações dos metais permite uma gama de compostos possíveis 

para a aplicação em lubrificantes, sendo uma variação bastante pesquisada para esta 

aplicação os compostos metálicos formados por óxidos.  

Luo et al. (2014) detectaram a ação antidesgaste dos óxidos de alumínio e 

titânio Al2O3/TiO2, Ma et al. (2010) do óxido de zircônia ZrO2, Alves et al. (2013) dos 

óxidos de Cobre e  Zinco, Battez et al.(2006) do óxido de Zinco (ZnO). 

Dentre os óxidos de metais, o CuO é tido como um dos mais versáteis, devido 

às suas propriedades e às funcionalidades. É utilizado ainda em eletrodos galvânicos, 

na metalurgia; como agente de polimento de vidros ópticos, em catalise; como agente 

antimicrobiano; e como semicondutor usado em dispositivos para células fotovoltaicas 

(GONÇALVES, 2008). Além dessas aplicações, Wu et al. (2007), Battez et al. (2008) 

Alves et al. (2013), Trajano (2013) e Jatti e Singh (2015) encontraram propriedades 

antidesgaste nos óxidos metálicos quando aplicados à lubrificação. 

A busca de novos aditivos na lubrificação está centrada não apenas em 

melhorar o desempenho de lubrificantes, mas também em minimizar ou anular o 

impacto ambiental causado pelos aditivos comumente utilizados para esta função. 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

19 

Valdicleide Silva e Mello 

Esses novos aditivos atuam em condições severas de lubrificação, como as 

lubrificações limite e a mista. 

 

1.1.1 Regime de lubrificação mista e limite 

O desempenho de um lubrificante deve ser avaliado de acordo com as 

condições de carga e de velocidades nas quais estão submetidas às partes em 

movimento. Essas condições caracterizam o tipo de regime de lubrificação ao qual o 

lubrificante deverá atuar. 

Os quatro regimes de lubrificação representados na curva de Stribeck serão 

descritos abaixo (Figura 1).  

Figura 1: Curva de Stribeck 

 

Fonte: ALVES E MELLO, (2015) 

No regime de lubrificação hidrodinâmica (4) o filme lubrificante é espesso o 

suficiente para evitar que duas superfícies opostas entrem em contato. Esse filme 

proporciona um atrito pequeno e uma elevada resistência ao desgaste. O contato é 

conforme e é regido pelas propriedades físicas do lubrificante, em especial a 

viscosidade.    
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O regime de lubrificação elastohidrodinâmico (EHL) (5) é uma forma de 

lubrificação hidrodinâmica onde a deformação elástica dos corpos em contato e as 

mudanças na viscosidade com a pressão se tornam fundamentais. Ocorre entre 

superfícies não conformes com alto carregamento. O filme lubrificante é menos 

espesso que o hidrodinâmico, mas ainda separa as superfícies em contato, 

promovendo uma redução significativa do atrito e desgaste. 

Nos regimes de lubrificação onde a película de filme não é suficiente para 

separar as superfícies em contato (em razão das condições de carga e de velocidade 

nas quais é submetido), o lubrificante requer o uso de aditivos que confiram a 

propriedade de manter o suporte da solicitação sem que ocorra a quebra da película 

de filme entre as superfícies (ALVES E MELLO, 2015).  Os regimes de lubrificação 

que exibem esse efeito sobre o lubrificante são o misto (2) e limite (1), descritos a 

seguir. 

1.1.2 Regime de lubrificação mista ou parcial 

O regime de lubrificação mista ou lubrificação parcial é regido ora pela 

presença de uma película fina de filme que ainda separa as superfícies em contato e 

ora essa camada é tão fina que torna possível o contato entre as superfícies. De tal 

forma, esse regime de lubrificação situa-se entre o regime de lubrificação 

hidrodinâmico ou elastohidrodinâmico (EHL) e o regime de lubrificação limite (ALVES 

e MELLO, 2015).  

Se a película de lubrificante que separa as superfícies for tal que permite 

algum contato entre as asperezas deformadas, então este tipo de lubrificação é 

considerado na literatura como "misto" ou "lubrificação parcial" (Figura 2). Nesse 

regime, a carga de contato é compartilhada entre as asperezas do contato e o filme, 

quando a lubrificação mista ou parcial prevalece (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

1996). 
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Figura 2: Modelo de lubrificação mista 

 

Fonte: ALVES E MELLO (2015) 

A lubrificação mista difere da EHL na orientação das moléculas do lubrificante 

que é ordenada, em alguns graus, devido aos efeitos de indução de cisalhamento e 

os potenciais de adsorção de superfície e, consequentemente, expressa diferentes 

características de lubrificação, tais como os efeitos dependentes de tamanho. Difere 

da lubrificação limite já que o lubrificante é atribuído de forma móvel em relação à 

película mais espessa e a viscosidade não tem uma influência importante nas 

propriedades dessa lubrificação (ALVES E MELLO, 2015).  

Este regime de lubrificação sofre influência direta das condições de 

rugosidade. De acordo com Stachowiack e Batchelor (1996), acredita-se geralmente 

que pequenas asperezas desempenham um papel útil como um reservatório para o 

lubrificante pelo aprisionamento do fluido. Sob condições extremas de pressão de 

contato, o lubrificante preso pode ser expulso por deformação das asperezas para 

fornecer uma reserva final de óleo lubrificante. Esta teoria é esquematizada na Figura 

3. 
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Figura 3: Efeito da rugosidade e do formato das asperezas na forma do filme 

EHL.  

 

Fonte: ALVES E MELLO (2015) 

Outra característica deste regime de lubrificação é uma mudança progressiva 

na geometria de contato e dos valores de rugosidade da superfície por causa do 

desgaste que ocorre. O efeito primário de lubrificação é alterar a distribuição de 

desgaste no contato e criar uma geometria da película em forma de cunha (WONG et 

al.1998, KRUPKA et al. 2009) 

1.1.3 Regime de lubrificação limite 

A lubrificação limite é um fenômeno complexo e vem tendo grandes avanços 

na compreensão de seus mecanismos que promovem a lubrificação. Estes 

mecanismos são classificados em termos da capacidade de carga relativa e 

temperatura, as quais limitam o atrito e são controladas por meio de aditivos 

presentes no fluido, que permitem a formação do filme lubrificante através dos 

mecanismos descritos a seguir. 

 

1.1.4 Mecanismos de formação de filme no regime misto e limite 

 

Lubrificação por adsorção: uma camada monomolecular separa as 

superfícies de contato e esta camada é tão fina que os mecanismos do contato das 

asperezas são idênticos aos de superfícies secas em contato. A camada 

monomolecular é formada pela adsorção do lubrificante ou, mais precisamente dos 
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aditivos presentes no lubrificante sobre as superfícies desgastadas. A redução do 

atrito é causada pela formação de uma interface de baixa resistência ao corte entre as 

superfícies opostas. As características das camadas adsorvidas permitem formar este 

sistema sobre as superfícies metálicas (ALVES E MELLO, 2015). 

A formação da película protetora na superfície pode ocorrer de duas formas 

básicas: por adsorção física ou adsorção química da camada. No primeiro caso, as 

forças de dispersão (Van der Waals) do óleo proporcionam a ligação entre o substrato 

e o adsorvido, de modo que as moléculas do adsorvido podem aderir ou desprender 

da superfície sem qualquer alteração irreversível para a superfície ou adsorvido. No 

caso da adsorção química, é envolvida uma reação irreversível ou parcialmente 

irreversível de adsorção. A adsorção química ocorre em temperaturas mais elevadas 

e é mais eficaz no mecanismo de lubrificação. Nesse mecanismo, existe a força de 

ligação química entre o substrato e o adsorvido, o que afeta a temperatura de 

transição do atrito e depende da reatividade do material do substrato. 

De forma geral, o regime de lubrificação limite envolve a formação de baixos 

coeficientes de atrito (abaixo de 1) pela formação de camadas de proteção sobre as 

superfícies desgastadas. 

Aditivação extrema pressão: este mecanismo ocorre em contatos 

lubrificados, em que as cargas e as velocidades são suficientemente elevadas para 

provocar elevadas temperaturas transientes de atrito. Essa temperatura é suficiente 

para provocar a dessorção do lubrificante adsorvido. Após essa etapa, o mecanismo 

de lubrificação que atuará é baseado na formação de filmes de sacrifício para a 

redução do desgaste. Este mecanismo caracteriza a lubrificação extrema pressão.  

A película de filme é destruída continuamente e reconstruída durante o 

processo de desgaste. Esse fenômeno se inicia com a remoção da camada de óxido 

pela ação da alta carga de contato, tornando a superfície extremamente reativa para 

reagir quimicamente com um aditivo extrema pressão (EP) presente no lubrificante. 

Esse aditivo reage com a superfície formando rapidamente uma película, que 

depende da sua reatividade com a superfície do metal (ALVES e MELLO, 2015). 
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Quando essa película é destruída pelo suporte das pressões de contato entre 

as superfícies, é reconstruída pela reação dos fragmentos ativos reagindo com a 

superfície. Desse modo, o contato direto entre as superfícies não ocorre ou sofre o 

mínimo de perdas por atrito. Aditivos com essa função comumente têm elementos 

como enxofre ativo, fósforo, cloro e zinco em sua composição. Por esta razão busca-

se aditivos alternativos, já que estes são tóxicos. 

2. Métodos de síntese de nano-óxidos metálicos 

 

Os métodos de síntese de nanopartículas metálicas para uma gama de 

aplicações vêm sendo estudados com intuito de utilizar menor número de reagentes, 

temperaturas de reação cada vez mais próximas a de ambiente, poucas etapas de 

síntese, bem como minimizar a quantidade de resíduos gerados e, ainda, gerar 

nanopartículas bem dispersas e altamente ativas para sua aplicação. 

Para Junges et al. (2011) os métodos de preparação para as nanopartículas 

metálicas podem ser divididos em métodos físicos e químicos. Para Arelalo (2008) os 

métodos de preparação físicos não permitem um ajuste fino das propriedades 

morfológicas do produto. Já os métodos químicos, como co-precipitação hidrotérmica, 

decomposição térmica de precursores metálicos resultam em amostras de melhor 

qualidade quando comparadas aos métodos físicos. 

Na literatura, encontram-se diversas metodologias de síntese de 

nanopartículas de CuO de vários tamanhos e formas, dentre estas destacam-se: 

Irradiação de ultrassom (PERELSHTEIN e APPLEROT, 2009), a precipitação química 

(GARCIA e SOLSONA, 2006), o método sol-gel (PANDIYARAJAN et al., 2013), e 

síntese hidrotermal convencional e assistido por micro-ondas (VOLANDI, 2011). 

Para efeito de análise dos métodos de síntese em relação aos benefícios 

alcançados, a tabela 1 relaciona as etapas e vantagens de cada método. 
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Tabela 1: Comparação de métodos de síntese para obtenção de materiais 

Parâmetro Precipitação Sol-gel Hidrotérmico 

Custo Moderado Alto Moderado 

Controle de composição Bom Excelente Bom/ excelente 

Controle da morfologia Moderada Moderado Bom 

Reatividade dos produtos Boa Boa Boa 

Pureza (%) >99,5 >99,9 >99,5 

Etapa de calcinação Sim Sim Não 

Etapa de moagem Sim Sim Não 

Fonte: Adaptado de BYRAPPA (2001). 

2.1 Método Sol-gel 

Esse processo baseia-se na polimerização inorgânica, que nada mais é do 

que uma transição da solução em forma coloidal, “sol”, para um estado semissólido 

rico em líquido, “gel” (BRINKER, 1990). Nesse processo, o precursor é um composto 

organo-metálico hidrolisável, chamado de alcóxidos metálicos, que é o resultado da 

reação de um haleto metálico com um determinado álcool.  

De acordo com Medeiros (2007), apesar de eficiente, o método possui 

algumas desvantagens, pois além do alto custo de seus reagentes, a sua preparação 

é limitada pela solubilidade dos álcoois, inviabilizando o processo em larga escala.  

2.2 Reações por Co-precipitação 

Nesse processo, geralmente se faz uma reação bem conhecida, em meio 

aquoso, do sal do metal referente ao produto desejado. Um hidróxido, óxido ou um 

carbonato é obtido através da adição simultânea das soluções dos sais precursores. 

Em seguida, o precipitado obtido é lavado, seco e calcinado (CASANOVA, 2010). 

Nesse processo, o controle da morfologia das partículas é obtido pela 

proporção molar e pela qualidade da base utilizada. É possível também variar o 

tamanho do grão. O tempo e a temperatura de reação, controle do pH também 

influenciam nas características morfológicas do sistema.  
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As vantagens desse método quando comparados com os outros de via  úmida 

são a simplicidade, facilidade de reprodução e a produção em larga escala. As 

limitações estão nas temperaturas de reação, nas quais as particulas produzidas têm 

baixa cristalinidade, superfícies desordenadas e alta dispersão de tamanhos 

(ARELARO, 2008). 

2.3 Reações hidrotérmicas assistidas por micro-ondas 

O uso de micro-ondas tem se mostrado eficiente e vantajoso na síntese de 

óxidos. A vantagem encontra-se na alta eficiência, baixas temperaturas e alta 

cristalinidade dos óxidos obtidos, quando comparado às outras rotas de síntese. 

Tanto na síntese como no tratamento térmico hidrotermal assistido por micro-ondas 

obtém-se partículas estáveis com alto grau de cristalinidade (NUÑEZ, 2009). 

A exigência para a utilização de micro-ondas é que o solvente ou a solução 

contenham moléculas que sejam polares. As principais vantagens do uso de micro-

ondas são a possibilidade de se ter um melhor controle sobre as fases formadas, 

rápido aquecimento e menor tempo de reação (SCZANCOSKI, 2008). 

Volanti (2011) afirma que o método hidrotérmico convencional é bastante útil 

e versátil, embora uma ressalva ao seu desempenho esteja no fato dele possuir baixa 

velocidade de cristalização quando suas reações ocorrem em temperaturas muito 

amenas (abaixo de 300ºC). Dessa forma, uma saída para aumentar a cinética de 

cristalização é combinar a energia de micro-ondas ao processo hidrotérmico, como 

proposto por Komarnene (2003). 

O processo hidrotérmico (Figura 4 a-b) assistido por micro-ondas baseia-se 

no princípio da interação homogênea das ondas eletromagnéticas com os dipolos 

elétricos presentes em solventes que por sua vez promovem o rápido aquecimento 

dielétrico do sistema e, consequentemente, a elevação da pressão e o aumento da 

solubilidade. A presença de um campo elétrico promove o alinhamento das cargas 

livres e dos dipolos na direção do campo. Este deslocamento é também influenciado 

pela agitação térmica do sistema e pelas interações intermoleculares das cargas com 

as moléculas próximas, as quais se opõem à movimentação destas cargas. O atrito 

entre as cargas em movimento e as moléculas resulta na liberação de energia na 
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forma de calor e consequente aumento da temperatura e pressão do sistema 

(WILSON et al.  2006). 

Figura 4: Processo de cristalização hidrotérmica: (a) convencional; (b) micro-

ondas 

 

Fonte: Adaptado de WILSON et al.  (2006) 

O estado da arte tem apontado as vantagens da cristalização de materiais 

avançadas via reações hidrotérmicas. Além disso, as sínteses de materiais 

nanoestruturados na presença de micro-ondas são um tópico especial no recente 

campo das sínteses hidrotérmicas. 

Dentre as vantagens relacionadas ao método, Wilson et al. (2006) citam o 

aumento da cinética de reação que é fortemente afetada com um pequeno aumento 

na temperatura, a formação de produtos metaestáveis, obtenção de mono ou 

policristais, síntese de produtos de alta pureza (acima de 99%), diminuição da 

poluição em virtude das condições de fechamento hermético da reação e 

possibilidade de reciclar os reagentes. 

Medeiros et al. (2014) avaliaram nano-óxidos de cobre e zinco sintetizados 

pelos métodos de síntese por co-precipitação e micro-ondas, e concluíram que 

nanopartículas sintetizadas por micro-ondas tendem a se aglomerar menos que as 

sintetizadas pelo método de co-precipitação.  
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Apesar das melhorias alcançadas no controle da pureza, forma e tamanho 

das nanopartículas pelo método de síntese assistido por micro-ondas, um desafio 

ainda persiste para a aditivação de nanopartículas em lubrificantes: produzir 

partículas estáveis e monodispersas que possam ser manipuladas, dispersas e ou 

ainda depositadas em substratos sem sofrer decomposição, agregação ou perda de 

suas propriedades. 

3. Funcionalização de nanopartículas: Técnica de modificação de 

superfície 

 

Nanopartículas são termodinamicamente instáveis e têm a tendência natural 

de se agregar. A agregação das nanopartículas pode levar a formação de uma 

colônia de partículas que podem não mais ter o tamanho nanométrico. Laurent et al. 

(2008) atribuem a estabilidade de uma suspensão ao equilíbrio entre as forças de 

atração e de repulsão inter-partícula. As forças de Van der Waals e as interações 

dipolares magnéticas são forças de atração que podem ser intensas à curta distância, 

e são responsáveis pela desestabilização das suspensões. Desse modo, um método 

de estabilizar as dispersões está no controle das forças de interação. 

Nanopartículas inorgânicas cruas (não funcionalizadas) não são adequadas 

para aditivação em lubrificantes porque eles têm uma fraca capacidade de dispersão 

em óleos (CHEM e LIU, 2001). As nanopartículas inorgânicas (em especial cruas) têm 

atividade de superfície elevada e pobre compatibilidade com os óleos lubrificantes e 

são fáceis de agregar. Isto dificulta muito a sua aplicação como aditivos em óleos 

lubrificantes e graxas.  

Uma solução para este problema foi proposta fazendo uso técnicas de 

modificação de superfície insitu, onde é adicionada uma película que reveste a 

superfície das partículas por um agente orgânico. A técnica é viável a encapsulação 

das nanopartículas inorgânicas e, portanto, previne eficazmente as nanopartículas de 

agregação e melhorar a sua compatibilidade com lubrificantes e graxas (SUN et al., 

2004). 
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A capacidade de dispersão de nanopartículas inorgânicas em solventes 

orgânicos e óleos lubrificantes pode ser melhorada por modificação da superfície com 

hidrocarbonetos de elevado peso molecular. Além disso, as propriedades tribológicas 

das nanopartículas de cobre modificadas por compostos orgânicos foram relatadas 

(ZHANG et al., 2010, ZHANG et al., 2009, YANG,  GUANG-BIN et al., 2012, ZHANG 

et al., 2011, ZHOU et al.,2010), mas a maioria dos agentes modificadores de 

superfície contém  o elemento fósforo que leva à intoxicação e à falha de 

catalisadores metálicos em transformador catalítica veicular, resultando em 

dificuldade de controle das emissões de gases nocivos  (YANG et al., 2012). 

De acordo com Toledo (2014), toda partícula metálica precisa de uma 

camada orgânica que lhe dê solubilidade. Nesse sentido, vários pesquisadores têm 

usado o ácido oleico (C18H3402) como sufactante para nanopartículas de CdSe (ZHOU 

et al. 2010), de PbSe (HU et al. 2012), CdSe (LOKTEVA, 2010) para melhorar a 

dispersão das partículas. Yang et al. (2012) utilizaram dioctilamina ditiocarbamato 

(C4H12N2S2) como agente de encapamento para modificar a superfície de 

nanopartículas de cobre, e obtiveram bons resultados como um aditivo lubrificante em 

parafina líquida demonstrando excelente desempenho antidesgaste. 

4. CONSIDERAÇÃO PARCIAL 

 

Com base na fundamentação teórica, fica notória a necessidade de manipular 

parâmetros para tornar possível a aplicação de nanopartículas como aditivos em 

lubrificantes. Parâmetros estes que englobam mais de uma área do conhecimento, 

mas que, para obter o êxito, se faz necessário trazer a esta temática conhecimentos 

multidisciplinares, utilizando os conceitos da química, física, quântica, mecânica e 

tribologia. O método de síntese por reações hidrotermais assistidas por micro-ondas 

será estudado e desenvolvido nos capítulos seguintes desta pesquisa em razão das 

vantagens apresentadas e discutidas neste capítulo. 
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CAPÍTULO II 

Materiais e Métodos 

 

Nesse capítulo são descritos os métodos utilizados nessa tese.  A estrutura 

desse capítulo está distribuída de acordo com as técnicas aplicadas na construção 

desta tese, descritas na sequência dos capítulos que a compõe. 
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1. Técnicas e Métodos aplicados para construção dos capítulos  

A metodologia geral aplicada nesta tese, baseia-se no esquema abaixo. A 

descriçao das técnicas e equipamentos utilizados é feita a seguir. 

 Figura 1: Esquema da metodologia aplicada na tese. 

 

1.1 Síntese das nanopartículas de CuO 

As sínteses das nanopartículas foram preparadas em triplicata a partir de uma 

solução etanóica com acetato de cobre, sendo dissolvidos 2 mmol de acetato de 

cobre monohidratado em 40 ml de etanol; e uma solução etanóica com hidróxido de 

sódio, sendo dissolvidas 8 mmol de NaOH em 40 ml de etanol com mesma razão 

estequiométrica.  

Em um reator de teflon foram misturados 10 ml de cada uma das soluções. 

Em seguida, inseriu-se o reator no micro-ondas (Panasonic NN562BK) com variação 

de energia cedida nas sínteses descritas na tabela 1:  
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Tabela 1: Parâmetros de síntese das nanopartículas 

 

Após esse procedimento resfriou-se o reator a 15°C por 5 min e recuperou-se a 

suspensão em um becker. As temperaturas médias de síntese foram calculadas com 

base na construção de uma curva de temperatura construída a partir de cada pulso 

descrito acima. Todas as sínteses foram realizadas em triplicata para verificar a 

repetibilidade do método.   

Para recuperação das nanopartículas, procedeu- se a centrifugação da 

suspensão por 5 min, depois fez-se uma lavagem com água levemente aquecida 

(40°C) e retornou-se à centrifugação, repetindo-se as lavagens e, em seguida a 

centrifugação. Finalmente faz-se uma lavagem do recuperado com etanol, 

centrifugou-se o recuperado por 5 min e colocou-se em estufa para secagem a 60°C 

por 2 h ou até a evaporação completa do etanol.  

 1.2 Encapamento das nanopartículas 

Para melhorar a dispersão das nanopartículas no óleo foi realizado o 

recobrimento das mesmas, evitando assim a formação de aglomerados de 

nanopartículas. O procedimento consistiu na pesagem de 0,01g de ácido oleico e 0,2 

g de nanopartículas de CuO, que foram adicionados a 20mL de etanol. Agitou-se por 

2h em agitador magnético a 60°C e em seguida centrifugou-se por 10min. Ao final, 

procedeu-se a secagem em estufa por 2h ou até a evaporação completa do etanol. 

 1.3 Aditivação do óleo base com as nanopartículas  

Foram usadas três concenrtaçoes 0,5%, 0,25% e 0,1% em peso de cada 

nanopartículas de óxido de cobre em agitação magnética por 6 h à 20 °C no óleo 

sintético  do tipo polialfaolefina (PAO 40 cSt e150 IV) doado pela empresa  Yorga 

Lubrificantes, com as frações de dispersantes descritas na Tabela 02. 
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Tabela 2- Frações de dispersantes/óleo/NNP 

Dispersante  

 

Percentual de NNP 

0,1% (0,008g) 0,25% (0,02g) 0,5% (0,04g) 

Óleo Dispersante Óleo Dispersante Óleo Dispersante 

Tolueno 8mL 2 mL 8 mL 5 mL 8 mL 10mL 

Hexano 8mL 0,2 mL 8 mL 0,2 mL 8 mL 0,2mL 

Et. Glicol 7,2 mL 0,8 mL 7,2 mL 0,78mL 7,2 mL 0,76mL 

 

Para as NNPs dispersas em Tolueno e Hexano, após o período de agitação, 

foram alocadas em estufa à 70°C por 24horas para evaporação dos dispersantes. 

1.4 Técnicas e Métodos de Caracterização das nanopartículas 

A caracterização das nanopartículas foi realizada por várias técnicas a fim de 

explorar as informaçãoes a cerca da composição química, forma, tamanho do 

cristalito e estado dispersivo. Estão listadas abaixo: 

 Composição química: Realizou-se através da técnica de difração por 

raios X, e espectroscopia Uv-Visível; 

 Forma: Utilizou-se a técnica de exploração por microscospia eletrônica 

de varredura (MEV) em aumentos de 100 a 1000 vezes, 

espectroscopia Uv-Visível e microscopia eletrônica de transmissao 

(MET) Espalhamento de Raios X a baixo ângulo (SAXs); 

 Estado dispersivo das partículas: Análise visual, Microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), espectroscopia Uv-Visível e SAXs e 

espectroscopia Raman   

 Tamanho médio dos cristais: difração por raios X e microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) 
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1.4.1 Análise por Difratometria de raios X(DRX) 

Para verificar a formação de CuO, foram realizadas as difratometrias de raios 

X das amostras, bem como serviram de base para o cálculo do tamanho médio do 

cristalito.  

Para o cálculo foi utilizada a equação 1 de Scherrer segundo Ibiapino et al. 

(2013): 

𝐷 =
0,9 𝜆

𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃
,       onde:                         (Equação 1) 

D= tamanho de cristalito; K= 0,9 (constante para partículas esféricas); λCu= 

1,5406 Ǻ (valor referente a radiação eletromagnética utilizada); β= é a contribuição 

dada pelo tamanho de cristalito à largura de meia-altura do pico de difração 

correspondentes em radianos; θ= é a metade do ângulo de difração ou ângulo de 

Bragg. 

1.4.2 Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Para ter uma prévia apreciação da forma e aglomeração, foram geradas 

imagens das nanoparticulas (após encapamento) por microscopia eletrônica de 

varredura por equipamento Shimadzu com ampliações de 200, 500, 1000, 3000, 5000 

e 10000 vezes. 

1.4.3 Análise por microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

Para verificar a forma e tamanho, foram geradas imagens das nanoparticulas 

(após encapamento) por microscopia eletronica de transmissão. As amostras foram 

dispersas e etanol e sonicadas (sonicador de imersão de alta potência da marca 

SONICS modelo VCX 750, energia adicionada foi de 400J/g) por 15 minutos. As 

amostras foram analisadas no Equipamento JEOL, modelo JEM 2100, operado em 

200kV. As imagens geradas passaram uma etapa de tratamento e foram analisadas 

com o software Image -J. 

Para verificar o tamanho das nanopartículas, utilizou-se o método seguido por 

Felix (2013) através de analise de imagem por MET. 
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As micrografias podem ser usadas para contar os N diâmetros das partículas 

com a ajuda do software Image-J. Para montar o histograma dos tamanhos das 

partículas usa-se o método Sturges (Aragón, 2012). A largura de cada bin (W) do 

histograma é obtida da relação: W = (Dmax- Dmin)/ k, onde 

k = 1 + 3, 322 log(N). Este histograma pode ser modelado com uma distribuição 

log-normal: 

𝑓 (𝐷) =   
1

√2𝜋𝜎𝐷
exp ⌊−

𝐿𝑛2(
𝐷

𝐷0
)

2𝜎2 ⌋                                           (Equação 2) 

 

Onde: 

D0 é o diâmetro mediano da distribuição;  

σ representa o grau de polidispersão da distribuição de tamanhos.   

O diâmetro correspondente ao máximo da função é dado por:  

                        𝐷 𝑚𝑎𝑥 = 𝐷0 exp(−𝜎2);                                             (Equação 3) 

E o valor médio do diâmetro é dado por: 

                                  𝐷 = 𝐷0 exp (
𝜎2

2
)                                             (Equação 4)           

 

1.5 Análise da Dispersão 

A dispersão das nanopartículas foi realizada para cada um dos dispersantes 

através da análise visual, espectroscopia Raman e caracterização por espectroscopia 

de UV-visível e SAX (após 30 dias de preparação).  
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1.5.1 Análise Visual 

As suspenções preparadas nas três concentrações de nanopartículas foram 

analisadas visualmente para acompanhar a decantação das nanopartículas ou a 

separação de fases pela observação das suspensões até 30 dias após preparadas.  

1.5.2 Espectroscopia de UV-visível 

Esta técnica foi utilizada para verificar as distribuições das partículas no óleo 

e ainda verificar o formato esférico das NNP’s, através da formação de bandas 

plasmônicas características. A análise se deu na faixa de varredura de 190 a 1100 

cm-1 [UV-vis spectrophotometer Shimadzu (UV-1650pc) ]. No entanto essa análise foi 

realizada apenas para as concentrações de 0,1%, já que as demais não permitiram o 

espalhamento da luz espectral. Esse procedimento foi realizado antes para todos os 

tamanhos de partícula e após os ensaios no tribômetro HFRR, realizadas para a 

partícula de tamanho intermediário (Síntese A). 

1.5.3 Espalhamento de Raios X a baixo ângulo (SAXs) 

A análise foi realizada no intuito de verificar as características das partículas 

em suspensão com o óleo. Investigou-se a forma, tamanho e aglomeração. Esta 

análise foi realizada no Laboratório NUPEG da UFRN. Para a análise foram 

investigados 2 mL de cada amostra, medidos utilizando uma câmera (SAXSes Anton 

Paar, Áustria) conectado a um tubo gerador de raios-X (PW30-PA Nalytical, Holanda), 

com radiação de CuK de comprimento de onda de 0,1542 nm, pelo qual foi operado a 

40 KV e 50 mA. 

1.5.4 Espectroscopia Raman 

Para as varreduras, foi utilizado um Microscópio Raman com DPSS laser 

XPLORA (Horiba scientific) alocado no Laboratório de Fenômenos de Superfície 

(POLI-USP) com as seguintes configurações: 
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Número de leituras por amostra: 3; Excitação do laser: 638nm (vermelho) 

10% mW de potência; Número de acumulações: 10; Tempo de aquisição: 1s e grating 

de 600; Faixa de comprimento de onda: 100 a 1800cm-1. 

Por ser uma análise dispendiosa, optou-se por realizar apenas nas amostras 

dispersas que apresentaram melhor resultados nas duas técnicas anteriores. 

1.6 Ensaio Tribológico 

O ensaio foi aplicado para verificar o comportamento lubrificante das 

suspensões preparadas com as nanopartículas, bem como identificar os mecanismos 

pelos quais elas atuam sob em condições extremas de pressão de contato. 

O par tribológico utilizado no ensaio de desgaste lubrificado HFRR (High 

Frequency Reciprocating Test Rig), é composto por esfera e disco de aço AISI 52100. 

A esfera polida (570-750 HV de 6,0mm de diâmetro) desliza sobre o disco (aço AISI 

52100, 190– 210 HV de 10mm de diâmetro) num curso de 1,00±0,02 mm com 

frequência de 20 ±1 Hz sob ação lubrificante de 2 ml das amostras na temperatura de 

50±1 °C com carga normal aplicada de 10 ± 0,01N com duração de 60 min de ensaio 

(Alves et al. 2013), realizados em triplicata. Os discos foram lixados e/ou polidos até a 

rugosidade de 0.0067µm. Finalmente, as esferas e discos foram limpos com álcool e 

acetona e secos antes do teste.   

O coeficiente de atrito foi medido pelo um transdutor de força piezelétrico. A 

resistência do contato (Ω) entre as espécies em atrito foi medido pela técnica de 

resistência de contato elétrico (ECR). Esta resistência pode ser usada para estudar o 

processo de formação de filme de filmes químicos não condutivos de aditivos de óleos 

lubrificantes (Wu et al, 2007). A escara deixada na esfera permitiu investigar o 

diâmetro de desgaste da esfera, espresso em WSD (wear scar diameter). 

1.7 Perfilometria  

A perfilometria dos discos foi realizada para avaliar as topografias das 

superfícies e detectar as mudanças na rugosidade que as suspensões confeririam 

aos corpos de prova após submetidos ao ensaio de contato no intuito de identificar as 
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influencias que a rugosidade pode exercer nos mecanismos de atuação das 

nanopartículas como aditivo para lubrificantes. 

A análise se realizou através de um perfilômetro CCI-MP- Taylor Hobson, 

equipado com sofware TalyMap Gold 6.2.661. O perfilômetro 3D sem contato possui 

sistema antivibração pneumático, que mantém o equipamento isolado de trepidações 

externas. As medições foram realizadas em duas regiões do disco: uma em cima da 

trilha de desgaste formada e a outra fora da região de desgaste. Foi utilizado neste 

trabalho o filtro gaussiano de 0,008mm para separação dos perfis topográficos de 

rugosidade e de ondulação, sendo que os parâmetros perfilométricos avaliados são 

relativos ao perfil topográfico de rugosidade. Foram gerados os perfis de rugosidade, 

mapeadas as superfícies 2D e 3D no intuito de identificar e quantificar os eventos. 

 

1.8 Análise das superfícies desgastadas  

As superfícies desgastadas foram analisadas avaliando a morfologia do 

desgaste por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com aumentos até 1000x. 

também foram analisadas as mudanças químicas nas superfícies e verificação do 

nanofilme formado nas superfícies por microanálise química (EDS) e espectroscopia 

Ramam.  

A análise por MEV foi realizada em equipamento Shimadzu com ampliações 

de 200, 500, 1000, 3000, 5000 e 10000 vezes. 

Já para a analise por espectroscopia Ramam foi  utilizado o equipamento 

anteriormente descrito (XPLORA -Horiba scientific- alocado no Laboratório de 

Fenômenos de Superfície- POLI-USP) com as seguintes configurações: 

Número de leituras por amostra: 7 

Excitação do laser: 532 nm com 25 % mW de potencia 

Número de acumulações: 10 

Tempo de aquisição: 5s e grating de 1200 

Faixa de comprimento de onda: 100 a 2000 cm-1 
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CAPÍTULO III 

Influência Da Energia Cedida Na 

Síntese Sobre As Propriedades Das 

Nanopartículas 

 

Neste capítulo serão expostos os efeitos que a energia liberada na síntese de 

nanopartículas de óxido de cobre causam nas propriedades físicas (forma e tamanho 

de partícula), bem como na dispersão dessas partículas em óleo, discutindo e 

analisando tais efeitos através de uma correlação dos conceitos propostos por 

diversos autores, além dos resultados obtidos a partir do grupo de técnicas de 

caracterização utilizadas. 

 

Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de nanopartículas na lubrificação de sistemas mecânicos tornou-se 

uma linha de pesquisa bastante investigada. Segundo Viesca et al. (2011), a 

substituição de moléculas orgânicas por nanopartículas de material sólido não é 

simples e só tem sido considerada como uma opção viável em estudos recentes.  

Para entender o comportamento das nanopartículas e melhorar ou desenvolver 

novas aplicações, faz-se necessário realizar vários estudos relacionados à 

estabilidade das partículas em suspensão no fluido (dispersão das nanopartículas), ao 

controle de tensoativos, aos tamanhos de partículas, os grupos reacionais para a 

síntese e o comportamento físico (LAURENT et al., 2008). 

A ação de redução de atrito e antidesgaste de nanopartículas adicionadas em 

lubrificantes têm sido relatados pelo efeito coloidal, efeito de rolamento, formação de 

película de proteção e mecanismos de terceiro corpo (CHINÃS-CASTILLO e SPIKES, 

2000). No entanto, a informação sobre as propriedades tribológicas de nanofluidos 

ainda é contraditória e, em alguns casos, os nanofluidos apresentam um 

comportamento pior do que a do fluido de base (ALVES et al., 2013). 

Além disso, considerando que nanofluidos têm características diferentes, 

dependendo de vários parâmetros (por exemplo, materiais, metodologia de síntese, o 

tamanho, a forma e o método de dispersão de nanopartículas) um enorme esforço de 

investigação é necessário para identificar e otimizar nanofluidos em relação à 

aplicação. Para entender o comportamento de nanopartículas e melhorar ou 

desenvolver novas aplicações é necessário realizar algumas investigações sobre os 

parâmetros que têm influência sobre a estabilidade e a dispersão de nanopartículas. 

A metodologia de síntese de nanopartículas por reações hidrotermais assistidas 

por micro-ondas tem sucesso relatado por aumentar a cinética da reação, a formação 

de produtos metaestáveis, a obtenção de mono ou policristais e a síntese de produtos 

de alta pureza (VOLANTI, 2011). Com este método é possível ainda a fácil 

manipulação de parâmetros de síntese, tais como a energia (radiação) e a 
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temperatura (CHEN et al., 2003). No entanto, neste método, a taxa de crescimento 

dos produtos é demasiadamente elevada para as nanopartículas e, quase sempre, o 

produto apresenta a distribuição de tamanho de partículas estreita como uma 

consequência da nucleação homogênea e rápida (JANSEN et al., 1992).Os benefícios 

esperados pela utilização de micro-ondas não são apenas de redução de energia 

devido ao aquecimento volumétrico, mas também as perspectivas de 

desenvolvimento de novos materiais com propriedades melhoradas que não podem 

ser fabricadas por meio de métodos convencionais. Wilson et al.(2006) citam ainda a 

vantagem do método pelo aumento da cinética de reação, além da diminuição da 

poluição em virtude das condições de fechamento hermético da reação e 

possibilidade de reciclar os reagentes. 

Dispersar nanopartículas em óleos é de fato um campo em desenvolvimento de 

interesse que fornece materiais multifuncionais promissores, como novos lubrificantes 

de alto desempenho tribológico. Mas esta não é uma tarefa fácil devido as 

nanopartículas inorgânicas ter fraca capacidade de dispersar nele (CHEM et al., 

2003).  

Esta pobre capacidade de dispersão é piorada com a facilidade de aglomeração 

das nanopartículas. Esta é atribuída à suas áreas superficiais demasiadamente 

grandes, que as tornam termodinamicamente instáveis (JANSEN et al., 1992). Esta 

aglomeração tem sido apontada como um dos maiores problemas do uso dessas 

nanopartículas em suspensões com fluidos e a dificuldade no controle da dispersão.  

Alguns dos parâmetros que exercem influência na dispersão discutidos pela 

literatura são o tamanho e a forma das partículas. O tamanho da partícula é outra  

característica que necessita de atenção para aditivos antidesgaste em óleos, que 

pode afetar o tipo de mecanismos de ação de nanopartículas em lubrificantes. 

Menores nanopartículas têm sido relatados melhores resultados em aplicações com 

óleos, devido à fácil interação com as superfícies dos pares em contato para formar 

uma película de proteção da superfície. Quando elas são de formato esférico, estas 

nanopartículas são mais propensas a rolar entre as superfícies e alterar o atrito de 

deslizamento para uma mistura de deslizamento e de atrito de rolamento (CHILLAS-

CASTILHO e SPIKES, 2000; XU et al. 1992; TENNE, 2015) 
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Assim, espera-se encontrar uma relação entre a quantidade de energia cedida 

na síntese de nanopartículas sobre o tamanho, uma vez que a potência e a 

temperatura da síntese podem ter impacto direto neste parâmetro. Este trabalho 

centrou-se na investigação da influência da energia de síntese sobre a dimensão e 

dispersão das nanopartículas em óleos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada nesse capítulo seguiu o esquema abaixo: 

Figura 1: Esquema da metodologia aplicada neste capítulo 

 

 

 

 

A etapa de síntese envolveu o uso de tempo variáveis de permanência sob 

radiação do grupo reacional e diferentes intensidades de potência usadas no micro-

ondas, que resultou em três grupos de nanopartículas, denominadas A, B e C.  

Após sintetizadas e encapadas para conferir maior estabilidade, as 

nanopartículas foram caracterizadas quimicamente para investigar a composição 

química (DRX, UV-VIS) e apreciar a forma (MEV, UV-VIS, MET).  

Na etapa seguinte procedeu-se a aditivação para preparação dos 

nanolubrificantes. Esta ocorreu em três concentrações em peso das nanopartículas, 

0,1, 0,25 e 0,5% em adição ao óleo base (PAO).  Preparadas as suspensões, fez-se a 

análise do estado dispersivo das nanopartículas por análise visual, MEV, UV-VlS, 

SAXs e espectroscopia Raman.   

A descriçao detalhada dessas etapas e técnicas encontra-se no capítulo II 

dessa tese.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Difratometria (Raio X) 

 
A Figura 2 mostra os padrões de difração das amostras. Para todas as 

sínteses foram obtidas fases puras e todos os picos de difração indexados à estrutura 

monoclínica com grupo espacial Cc (CuO) com os picos de baixa intensidade de 

ângulos dentro dos limites característicos 35,7-38,5°Cem acordo com Gonzalez et al. 

(2002), Rejith e Krishnan (2013) e Whang et al.(2002). Liu et al. (2007) e Barbalho 

(2007) concluíram que os picos estreitos e intensos vistos no DRX sugerem que o 

material tem uma elevada cristalinidade e pureza. 
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Figura 2. Difratogramas de DRX das amostras do CuO em todas as condições de 

energia 
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 Todos os tamanhos de partículas foram calculados (equação 1) abaixo de 10 

nm. Os parâmetros de tempo e tensão utilizados para sintetizar B resultou em 

tamanho médio de 9 nm. Quando a voltagem é aumentada para a síntese C, o 

tamanho médio foi de 3,5 nm. Com uma tensão mais baixa e maior tempo de 

exposição à radiação na síntese A o tamanho médio resultou em 5 nm. Jamil et al. 

(2008) sugeriram que o tratamento e a manipulação de parâmetros de síntese em 

micro-ondas têm a capacidade de controlar o tamanho da partícula. Nesse caso, os 

tamanhos de partícula menores ocorreram por alterações no tempo de exposição e na 

potência, que resultaram em maiores temperaturas médias ao longo da síntese. 

Quando a manipulação destes parâmetros resultou em uma temperatura média mais 

baixa ao longo da síntese, o tamanho das partículas aumentou. Este resultado 

corrobora os encontrados por Medeiros et al.(2014) e Whang et al. (2002) quando 

utilizaram o mesmo grupo reacional com a temperatura de síntese em torno de 60°C. 

A análise de DRX sugere que o método foi eficaz na produção de nanopartículas de 

CuO com repetibilidade e reprodutibilidade.  

3.2 Micrografias das NNPs 

 A Figura 3 representa as micrografias das amostras de CuO. Nota-se a menor 

aglomeração de partículas quando a potência foi aumentada. Com o maior aumento 

de potência (síntese C) é possível identificar partículas em forma esférica. 
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Figura 3. Micrografias das NNP’s com a descrição de temperatura média de 

síntese e percentual de potência usadas para produção de cada amostra.   

A) 99W (80°C)200X

 

99W (80°C)1000X

 

99W (80°C)       5000X

 

B) 396W (70°C) 200X

 

396W (70°C)       1000X

 

396W (70°C)     10000X

 

C) 495W (80°C) 200X

 

495W (80°C)       1000X

 

495W (80°C)     10000X

 

 

Menores aglomerações são obtidas em maior potência de síntese, também 

alcançadas na pesquisa de Phoempoon e Sikong (2014). Nos seus estudos foram 

encontradas nanopartículas de VO2 com baixa aglomeração com a potência máxima 

utilizada na síntese (600W). A razão para este fenômeno foi descrita por Rybakov et 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

53 

Valdicleide Silva e Mello 

al. (2008) justificado pelo maior enriquecimento de superfície devido ao movimento 

térmico das moléculas líquidas no campo de radiação de micro-ondas. Estes autores 

sugeriram que a manipulação de parâmetros da síntese de micro-ondas pode reduzir 

o tamanho das partículas e aumentar a uniformidade dos materiais. Por conseguinte, 

o aumento da potência na síntese forneceu partículas mais homogêneas devido ao 

enriquecimento de superfície.  Autores como Alves et al.(2013) e Wang et al. (2002), 

obtiveram nanopartículas de tamanhos inferiores a 10 nm de CuO, mas com 

aglomeração considerável visível nas imagens de MEV dos óxidos metálicos. Reijit et 

al. (2013) sintetizaram as nanopartículas de CuO com 800 W de potência e obtiveram 

partículas de baixa aglomeração. 

 

3.3 Análise por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) – Forma e 

tamanho 

Através das imagens geradas para as amostras A, B e C (Figura 4 A-C) pode-

se estimar a forma exibidas pelas nanopartículas. 
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Figura 4: Micrografias por MET das nanopartículas: A) NNP A B) NNP B e C) 

NNP C 

 

A) NNP A 

 

B) NNP B 

 

C) NNP C 
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Conforme a figura 4, em todos os casos de potência e tempo aqui estudados, 

as nanopartículas se assemelham ao formato esférico. Esse resultado mostra que a 

forma da nanopartículas não depende da quantidade de energia cedida na síntese.  

Ferreira (2010) atribui às frações molares do grupo reacional as mudanças exibidas 

para nanopartículas de ZnO.  Desse modo, como o grupo reacional bem como as 

frações estequiométricas não foram alteradas, a forma também não seria afetada. 

 

3.4 Análise do tamanho de partícula por MET 

A análise de distribuição dos tamanhos das amostras encontra-se à esquerda 

e a imagem da qual partiu a base de dados à direita na figura 5. A estimativa do 

tamanho foi apreciada para uma amostra de 200 partículas. 
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Figura 5: Curva de distribuição de tamanho e Micrografia (MET) das amostras: 

A) NNP A, B) NNP B e C) NNP C 

  

  

  

(A) 

(B) 

(C) 
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As distribuições de tamanho para as NNPs mostram valores aproximados aos 

encontrados pelo cálculo de Scherrer a partir do espectro DRX, com valor de tamanho 

médio 4,4 ± 0,0247 nm, 8,66 ± 0,0241 nm e 2,5 ± 0,0609 nm para NNP A, B e C, 

respectivamente. Esses resultados convergem para as discussões feitas por Jamil et 

al. (2008) da capacidade de controlar o tamanho da partícula como tratamento e 

manipulação dos parâmetros de síntese em micro-ondas. Esse resultado aponta 

ainda para a boa resposta dada pelo método de cálculo de tamanho por DRX, técnica 

de fácil execução e de baixo custo comparada a microscopia eletrônica de 

transmissão (MET). 

3.5 Análise da dispersão por espectroscopia 

A análise de dispersão por UV visível na figura 6 confirma que todas as 

nanopartículas são de óxido de cobre, pois as nanopartículas de cobre devem 

apresentar um pico característico de ressonância de plasmon em torno de 600 nm 

(DONG et al., 2014; ZHANG e YANG 2013, GUO et al., 2014, MARIMUTHU et al., 

2013, ZHANG et al., 2015). A ausência da banda forte de absorção de plasmon nesse 

comprimento de onda prova a eficácia da síntese na formação do óxido de cobre. 

Este resultado converge com os resultados apresentados nos espectros de DRX 

mostrado anteriormente. Esta análise também sugere que as nanopartículas 

apresentam um comportamento de partículas esféricas pela falta de uma segunda 

banda de absorção. Segundo Liz-Marzan (2004), partículas não esféricas devem 

apresentar duas oscilações - uma transversal e outra longitudinal - gerando duas 

bandas de absorção. Este ponto confirma os resultados encontrados com o uso da 

técnica anterior (MET). O espectro de ressonância de plasmon (SPR) de amostras 

mostrou banda característica de óxido de cobre na região espectral entre 240 -300 

nm, corroborando os resultados de Sankar et al. (2014), de Logar et al. (2014) e 

Zhang e Yang (2013). As maiores intensidades dos picos encontrados para 

nanopartículas. 
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Figura 6: Suspensões de 0,1% w CuO em PAO 

 

Neste caso, a suspensão das NNP B estão desestabilizadas, quando isto 

ocorre o pico de absorção original irá diminuir em intensidade (devido à 

desestabilidade das nanopartículas estáveis), e muitas vezes irão alargar o pico ou 

um pico secundário será formado comprimentos de onda maiores (devido à formação 

de agregados). Para partículas maiores, as oscilações são menores e decrescem com 

o aumento de tamanho (YESHCHENKOet al., 2013; NANOCOMPOSIX, 2012). 

Munkhbayar et al. (2013) atribuem o decréscimo de picos de absorção ao elevado 

grau de partículas agregadas. De fato, essa síntese mostrou maiores pontos de 

aglomerados nas duas técnicas  de analise anteriores (MEV e MET). 

4 CONCLUSOES PARCIAIS 

 

Todos os parâmetros estudados neste trabalho foram eficazes na produção 

de nanopartículas de CuO com repetibilidade e reprodutibilidade, comprovados pelos 

DRXs das amostras. Os tamanhos de partículas menores ocorrem por manipulações 

de potência e tempo de exposição que resultam na temperatura média mais elevada 

ao longo da síntese. 
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 As partículas homogêneas e menos aglomeradas foram encontradas 

quando a potência e temperatura média de síntese foi aumentada para 

495 W 80°C, respectivamente; 

 As nanopartículas de menor tamanho (2,5 nm) apresentaram melhor 

dispersão em óleo no método para a aditivação de tolueno; 

 A manipulação de parâmetros de síntese assistida por micro-ondas foi 

capaz de reduzir o tamanho de partícula, aumentar a uniformidade dos 

óxidos de cobre formados e afetar a aglomeração das partículas no 

óleo; 

 A condição mais elevada potência (495W) foi mais eficaz em melhorar 

a dispersão de nanopartículas quando isoladas ou quando adicionadas 

em óleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

60 

Valdicleide Silva e Mello 

5 REFERÊNCIAS 

1. Alves, S.M, Barros, B.S, Trajano, M.F, Ribeiro, K.S.B, e Moura, E.Y. 

Tribological behavior of vegetable oil-based lubricants with nanoparticles of 

oxides in boundary lubrication conditions. Tribology International 65 (2013) 

28–36 

2. Aragón, F. H, de Souza, P. E. N., J. A. H. Coaquira, P. Hidalgo, D. Gouvêa, 

Physica B 407,2601 (2012). 

3. Barbalho, D.S.T. Síntese, caracterização e aplicação de catalisadores mistos 

contendo Cobalto e Cobre. 2007. 89 p. (Dissertação) (Química) UnB. 

Brasília.2007 

4. Byrappa, K, Yoshimura, M. Handbook of hydrothermal technology: a 

technology for crystal growth and materials processing. Park Ridge: Noyes 

Publications, 2001 

5. Chen D., Tang, K, Shen, G. Microwave-assisted synthesis of metal sulfides in 

ethylene glycol. Materials Chemistry and Physics, v. 82, no. 1, p. 206–209, 

2003. 

6. Chiñas-Castillo. F, Spikes, H. A. The behavior of colloidal solid particles in 

elastohydrodynamic contacts. Tribology Transactions, v. 43(3), p. 387–94, 

2000. 

7. Choi Y, Lee C, Wang, H. Y, Park, M, Lee, J. Tribological behavior of copper 

nanoparticles as additives in oil. Current Applied Physics. v.9, p.124–131, 

2009. 

8. Dong, C, Cai, H, Zhang, X, Cao, C. Synthesis and characterization of 

monodisperse copper nanoparticles using gum acacia. PhysicaE57(2014)12–

20. 

9. Guo X, Hao C, Jin, G, Zhu, H.Y, Guo, X.Y. Copper nanoparticles on graphene 

support: an efficient photocatalyst for coupling of nitroaromatics in visible light. 

Angew Chem Int. v.53, p.1973-1980, 2014. 

10. Jamil, M. R, Ahmad, Abdul Hafeez, Z.U, Haq, N. Amin. Microwave assisted 

synthesis of fine magnetic manganese ferrite particles using co-precipitation 

technique. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, v. 45, no. 3, pp. 59–

64, 2008. 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

61 

Valdicleide Silva e Mello 

11. Jansen, J. C. Arafat, A, Barakat, A. K., van Bekkum, H. Microwave synthesis of 

nanocrystalline metal sulfides in formaldehyde solution in synthesis of 

microporous materials. Occelli and H. E. Robson, v. 1, chapter 33, pp. 507–

521, Van Nostrand Reinhold, New York, NY, USA, 1992. 

12. Komarneni, S, Roy, R, Li, Q. H. Microwave-hydrothermal synthesis of ceramic 

powders. Materials Research Bulletin, v. 27, n. 12, p. 1393-1405, 1992. 

13. Koshy, C P,  Rajendrakumar , P K, Thottackkad , M V.  Evaluation of the 

tribological and thermo-physical properties of coconut oil added with MoS2 

nanoparticles at elevated temperatures. Wearin press. 2015. 

14. Léon Félix, L. Sintese e caracterização de nanopartículas de Fe3O4 recobertas 

com ouro. (Dissertação) Instituto de física. Universidade Federal de Brasilia. 90 

f. 2013 

15.  Liu, X,  Geng, B,  Du, Q, Ma, J,  Liu, X .Temperature-controlled self-assembled 

synthesis of CuO, Cu2O and Cu nanoparticles through a single-precursor route. 

Materials Science and Engineering.  v. A 448, p. 7–14, 2007. 

16. Liz-Marzán, L.M. Nanometals: formation and color. Mater. Today, p. 26-31, 

2004. 

17. Logar, M, Bracko, I, Potocnik, A,  Jancar, B. Cu and CuO/Titanate Nanobelt 

Based Network  Assemblies for Enhanced Visible Light Photocatalysis. 

Langmuir. v. 30, 4852−48622014, 

18. Marimuthu A, Zhang J, Linic S. Tuning selectivity in propylene epoxidation by 

plasmon mediated photos witching of Cu oxidation state. Science v. 3, p. 339-

159, 2013. 

19. Medeiros, A. A. S; Mello, V. S, Trajano, M. F; Barros, B. S; Alves, S. M. 

Influência da energia de síntese nas propriedades físicas de óxidos. 21° 

Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Anais do 

congresso: ISSN 2175-1781. Mato Grosso do Sul, UNESP, 2014, p.1-9. 

20. Munkhbayar, B, Tanshen, R. M. D, Riyad, J. J. H, Chung, H. J. Surfactant-free 

dispersion of silver nanoparticles into MWCNT-aqueous nanofluids prepared by 

one-step technique and their thermal characteristics. Ceramics International. 

v. 39, p. 6415–6425, 2013. 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

62 

Valdicleide Silva e Mello 

21. Nanocomposix. Uv/vis/ir spectroscopy analysis of nanoparticles. September 
2012, V 1.1. 4878 RONSON CT STE K, SAN DIEGO, CA 92111 . p. 858 - 565 
– 4227 . Disponible in: nanocomposix.com 
 

22. Otubo, L. Técnicas de caracterização de nanopartículas metálicas 

funcionalizadas. Monografia. (Bacharel em Química Tecnológica) Instituto de 

Química . Universidade Estadual de Campinas. São Paulo. 34 p. 2003  
23.  Phoempoon, P. and Sikong, L. Phase Transformation of VO2Nanoparticles 

Assisted by Microwave Heating. The Scientific World Journal. v. 2014, 8 p. 

2014. 

24. Rybakov, K. I, Eremeev, A. G, Egorov, S. V, Bykov, Y. V, Pajkic, Z, and. Willert-

Porada, M. Effect of microwave heating on phase transformations in 

nanostructured alumina. Journal of Physics. vol. 41, n. 10, Article ID 102008, 

p. 1–4, 2008. 

25.  Rejith, S.G, Krishnan, C. Optical, thermal and magnetic studies on zinc-doped 

copper oxide nanoparticles. Materials Letters. V. 106, p.87–89, 2013. 

26. Sankar, R, Manikandan, P, Malarvizhi, V, Fathima, T, Shivashangari, K. S, 

Ravikumar, V. Green synthesis of colloidal copper oxide nanoparticles using 

Carica papaya and its application in photocatalytic dye degradation. 

Spectrochimica Acta Part A. Molecular and Biomolecular Spectroscopy 

v.121, p.746–750, 2014. 

27. Urquieta-González, E. A, Martins L, Peguin R. P. S, Batista M. S. Identification 

of extra-frame work species on Fe/ZSM-5 and Cu/ZSM-5 catalysts typical 

microporous molecular sieves with zeolitic structure. Materials Research, v. 5, 

n° 3, p. 321-327, 2002.  

28. Volanti, D. P. Morfologias de óxido de cobre (II) na mesoescala: síntese 

hidrotérmica assistida por micro-ondas, mecanismo de crescimento e atividade 

catalítica na reação de desidrogenação do etanol. (Tese) Instituto de Química. 

Universidade Estadual Paulista. Araraquara. 2011. 137 p 

29. Wang, H, JZXu, Zhu, J. J, Chen, H. Y. Preparation of CuO nanoparticles by 

microwave irradiation. Journal of Crystal Growth. V. 244, p. 88–94, 2002. 

30. Xu, R. Progress in nanoparticles characterization: Sizing and zeta potential 

measurement. Particuology. V. 6, p. 112–115, 2008. 

http://www.hindawi.com/45490509/


Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

63 

Valdicleide Silva e Mello 

31. Yang, G, Chai, S, Xiong, X. J, Zhang, S. M, Yu, L. G, Zhang, P. Y. Preparation 

and tribological properties of surface modified CuO nanoparticles. Trans. 

Nonferrous Met. Soc. V. 22, p. 366-372, 2012. 

32. Yeshchenko, O. A, Bondarchuk, I. S, Gurin,  V. S,  Dmitruk, I. M, Kotko, A. V. 

Temperature dependence of the surface plasmon resonance in gold 

nanoparticles. Surface Science.   V. 608, p. 275–281, 2013. 

33. Zhang, D, Yang, H. Gelatin-stabilized copper nanoparticles: Synthesis, 

morphology, and their surface-enhanced Raman scattering properties. Physica 

B, v. 415, p. 44–48, 2013. 

34. Zhang, S, Peng, B, Yang, S, Wang, H, Yu, H, Fang, Y, Peng, F. Non-noble 

metal copper nanoparticles-decorated TiO2 nanotubes arrays with plasmon-

enhanced photocatalytic hydrogen evolution under visible light. Intenational 

jornal of hydrogen energy. V. 40, p. 303-310, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

64 

Valdicleide Silva e Mello 

 

 

CAPÍTULO IV 

Identificação Do Efeito De Agente 

Dispersante Na Dispersão Das 

Nanopartículas em Óleo Lubrificante 

 

Neste capítulo serão expostas as influências causadas na dispersão e na 

distribuição de tamanho de partículas em um óleo lubrificante quando aditivado com 

nanopartículas de óxido de cobre sob a ação de agentes dispersantes com diferentes 

composições químicas.  
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1. INTRODUÇÂO 

 

Atualmente, as nanopartículas têm despertado interesse, por apresentar 

propriedades superiores e que podem ser manipuladas para as aplicações desejadas. 

No campo da mecânica, as nanopartículas metálicas destacam-se como aditivos em 

lubrificantes, conferindo a propriedades antidesgaste e promovendo a redução do 

atrito (JADHAV et al., 2011; ZIN et al., 2013; BATTEZ et al., 2008). 

O sucesso das nanopartículas depende de uma série de parâmetros, tais 

como tamanho, forma geométrica, concentração e dispersão, ou ainda a interação 

química com o óleo que está no sistema (WU e KAO, 2011; XU et al., 2008; ALVES et 

al., 2013). Quanto menor o tamanho destas nanopartículas metálicas são mais 

susceptíveis a aumentar eficiência de antidesgaste e reduzir o atrito (WU e KAO, 

2011). 

Um dos principais desafios na utilização das nanopartículas está relacionado 

com a sua dispersão em meios líquidos, pois as nanopartículas metálicas se 

aglomeram facilmente em razão de suas altas tensões superficiais. A aglomeração 

das nanopartículas resulta em muitos problemas, como a obstrução e contact 

starvation (RABASO et al., 2014). Segundo Xu et al. (2008), dispersar nanopartículas 

em partículas individuais não é uma tarefa fácil. Pequenas partículas têm enormes 

superfícies específicas, e por isso podem não estar presentes em meio fluido como 

partículas individuais, mas aglomeradas. Para nanopartículas metálicas a facilidade 

de aglomeração é um dos desafios a serem controlados para permitir a ação benéfica 

com o seu uso na lubrificação.  

Diversos autores têm evidenciado o desempenho eficaz de nanopartículas 

metálicas como aditivo antidesgaste, no entanto isto não é possível quando se tem 

partículas aglomeradas em demasia. Alves et al.(2013) obtiveram nanopartículas de 

tamanhos inferiores a 10 nm, mas com aglomeração considerável visível nas imagens 

de MEV para óxidos metálicos. 

A solubilidade das espécies orgânicas em solventes polares ou apolares, de 

uma maneira geral, está relacionada com a polaridade do soluto e do solvente em 
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questão. De acordo com Martins et al. (2013), solutos apolares em solventes também 

apolares formam as soluções chamadas ideais, uma vez que todas as interações 

envolvidas no processo são interações fracas e possuem a mesma ordem de 

grandeza (forças de London).A solubilidade dos óleos formulados a partir de 

hidrocarbonetos sofre ação das forças de dispersão de London que mantém as 

moléculas unidas, aumentam com o crescimento do tamanho da molécula, o que leva, 

geralmente, a um decréscimo na solubilidade. Por serem apolares, são pouco 

solúveis em solventes polares, sendo solúveis em solventes apolares ou de baixa 

polaridade. 

Com base nas observações de Martins et al. (2013) e de Toledo (2014), a 

solução para melhorar a solubilidade de nanopartículas metálicas polares em óleos à 

base de hidrocarbonetos, e, portanto, apolares, está no encapamento ou 

encapsulamento com grupamentos apolares. Somado a esta solução, outro fator 

poderá melhorar a dispersão quando o encapamento não for suficiente para permitir 

uma boa dispersão de partículas, em razão da natureza química do solvente (óleo) e 

do soluto (NNP). A inserção de um agente dispersante, no qual a partícula é solúvel 

poderá manter as partículas em suspensão no sistema. Em alguns casos o 

dispersante pode funcionar como tensoativo removível ou permanente no sistema.  

Uma solução frequente nos estudos nessa área tem sido apontada através da 

homogeneização da dispersão utilizando técnicas avançadas de agitação, como o 

banho ultrassônico, agitador magnético e o homogeneizador a alta pressão. Além da 

agitação, o tempo e a intensidade podem influenciar significativamente no efeito da 

dispersão. Mesmo com a utilização dessas técnicas para melhorar a estabilidade dos 

nanofluidos as nanopartículas tendem a se aglomerar novamente devido às forças de 

atração do tipo forças de Van der Waals.  Para inibir essa re-aglomeração se faz uso 

de dispersantes/surfactantes e, assim, nanofluidos estáveis por mais tempo são 

obtidos (OLIVEIRA, 2014). 

Para minimizar a aglomeração das nanopartículas metálicas, Laurent et al. 

(2008) descobriram uma boa dispersão de nanopartículas de magnetita com tolueno e 

hexano; Pãcurariu et al. ( 2014) encontraram boa dispersão de nanopartículas de 

maghemita em tolueno; Knecht et al.(2006) conseguiram nanopartículas 
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encapsuladas de níquel com solubilidade em tolueno; Wu e Kao (2011) dispersaram 

nanopartículas de TiO2 em lubrificantes com Etileno Glicol, reduzindo a agregação 

após a preparação de partículas; Heath et al. (1996) obtiveram nanopartículas 

encapsuladas de ouro esféricas e estáveis por meses em tolueno. De modo geral, 

para uso em óleos apolares, é desejável que a natureza do tensoativo seja apolar ou 

com baixa polaridade. 

Um método que vem sendo muito utilizado para analisar a dispersão de 

partículas em fluidos é feito através da espectroscopia por UV-Visível, além das 

técnicas MET e DLS (Dynamic Light Scattering). Uma das vantagens de usar a 

espectroscopia por UV visível está na facilidade de realizar a análise, já que o único 

cuidado com a preparação da amostra é que ela esteja em meio fluido, além de ser 

uma técnica de baixo custo quando comparada as demais. Essa permite analisar 

ainda a dispersão de partículas imersas em fluidos viscosos. A desvantagem está no 

fato de que, nem todos os metais apresentam elétrons de condução livre como é o 

caso do Cobre, e estes elétrons permitem a formação do efeito plasmon ressonante.  

Quando a amostra sofre interação com a radiação eletromagnética, ocorre a 

oscilação coletiva desses elétrons livres, induzindo a formação de momentos de 

dipolo pelo carregamento da superfície. Uma força de restauração nas partículas 

tenta compensar, resultando em um comprimento de onda ressonante único, gerando 

a banda de plasmon (LIZ-MARZÁM, 2004).  

Quando os íons metálicos são reduzidos devido às dimensões nanométricas, 

os efeitos quânticos são pronunciados e se refletem macroscopicamente. Um dos 

efeitos é o surgimento de intensa cor nas emulsões formadas com dependência direta 

das propriedades dimensionais e geométricas das partículas. Essa cor é devido ao 

efeito plasmon ressonante, um efeito de ressonância onde os elétrons das bandas 

eletrônicas do metal formam um plasma eletrônico que circunda a partícula e pode ser 

excitado por luz visível para executar oscilações plasmon. 

Mais uma técnica disponível para analisar nanopartículas em suspensão é o 

SAX (Small-angle X-ray scattering) ou espalhamento de raios x a baixo ângulo. 

Fundamenta-se na observação da intensidade de dispersão (espalhamento elástico) 
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de um feixe de raios-X após tocar uma amostra, sendo essa intensidade dependente 

do ângulo de incidência. Mede-se a variação da densidade eletrônica do material 

analisado. A resposta é apresentada por meio de curvas que apresentam o perfil do 

espalhamento, fornecendo informações sobre o tamanho, forma e grau de agregação 

das partículas (LIPFERT e DONIACH, 2007). Essa técnica é exata, não destrutiva e 

requer poucas amostras, e é comumente aplicada à análise de colóides, metais, 

cimentos, na indústria farmacêutica, óleos, polímeros plásticos e proteínas (GILBERT 

e BLAZEK, 2001). 

Trata-se de uma técnica dispendiosa em relação a aquisição e manutenção, 

no entanto, para investigar nanolubrificantes é necessária uma técnica quantitativa 

que avalie o tamanho e a distribuição das nanopartículas em solução, uma vez que as 

nanopartículas de cobre serão aplicadas em fase líquida nos testes de desempenho 

dinâmico. O espalhamento de raios-x a baixo ângulo (SAXS) é um método analítico 

muito útil para estudar esse tipo de sistema, visto que pode fornecer, entre outras 

informações, o tamanho médio e forma das partículas em suspensão (SILVA, 2015), 

pois a medida nessa técnica pôde ser realizada com as nanopartículas dispersas no 

óleo lubrificante o que fornece uma informação mais real do que ocorre, em solução. 

Uma classificação grosseira em forma globular, cilíndrica e lamelar (com 

relações axiais maiores que 5) pode ser rapidamente feita investigando a lei de 

potência do fator de forma em ângulos pequenos (Figura 1). Em um gráfico 

logarítmico duplo, uma inclinação inicial de 0, -1 ou -2 indica forma globular, cilíndrica 

ou lamelar, respectivamente (SCHNABLEGGER e SINGH, 2013). Se o declive for 

mais íngreme do que (por exemplo, -3 ou -4), então as partículas são maiores do que 

o limite de resolução e a região de Porod é a única parte do fator de forma que pode 

ser observada. 
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Figura 1: Domínios de informação de um fator de forma de partícula 

 

Fonte: Adaptado de Schnablegger e Singh (2013) 

Aplicando-se uma transformada de Fourier obtém-se uma curva resultante, p 

(r), é a chamada "função de distribuição de par-distância" (PDDF).  

A forma de uma partícula pode ser rapidamente classificada em simetria 

esférica (ou globular), prolate (ou cilíndrica) e oblata (ou lamelar) através da 

identificação de algumas características-chave no PDDF, como mostrado na Figura 2. 

Este é um histograma de distâncias que podem ser encontradas dentro da partícula 

(SCHNABLEGGER e SINGH2013). 

Figura 2: Principais características do PDDF, que são indicativas para a 

forma da partícula. 

 

Fonte: Adaptado de SCHNABLEGGER e SINGH(2013) 
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Uma apreciação rápida da curva pode tornar fácil reconhecer os PDDFs de 

agregados, isto é, de partículas que ficam juntas. Eles mostram um segundo pico. 

Mas em contraste com o segundo pico no PDDF de uma partícula não homogênea, é 

menor do que o primeiro pico. Na figura3 dispõe-se de um agregado de duas 

subunidades de um PDDF que pode ser reconhecido por um segundo pico. 

Figura 3: Agregado de duas subunidades de um PDDF 

 

Fonte: SCHNABLEGGER e SINGH (2013) 

A identificação da presença de agregados e feita mediante a presença de um 

segundo pico que deve ser menor do que o pico principal para partículas não 

homogêneas. Partículas de forma arbitrária produzem PDDFs que não podem ser 

analisados sem informações adicionais. Em geral, deve notar-se que qualquer PDDF, 

assim como a função de dispersão é ambígua, quando a polidispersidade ou 

polimorfismo estão presentes no sistema. Qualquer forma pode ser gerada por uma 

distribuição "inteligente-suficiente" de esferas polidispersas ou outras formas. Assim, 

as técnicas microscópicas devem sempre ser usadas para complementar a prova de 

estrutura. (SCHNABLEGGER e SINGH, 2013) 

Com base nas discussões deste capítulo, o objetivo desse capítulo é analisar 

a dispersão de nanopartículas de CuO de tamanhos entre 3 e 9 nm encapadas com 

ácido oléico e dispersas em óleo lubrificante sintético com auxílio de agentes 

dispersantes: tolueno, hexano e etileno glicol. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada nesse capítulo seguiu o esquema abaixo: 

 Figura 4: Esquema da metodologia aplicada neste capítulo 

 

 

 

 

 

 

As partículas utilizadas nesse capítulo foram as amostras sintetizadas pelos 

métodos de síntese A, B e C descritas no capítulo II. A escolha das nanopartículas 

para este capítulo baseou-se na diferença de tamanhos obtidos no capítulo anterior. 

Tais partículas foram aditivadas para preparação dos nanolubrificante que 

ocorreu em três concentrações em peso das nanopartículas, 0,1, 0,25 e 0,5% em 

adição ao óleo base (PAO) dispersas com auxilio de três agentes dispersivos: etileno 

glicol, hexano e tolueno.  

Preparadas as suspensões, fez-se a análise do estado dispersivo das 

nanopartículas por análise visual, UV-VlS, SAXs e espectroscopia Ramam.   

Após esta etapa, as suspensões foram submetidas a ensaio tribológico 

(HFRR) para identificar o efeito do agente dispersante na atuação das nanopartículas 

na redução do atrito. Após o ensaio de contato, as suspensões foram analisadas por 

UV-VIS e espectroscopia Ramam para investigar as alterações nas dispersões das 

nanopartículas. 

Todas as etapas encontram-se melhor detalhadas no capítulo II dessa tese.  

NNPs  A,B e C Aditivação 
Análise da 
dispersão  

Ensaio tribológico 

Caracterização das 
suspensões após 

contato  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Análise visual da evolução da dispersão 

A Figura 5 mostra as imagens da nanopartícula A dispersa em três 

dispersantes. A sequência de cada amostra dispersa segue a mesma lógica de 

concentração da amostra dispersa em tolueno. As imagens foram realizadas após 30 

dias da dispersão. 

Figura 5: Nanopartícula A dispersa em três dispersantes 

 

 

 

Conforme a figura 5, a nanopartícula A encontra-se bem dispersa em todas as 

concentrações no tolueno, seguida do etileno glicol e por fim hexano. A mesma 

tendência é observada para a nanopartícula C(figura 6-B) e B (figura 6-A). Esse 

resultado visual dá um indicativo de que, a influência do tamanho da partícula pouco 

afeta a dispersão das nanopartículas em óleo quando se faz uso de um tensoativo.  
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Figura 6: Imagens das suspensões produzidas em três dispersantes: a) 

Nanopartícula B e b) Nanopartícula C 

Tolueno 

(a)  

Hexano 

  

Etileno Glicol 

  

 

 O comportamento dispersivo das três partículas de tamanhos distintos foi 

similar nas três concentrações realizadas para todos os dispersantes utilizados. As 

amostras dispersas com tolueno encontram-se bem dispersas, apresentando um 

resultado melhor entre os três, seguido de etileno-glicol e, finalmente, hexano. As 

nanopartículas com tolueno permaneceram como soluções coloidais, mesmo depois 

de um mês, sem qualquer mudança notável em seu estado de dispersão. Um fato que 

deve ser discutido para as amostras dispersas em etileno glicol é que as 

nanopartículas sedimentadas regressam ao seu estado inicial (tal como tolueno) 

depois de uma breve agitação manual. 
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3.2 Análise da dispersão das partículas por espectroscopia UV-Visível 

No gráfico (figura 7) têm-se o espectro ressonante com as bandas de 

plasmon para a partícula de óxido de cobre sintetizado pelo método A (5.3 nm), 

dispersas em 0,1% em peso nos três agentes dispersante. 

Figura 7: Espectro UV-Visivel da amostra A, dispersa em óleo com uso de 

solventes. 

 

O espectro de plasmon ressonante (SPR) de as amostras mostraram banda 

na região espectral característica para óxido de cobre, entre 240-300 nm, 

concordando com os resultados de Sankar et al. (2014), Logar et al. (2014) e Zhang e 

Otubo e Yang (2013) e com os resultados de DRX, indicando que as nanopartículas 

são de fato óxido de cobre cúprico (DONG et al.,2014). A ausência do pico 

característico de absorbância do cobre em 600 nm comprova que todas as partículas 

presentes são de óxido de cobre. 

De acordo com Dong et al. (2014), em geral as nanopartículas de cobre 

exibem um pico de plasmon ressonante em cerca de 600nm. A ausência de uma 

banda forte de absorção de plasmon nesse comprimento de onda indica que todas as 

nanopartículas são de fato o óxido de cobre cúprico. Esse resultado converge com os 

resultados apresentados nos espectros DRX mostrados no capítulo I. 
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Uma vez que a quantidade, a frequência e a largura das bandas de SPR 

(Surface Plasmon Ressonance) estão intimamente relacionadas com diversos fatores, 

entre eles estão a densidade eletrônica, os efeitos de massa, o formato da partícula, o 

tamanho e a constante dielétrica do meio (RYCENGA et al., 2011; RINGE et al., 2012; 

XIANG et al., 2014), outra informação relevante em relação às bandas de plasmon 

está na ausência de mais de uma banda no espectro. Pois a simetria é uma 

característica de partículas esféricas. Esse tipo de partículas exibe apenas uma 

banda SPR, visto que todos os modos dipolares possíveis são degenerados. Para 

partículas não esféricas, o comprimento de onda de ressonância depende da 

orientação do campo elétrico. Logo, duas oscilações são esperadas: a transversal e a 

longitudinal, gerando duas bandas de absorção (LIZ-MARZÁN et al., 2004). Formas 

distintas apresentarão diferentes faces cada uma delas exibirá uma SPR distinta após 

contato com a radiação incidente. Cada face absorverá em diferentes regiões do 

espectro. 

Este resultado sugere que as nanopartículas têm geometria esférica (LIZ-

MARZÁN et al., 2004). Desse modo, não se espera encontrar mudanças nas suas 

propriedades ópticas e eletrônicas (SANKAR et al.,2014). Isso pode ser comprovado 

já que todas as nanopartículas apresentaram mesmo perfil de absorção. Isso indica 

ainda que as constantes dielétricas dos dispersantes não influenciaram na análise.  

De acordo com Parini (2003), as partículas esféricas são almejadas por atenderem às 

características de uma dispersão ideal e por terem um comportamento superior do 

ponto de vista de deformação mecânica. 

Em relação à intensidade das bandas, quanto maior a intensidade dos picos 

de absorbância, melhor será a dispersão e solubilidade das nanopartículas 

(MUNKHBAYAR et al., 2013; LI et al., 2010). O melhor resultado de dispersão das 

nanopartículas foi encontrado com o dispersante tolueno, convergente com os 

resultados da análise visual.  

Nas nanopartículas dispersas com hexano e etileno glicol, além de não 

apresentarem elevada absorção, observa-se um alargamento na sua banda 

plasmônica, explicado pela constante dielétrica do meio que envolve a partícula, já 

que a concentração das partículas é igual em todos os dispersantes. De acordo com 
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Menegotto (2011), esses dois fatores produzem deslocamento da ressonância para 

menores energias com seu aumento, (Constante dielétricas: Ácido oleico1 2,43; 

hexano2 6,3; tolueno2 2,38; Etileno Glicol3 37,4). Klabunde (2001) explica o efeito do 

ambiente dielétrico do meio causando deslocamento das bandas de plasmon pela 

indução de um dipolo que leva a uma extinção adicional na oscilação dos elétrons. De 

acordo com Hostetler (1998), isto indica que a constante dielétrica do meio domina o 

ambiente dielétrico do cluster de partículas.  

Otubo (2003) afirma: quando a banda de plasmoné alargada e se desloca 

para maiores comprimentos de onda é devido a diferença dielétrica das partículas e o 

ligante. Este efeito foi observado para as nanopartículas dispersas em hexano e 

etileno glicol. Esse alargamento indica ainda que houve diminuição das distâncias 

interpartículas, tornando as interações partícula-partícula mais fortes e a desordem 

em sua distribuição no plano.Isto causa o maior alargamento, podendo tornar a banda 

assimétrica (PERSSON, 1983). O alargamento das bandas sugere má distribuição de 

partículas (MENEGOTTO, 2011). 

O espectro referente a amostra sintetizada pelo método B da nanopartícula de 

CuO com 8,6 nm (figura 8) mostra a formação da banda plasmônica para partículas 

esféricas para as amostras dispersas em tolueno e etileno glicol. O deslocamento da 

banda plasmônica da amostra dissolvida em tolueno sofre um desvio para a esquerda 

(menores comprimentos de onda) e com maior itensidade, Isto indica a diminuição da 

interação partícula-partícula e maiores distâncias interpartícula, de modo que estas 

encontram-se mais bem espaçadas (OTUBO, 2003) em relação ao uso do 

dispersante etileno glicol, que mostrou alargamento da banda plasmônica de forma 

que esta apresentou-se quase assimétrica.O mesmo comportamento foi observado 

para a amostra sintetizada pelo método C de tamanho 2,5 nm (figura 8). 

 

 

 

 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

77 

Valdicleide Silva e Mello 

Figura 8: Espectro UV-Visível da amostra B, dispersa em óleo com uso de 

solventes. 

 

Em relação à amostra B dispersa em hexano (figura 8), não houve formação 

da banda plasmônica. Isso pode ocorrer quando as partículas não possuem dispersão 

mínima que permita captar as oscilações interpartículas, quando não existe distância 

suficiente entre as partículas. A mostra C dispersa nesse solvente (figura 9) mostrou 

comportamento semelhante ao ponto de quase não ser visível a formação da banda. 

Figura 9: Espectro UV-Visível da amostra C, dispersa em óleo com uso de 

solventes 

.  
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3.3 Análise da dispersão por Espalhamento de Raios-X a 

Baixo Ângulo (SAXS) 

 

Oliveira e Cardoso (2014), em estudos sobre características morfológicas de 

nanopartículas de prata, mostraram a agregação parcial induzida pela concorrência 

entre agentes redutores e estabilizadores. As partículas não sofreram mudança na 

forma durante o estudo realizado por eles, e observaram que as curvas não 

mostraram mudança significativa. Outra informação que se pode retirar do fator forma 

obtido a partir dos dados de SAXS é a distribuição de tamanho que está relacionada 

com o raio de giro Rg. Esse termo é determinado pela aproximação por uma curva 

Gaussiana em ângulos menores. Guinier (1939), afirmou que essa Gaussiana é 

determinada pelo tamanho total das partículas, segundo a equação abaixo: 

                                                     ( Equação 1) 

Onde R2G é o parâmetro de tamanho denominado de “raio de giração”. Trata-

se de um modelo independente, ou seja, não contém informação alguma sobre 

estrutura interna e forma das partículas (FEIGIN e SVERGUN, 1987). 

As figuras 10, 11 e 12 (A-B) dispõe-se dos padrões de SAXs (I) e da 

distribuição de tamanho (II) das partículas após 30 dias da aditivação, via SAXs das 

suspensões de 0,1% CuO em PAO com uso de dispersantes. 
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Figura 10: Suspensões de 0,1% CuO em PAO com dispersante tolueno: (a) 

(I- padrões de SAXs  e II- Distribuição do tamanho) para a síntese A; (b) (I- padrões 

de SAXs; e II- Distribuição do tamanho) para a síntese B e (c) (I- padrões de SAXs e 

II- Distribuição do tamanho) para a síntese C 

 

 

 

 

 

a)  

b)  
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De acordo com o perfil das gaussianas exibidas pelas amostras A, B e C 

dispersas em tolueno (coluna II das figuras a e b) pode-se sugerir que ocorre a 

permanência da forma das nanopartículas na suspensão, sendo mantida a forma 

esférica ou globular das nanopartículas na suspensão. 

O perfil das curvas de SAXs para as nanopartículas de CuO convergem para 

um sistema de partículas esféricas. Schnablegger e Singh (2013) identificaram 

partículas globulares através do perfil da distribuição das partículas em forma de sino, 

quase simétrico. Já as partículas cilíndricas foram identificadas por um pequeno 

excesso e uma cauda linear. Por fim, as partículas lamelares não mostram 

distribuição em forma de sino e mostram pequenos valores de r. Se assemelham ao 

perfil globular, mas a curvatura em pequenos valores de r e diferente (ver figura 2). 

De posse da informação a respeito da forma das partículas é possível calcular 

as dimensões da partícula, utilizando o raio giro (RG). De modo que as suspensões 

são constituídas por partículas esféricas, Schnablegger e Singh (2013) sugerem que o 

R pode ser determinado por: 

 R= √(5/3RG)                                                                                (Equação 2) 

  Assim os valores dos raios de giro para a frequência máxima das 

distribuições foram de 10,11 nm, 9,03 nm e 14,46 nm para a nanopartícula A, B e C, 

c)  
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respectivamente. A partir dessas informações e do perfil das distribuições, é possível 

verificar que não houve desestabilização das partículas no intervalo de 30 dias da 

combinação dessas partículas com o óleo lubrificante com esse dispersante. 

De acordo com Glatter e Kratky (1982) e Feigin e Svergun (1987), os perfis 

de dispersão podem ser divididos em três partes distintas destacando características 

estruturais das amostras. Na região de baixo-q (q <0,2 nm-1), uma banda típica do tipo 

Guinier na região é vista. De acordo com Oliveira e Cardoso (2014), esta região é 

importante para determinar o raio da partícula. Na região de médio-q (0,2<q<0,5 nm-

1), algumas oscilações sutis são observadas e podem também estar relacionadas com 

o tamanho total das nanopartículas, bem como com o grau de polidispersidade. 

Finalmente, a região de alta q (q> 0,6nm-1) corresponde ao decaimento exponencial 

q-4, que é associada à superfície lisa das nanopartículas, seguida do background. 

A suposição de que todas as partículas “N” de uma amostra são idênticas 

raramente é verdadeira, salvo apenas a exceção das proteínas. Normalmente, todos 

as partículas da amostra têm diferentes tamanhos, que é chamado de sistema 

"polidisperso" ou têm formas diferentes, que é chamado de "polimorfo" 

(SCHNABLEGGER e SINGH, 2013). 

Como as suspensões em estudo mostram tamanhos diferentes (amostras 

polidispersas), os fatores de forma de todos os tamanhos de partícula são somados 

para obter o padrão de dispersão médio da amostra completa. Como cada tamanho 

produz fatores de forma com seus mínimos em ângulos diferentes, as somas de todos 

os fatores de forma não contêm mais mínimos bem determinado (SCHNABLEGGER 

e SINGH, 2013). 

Em relação aos aglomerados, esses não foram identificáveis no perfil padrão 

do SAX para as amostras dispersas em tolueno, pela ausência de um segundo pico, 

sugerido por Schnablegger e Singh (2013) (ver figura 3). Uma leve mudança e 

observada no perfil da amostra a dispersa em hexano (figura 10 a- I), mas que não 

sugere uma formação expressiva de aglomerados. No entanto, a ocorrência de 

aglomerados (embora não muito expressiva) pode ocorrer em função do tamanho das 

partículas. 
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Figura 11: Suspensões de 0,1% CuO em PAO com dispersante hexano: (a) 

(I- padrões de SAXs e (II- Distribuição do tamanho) para a síntese A; (b) (I- padrões 

de SAX e II- Distribuição do tamanho) para a síntese B e (c) (I- padrões de SAXs e II- 

Distribuição do tamanho) para a síntese C 

 

 

 

 

 

a)  

b)  
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Já as suspensões com etileno glicol (figura 12 a-b) mostram perfis distintos de 

acordo com o tamanho das nanopartículas. Mostra-se esférica apenas as 

nanopartículas A e C. Nota-se que, para a síntese B ocorre uma desestabilização da 

suspensão, de forma que é notória a presença de agregados pela estrutura da 

distribuição das partículas. Esses agregados têm características de serem agregados 

verticalmente. 
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Figura 12: Suspensões de 0,1% CuO em PAO com dispersante etileno glicol: 

(a) (I- padrões de SAXs e II- Distribuição do tamanho) para a síntese A; (b) (I- 

padrões de SAXs e II- Distribuição do tamanho) para a síntese B e (c) (I- padrões de 

SAX; (II- Distribuição do tamanho) para a síntese C 

 

 

 

 

 

b)  

a)  
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Os padrões de SAXs indicam que as nanopartículas são de formato esférico. 

Em relação às curvas de distribuições de tamanho foi possível identificar a presença 

de aglomerados para as suspensões com Etileno Glicol. 

 

3.4 Análise da influência do dispersante no coeficiente de atrito 

A figura 13 apresenta os resultados do coeficiente de atrito para os três 

dispersantes. A informação dos desvios padrão foi calculada a partir do regime 

permanente. Note-se que o dispersante exerceu influência direta sobre o coeficiente 

de atrito justificado pela dispersão de nanopartículas no óleo. A variação dos 

resultados em triplicata também mostrou ser inferior na condição dispersa em tolueno, 

confirmando os resultados de UV-Visível. 

c) 
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Figura 13: Gráfico do coeficiente de atrito da nanopartícula A, com as 

respectivas imagens das escaras de desgaste nas esferas (WSD). 

 

De acordo com os resultados expostos no gráfico acima há um aumento no 

coeficiente de atrito proporcional à má dispersão ou a aglomeração das 

nanopartículas em óleo, na seguinte ordem crescente: tolueno, hexano e etileno 

glicol. A mesma relação foi encontrada para a dimensão do diâmetro marca de 

desgaste das esferas.  Abaixo se dispõe a análise estatística dos resultados de 

coeficiente de atrito exibidos pelas suspensões (tabela 1). 

Tabela 1:  Análise estatística dos resultados de coeficiente de atrito exibidos 

pelas suspensões. 

 

O valor de p encontrado se apresentou muito inferior ao nível de significância 

estabelecido de 0,05 correspondente a 95% de confiança, isso indica que os valores 

de coeficiente de atrito foram significativamente diferentes quando variou-se os 

dispersantes. A diferença entre os grupos é uma diferença real e não algo que 

aconteceu ao acaso. A partir do valor de P assume-se maior confiabilidade do teste.  

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,023824 1 0,023824 252,73068 3,93E-06 5,987378

Dentro dos grupos 0,000566 6 9,43E-05

Total 0,02439 7
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Como o valor de f foi maior que f critico existe uma grande variação entre os 

grupos reforçando as influências do dispersante no coeficiente de atrito.   

Para modificar o mecanismo de atuação e reduzir o atrito, nanopartículas 

aderem à superfície de contato, como são menores ou de tamanho semelhante à 

espessura da película de lubrificante, se depositam sobre essa película (BATTEZ et 

al., 2008; CHINAS e CASTILLHO, 2000). Assim, acontece a esfoliação das 

nanopartículas na superfície (RABASO et al. 2014). 

O comportamento do coeficiente de atrito (Figura 14A) mostra uma resposta 

que corresponde à formação de filme na Figura 14B. À medida que a percentagem do 

filme aumenta (1500 segundos), o coeficiente de atrito é reduzido. Apenas para a 

dispersão em etileno-glicol, o coeficiente de atrito manteve-se elevado durante todo o 

ensaio, já a formação do filme foi deficiente pela ação das nanopartículas. Este 

fenômeno pode ser explicado por meio de mecanismos de atuação das 

nanopartículas como um terceiro corpo, descrito por Alves et al. (2013). 

Figura 14: A) Coeficiente de atrito das suspensões de nanopartículas 

dispersas em tolueno, hexano e etileno glicol. B) Formação de filme das 

nanopartículas dispersas em tolueno, hexano e etileno glicol no regime permanente. 

a) b) 

 

A deposição das nanopartículas sobre a superfície está diretamente 

relacionada à variação do atrito e do desgaste. Desta forma, a melhor dispersão das 

nanopartículas mostrará melhores resultados tribológicos (BATTEZ et al., 2008). Isto 
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pode ser visto na Figura14A e 14B, onde a nanopartículas dispersas em tolueno 

obtiveram os melhores resultados de coeficiente de atrito e a formação de filme é 

consistente com os resultados de dispersão discutido. Provavelmente, as 

nanopartículas dispersas em tolueno, por estarem melhor distribuídas, transportaram 

uma proporção de carga e separou as duas superfícies, melhorando a redução de 

atrito e as propriedades do desgaste (JATTI e SINGH et al., 2015). Para o caso das 

dispersões em hexano, o coeficiente de atrito foi superior durante todo o ensaio em 

relação ao tolueno; isso indica que a película lubrificante foi parcialmente quebrada 

devido a uma má dispersão das nanopartículas (YU et al.2008). 

3.5 Análise do comportamento dispersivo das nanopartículas após ensaios 

tribológicos. 

Após os ensaios tribológicos, uma nova análise por espectrofotometria de UV-

Visível foi realizada (conforme mostra a Figura 15) para avaliar as alterações na 

dispersão das nanopartículas no óleo. 
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Figura 15. Espectro de absorção UV–visível: da dispersão antes e após ensaio 

tribológicos de: A) tolueno, B) Hexano e C) Etileno glicol 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

A diminuição da intensidade do pico de absorbância ocorreu com todas as 

dispersões, uma vez que a concentração das nanopartículas depois do ensaio 

tribológico diminuiu devido à permanência de nanopartículas nas superfícies 

metálicas durante o ensaio. 

Observa-se na Figura 15A que a dispersão com tolueno manteve-se com 

maiores quantidades de nanopartículas, sofrendo leve diminuição na intensidade do 

pico de absorbância, mas permanecendo bem dispersa. Assim, como a 

nanopartículas dispersas em tolueno permanecem bem dispersas e sua forma não 

foram modificados, o óleo pode ser reutilizado. 
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As amostras dispersas em tolueno e hexano mostraram apenas uma banda 

de plasmon, em outras palavras, as nanopartículas continuam com forma esférica. Já 

a amostra dispersa em etileno glicol, como mostrado na Fig. 15C, apresentou duas 

bandas de plasmon, confirmando que a sua forma foi modificada. As nanopartículas 

dispersas no etileno glicol, as quais permaneceram no óleo após o ensaio, foram 

danificadas passando através da superfície de contato, o que resultou na esfoliação. 

Este processo promoveu uma pequena alteração em sua forma. Alterações 

semelhantes foram encontradas no trabalho de Rabaso et al. (2014). 

Nas figuras 16 a, b e c, tem-se os espectros de espalhamento Raman 

exibidos pelos óleos aditivados após submetidos ao ensaio de contato (uma pequena 

quantidade foi recuperada). 
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Figura 16. Espectro de espalhamento Raman do óleo aditivado antes e após 

ensaio tribológico de: A) NNP A, B) NNP B e C) NNP C 

 

 

 

A) 
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As bandas de Raman ressonante das amostras de óleo antes e após 

submetidos não mostram deslocamentos de comprimentos de onda, notando-se 

apenas uma mudança na intensidade dos picos característicos do óxido de cobre (Ag- 

299; Bg1-355 e 463; Bg2- 578) corroborando com Gulzar et al. (2015), Wang et al. 

(2008), Chou et al. (2008), quando o óleo passa por ensaio de contato. Nesse caso, o 

aumento da intensidade foi observado para as amostras de maior tamanho de 

cristalito (A, B). O aumento da intensidade se relaciona com a aglomeração destas 

nanopartículas, as quais passam a exibir na suspensão um comportamento 

correspondente ao tamanho do aglomerado. Choi et al. (2005) encontrou uma relação 

de proporcionalidade entre o tamanho da partícula e a intensidade dos picos de 

espalhamento Raman. A diminuição do tamanho implica no decréscimo da 

intensidade.  

De acordo com Choi et al. (2005), quando o tamanho das partículas diminui 

em escala nanométrica, dois efeitos sobre as propriedades vibracionais destes 

materiais podem ocorrer. O primeiro efeito se dá por uma contração de volume dentro 

das nanopartículas devido à pressão radial induzida pelo tamanho. Isso leva a 

aumentos nas constantes de força como resultado dos decréscimos nas distâncias 

interatômicas. O aumento da constante da força pode deslocar as bandas Raman 

para maiores comprimentos de onda. O segundo efeito, causado pela contração, é a 

diminuição nas amplitudes de vibração de ligações vizinhas mais próximas que afeta 

a intensidade das bandas de Raman. Nesse sentido, Parani (2003) coloca que o 

tamanho de partícula determina a distância entre elas numa dispersão, e o tamanho é 

consequentemente influenciado pela dispersão. Assim, para o uso das nanopartículas 

em óleo, portanto, são esperadas pequenas alterações nos picos em razão da 

condição de dispersão das nanopartículas nos óleos após o ensaio de contato. 

 A amostra de óleo aditivada com a nanopartícula C, de tamanho inferior e de 

melhor dispersão após ensaio de contato (ver UV-Visível) não exibe modificações nas 

bandas de espalhamento Raman. Isto sugere que as nanopartículas presentes no 

óleo não sofreram alterações significativas após o ensaio.  

As mínimas modificações de bandas também foram encontradas nas análises 

de espectroscopia UV-Visível para as amostras dispersas em tolueno. Esses 
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resultados indicam que as técnicas de espalhamento Raman e UV-Visível se 

complementam na averiguação da integridade estrutural e dispersiva das 

nanopartículas em óleos, mesmo após submetidas a ensaio de contato. Conforme 

sugerido nas análises de UV-Visível e reforçado pelos resultados de espalhamento 

Raman, as partículas dispersas em tolueno não são comprometidas após o ensaio de 

contato, podendo ser reutilizadas.  

4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Com base nos resultados apresentados neste capítulo, pode-se concluir: 

 As análises UV-Visível e SAX permitiram avaliar a efetividade dos dispersantes 

estudados na dispersão e estabilidade das nanopartículas em óleo lubrificante. 

De acordo com os resultados destas análises, observa-se que o melhor 

dispersante foi o Tolueno, pois o mesmo apresentou maior intensidade de 

absorção e uma única banda de plasmon no espectro de UV-Visível.  

 As curvas padrão de SAX mostraram que ocorre uma desestabilização das 

suspensões com etileno glicol e uma leve modificação na formação de 

agregados na condição dispersa com hexano. Na condição dispersa com 

tolueno, não foi observada nenhuma desestabilização das suspensões nas 

curvas padrão de SAX. 

 A técnica de espalhamento de raios x a baixo ângulo mostrou-se eficaz na 

detecção das características das nanopartículas em suspensão. 

 Através da análise do desempenho tribológico, fica evidente que uma boa 

dispersão promove redução do coeficiente de atrito e desgaste, sendo os 

melhores resultados obtidos para o dispersante Tolueno, seguido do Hexano.  A 

análise de UV-Visível e espalhamento Raman antes e após o ensaio tribológico 

mostra que as nanopartículas dispersas em tolueno não sofrem modificações, 

assim como também não há mudança relevante na sua dispersão. As 

nanopartículas dispersas em tolueno podem ser reutilizadas mesmo após ensaio 

tribológico. 
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CAPÍTULO V 

Determinação Dos Perfis Ótimos De 

Rugosidade Para Atuação das 

Nanopartículas Como Aditivo 

Antidesgaste 

 

Neste capítulo serão avaliadas as mudanças nos perfis topográficos de 

corpos de prova com diferentes acabamentos superficiais submetidos à ensaio de 

contato lubrificado com lubrificante aditivado com nanopartículas de óxido de cobre. O 

objetivo será identificar um perfil ótimo de rugosidade que permita um desempenho 

tribológico satisfatório desse aditivo. Serão expostos ainda o desempenho do óleo 

lubrificante sem aditivação em todas as condições superficiais como ponto de 

referência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para potencializar o efeito de um lubrificante pode-se adicionar a ele alguns 

componentes químicos denominados aditivos. Estes têm como função aumentar, 

diminuir ou eliminar determinada propriedade de uma substância.  Os aditivos mais 

utilizados em lubrificantes são os antioxidantes e os agentes de extrema pressão, 

porém são muito agressivos ao meio ambiente. Surge a necessidade de utilização de 

aditivos que sejam menos poluentes.  

O uso de nanopartículas como aditivo para reduzir atrito e o desgaste vem 

sendo explorado em razão da alta toxicidade dos aditivos atualmente empregados 

para este fim. Ao mesmo tempo, tem-se identificado o poder de redução do atrito e 

desgaste de corpos em contato pela ação de algumas nanopartículas (TAO et al., 

1996, SUARREZ et al., 2008, WU et al., 2011, ALVES et al., 2013, YANG et al., 

2012). 

O regime de atrito lubrificado parcialmente com altas cargas de contato7, 

quando o óleo não é capaz de separar totalmente as superfícies ou quando a 

espessura do filme lubrificante é comparável à rugosidade das superfícies, apresenta 

o risco de deformação e desgaste catastrófico (WOJCIECHOWSKI et al.,2015). 

Nas etapas, descritas por Spikes (1997), da passagem da lubrificação 

hidrodinâmica para a limite, fica clara a influência da rugosidade na formação do filme 

lubrificante a partir da condição de lubrificação com ʎ=0,5 (espessura do filme). Nesse 

estágio, a separação das superfícies é fortemente influenciada pela rugosidade que 

exerce influência no fluxo de fluido e no suporte de carga. A rugosidade da superfície, 

portanto, é um parâmetro muito importante para nanopartículas empregadas na 

lubrificação, já que os conceitos de base física têm de ser considerados.  

É, portanto, surpreendente que, apesar de muitos estudos investigando o 

comportamento tribológico de nanopartículas em óleos, o efeito da rugosidade da 

superfície não tem sido investigado em grandes detalhes até agora (KOGOVSEK et 

al.,2013). Estes autores analisaram o desgaste do aço 52100 através de contato de 

esfera-plano usando uma máquina de mini-tração (MTM- PCS Instruments, UK) 
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variando a rugosidade dos discos (liso – Ra 0,006µm e rugoso – Ra 0,040 µm). Os 

autores detectaram menores coeficientes de atrito com aditivação do MoS2 para as 

superfícies condição mais rugosas (0,04 Ra), com redução relativa do coeficiente de 

atrito de 65% em relação ao óleo puro, enquanto para as superfícies lisas a redução 

foi da ordem de 40%. A redução do coeficiente de atrito para superfície mais rugosa 

foi observada nos regimes misto e limite, enquanto que para a superfícies lisas a 

redução de atrito foi observada principalmente no regime limite. Nesse estudo, as 

nanopartículas reduziram o atrito nas duas condições de rugosidade, sob a ação de 

dois mecanismos: a) Formação do tribofilme sólido; b) Esfoliação das nanopartículas 

sobre a superfície, formando um filme grosso, mas descontínuo, composto de 

agregados de nanotubos compactados. 

A rugosidade da superfície é determinada pelo processo final de acabamento 

utilizada na fabricação, mas esta é alterada pelo desgaste durante o processo de 

running-in.  Lundmark (2007) detectou uma melhoria no coeficiente de atrito entre os 

corpos de prova em contato nos materiais estudados (aço UIC 1100, Boron Steel, 

Blue Light e Aço baianítico). Quando se tratava de corpo de prova de superfície mais 

áspera, resultou em menor desgaste em todos os casos, exceto para o material de 

aço baianítico que resultou em maior desgaste para todas as rugosidades.  

Como descrito por Moseleh et al. (2009), para que ocorra o mecanismo de 

atuação de nanopartículas por preenchimento dos vales em contato com as 

asperezas que promove a redução do atrito, ocorrerá se o comprimento L de 

nanopartículas com característica de flocos for menor do que a rugosidade pico-a-vale 

da superfície mais dura que é igual a 4 vezes o valor da rugosidade aritmética (4Ra), 

isto é, a condição de L<4Ra é aplicada. No caso de partículas esféricas, o diâmetro d 

da partícula deve satisfazer d <0.67Ra, assumindo um vale de triângulo equilátero 

cuja altura é 4Ra. 

Desse modo, para possibilitar esse mecanismo de redução de atrito, um 

acabamento superficial ideal deve apresentar regiões onde o lubrificante possa ser 

aprisionado e as nanopartículas possam se comportar como pequenas asperezas. 

Assim, as nanopartículas desempenham um papel útil como um reservatório para o 

lubrificante pelo aprisionamento do fluido entre as asperezas, como proposto por 
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Stachowiack e Batchelor (1996). Sob condições extremas de pressão de contato, o 

lubrificante preso pode ser expulso por deformação das asperezas (ou no caso 

nanopartículas) para fornecer uma reserva final de óleo lubrificante. 

Diante do exposto, é de grande importância avaliar as alterações decorrentes 

da variação de rugosidade durante o processo de lubrificação, como também é de 

grande importância identificar a existência de uma faixa de rugosidade na qual haja 

uma atuação positiva das nanopartículas na redução do atrito. Este capítulo analisa 

as propriedades tribológicas de óleo sintético com e sem nanopartículas CuO em 

diferentes rugosidades de superfície. Os ensaios tribológicos e de perfilometria foram 

realizados para avaliar a capacidade de redução do coeficiente de atrito e do 

desgaste destas nanopartículas numa gama de rugosidade. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada nesse capítulo seguiu o esquema abaixo: 

 Figura 1: Esquema da metodologia aplicada neste capítulo 

 

 

 

 

 

 

As partículas utilizadas nesse capítulo foram as amostras sintetizadas pelos 

métodos de síntese A descritas no capítulo II. A escolha da nanopartícula para este 

capítulo baseou-se no fato desta ter exibido tamanho intermediário entre as demais. 

Nesse capítulo as suspensões foram aditivadas em 0,5% em peso ao óleo base.   

.  
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Ensaio tribológico 
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Após esta etapa, as suspensões foram submetidas a ensaio tribológico 

(HFRR), mas nessa etapa a superfícies dos discos usados para o contato passaram 

por lixamento com variações de lixas (#36, #80, #220, #600 e uma última condição 

lixada até a lixa #1200 e em seguida polida) no intuito de conferir diferentes 

rugosidades e avaliar a influência desse parâmetro na atuação das nanopartículas e 

na redução do atrito. Após o ensaio de contato, as superfícies desgastadas foram 

analisadas por MEV, EDS e perfilometria. 

Estas etapas encontram-se melhor detalhadas no capítulo II dessa tese.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Desempenho tribológico das superfícies acabadas 

 

A seguir são apresentadas curvas do coeficiente de atrito para as superfícies 

acabadas (Figura 2). 
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Figura 2 – Curvas de coeficiente de atrito com superfícies acabadas (a) óleo 

puro (I todo o ensaio; II-etapa de running- in) e (b) óleo aditivado (I todo o ensaio; II-

etapa de running- in)   

a) (I) 

 

(II) 

 

b) (I) 
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(II) 

 

 

As superfícies mais polidas apresentaram maior coeficiente de atrito, de modo 

que as nanopartículas não diminuíram o atrito, ou não se depositaram de forma 

suficientemente forte na superfície do metal. Uma possível explicação é que elas 

foram removidas durante o movimento. Este resultado converge com os resultados 

observados para a condição de Ra =0,03μm (#600). Nos trabalhos de Lundmark 

(2007) e Lundmark et al. (2009) foram encontrados maiores coeficiente de atrito para 

aqueles corpos de prova ensaiados com superfícies mais suaves do que aqueles com 

superfície mais rugosa, independentemente do material que compunha seu corpo de 

prova. Após o término dos ensaios, esses autores identificaram que a rugosidade da 
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superfície resultante tinha valores semelhantes.  Nos trabalhos de Pintaude et al. 

(2014) o coeficiente de atrito para a superfície polida foi 5% superior em relação as 

demais superfícies. Esse resultado pode ser explicado pelo mecanismo de atuação 

das nanopartículas, descrito por Godet (1990), no qual partículas sólidas em 

condições de deslizamento podem alterar o atrito e o desgaste se permanecerem 

presas ao contato atuando como terceiro corpo. 

Foi observado o melhor resultado para a superfície acabada com Ra = 

0,07μm (acabada com a lixa #220), a qual apresentou menor coeficiente de atrito 

durante toda a duração do ensaio (figura 2-bI) indicando que houve uma melhor 

deposição das nanopartículas sobre essa superfície. Isso pode ter ocorrido devido à 

diminuição dos picos e formação dos novos vales de profundidade menores, os quais 

podem ter atuado acomodando as nanopartículas na superfície, impedindo o 

rolamento das mesmas e promovendo a ação antidesgaste. Nessa condição a 

redução do atrito se deve a dois mecanismos de atuação das nanopartículas. 

Inicialmente (1) ocorre o enchimento dos vales do contato asperezas, este ocorre 

para partículas esféricas com o diâmetro da partícula d <0.67Ra e então ocorre ação 

de rolamento de nanopartículas esféricas na zona de contato, reduzindo o contato 

entre as superfícies (OKTAY e SUH 1992; XU e KATO 1997). A segunda redução do 

atrito ocorre por volta de 2500 s de ensaio, devido a formação de um tribofilme (2) 

pela formação de uma película de lubrificante sólido pelas nanopartículas sob a 

pressão de contato (BLACK et al.,1969).  

Para a condição de Ra = 0,05 μm (#36), foram observados além dos dois 

mecanismos descritos acima, uma etapa de running-in com duração de 550s (figura 

2-bII), atribuída a quebra das irregularidades de maior altura da superfície pela a ação 

do contato.  

Krupka et al. 2010 mostraram que em condições de rolamento/deslizamento, 

quando introduzidas modificações superficiais, a presença de características de 

superfícies rasas pode contribuir para separar mais eficientemente as faces no regime 

de lubrificação mista do que poderia ser obtido com as superfícies lisas. A condição 

de Ra = 0,07 μm (acabada com a lixa #220) mostra ainda que o coeficiente de atrito 

continua decrescendo na última etapa de ensaio.  
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Os dados dos gráficos expostos na figura 2 a e b foram analisados 

estatisticamente. As tabelas 1 e 2 ilustram os resultados das análises. 

Tabela 1: Tabela de dados estatísticos (Anova) para os ensaios sem 

nanopartículas (Figura 1 a).  

 

 

 

O valor de p encontrado se apresentou superior ao nível de significância 

estabelecido de 0,05 correspondente a 95% de confiança, isso indica que as médias 

das amostras de coeficiente de atrito para a condição não aditivada não foram 

significativamente diferentes quando se variou a rugosidade. Todas as condições de 

rugosidade exibiram resultados confiáveis com valores baixos de desvios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da variação SQ MQ F valor-P

Entre grupos 0,00124 0,00124 2,22507 0,13583

Dentro dos grupos 4,01679 5,58042 E-4

Total 4,01803

PAO puro #220 PAO puro #600 PAO puro #36

Média 0,118971111111115 Média 0,118140555555555 Média 0,128686111111117

Erro padrão 0,000355215466307 Erro padrão 0,000428771997818 Erro padrão 0,000665776201262

Desvio padrão 0,021312927978425 Desvio padrão 0,025726319869070 Desvio padrão 0,039946572075744

Variância da amostra 0,000454240899014 Variância da amostra 0,000661843534006 Variância da amostra 0,001595728620603

Nível de confiança(95,0%) 0,000696443737462 Nível de confiança(95,0%) 0,000840660390674 Nível de confiança(95,0%) 0,001305336365955

PAO puro #80 PAO puro polido

Média 0,12028 Média 0,124373333333336

Erro padrão 0,00053 Erro padrão 0,000306248693339

Desvio padrão 0,03201 Desvio padrão 0,018374921600314

Variância da amostra 0,00102 Variância da amostra 0,000337637743818

Nível de confiança(95,0%) 0,00105 Nível de confiança(95,0%) 0,000600438339014
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 Tabela 2: Tabela de dados estatísticos (Anova) para os ensaios aditivados 

com nanopartículas (Figura 1 b).  

 

 

 

 

 

Diferentemente da condição anterior sem nanopartículas nas suspensões, 

quando elas estão presentes o valor de p encontrado se apresentou muito inferior ao 

nível de significância estabelecido de 0,05 correspondente a 95% de confiança, isso 

indica que os valores de coeficiente de atrito foram significativamente diferentes 

quando  variou-se as condições de acabamento das superfícies. A partir do valor 

diminuto de P assume-se maior confiabilidade do teste. Como o valor de f foi maior 

que f critico existe uma grande variação entre os grupos reforçando as influências da 

rugosidade no coeficiente de atrito quando as nanopartículas estão presentes na 

suspensão.   

   

ANOVA

Fonte da variação SQ MQ F valor-P

Entre grupos 0,530500677 0,1326252 2337,073009 0

Dentro dos grupos 1,021187576 5,675E-05

Total 1,551688252

36 220 80

Média 0,105783 Média 0,10082388888889 Média 0,111795556

Erro padrão 0,000204 Erro padrão 0,00015918037651 Erro padrão 5,84006E-05

Desvio padrão 0,012223 Desvio padrão 0,00955082259063 Desvio padrão 0,003504038

Variância da amostra 0,000149 Variância da amostra 0,00009121821216 Variância da amostra 1,22783E-05

Nível de confiança(95,0%) 0,000399 Nível de confiança(95,0%) 0,00031209276302 Nível de confiança(95,0%) 0,000114502

600 polido

Média 0,112146111111111 Média 0,116288888888893

Erro padrão 0,000065163867719 Erro padrão 0,000065717257658

Desvio padrão 0,003909832063114 Desvio padrão 0,003943035459452

Variância da amostra 0,000015286786762 Variância da amostra 0,000015547528634

Nível de confiança(95,0%) 0,000127761800614 Nível de confiança(95,0%) 0,000128846789850

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 0,091263 2 0,045632 59,30393 1,21E-10 2,996564

Dentro dos grupos 8,30623 10795 0,000769

Total 8,397493 10797



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

108 

Valdicleide Silva e Mello 

3.2 Análise das topografias de superfície 

Para a análise dos resultados foram escolhidas imagens representativas para 

cada condição de acabamento de superfície (lixamento ou polimento). As figuras 3, 4, 

5, 6 e 7, mostram as topografias da superfície fora e dentro da trilha de desgaste, bem 

como as curvas de Abbott formadas para ambos os casos.   

Também são apresentados os resultados de rugosidade com os parâmetros   

Ra, Sv, Sp e Sku para as superfícies conforme a Tabela 3, obtidos pela perfilometria 

feita nos discos na parte de fora da trilha de desgaste e também nela. 

 

Tabela 3- Parâmetros de rugosidade dos discos fora da trilha formada e sobre 

a trilha de desgaste. 

 

Ao se observar as topografias das superfícies tratadas a #36, #80 e #220, é 

possível observar que houve uma diminuição de eventos nos perfis de rugosidade, 

ocorrendo assim à formação de um alisamento (redução da rugosidade), discutido por 

Pawlus (1997), ao demonstrar que a ação de alisamento preferencial da superfície é 

mais significativa do que a ação de criação de novas irregularidades. Portanto, a 

densidade de picos deve diminuir à medida que o desgaste ocorre. A condição de 

maior redução da rugosidade em relação aos eventos se deu para a superfície com 

acabamento mais severo (#36) com percentual de modificação de Sp e Sv de 57% e 

de 16,2% respectivamente. Este fato mostra a ação positiva das nanopartículas nessa 

condição de acabamento após a etapa de running-in havendo a formação do 

Condição de 

acabamento de 

superfície 

Ra (μm) Sp (μm) Sv (μm) Sku  

 Fora Trilha Fora Trilha Fora Trilha Fora Trilha 

#36 0,0571 0,0373 5,982 2,562 4,235 3,549 4,168 5,580 

#80 0,1035 0,0345 3,051 1,037 2,725 3,570 3,145 35,00 

#220 0,0697 0,0185 2,074 0,7538 1,516 2,304 4,711 29,10 

#600 0,0361 0,0489 0,4658 1,222 0,871 1,503 4,847 2,709 

Polida 0,0067 0,0056 0,1337 1,404 0,3896 1,894 6,240 3,236 
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tribofilme. Para as superfícies com acabamento de #80 e #220, observou-se a mesma 

tendência em relação a diminuição de picos e vales de 66% e 63,6% 

respectivamente. No entanto, para estas superfícies observou-se um aumento na 

formação de vales 31% e 52% respectivamente. Já para as superfícies com menor 

rugosidade (polida) observou-se um aumento na formação de eventos de 950% para 

picos e 386% para vales; e para a superfície acabada a #600 162% para formação de 

vales e 72% para formação de picos, confirmando a clara a atuação como terceiro 

corpo exibida pela nanopartícula para estas condições.   

No trabalho de Velásquez (2014) foram observadas modificações nos valores 

dos parâmetros de rugosidade que determinam os picos e os vales após ensaios 

lubrificados em condições mais rugosas de 22% para picos e de vales 8%.  A mesma 

relação de modificação da rugosidade pelo atrito foi discutida por Homg (1998) que 

estudou o comportamento tribológico e a separação das superfícies de aço durante o 

deslizamento na lubrificação de limite inicial ao longo de uma ampla gama de valores 

de rugosidade. Estes parâmetros foram avaliados in situ, detectando o coeficiente de 

atrito e resistência de contato elétrico. Os resultados experimentais mostraram que o 

desgaste aumenta subitamente na transição da lubrificação mista para a lubrificação 

limite. Após este período no processo de desgaste, o coeficiente de atrito inicialmente 

em lubrificação limite aumenta para atingir um valor estável enquanto o valor de 

rugosidade das superfícies aumenta. Uma vasta gama de valores de coeficiente de 

atrito na lubrificação limite inicial indica que a rugosidade da superfície é benéfica na 

redução da transição do coeficiente de atrito da lubrificação mista para a lubrificação 

limite. Scaraggi e Carbone (2010) descobriram que o aumento ou a diminuição da 

rugosidade da superfície acelera o processo de compressão, antecipa e reduz o 

intervalo de tempo durante o qual a transição para condições de lubrificação mista 

ocorre; e que os principais parâmetros que desempenham um papel essencial na 

transição são os valores de rugosidade da superfície, exercendo uma relação 

inversamente proporcional: quanto maior a rugosidade, mais curto o tempo em que a 

transição para o regime de lubrificação misto ocorre. 

A figura 3 depõe do mapa topográfico da superfície polida perfilada bem como 

das curvas de Abbott.  
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Figura 3 – (a) Topografia da superfície do disco polido; (b) Curva de Abbott; 

(Esquerda: Fora da trilha formada; Direita: Sobre a trilha formada). 

(a)

 

 

 

(b) 

 

           

 

 

Com relação ao parâmetro de rugosidade Sp, região onde há predominância 

dos picos, a amostra polida não apresenta valores elevados, visto que sua rugosidade 

é muito baixa. O contato levou a criação de novos picos ou aumento dos já existentes. 

No entanto, percebe-se um aumento elevado na linha de Svk, que se refere à área 

abaixo da linha de sustentação. Esses valores se devem a má atuação das 

nanopartículas como aditivo antidesgaste, assim como houve um aumento de Spk, 

relativo a área acima da curtose, que se explica pela formação de novos riscos 

também pela má atuação das nanopartículas, confirmado pela topografia da 
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superfície do disco polido (figura 3) e o valor do coeficiente de atrito (figura 2), que 

está de acordo com o trabalho de Alves et al. (2013). 

A superfície na condição polida apresentou diminuição efetiva no valor da 

curtose, no entanto, o valor final ainda é um pouco acima de 3, o que mostra que 

ainda há presença de picos acima da linha de sustentação e trata-se de uma 

distribuição leptocúrtica. 

A figura 4 dispõe do mapa topográfico da superfície acabada com lixa #600 

perfilada bem como das curvas de Abbott.  

 

Figura 4 – (a) Topografia da superfície do disco Lixado #600; (b) Curva de 

Abbott; (Esquerda: Fora da trilha formada; Direita: Sobre a trilha formada). 

 

(a) 

 

 

(b)                        
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Através da análise da curva de Abbott para a superfície lixada à #600 (Figura 

2), bem como a polida, percebe-se que inicialmente não são apresentados muitos 

picos, porém o contato influenciou na criação de novos picos ou aumento dos já 

existentes. No entanto, para este contato ocorreu diminuição dos valores de curtose, 

ficando este com valor abaixo de 3, tornando essa distribuição platicúrtica, de acordo 

com a descrição de Gadelmawla et al. (2002), que caracteriza-se por uma superfície 

com relativamente poucos picos altos e vales rasos. Nota-se também uma diminuição 

da área de sustentação. 

Com relação à topografia da superfície, nessa condição de superfície mostrou-

se mais uniforme após o ensaio, tendo poucas variações de picos e vales. 

A figura 5 dispõe do mapa topográfico da superfície acabada com lixa #220 

perfilada bem como das curvas de Abbott. 

Figura 5 – (a) Topografia da superfície do disco Lixado #220; (b) Curva de 

Abbott; (Esquerda: Fora da trilha formada; Direita: Sobre a trilha formada). 

(a)  

(b)       
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Os valores de Sp foram diminuídos para o disco lixado a #220 (figura 5), 

quando comparados antes e depois do ensaio. Isso se dá porque, durante o desgaste 

moderado, os piscos das asperezas das superfícies são cortados, resultando em um 

perfil de superfície que consiste em picos mais baixos e sulcos afiados 

(STACHOWIAK e BATCHELOR, 1996). 

A curva de Abbott para esta condição mostrou maior altura do Spk, que é a 

área acima da linha de sustentação representando as asperezas de contato. Isso se 

deu devido à quebra dos picos pelo contato entre as asperezas de acordo com o 

fenômeno descrito acima por Stachowiak e Batchelor (1996), já que no regime de 

lubrificação mista, o suporte de carga se dá ora pelo contato entre as asperezas e ora 

pela película de filme lubrificante. Já para o Svk, não se observou modificações 

significativa na área, o que indica que não houve formação de vales de maior 

profundidade nessa condição. Nesta condição de acabamento, a resposta da 

superfície após o contato foi positiva em relação à atuação das nanopartículas, que 

proporcionou à superfície um aumento na linha de sustentação.  

A figura 6 dispõe do mapa topográfico da superfície acabada com lixa #80 

perfilada bem como das curvas de Abbott. 
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Figura 6 - (a) Topografia da superfície do disco Lixado #80; (b) Curva de 

Abbott; (Esquerda: Fora da trilha formada; Direita: Sobre a trilha formada). 

(

a) 

 

 

(b)                         

 

                              

 

 

Conforme a figura 6, os valores de Spk foram diminuídos para a superfície 

tratada a #80, mostrando que os picos foram quebrados durante o ensaio pelo contato 

entre as asperezas, demonstrando o fenômeno de alisamento. Observando a 

topografia da superfície é notável o aumento na profundidade dos vales, o que sugere 

um efeito negativo das nanopartículas, assim como nas condições mais polidas.    

Para essa amostra ocorreu a maior variação do coeficiente de curtose, inicialmente o 

valor estava próximo a 3, indicando uma deformação na distribuição normal 

gaussiana, passando a se comportar como uma distribuição leptocúrtica. 

A figura 7 dispõe do mapa topográfico da superfície acabada com lixa #36 

perfilada bem como das curvas de Abbott. 
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Figura 7- (a) Topografia da superfície do disco Lixado #36; (b) Curva de 

Abbott; (Esquerda: Fora da trilha formada; Direita: Sobre a trilha formada). 

(

a) 

 

(b)              

 

      

 

 

Os valores de Sp foram diminuídos para a superfície acabada a #36 (figura 7), 

assim como ocorreu para o acabamento de #80, justificados pelo fenômeno de 

alisamento preferencial. Já para os vales, notou-se uma diminuição da profundidade 

(ver topografia) e não houve a formação significativa de novos vales (ver tabela 1), 

mas houve um aumento na área abaixo da linha de sustentação, mostrada pelo valor 

Svk. 

 Os resultados encontrados para curtose mostram que, para a amostra 

acabada #36, houve uma pequena modificação após o desgaste, o valor de curtose 

foi de 4,3 para 5,6, assemelhando-se a condição de acabamento #220. 
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3.3 Micrografias das superfícies após ensaio tribológico 

A figura 8 (A-E) dispõe as micrografias das superfícies desgastadas dos 

discos após o ensaio de deslizamento em todas as condições de acabamento 

superficial investigadas. É possível observar que, as condições de acabamento 

superficial #220 e #36, assim como nos resultados de coeficiente de atrito, também 

exibem semelhantes comprimentos de trilha de desgaste. 
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Figura 8- Micrografias das superfícies desgastadas dos discos após o ensaio 

de contato sob as condições de acabamento superficial (A) polido; (B) #600; (C) #220; 

(D) #80; (E) #36. 

 

 

 

 

L=1281.6µm  

L=1344.9µm  

L=1342.2µm  

L=1355.7µm  A)  

B)

)  

C)
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O fato de ocorrer esse decréscimo no comprimento das trilhas de desgaste 

está relacionado com os mecanismos de atuação das nanopartículas exibidos para 

estas condições de acabamento, descritos anteriormente (ver coeficiente de atrito). 

Ainda para a condição de #36, a formação da trilha de desgaste não é contínua, 

justificada pelo início formação do tribofilme com baixo coeficiente de atrito exibo no 

último terço de duração do ensaio. De forma semelhante, as condições que exibiram 

piores desempenho em relação ao coeficiente de atrito (#polido>#600>#80) também 

exibiram comprimentos de trilha de desgaste semelhantes entre si, confirmando o 

resultado obtido nos coeficientes de atrito.  

Fica clara a atuação como terceiro corpo exibida pela nanopartícula para a 

condição polida e #600, mostrando aumento nas formações de pico e vales vistos na 

L=1284.4µm  

D)

)  

E)

)  

L= 1244,4µm 
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análise topográfica da superfície após ensaio, bem como pelo maior comprimento da 

trilha de desgaste.  

Para verificar e confirmar a atuação benéfica na redução do atrito nas 

condições de #220 e #36, apresenta as  microanálises química sugerindo a presença 

do óxido de cobre nas superfícies desgastadas nessas condições na Figura 9 (A-B). 

 

Figura 9: Micrografia, EDS e composição química da superfície desgastada do 

disco após ensaio de contato para (A) #36 e (B) #220 

  

  

Elemento Percentual  Elemento Percentual 

O 4.50 O 4.11 

Si* 0.17 Si* 0.20 

Cr 2.45 Cr 2.10 

Mn* 0.86 Mn* 0.84 

Fe 91.62 Fe 92.11 

Cu* 0.40  Cu* 0.63  

Total 100.00 Total 100.00 
 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

A partir dos dados acima discutidos nesse capítulo para o delineamento dos 

parâmetros de rugosidade é possível elencar as seguintes conclusões: 

#36 #220 
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 As condições iniciais de rugosidade mostraram influência no coeficiente de 

atrito e no tempo de formação da película de filme lubrificante; 

 As condições mais polidas demonstraram maior coeficiente de atrito e 

modificações mais expressivas nos parâmetros de rugosidade, de modo 

que não permitiram um bom desempenho das nanopartículas, assim, estas 

atuaram como terceiro corpo; 

 A condição de acabamento intermediária mostrou melhor acomodação das 

nanopartículas, o que permitiu uma atuação efetiva da diminuição do 

coeficiente de atrito durante todo o ensaio; 

 Os parâmetros de amplitude, bem como a curva de distribuição de Abbott, 

permitiram avaliar o efeito da rugosidade no coeficiente de atrito mais 

efetivamente do que o parâmetro de Ra; 

 A condição de acabamento superficial mostrou influência sobre os 

mecanismos de atuação das nanopartículas. 
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CAPÍTULO VI 

Influência da Concentração e do 

tamanho das Nanopartículas no 

Desempenho Tribológico de Óleo 

Lubrificante 

 

Neste capítulo serão expostas as influências que o tamanho e a concentração 

de nanopartículas demonstraram no desempenho tribológico quando adicionados em 

óleos lubrificantes. Foram feitas análises do desempenho de nanooxido de cobre de 

tamanhos inferiores a 10 nm em três concentrações para identificar as melhorias ou 

agravo na redução do atrito em superfícies em contato deslizante. Por fim, realizou-se 

uma investigação dos tempos de transição dos regimes transiente e permanente do 

atrito de corpos em contato quando lubrificados com as nanopartículas de CuO.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Numerosas nanopartículas para uso em lubrificantes foram investigadas para 

redução do atrito e do desgaste. A redução do atrito e comportamento antidesgaste 

são dependentes das características das nanopartículas, como tamanho, forma e 

concentração. Os mecanismos de redução do atrito e antidesgaste das 

nanopartículas em lubrificantes têm sido reportados pelo efeito coloidal, efeito de 

rolamento, formação do filme protetor e terceiro corpo. 

Nos estudos de Xue et al. (1997), foram observadas a ação antidesgaste por 

adição de nanopartículas inorgânicas, que podem se depositar na superfície de 

contato e melhorar as propriedades tribológicas do óleo básico. Já nos trabalhos de 

Alves et al. (2013) esse comportamento não foi observado para todos os óleos 

aditivados, somente foi observado a ação antidesgaste com adição de nanoóxido de 

cobre em adição ao óleo sintético e nanopartícula de óxido de zinco em adição ao 

óleo mineral. 

Chillas-Castilho e Spikes (2000) investigaram os mecanismos de atuação das 

nanopartículas sóidas coloidais em óleos lubrificantes. Eles identificaram que as 

nanopartículas penetram rolando nas superfícies de contato para formar filmes 

descontínuos em baixas velocidades, os colóides formam um filme limite de pelo 

menos uma ou duas vezes o tamanho da partícula. Além disso, o filme limite formado 

pelas nanopartículas dentro do contato e incapaz de se recompor na superfície em 

altas velocidades quando a espessura do filme é mais espessa o que o diâmetro da 

partícula.   

Peng et al.(2009) sugere quatro mecanismos pelos quais nanopartículas atuam 

quando adicionadas em óleos lubrificantes base: (1) nanopartículas pequenas 

interagem melhor com o par tribológico para formar um filme protetor na superfície; (2) 

nanopartículas pequenas e esféricas rolam mais facilmente entre as superfícies em 

contato e mudam o coeficiente de atrito de deslizamento para uma mistura de atrito 

deslizante  e por  rolamento (OKTAYet al. e XU et al.,1992); (3)concentrações de 

tensões compressivas associadas com altas pressões de contato podem ser 
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reduzidas por muitas nanopartículas, que suportam  as forças compressivas, e (4) 

nanopartículas são depositadas na superfície formando um tribofilme físico que 

compensa a perda mássica, este efeito é chamado “mending effect”. 

A combinação dos quatro efeitos mencionados por Peng et al. (2009) 

explicam as boas propriedades de atrito e desgaste das nanopartículas em óleos 

base 

Além destes, outros mecanismos foram propostos incluem: (5) formação de 

uma película transferida do lubrificante sólido a partir de nanopartículas sob a pressão 

de contato (PENG et al.,2009), (6) redução do contato das aspereza, preenchendo os 

vales de superfícies de contato (MOSLEH et al., 2002), e (7) corte e aprisionamento 

de nanopartículas na interface sem a formação de um filme aderido (BATTEZ et al., 

2008), de aglomeração por transferência  de filme metálica e redução do alisamento 

(MOSLEH et al., 2002) e outros métodos semelhantes; (8) delaminação eesfoliação 

das nanoparticulas, especialmente em altas cargas de contato (RAPOPORT et al., 

1997; CIZAIRE et al.2002; KALIN et al.2012; GOLAN et al.1999). (9) nanopartículas 

com modificação de superfície (recobertas) podem preencher micro-sulcos na 

superfície do aço por deslizamento e exercer a função de auto reparação (YANG et al. 

2012), (10) nanopartículas como lubrificante sólido pode criar linhas de corte fracas 

dentro da partícula desgastada aprisionando aglomerados na interface. Por 

conseguinte, o colapso do aglomerado se desgasta, transferindo a película, que 

ocorre mais rapidamente ao longo das linhas de nanopartículas e reduz a modificação 

da superfície que torna-se mais suave (KOGOVSEK et al. 2013); (11) nanopartículas 

podem atuar como terceiro corpo aumentando o atrito (ALVES et al., 2013). 

Apesarde vários estudos e sugestões para explicar o seu desempenho,ainda 

não está totalmente claro o comportamento real que  prevalece das nanopartículas 

em um contato, especialmente porque este comportamento pode variar de acordo 

comdiferentes nanopartículas e condições de contato. Por conseguinte, 

umacompreensão de como as nanopartículas irão atuar sob diversascondições de 

contato e como adaptar qualquer sistema tribológico emque nanopartículas poderiam 

ser aplicada ainda não existe. 

Alves et al. (2013) investigaram os mecanismos de atuação de nanopartículas 

de CuO e ZnO em óleos lubrificantes de base vegetal em condições de rugosidade de 
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superfície polida e encontraram um pequeno aumento do coeficiente de atrito, 

atribuído pelos autores ao comportamento como terceiro corpo. 

 Tao et al. (1996) investigaram a aditivação de nanopartículas de Diamante no 

óleo lubrificante e observaram a redução do atrito pelo efeito de polimento da 

superfície causado pelo rolamento das nanopartículas duras sobre a superfície. 

Nos estudos de Kogovsek et al. (2013), quando adicionando nanotubos de MoS2 

foram observados dois mecanismos de atuação: Por um lado (1) observou-se uma 

película relativamente grossa, descontinuamente distribuídos sobre a superfície sob a 

forma de remendos. Esses remendos consistiam de muitas nanopartículas e 

aglomerados de nanopartículas, que foram compactados no contato e manchados 

sobre a superfície. Tal película proporciona espaçamento que impede o contato direto 

das superfícies sólidas, separando as asperezas de contato. Além disso, oferece uma 

fonte permanente de material lubrificante sólido que é depositado e esfoliado na 

superfície; (2) os resultados do EDS nos discos após os testes confirmaram a 

presença de nano-chapas finas na superfície, mesmo no caso da camada do material 

depositado de MoS2 não ser visível. Esta película é assim formada pela esfoliação e 

quebra de os nanotubos, liberando uma única multicamada de nano-chapas na 

superfície. Estas observações também confirmaram os resultados anteriores e 

mecanismos sobre a ação baseada na formação do tribofilme de nanotubos em 

contato. 

Nanopartículas de óxido tem demonstrado ação antidesgaste quando 

aditivadas em óleos lubrificantes, pelos mecanismos de atuação benéficos que 

exercem sobre as superfícies em contato. Vários autores estudaram o efeito de 

óxidos. Battez et al. (2006) investigou o ZnO, Li et al.(2010) o ZrO2/SiO2, Viesca et 

al.(2011) e Yu et al.(2008) investigaram o CuO. Esses óxidos despertam interesse por 

não ter o caráter tão nocivo ao ambiente como os aditivos comerciais comumente 

utilizados para esta função. 

Diante do exposto, este capítulo investiga os mecanismos de atuação de 

nanopartículas de CuO em adição ao PAO em contato deslizante sob condições de 

altas pressões de contato entre aços. 
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

O método seguido encontra-se esquematizado abaixo: 

 Figura 1: Esquema da metodologia aplicada neste capítulo 

 

 

 

 

As partículas utilizadas nesse capítulo foram as amostras A, B e C 

sintetizadas e caracterizadas no capítulo II. A etapa de aditivação foi seguida 

conforme descrição com o agente dispersante tolueno para as três concentrações, 

0,1%,0,25% e 0,5% detalhada no capítulo II, em virtude desse dispersante ter 

demonstrado resultados mais eficazes no capítulo IV.  

As suspensões foram submetidas a ensaio tribológico (HFRR), com as 

superfícies dos discos usados para o contato lixados e polidos. Após o ensaio de 

contato, as superfícies desgastadas foram analisadas por MEV, EDS e 

espectroscopia Ramam. Estas etapas encontram-se detalhadas no capítulo II dessa 

tese.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Análise dos mecanismos de atuação das NNPs 

Para verificar os mecanismos de atuação das nanopartículas, optou-se por 

investigar inicialmente o perfil de redução do coeficiente de atrito exibidos pelas NNP 

sem cada uma das concentrações, disponível na figura 02 A-C: 

 

 

 

NNPs A, B e C Aditivação 

 

Ensaio tribológico 

Caracterização das 
superfícies após 

contato  
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Figura 2. Perfil de redução de atrito exibidos pelas NNPs nas concentrações 

A) 0,1% B) 0,25%. C) 0,5%. 

 

 

a) 

b) 
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Verificando os perfis de redução do atrito exibidos pela NNPs nas três 

concentrações é possível notar diferentes mecanismos de atuação entre as NNPs, 

como também é observado comportamentos diferentes exibidos pelas NNPs quando 

a concentração é alterada. Desse modo, necessita-se investigar (1) os mecanismos 

exibidos por cada NNP e, separadamente, (2) cada NNP nas três concentrações para 

detectar mudanças nos mecanismos pelo efeito da concentração. 

Inicialmente (1) A NNP C, demonstra perfil de redução do atrito em todos os 

casos, sugerindo que o mecanismo de atuação dessas nanopartículas é benéfico, 

com coeficiente de atrito inferior ao exibido pelo PAO. Isso sugere que o mecanismo 

de atuação dessa nanopartícula persiste em todos os casos. Ao mesmo tempo, a 

NNP A, tem perfil semelhante, mas exibe coeficiente de atrito um pouco superior nas 

etapas iniciais do ensaio até aproximadamente metade do tempo de duração do 

ensaio (como discutido no capítulo V).  

A NNP B demonstra claramente modificação dos mecanismos de atuação 

quando acrescido o percentual de nanopartículas no óleo. Em vista dessa 

modificação do perfil de redução de atrito, passa-se a etapa (2) para investigar a 

ocorrência de mudanças dos mecanismos exibidos pelas nanopartículas pelo efeito 

da concentração. Dispõe-se do desempenho de redução do atrito pelas NNPs em três 

c) 
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concentrações. Nessa etapa, foram também analisados os gráficos de formação de 

filme para as NNPs nas três concentrações. Estas análises foram feitas na figura 3 

para a NNP A. 

Figura 3. A) Perfil de redução de atrito exibidos pela NNP A nas três 

concentrações; B) Formação de filme exibido pela NNP A nas três concentrações. 

 

 

 

A NNP A exibe redução do coeficiente de atrito em todas as concentrações em 

relação ao PAO, pelo efeito benéfico da atuação das nanopartículas. Observado os 

A) 

B) 
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três estágios de redução do atrito, os mesmos são identificados a partir do 

crescimento de formação de filme: (1) redução do atrito pelo efeito de polimento da 

superfície causado pelo rolamento das nanopartículas duras sobre a superfície (TAO 

et al.,1996) que ocorre até 500 s; (2) redução do atrito pela redução do contato das 

aspereza, preenchendo os vales de superfícies de contato e pelo  preenchimento de 

micro- sulcos na superfície do aço por deslizamento exercendo a função de auto 

reparação, que ocorre de 1500 a 2500 s (MOSLEH et al. 20002, YANG et al.2012); (3) 

as nanopartículas são depositadas na superfície formando um tribofilme físico que 

compensa a perda mássica, pelo “mending effect”, que ocorre na condição de 0,1% 

após 2500s. O gráfico de formação de filme (figura 2B) confirma o terceiro estágio de 

redução de atrito que para a condição 0,1% exibindo um crescimento do percentual 

de filme a partir de 2500s. Esses mecanismos são esquematizados na figura 4 em 

ordem de redução de atrito: 
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Figura 4. Esquemas dos mecanismos de atuação das NNPs 

 

 

 

 

O desempenho de redução do atrito e formação de filme exibidos pela NNP B 

encontra-se disponível na figura 5. 

 

 

 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

134 

Valdicleide Silva e Mello 

Figura 5. A) Perfil de redução de atrito exibidos pela NNP B nas três 

concentrações; B) Formação de filme exibido pela NNP B nas três concentrações. 

 

 

 

A NNP B exibe redução de atrito apenas nas concentrações de 0,25 e 0,5% 

em relação ao PAO pelo efeito benéfico da atuação das nanopartículas, observado 

em dois estágios de redução do atrito. (1) redução do atrito pelo efeito de polimento 

da superfície que ocorre após 600s descrito anteriormente; (2) em maior 

concentração forma-se uma camada descontínua de nanopartículas distribuídas 

sobre a superfície sob a forma de remendos. Esses remendos são constituídos de 

a) 

b) 
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muitas nanopartículas e aglomerados de nanopartículas que foram compactados no 

contato e acomodadas na superfície de forma descontínua. Tal película proporciona 

espaçamento que impede o contato direto das superfícies sólidas, separando as 

asperezas de contato (KOGOVSEK et al.2013. O gráfico de formação de filme para a 

concentração de 0,5% confirma a existência do filme mais espesso, porém 

descontínuo 

É observada ainda a presença de um terceiro mecanismo de atuação para a 

NNP B quando em concentração 0,1%. Nesse caso, é observado um aumento do 

coeficiente de atrito pela ação das nanopartículas. (3) Esse aumento sugere que as 

nanopartículas passaram a ser confundidas como asperezas de contato desprendidas 

das superfícies que permaneceram no contato e passaram a atuar como terceiro 

corpo. Esse mecanismo foi observado nos estudos de Alves et al. (2013). Na figura 6 

dispõe-se dos esquemas dos mecanismos (2) e (3). 
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Figura 6. A) Mecanismo de redução de atrito pelo desgaste de aglomerados 

de NNPs; B) Atuação das NNPs como terceiro corpo. 

a) 

 

b) 

 

 

O desempenho de redução do atrito e formação de filme exibidos pela NNP C 

para as concentrações 0,1 e 0,25% assemelham-se aos perfis de coeficiente de atrito 

exibidos pela NNP A, discutido anteriormente e encontram-se disponíveis na figura 7. 
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Figura 7. A) Perfil de redução de atrito exibidos pela NNP C nas três 

concentrações; B) Formação de filme exibido pela NNP C nas três concentrações. 

 

 

 

A NNP C exibe redução de atrito em todas as concentrações em relação ao 

PAO pelo efeito benéfico da atuação das nanopartículas, observado a primeira 

atuação benéfica das NNPs em cerca de 250 s para a condição de 0,1%, menor 

tempo necessário para início da redução do atrito pelas NNPs em estudo. Nessa 

concentração a NNP C necessita de um pequeno espaço de tempo para promover o 

alisamento da superfície (1). Os outros dois mecanismos (2, 3) discutidos 

a) 

b) 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

138 

Valdicleide Silva e Mello 

anteriormente para a NNP A, parecem ocorrer simultaneamente na condição de 0,1% 

para a NNP C, mantendo o coeficiente de atrito estável e no menor patamar exibido 

pelas demais NNPs. Esse efeito pode ser observado no gráfico de formação de filme, 

com maior percentual de formação para esta concentração. Nas condições de 

concentração 0,25% e 0,5%, há um retardo na atuação desses mecanismos, que 

passam a ocorrer após 1500 s.  

A baixa formação de filme exibida para esta nanopartícula sugere que a 

diminuição do coeficiente de atrito pode estar relacionada ao suporte de carga pela 

tribofilme físico. Portanto, o mecanismo pelo qual as nanopartículas reduzem o atrito e 

o desgaste pode ser explicado por nanopartículas esféricas depositadas sobre a 

superfície resultando no atrito de rolamento efetivo, principalmente no início do teste. 

Depois de algum tempo de atrito o aumento da rugosidade da superfície cresce e as 

nanopartículas se depositam na superfície e encaixam-se nos micro-sulcos. Além 

disso, uma película de proteção é formada quando as nanopartículas são 

compactadas na superfície de contato, a uma temperatura mais elevada durante o 

atrito (BATTEZ et al., 2008; SONG et al., 2012, KANG et al., 2008). Quando as 

partículas de metal muito finos são empregadas, a sinterização é iniciada assim que a 

temperatura aumenta acima da temperatura ambiente (ZHOU et al., 1989). 

 

3.2 Análise da superfície desgastada por Espectroscopia Raman 

Para verificar a presença das NNPs de óxido de cobre como uma película 

protetora, realizou-se a análise da superficie desgastada dos discos por 

espectroscopia por espalhamento Raman. 

A análise da superficie desgastada do disco após ensaio lubrificado com óleo 

aditivado com a NNP A em todas as concentrações encontra-se na figura 8. 
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Figura 8: Espectros de espalhamento Raman da superficie desgastada 

lubrificada por PAO aditivado com NNP A nas tres concentrações. 

 

Na concentração de 0,1% nota-se ainda a presença de óleo base pela 

presença de um pico bem definido em 1318 cm-1 correspondente ao estiramento e 

deformação da ligação CH3- CH2(GULZAR et al.2015 e PALACIOS 2010) 

Nos espectros de espalhamento Raman, percebe-se a ocorrência do óxido de 

cobre pelos picos característicos (Ag- 213; Bg1-286 e 402; Bg2- 653) corroborando 

com Gulzar et al. (2015), Wang et al. (2008), Chou et al. (2008). Esse resultado 

confirma a presença do filme aderido à superfície, mesmo após a etapa de limpeza. 

Desse modo, a maior formação de filme observada para a NNP A na concentração de 

0,1% (ver figura 02-B) é de fato devida à presença do tribofilme (3) formado pelas 

nanopartículas de óxido de cobre que mostraram picos bem definidos para esta 

concentração. O mecanismo de preenchimento dos vales pelas NNPs(2) é também 

confirmado pela presença de óxido de cobre pelos picos de menor intensidade no 

espectro exibido para as concentrações 0,25% e 0,5%. 

A NNP B mostra os picos característicos para o óxido de cobre (Figura 9). No 

entanto, há uma diferença acentuada na intensidade dos picos exibidos pela 

superfície ensaiada com 0,1% de concentração.  
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Figura 9: Espectros de espalhamento Raman da superficie desgastada 

lubrificada por PAO aditivado com NNP B nas tres concentrações. 

 

 Nesse caso, como a análise Raman trata-se de uma leitura pontual, a maior 

intensidade (0,1%) pode estar relacionada com a leitura de partículas encruadas na 

superfície, como resultado da atuação como terceiro corpo, já que nessa condição 

também foi exibido maior coeficiente de atrito (ver figura 5-A) (HUTCHINGS, 1992). A 

presença dos picos de menor intensidade exibidos pelas condições 0,25 e 0,5% 

corroboram com os resultados de coeficiente de atrito e de formação de filme. A 

condição de 0,5% mostra picos mais bem definidos em relação a 0,25%. Ao mesmo 

tempo, a formação de filme e coeficiente de atrito (figura 5 A-B) sugerem que nesta 

concentração ocorreu o mecanismo de atuação por preenchimento dos vales (2). 

Os espectros de espalhamento Raman para a NNP C (figura 10), assim como 

para A, mostram pequenas diferenças nas intensidades dos picos característicos para 

o óxido de cobre, demonstrando que há a presença do tribofilme físico aderido à 

superfície que confirma os menores coeficientes de atrito exibidos por esta NNP. De 

forma geral, todas as concentrações dessa NNP mostram a presença do tribofilme. 

Nos estudos de Gulzar et al. (2015), o tribofilme de CuO foi persistente na mesma 

região espectral. A pequena variação no comprimento de onda deve-se ao efeito do 
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tamanho de partícula muito pequenas na força das constantes e amplitudes 

vibracionais das ligações mais próximas (CHOI et al.2005). 

Figura 10: Espectros de espalhamento Raman da superficie desgastada lubrificada 

por PAO aditivado com NNP C nas tres concentrações 

 

Em todas as concentrações dessa NNP, são observados os picos 

característicos dos estiramentos e deformação dos grupamentos CH3 e CH2que 

sugerem ainda a presença de óleo base, no entanto a baixa formação de filme exibida 

para esta nanopartícula, (figura 06-B) confirma que o suporte de carga pode estar 

relacionado ao tribofilme físico. 

 

3.3 Análise da superfície desgastada por Micrografias 

As micrografias e microanálise química (EDS) das superficies desgastadas 

dos discos lubrificados com óleo aditivado com a NNP A, B e c nas tres 

concentrações encontram-se disponiveis nas figuras 11. 

 

 



Otimização do processo de síntese de nanolubrificantes aditivados com CuO 

para ação antidesgaste. 

 

142 

Valdicleide Silva e Mello 

Figura 11: EDS e Micrografia da superficie desgastada lubrificada por PAO 

aditivado com NNP A nas concentrações 0,1%, 0,25% e 0,5%. 

 

 

0,1% wt Fe O Cu Outros 

1 92.74   0.12 7.14 

2 94.52 2.30 0.41 2.77 

3 94.89 2.31 0.56 2.24 

4 96.71   0.20 3.09 
 

0,25% wt Fe O Cu Outros 

1 78.10 9.61 1.34 10.95 

2 90.72 2.65 2.69 3.94 

3 95.82 1.38 1.01 1.79 

4 93.04 4.45 1.26 1.25 
 

  

 

0,5% wt Fe O Cu Outros 

1 96.28 1.08 0.59 
2,05 

2 93.12 3.02 1.44 
2,42 

3 95.54 1.73 0.43 
2,3 

4 89.79 7.06 0.78 
2,37 

 

 

A morfologia da superfície desgastada é dependente da concentração. A 

superfície mais lisa foi observada para o disco lubrificados com 0,1% do 

nanolubrificante devido à película de nanopartículas formada e o mecanismo de 

desgaste da tribo-sinterização pode ser observado para esta condição. Por outro lado, 

o movimento alternado deslizante com maior quantidade de CuO (0,5%) aumenta 

drasticamente o dano superficial (desgaste). A deformação da superfície também é 

0,1% 

0,5% 

0,25% 
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aumentada com o aumento da concentração da NNP A. As morfologias das 

superfícies desgastadas com 0,25 e 0,50% mostra que as camadas de detritos das 

superfícies foram extrudados a partir da interface de contato na direção deslizante. 

Vê-se que a superfície a 0,5% foi deformada plasticamente e alongada com mais 

detritos de desgaste; isto indica que, para esta concentração, o desgaste pode ser 

categorizado como desgaste adesivo. A variação da quantidade de cobre presente na 

superfície desgastada mostra que a deposição ocorre, para todos os nanolubrificantes 

de CuO, mas não foi uniforme. Para a condição de 0,5% de CuO valores baixos foram 

encontrados no EDS e sugerem que uma parte das nanopartículas permaneceu 

aderido no contato, mas outra é perdida. 

As micrografias e microanálise química (EDS) das superfícies desgastadas 

dos discos lubrificados com oleo aditivado com a NNP B nas tres concentrações, 

encontram-se disponiveis na figura 12. 
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Figura 12: EDS e Micrografia da superficie desgastada lubrificada por PAO 

aditivado com NNP B nas concentrações 0,1%, 0,25% e 0,5% 

  

0,1% wt Fe O Cu Outros 

1 87.84 3.16 5.78 3.22 

2 92.36 5.68 0.24 1.72 

3 91.75 1.55 0.16 6.54 
 

0,25% wt Fe O Cu Outros 

1 96.72 0.99 0.23 2.06 

2 96.00 0.88 0.80 2.32 

3 97.61   0.14 2.25 
 

  

 

0,5% wt Fe O Cu Outros 

1 97.96   0.21 1.83 

2 96.42 0.97 0.52 2.09 

3 95.99 1.60 0.50 1.91 
 

 

Assim como nas morfologias apresentadas na NNP A, a morfologia da 

superfície desgastada com a NNP B também é dependente da concentração, com a 

condição de 0,1% demonstra características de desgaste por riscamento, foi 

observada para o disco lubrificado com 0,1% atribuído ao mecanismo de terceiro 

corpo exibido pela NNP B nessa concentração. Aumentando-se a concentração para 

0,25% e 0,5% é observada uma modificação nas características do desgaste, 

passando ater características de desgaste adesivo corroborando com os resultados 

exibidos por estas concentrações, atribuída aos mecanismos de atuação pelo efeito 
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de polimento da superfície e pela formação de uma camada descontinua de 

nanopartículas distribuídas sobre a superfície sob a forma de remendos. 

As micrografias e microanálise química (EDS) das superfícies desgastadas 

dos discos lubrificadas com oleo aditivado com a NNP C nas tres concentrações, 

encontram-se disponíveis nas figuras 13 A-C. 

Figura 13: EDS e Micrografia da superficie desgastada lubrificada por PAO 

aditivado com NNP C nas concentrações: A) 0,1%, B) 0,25% e C) 0,5% 

  

0,1% wt Fe O Cu Outros 

1 93.11 4.81 0.38 2.33 

2 95.10 1.57 0.41 2.92 

3 78.42 6.22 0.38 14.98 

4 94.69   0.11 5.2 
 

0,25% wt Fe O Cu Outros 

1 97.34   0.46 2.2 

2 95.04 2.17 0.92 1.87 

3 92.45 3.59 2.42 1.54 
 

  

 

0,5% wt Fe O Cu Outros 

1 93.22 1.42 3.40 1.96 

2 86.66 5.92 2.16 5.26 

3 95.58     4.42 
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Para esta NNP as micrografias destacam como o aumento da concentração 

de nanopartículas no óleo base aumenta a deposição nas superfícies desgastadas. 

Menores concentração de CuO melhoram o comportamento tribológico da suspensão. 

A deposição de nanopartículas na superfície desgastada pode diminuir a tensão de 

cisalhamento e, portanto, reduzir o coeficiente de atrito e o desgaste. A baixa 

concentração de CuO (0,1%) tem um efeito de auto-reparação nas superfícies sem 

contato. Este resultado não foi encontrado por Battez et al. (2008), eles verificaram 

que a maior concentração CuO melhorou o comportamento tribológico das 

suspensões. Considerando-se que o tamanho de CuO nanopartícula do presente 

trabalho é 10 vezes menor do que o utilizado por Battez et al. (2008), pode-se concluir 

que minúsculas nanopartículas promovem um comportamento tribológico diferente em 

função da concentração de NNP. 

As modificações na superfície são mínimas com o aumento de 0,1% para 

0,25% com morfologias mais lisas observadas para os discos lubrificados nessas 

concentrações do nanolubrificante. Para a concentração de 0,5% é observado um 

aumento na deformação da superfície. No entanto, não se observam modificações 

nas características do desgaste, atribuído ao retardo para a formação do tribofilme 

discutido anteriormente. 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

Através das análises desse capítulo, foi possível concluir que: 

 Em todas as NNPs a morfologia da superfície desgastada é 

dependente da concentração; 

 Minúsculas nanopartículas promovem um comportamento tribológico 

diferente em função da concentração de NNP; 

 A deposição de nanopartículas na superfície desgastada pode diminuir 

a tensão de cisalhamento e, portanto, reduzir o atrito e desgaste. A 

baixa concentração de CuO (0,1%) teve um efeito de auto-reparação 

nas superfícies em contato; 

 O tamanho e concentração de NNPs de CuO determinam os 

mecanismos de atuação na redução do atrito e desgaste. 
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CAPÍTULO VII 

Avaliação do desempenho das 

nanopartículas nas Condições 

otimizadas 

 

 

Nesse capítulo serão apresentados e investigados os resultados da ação das 

partículas nas condições que exibiram melhores resultados obtidos nos capítulos 

discutidos ao longo da tese nos capítulos anteriores do estudo. Em somatório, será 

feita uma análise comparativa com um aditivo antidesgaste comercial para efeito de 

comparação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada um dos parâmetros analisados nas etapas desse estudo foi escolhido 

pelo melhor resultado exibidos em cada etapa, afim de otimizar a atuação das 

nanopartículas como aditivo antidesgaste e dar diretrizes para a formulação de um 

nanolubrificante antidesgaste. 

A condição otimizada baseou-se nas informações discutidas pela literatura, 

bem como nos dados e respostas experimentais discutidas ao longo dos capítulos 

que formam esse estudo.  

Para investigar o desempenho do nanolubrificante desenvolvido e otimizado, 

e também objetivo desse trabalho comparar a atuação desse nanolubrificante com um 

aditivo comercialmente já utilizado na fabricação de lubrificantes com a propriedades 

antidesgaste. 

De acordo com Cosa e Spikes (2016), os ditiofosfatos de zinco (ZDDPs) ainda 

são usados na grande maioria dos lubrificantes comerciais, apesar de esforços 

consideráveis nas últimas duas décadas para substituí-los por aditivos antidesgaste 

alternativos, uma vez que a presença de óxidos de enxofre e fósforo e sais metálicos 

em ZDDP é prejudicial aos dispositivos de tratamento do escape do motor, bem como 

prejudiciais ao meio ambiente. 

Nos estudos de Oliveira et al. (2011) o percentual de 3% de ZDDP foi utilizado 

como aditivo antidesgaste em rolamentos. As investigações comprovaram a ação 

antidesgase desse aditivo ano em óleo sintético quanto em mineral. Nas 

investigações de Cosa e Spikes (2016), o uso de ZDDP formou tribofilmes mais 

espessos quando dissolvido no óleo base. 
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2. METODOLOGIA 

O método seguido encontra-se esquematizado abaixo: 

 Figura 1: Esquema da metodologia aplicada neste capítulo 

 

 

A escola dos parâmetros foi realizada com base nos resultados obtidos nos 

capítulos anteriores.  

Foram estudadas nesse capítulo as suspensões com 0,1% em peso das 

nanopartículas provenientes da sínese C, dispersas no óleo base (PAO) com o auxílio 

do tolueno como agente dispersante. Essa escola foi devida a menor concentração de 

nanopartículas ter mostrado desempenho mais satisfatório e maior estabilidade da 

suspensão. 

A condição de acabamento dos discos para o ensaio tribológico foi adotado 

com o lixamento #220 que exibiu resultados de menor coeficiente de atrito e desgaste 

no capítulo IV.   

Após a escolha dos parâmetros realizou-se o ensaio tribológico (HFRR). Após 

o ensaio de contato, as superfícies desgastadas foram analisadas por MEV. 

Para a análise comparativa adotou-se como padrão de comparação uma 

suspensão composta de 3 % de aditivo extrema pressão já utilizado comercialmente 

(ZDDP). Essa suspensão foi submetida ao ensaio tribológico obedecendo-se as 

mesmas condições de acabamento superficial dos corpos de prova e de ensaio que 

aquelas descritas para a condição otimizada.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Coeficiente de atrito 

O gráfico de coeficiente de atrito exibido pela nanopartícula na condição 

otimizada, bem como o exibido pelo lubrificante com a adição de ZDDP está 

disponível na figura 2. 

Escolha dos 

parâmetros   
Ensaio tribológico Comparação com 

o aditivo comercial 
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Figura 2: Coeficiente de atrito exibido pela: a) nanopartícula na condição 

otimizada e b) suspensão com ZDDP 

 

 

 

Em relação ao coeficiente de atrito, a condição otimizada se assemelhou a 

condição aditivada com ZDDP. O coeficiente de atrito médio das 3 repetições com 

ZDDP foi calculado em 0,09643 ±0,000662, enquanto que na condição otimizada foi 

0,0975 ±0,001. 

Condição otimizada 

Suspensão com ZDDP 

a) 

b) 

Ensaio 1(C 0,1%) 

Ensaio 2(C 0,1%) 

Ensaio 1(C 0,1%) 

Ensaio 1(C 3%) 

Ensaio 2(C 0,1%) 

Ensaio 1(C 3%) 

Ensaio 2(C 3%) 
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Desgaste das superfícies 

3.2.1 Desgaste nas esferas 

As imagens demonstrando a morfologia do desgaste deixado na esfera pela 

nanopartícula na condição otimizada, bem como a exibida pelo lubrificante com a 

adição de ZDDP está disponível através do WSD na figura 3. 

Figura 2: Morfologia do desgaste nas esferas exibidas pelas: a) nanopartícula 

na condição otimizada e b) suspensão com ZDDP 

 

 

 

As morfologias das esferas exibidas em ambas às condições mostram 

semelhanças. Com áreas com riscos em razão do desgaste abrasivo, e áreas que 

parecem não terem sido afetadas pela a abrasão. Essa característica indica que de 

fato tanto a adição de ZDDP quanto das nanopartículas na condição otimizadas 

protegem as superfícies e reduzem o desgaste. 

a) 

b) 
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Assim como o coeficiente de atrito, a redução do WSD para ambas as 

condições está próxima, o que indica que as nanopartículas na condição otimizada 

obtiveram igual êxito. 

3.2.2 Desgaste no disco 

A morfologia do desgaste deixado no disco pela nanopartícula na condição 

otimizada está disponível através da figura 4. 
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Figura 4: Morfologia do desgaste nos discos exibidos pelas nanopartícula na 

condição otimizada. 

 a) Condição otimizada 

   

   

 

A morfologia do desgaste ao longo do disco demonstra características de 

desgaste por riscamento. As modificações na superfície são mínimas com morfologias 

mais lisas observadas para os discos lubrificados nessa concentração do 

nanolubrificante atribuído a formação do tribofilme discutido anteriormente, 

categorizando um desgaste leve. 

A morfologia do desgaste deixado no disco pela suspensão lubrificante com a 

adição de ZDDP está disponível através da figura 5. 
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Figura 5: Morfologia do desgaste nos discos exibidos pela suspensão 

lubrificante com a adição de ZDDP. 

 a) ZDDP 

   

   

 

Na condição lubrificada com a suspensão aditivada com ZDDP, a superfície 

mostra que as camadas de detritos das superfícies foram extrudados a partir da 

interface de contato na direção deslizante. A superfície foi deformada plasticamente e 

alongada com mais detritos de desgaste; isto indica que, para esta condição o 

desgaste pode ser categorizado como desgaste adesivo. 
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4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

Com base nos resultados aqui apresentados, pode-se concluir que : 

 A manipulação dos parâmetros utilizados para chegar a condição 

otimizada (0,1% de aditivação da nanopartícula C dispersa com 

tolueno e com a condição de acabamento #220 dos discos) foram 

eficazes para assegurar o desempenho satisfatório das nanopartículas 

como aditivos para lubrificantes; 

 O desempenho das nanopartículas equiparam-se a atuação do ZDDP; 

 As morfologias do desgaste das esferas demonstraram semelhanças 

quando lubrificadas com as nanopartículas e com ZDDP; 

 A morfologia do desgaste leve nos discos e característica de desgaste 

por riscam-no na condição otimizada, enquanto na suspensão com 

ZDDP e categorizada pela deformação plástica. 
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CAPÍTULO VIII 

Conclusões 

 

 

 

Nesse capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas nos 

capítulos discutidos ao longo da tese, elencadas em ordem cronológica de disposição 

dos capítulos. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Com base nas discussões dos capítulos nessa tese disponíveis, foi possível 

chegar as conclusões parciais que tornam possível o uso de nanolubrificante com 

adição de CuO para redução do atrito e desgaste.  

 Ficou clara a necessidade de trazer a esta temática o caráter multidisciplinar 

para manipular parâmetros que tornam possível a aplicação de nanopartículas como 

aditivos em lubrificantes. 

Detectou-se a influência da quantidade de energia cedida na síntese das 

nanopartículas de CuO, quanto maior a temperatura alcançada mais homogêneas e 

menor o amanho das nanopartículas. Os parâmetros de manipulação da síntese em 

micro-ondas modificam a homogeneidade, tamanho, aglomeração e dispersão das 

nanopartículas em óleo. 

Além dos parâmetros já discutidos na literatura que inferem nas propriedades 

antidesgaste de nanopartículas, detectou-se também que o uso da técnica de 

modificação da superfície da partícula e o uso do tolueno como dispersante foi 

essencial para garantir a boa dispersão das nanopartículas em óleo.  

A condição de acabamento das superfícies que serão lubrificadas também 

mostrou-se ser um parâmetro influente para a ação benéfica da nanopartícula como 

aditivo antidesgaste. A condição de acabamento intermediária mostrou melhor 

acomodação das nanopartículas, que permitiu uma atuação efetiva da diminuição do 

atrito. 

Os parâmetros de tamanho e concentração das nanopartículas de CuO aqui 

investigados mostraram-se definitivos na compreensão dos mecanismos de atuação 

dessas nanopartículas durante o processo de suporte das cargas de contato. Esses 

dois parâmetros modificam o mecanismo pelo qual elas atuam. 

Os resultados mais expressivos de redução do atrito podem ser alcançados 

com o uso de nanolubrificante a base de PAO e nanopartículas de CuO recobertas de 
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tamanhos ínfimos (2,5 nm) em baixas concentrações (0,1% wt) no óleo com o auxílio 

de tolueno como agente dispersante em condições superficiais dos corpos em contato 

com rugosidade de 0,07 Ra. 

Este estudo mostra ainda a importância de uma investigação mais 

aprofundada sobre a etapa de running-in para o caso da escolha de um lubrificante 

para aplicação em sistemas com condições sob carga inicial mais elevada. 

Após realizada a manipulação dos parâmetros utilizados para chegar a 

condição otimizada (0,1% de aditivação da nanopartícula C dispersa com tolueno e 

com a condição de acabamento #220 dos discos) foram eficazes para assegurar o 

desempenho satisfatório das nanopartículas como aditivos para lubrificantes, de modo 

que o desempenho das nanopartículas equiparam-se a atuação do ZDDP. 

São as nanopartículas eficazes na redução do atrito e do desgaste quando 

com a manipulação dos parâmetros experimentas estudados nesta tese, tornando-se 

uma alternativa eficaz para substituir os aditivos tóxicos e de alto custo. 

 


