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Resumo 
Nanolubrificantes híbridos são obtidos pela adição de dois ou mais tipos 

dissimilares de nanopartículas ao lubrificante base e possuem inúmeras aplicações 

em diversos seguimentos da engenharia. Nesta pesquisa foi avaliado uma nova 

composição de nanolubrificante híbrido a partir da adição das nanopartículas de 

Al2O3 e grafite, variando as concentrações de 0,1 g/L a 2,0 g/L na razão em massa 

de 50/50, a um óleo lubrificante POE para aplicação em sistema de refrigeração. 

As nanopartículas de alumina foram adquiridas comercialmente, enquanto que as 

nanopartículas de grafite foram desenvolvidas em moinho planetário de alta 

energia, sendo ambas as nanopartículas caracterizadas através dos ensaios de 

MEV, MEV-FEG, DRX, FRX, EDX e tamanho de partícula. Foram preparadas as 

amostras dos nanolubrificantes híbridos através do método de dois passos com 

duração de 24 horas na etapa de sonicação e 24 horas na etapa de agitação 

rotativa. Posteriormente as amostras de nanolubrificantes híbridos foram avaliadas 

com relação à estabilidade através dos ensaios de inspeção visual, tamanho de 

partícula, potencial Zeta e potencial hidrogeniônico. Também foram submetidas às 

análises experimentais para mensuração das propriedades termo-reológicas, 

através dos ensaios de densidade, condutividade térmica, viscosidade dinâmica, 

tensão de cisalhamento e taxa de deformação, assim como a análise de 

desempenho tribológico para caracterização da eficiência do nanolubrificante 

híbrido em comparação ao óleo lubrificante POE de referência. A partir das 

avaliações desenvolvidas nesta pesquisa, concluiu-se que as alterações 

observadas nas propriedades termo-reológicas e de desempenho tribológico dos 

nanolubrificantes híbridos propostos, não foram positivas em relação ao óleo 

lubrificante POE de referência. 

 

Palavras-chave: nanolubrificante híbrido, nanopartículas de alumina, 

nanopartículas de grafite, termo-reologia, desempenho tribológico. 
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Abstract 
Hybrid nanolubricants are obtained by the addition of two or more dissimilar 

types of nanoparticles to the base lubricant and have numerous applications in 

several engineering segments. In this research was evaluated a new composition 

of hybrid nanolubricant from the addition of the nanoparticles of Al2O3 and graphite 

varying the concentration from 0.1 g / L to 2.0 g / L in the mass ratio of 50/50 for a 

lubricant POE oil for application in refrigeration system. Alumina nanoparticles were 

commercially acquired, while the graphite nanoparticles were developed in a high 

energy planetary mill, both of which were characterized by MEV, MEV-FEG, DRX, 

FRX, EDX and Particle Sizing. The hybrid nanolubricant samples were prepared 

through the two-step method with duration of 24 hours in the stage of sonication 

and 24 hours in the stage of rotary agitation. Subsequently the hybrid nanolubricant 

samples were evaluated for stability through visual inspection, particle sizing, Zeta 

potential and hydrogenation potential. They were also submitted to the experimental 

analyzes for the measurement of the thermo-rheological properties, through the 

essays of density, thermal conductivity, dynamic viscosity, shear stress and strain 

rate. As well as the tribological performance analysis for the characterization of the 

efficiency of the hybrid nanolubricant in comparison to the lubricant POE oil 

reference. From the evaluations developed in this research, it was concluded that 

the changes observed in the thermo-rheological properties and tribological 

performance of the proposed hybrid nanolubricants, were not positive in relation to 

the lubricant POE oil reference. 

Keywords: hybrid nanolubricant, alumina nanoparticles, graphite nanoparticles, 

thermo-rheological, tribological performance. 
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1 Introdução 

É cada vez mais presente o emprego de novas tecnológicas com o objetivo 

de obter sistemas de refrigeração mais eficientes, com o passar do tempo, diversas 

alternativas foram experimentadas, como o aperfeiçoamento das técnicas de controle 

e automação, aprimoramento dos componentes do sistema, desenvolvimento de 

fluidos refrigerantes mais eficientes e com menor impacto ao meio ambiente, 

otimização das propriedades térmicas, nanofluidos de 1ª geração, entre outros. Nesta 

perspectiva, aparece uma outra alternativa, a dispersão de mais de um tipo de 

partículas em escala nanométrica dentro de um fluido base, os nanofluidos de 2ª 

geração, denominados de nanofluido híbrido, e, mais especificamente, quando o fluido 

base é um óleo lubrificante, essa mistura recebe a denominação de nanolubrificante 

híbrido. Esse tipo de lubrificante apresenta melhores propriedades termo-reológicas e 

tribológicas em relação aos lubrificantes convencionais, tornando-os interessantes 

para aplicação em sistemas de refrigeração. 

Trabalhos experimentais pesquisados na literatura têm apresentado 

resultados positivos na eficiência deste tipo de sistema com a utilização de 

nanolubrificantes, sendo enfatizado o aumento na capacidade de refrigeração e a 

redução do consumo de energia do compressor, resultando na melhora da lubrificação 

e da vida útil do equipamento, em virtude da redução do atrito e a alteração dos 

mecanismos de desgaste existentes na lubrificação convencional. É importante 

destacar que dos componentes dos sistemas de refrigeração, o compressor é o 

equipamento de mais elevado custo e, ainda, é o único com componentes móveis 

submetidos a elevadas cargas, causados por elevados gradientes de pressão e de 

temperatura durante o funcionamento. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar 

experimentalmente as propriedades termo-reológicas e tribológicas de 

nanolubrificantes de alumina e grafite, nas concentrações de 0,1%, 0,5%, 1,0% e 

2,0%. 

1.1 Evolução dos nanofluidos 

A primeira geração de nanofluidos foi objeto de inúmeros estudos de 

investigação experimental e teórica nas duas últimas décadas e tem como 
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característica principal o fato do nanofluido ser formado a partir de um único tipo de 

nanopartículas em suspensão, num fluido base. Com o avanço da nanotecnologia nos 

últimos anos, as investigações atualmente se concentram nos estudos teóricos e 

experimentais relacionados aos nanofluidos de segunda geração, denominados 

“nanofluidos híbridos” e que são caracterizados pela adição de duas ou mais 

nanopartículas dissimilares em suspensão num fluido base. 

Foi Masuda, Ebata e Teramae (1993) quem idealizou que a adição de 

partículas sólidas a um fluido base convencional pode proporcionar ao fluido uma 

melhor capacidade de transferência de calor. Embora a ideia tenha sido concebida 

por Masuda, Ebata e Teramae (1993), foi Choi (1995) quem usou a denominação de 

nanofluido e logo após as suas descobertas, várias pesquisas relacionadas a 

nanofluido aumentaram rapidamente como pode ser visto na figura 1: 

Figura 1 – Número de artigos publicados durante os anos de 2008 a 2018* pesquisados na 

plataforma ScienceDirect reportando a citação das palavras-chave “nanofluid”, “hybrid 

nanofluid” e “hybrid nanolubricant”. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com o levantamento da literatura na plataforma ScienceDirect da 

Elsevier, desde 2016 foram publicados apenas 9 artigos científicos que pesquisaram 

os nanofluidos híbridos que utilizam óleo lubrificante como fluido base, sendo também 

denominado de nanolubrificante híbrido. 
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1.2 Objetivos 

O principal objetivo da presente pesquisa é o desenvolvimento de um novo 

lubrificante para sistemas de refrigeração por compressão de vapor utilizando 

empregando a nanotecnologia. Para atingir esse objetivo foram propostos uma série 

de objetivos específicos, assim destacados:  

• Avaliar a viabilidade técnica de produzir NPs de grafite a partir do 

processamento do pó de grafite comercial em escala micrométrica através 

do método de moagem em moinho planetário de alta energia; 

• Preparar o NLH a partir das nanopartículas de alumina e grafite a base de 

óleo lubrificante de refrigeração, tipo poliol éster (POE); 

• Avaliação experimental das propriedades termo-reológicas e tribológicas 

de um nanolubrificante híbrido 

• Analisar a influência da concentração de NPs nas propriedades termo-

reológicas do nanolubrificante híbrido proposto; 

• Analisar comparativamente a influência da concentração de NPs no 

desempenho tribológico do nanolubrificante híbrido. 
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2 Revisão Bibliográfica 

Apresenta-se neste capítulo revisão bibliográfica referente às teorias e 

resultados relevantes encontrados na literatura especializada sobre a produção e 

caracterização de nanolubrificantes híbridos, bem como a aplicação de diferentes 

tipos de nanopartículas e fluidos base na lubrificação de sistemas de refrigeração, 

além da descrição de um método de análise experimental. 

2.1 Lubrificantes 

Segundo Carreteiro e Belmiro (2006), lubrificantes são substâncias que se 

interpõem entre duas superfícies, formando entre elas uma fina camada protetora que 

minimiza o contato entre elas, tendo como função principal promover a redução do 

desgaste relativo ao atrito, proteger as superfícies contra a oxidação, corrosão e 

dissipa o calor excessivo, prolongando a vida útil dos sistemas mecânicos. 

De acordo com Hutchings (1992), em alguns sistemas lubrificados, o 

lubrificante pode não eliminar totalmente o contato entre as superfícies, entretanto, 

produzirá a redução da resistência nas áreas de contato entre as superfícies a partir 

da formação de uma fina camada de lubrificante, denominada também de filme 

lubrificante. Esse filme lubrificante caracteriza-se por uma tensão de cisalhamento 

menor que a dos materiais das superfícies envolvidas. Essas relações entre essas 

duas tensões, do filme lubrificante e das superfícies e entre a espessura do filme e as 

asperezas, que as associa à deformação plástica das asperezas e ao coeficiente de 

atrito entre as superfícies. 

Souza (2000) afirma que a correta aplicação de lubrificantes, prolonga a vida 

útil do equipamento. Deve sempre atentar para a recomendação do fabricante com 

relação ao tipo de lubrificante a ser utilizado, a fim de garantir uma perfeita lubrificação 

do sistema mecânico. Assim como o correto cumprimento do plano de manutenções, 

haja vista que os próprios lubrificantes também têm vida útil. 

A Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), define 

lubrificante como: “Lubrificante é um produto acabado, pronto para sua aplicação 

específica, sob a forma de graxa ou óleo, formulado a partir de óleo básico ou de 

mistura de óleos básicos, podendo ou não conter aditivos, dependendo de sua 

aplicação” (ANP, 2014).  
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Os lubrificantes comerciais normalmente são a junção de um óleo básico 

somado a aditivos. Esse óleo básico pode ser um derivado de petróleo obtido do 

processo de refino ou uma substância sintética concebida a partir de reações 

químicas ou ainda até mesmo de óleos de origem vegetal (CAVALCANTI, 2018). 

Embora ainda sejam utilizados óleos básicos minerais, é crescente em todo 

o mundo a demanda por óleos com características específicas de qualidade e que 

atendam determinados mercados. Em virtude disso, é cada vez maior a utilização 

de produtos de origem sintética a base de ésteres.  

Os óleos sintéticos foram desenvolvidos para compensar a escassez dos 

óleos minerais no mercado e surgiram como uma alternativa viável para utilização 

em compressores de refrigeração comercial, em virtude da sua miscibilidade com 

fluidos refrigerantes. Estes óleos podem ser obtidos a partir da síntese química de 

pequenas moléculas que dão origem as chamadas “macromoléculas”. 

Segundo ANP (2016) os ésteres podem variar desde os monoésteres até os 

polióis ésteres e são derivados da reação que ocorre entre um ácido carboxílico e 

um álcool, na presença de catalisadores ácidos ou básicos. Seu processo de 

produção envolve as etapas de esterificação, neutralização e filtração.  

Dentre os lubrificantes de base sintética, o óleo POE é o que desperta maior 

interesse tecnológico devido a sua forma de produção, sendo obtido a partir da reação 

de ácidos graxos de cadeia longa e álcoois sintetizados. A figura 2 apresenta a fórmula 

molecular do óleo POE. 

 Figura 2 – Fórmula molecular do Óleo Sintético Poliolester 

Fonte: Azevedo (2016) 

Os óleos POE são projetados para aplicações específicas, especialmente 

para o mercado industrial como óleos hidráulicos e lubrificação de compressores e 

também para o mercado aeronáutico. Além disso, com as crescentes preocupações 
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ambientais, a utilização destes óleos de baixa toxicidade e de excelente 

biodegradabilidade eleva-se dia-a-dia.  

Os lubrificantes a base de poliolester por ser totalmente sintético, são 

considerados ecologicamente corretos, além de possuir excelente resistência à 

oxidação, estabilidade térmica e solvência, promovendo a dissolução de impurezas 

presentes no sistema, atuando como detergente, proporcionando assim uma melhor 

limpeza do equipamento e aumento da vida útil do lubrificante. 

Os óleos POE são constituídos a partir de substancias que apresentam alta 

uniformidade em suas estruturas moleculares, essa característica faz com que eles 

apresentem propriedades bastante específicas, tais como:  

• Alta fluidez a baixa temperatura;  

• Altíssimo índice de viscosidade; 

• Baixa volatilidade; 

• Excepcional resistência à oxidação em altas temperaturas; 

• Apresentam resultados satisfatórios em ensaios de biodegradabilidade.  

Uma das propriedades mais importantes a serem consideradas na escolha 

de um óleo lubrificante é a viscosidade, pois este deve ser suficientemente viscoso 

para manter uma fina camada protetora entre as superfícies em movimento relativo, 

e também não deve ser tão viscoso que ofereça resistência excessiva ao movimento 

entre as superfícies, ou seja, cada tipo de sistema mecânico exige um tipo de 

lubrificante especifico com uma faixa de viscosidade adequada. 

A viscosidade é a relação entre a tensão de cisalhamento aplicada e a taxa 

de cisalhamento em um determinado intervalo de tempo (FOX, PRITCHARD E 

MCDONALD, 2014). 

Os óleos lubrificantes normalmente estão classificados como fluidos 

newtonianos, onde a tensão tangencial é proporcional à taxa de cisalhamento, 

representada pela equação (i) a seguir: 

 
(i) 
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Onde: 

• τyx é a tensão de cisalhamento ou tangencial [Pa]; 

• du/dy é a taxa de cisalhamento do fluido [1/s]; 

• µ é a viscosidade dinâmica ou absoluta do fluido [P]. 

A viscosidade dinâmica tem o seu valor variando de fluido para fluido, e está 

viscosidade varia com a temperatura para um fluido em particular. 

A viscosidade cinemática “ν” de um fluido é obtida pela razão entre a 

viscosidade dinâmica e a massa específica, representada pela equação (ii). A 

viscosidade cinemática representa a resistência do fluxo de um fluido sob gravidade. 

 

(ii) 

Onde: 

• ν é a viscosidade cinemática [cSt]; 

• µ é a viscosidade dinâmica [cP]; 

• ρ é a massa específica ou densidade absoluta [g/cm³].  

Segundo Bianco (2013), a massa específica ou densidade absoluta é obtida 

pela relação entre a massa e o volume de um determinado material a uma dada 

temperatura e pressão atmosférica. A densidade depende do tipo de substância, 

mas normalmente é influenciada pela temperatura e pela pressão. 

A massa especifica ou densidade absoluta define a quantidade de massa de 

uma substância contida por unidade de volume e pode ser expressa 

matematicamente pela equação (iii): 

 

(iii) 

Onde:  

ρ é a massa específica ou densidade absoluta [g/cm³]; 

m é a massa [g]; 

V é o volume [cm³]. 
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Um lubrificante apresenta como uma das suas principais funções a de formar 

uma fina camada, uma espécie de filme ou película sobre as superfícies que se 

encontram em contato para protegê-las, entretanto este lubrificante deve possuir 

baixa acidez, caso contrário, pode ocasionar desgaste excessivo nas peças que 

compõem o sistema mecânico lubrificado.  

2.2 Propriedades Térmicas 

Uma das principais funções de um lubrificante em um sistema mecânico é a 

remoção do calor. O fluxo de calor do sistema para o lubrificante ocorre pela 

combinação da condução e convecção. O atrito entre as superfícies em movimento 

do sistema mecânico gera calor que é conduzido ao lubrificante através da 

interação direta entre a superfície e o lubrificante. Já o fluxo de calor transmitido 

entre às moléculas do lubrificante, ocorre por convecção. 

A condução é um processo pelo qual o calor flui de uma região de maior 

temperatura para outra de menor temperatura, através de um meio, que pode ser 

sólido, líquido ou gasoso ou até mesmo entre meios distintos, mas em contato físico 

direto (INCROPERA E DEWITT, 2014). 

A transmissão do calor de uma região para a outra no processo de condução 

ocorre da seguinte maneira: na região de maior temperatura, as partículas têm maior 

quantidade de energia térmica, desta forma vibrando com mais intensidade; com 

essa vibração, cada partícula transmite parte dessa energia para as partículas 

vizinhas, que, ao receberem essa energia, passam a vibrar com maior intensidade; 

estas transmitem energia para as partículas seguintes e, assim, por diante. 

O fluxo de calor é representado utilizando a Lei de Fourier, representada 

pela equação (iv): 

 

(iv) 

Onde: 

q” é o fluxo de calor na direção “X” por unidade de área perpendicular à direção de 

transferência [W/m²]; 

dT/dx é o Gradiente de temperatura nessa direção [ºC/m]; 
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k é a Condutividade térmica [W/m ºC]. 

Na equação de Fourier, a constante de proporcionalidade “k”, é denominada 

de coeficiente de condutividade térmica e é caracterizada pela capacidade da 

matéria de transmitir calor por condução térmica. 

A condutividade térmica de um material independe da direção de 

transferência de calor. Normalmente a condutividade térmica de um gás é menor 

do que a de um líquido, que, por sua vez, é menor que a de um sólido; isto ocorre 

devido ao espaçamento intermolecular das partículas. 

Os materiais que apresentam baixa condutividade térmica são denominados 

de isolantes, enquanto que os de alta condutividade são denominados de 

condutores. 

A partir de uma amostra do lubrificante, é possível determinar a sua 

condutividade térmica, normalmente realizando medições com um condutivímetro. 

Quanto maior os valores de condutividade do lubrificante, maior será a facilidade de 

condução do calor através do sistema.  

A análise do gradiente de temperatura é realizada por um medidor de 

temperatura do tipo termopar ou termógrafo e baseia-se na determinação da 

variação da temperatura entre um ponto do sistema mecânico e a temperatura 

ambiente, ambas devem ser medidas simultaneamente. 

A eficiência contra o desgaste é diretamente influenciada pela temperatura 

do sistema mecânico. Os óleos lubrificantes, em sua maioria, por possuírem a 

viscosidade inversamente proporcional à temperatura, acabam por favorecer a 

ocorrência do desgaste relativo ao atrito com a diminuição da viscosidade devido ao 

aumento de temperatura. Fato este pelo qual se deve manter em equilíbrio térmico 

o sistema mecânico. 

De acordo com Gupta et al. (2017) a condutividade térmica é uma propriedade 

de dependente de fatores como: tamanho da partícula, forma da partícula, material 

das partículas e do fluido base, temperatura, aditivos, acidez (pH) e aglomeração.  
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2.3 Tribologia 

O termo tribologia é originaria do grego, onde “TRIBO” significa esfregar, 

atritar, friccionar, e “LOGOS” que significa estudo e foi definida em 1966 como “a 

ciência e tecnologia da interação de superfícies em movimento relativo e assuntos e 

práticas relacionados”. 

Sousa (2017) em seu estudo, afirma que a tribologia abrange as áreas da 

mecânica, física, química, materiais e os conhecimentos em lubrificação, atrito e 

desgaste para prever o comportamento de sistemas físicos. Em diversas aplicações, 

se deseja baixo atrito, como por exemplo, nas operações satisfatórias das 

articulações como as do quadril humano, que demandam baixa força de fricção. 

Entretanto a baixa fricção não é benéfica a todos os casos, sendo fundamental nos 

sistemas mecânicos, como os freios e embreagens.  

No caso da fricção entre o pneu de um veículo e a superfície do pavimento, 

é desejável uma alta força de fricção, assim como entre o calçado e o piso durante 

o caminhar. Se não houvesse a fricção entre as superfícies ou esta fosse menos 

intensa, o mundo em que vivemos seria bastante diferente.  

Sempre que ocorre o movimento relativo entre duas superfícies, ocorre o 

desgaste, que é definido como um prejuízo mecânico a uma ou as duas superfícies, 

normalmente envolvendo perda progressiva de material. Em diversos casos, 

observasse que esse desgaste é prejudicial, ocasionando o aumento contínuo da 

folga entre as superfícies que se movimentam ou a uma indesejável liberdade de 

movimento e consequente imprecisão. Essa perda de material pelo desgaste, por 

menor que seja, pode ser suficiente para ocasionar falhas em maquinários grandes 

e complexos. Entretanto, assim como observado no caso da fricção, altas taxas de 

desgaste podem ser desejáveis, como em operações de lixamento e polimento. 

Um método de reduzir os indesejáveis efeitos da fricção e do desgaste, está 

na aplicação de lubrificação das superfícies.  

2.3.1 Atrito e desgaste 

O atrito pode ser definido como a resistência ao movimento relativo entre 

duas superfícies em contato, ou na iminência de movimento. No primeiro caso, o 
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atrito é denominado de atrito cinético, enquanto que o segundo é o atrito estático. 

Sendo o atrito estático superior ao cinético. 

Quando duas superfícies planas e paralelas em contato deslizam uma sobre 

a outra, a interação entre suas asperezas é responsável por gerar as forças de 

contato que se opõem ao movimento, denominadas de forças de atrito. Este contato 

entre as superfícies promovem a formação de encontro de asperezas que vão 

determinam a intensidade da força de atrito produzida no sistema. Sendo esta força 

de atrito definida como a resistência ou dificuldade de movimento que uma superfície 

experimenta em relação à outra, ocorrendo a dissipação de parte de suas energias 

na forma de calor, ruído e desgaste dos materiais envolvidos no contato. Se entre 

as superfícies houver um material servindo de interface entre o contato das 

superfícies e agindo de modo a diminuir estas forças de atrito, diz-se que o 

deslizamento é lubrificado (HUTCHINGS,1992 apud JOAQUIM, 2007). 

As leis básicas do atrito são: 

a) A força de atrito entre duas superfícies é proporcional à força normal 

atuante entre elas. A constante de proporcionalidade é o coeficiente de atrito, 

representado pela equação (v): 

 
(v) 

Onde: 

µ é o coeficiente de fricção da magnitude da força de atrito [adimensional]; 

F é a medida da magnitude da força de atrito desenvolvida entre duas superfícies em 

contato [N]; 

W é a força normal um determinado carregamento [N]. 

b) A força de atrito é independente da área aparente de contato entre duas 

superfícies; 

c) A força de atrito é independente da velocidade. 

Quando duas superfícies entram em movimento relativo entre elas, o 

desgaste pode ocorrer, sendo este definido como o prejuízo a uma ou ambas as 
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superfícies, geralmente envolvendo perda progressiva de material. Em alguns 

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

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

objetiva intencionalmente a retirada de material. Mas, normalmente o desgaste é 

algo indesejável, como pode ser observado no caso de sistemas mecânicos 

operando em condições adequadas de ajustes, onde o desgaste progressivo gera 

folgas. Com a ocorrência de folgas, os sistemas começam a apresentar vibrações, 

ruídos até mesmo a perda dos ajustes. Diante disto, umas das mais importantes 

propriedades observadas em um óleo lubrificante é a sua capacidade de evitar o 

desgaste relativo ao atrito em um sistema mecânico. 

2.4 Aditivos 

Os lubrificantes são fluidos compostos por óleo base e aditivos que servem 

tanto para melhorar ou atribuir propriedades a esses lubrificantes. 

Os aditivos possuem diferentes funções e normalmente são distribuídos em 

categorias que são: 

• Anticorrosivos (protegem as superfícies metálicas de ataques químicos); 

• Antidesgaste (formam um filme protetor evitando o rompimento do filme 

lubrificante); 

• Antiespumantes (desmancha com maior rapidez a espuma formada durante a 

circulação do óleo em um sistema); 

• Antioxidantes (aumenta a resistência à oxidação do óleo, retardando a reação 

com o oxigênio presente no ar, evitando a formação de ácidos e borras e, 

consequentemente, prolongando a vida útil do óleo, minimizando o aumento da 

viscosidade e o espessamento do óleo); 

• Detergentes (neutraliza os produtos da combustão); dispersantes (impede a 

formação de depósitos dos produtos de combustão); extrema pressão (formam 

um filme protetor evitando o rompimento do filme lubrificante mesmo com o uso 

de cargas elevadas); 

• Melhoradores de índice de viscosidade; 

• Rebaixadores de ponto de fluidez; 

• Corantes. 
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Azevedo (2016) afirmou em sua pesquisa que é comum a presença de 

aditivos nos lubrificantes comerciais, representando uma prática comum nesse 

segmento do mercado. Algumas pesquisas revelaram que esses aditivos apresentam 

elementos químicos nocivos na sua composição, diante deste fato, se despertou para 

a busca por novos métodos alternativos que melhorem a eficiência e o tempo de vida 

dos lubrificantes. Diante disto, os fabricantes de lubrificantes têm investido em 

pesquisas de novas tecnologias com a finalidade de desenvolver produtos inovadores 

que atendam às necessidades de máquinas cada vez mais modernas. Um exemplo 

disto está no desenvolvimento de novos aditivos que proporcione novas propriedades 

aos lubrificantes, além das citadas acima. 

Nesse contexto, as NPs surgem como uma importante alternativa para 

substituir os aditivos químicos convencionais, mesmo que estes apresentem boa 

eficiência, as NPs representam uma alternativa que além de minimizar o atrito e o 

desgaste, promovem o aumento da condutividade térmica do lubrificante, 

melhorando assim a troca de calor entre os sistemas. 

Enquanto que os aditivos convencionais possuem em sua constituição 

elementos químicos nocivos, as nanopartículas podem ser desenvolvidas a partir de 

materiais que não agridam o meio ambiente e ainda aumentar a vida útil e a 

eficiência dos lubrificantes. 

Neste viés, exercendo a função de aditivo, as nanopartículas vêm ganhando 

destaque no mercado de lubrificantes de alto desempenho. Paschoalino, Marcone e 

Jardim (2010) afirmam que o crescente investimento em nanociência e 

nanotecnologia tem impulsionado o mercado mundial e potencializando o consumo 

de materiais, produtos e processos voltados para esta área. Desta forma, os 

nanomateriais surgem como potencialidades de utilização, que por possuírem 

dimensões nanométricas, atuam diretamente na área de contato entre dois corpos 

de movimentos relativos, proporcionando significativas reduções nos parâmetros 

tribológicos de variados mecanismos. Segundo Xue, Liu e Zhang (1997), os 

resultados de vários estudos mostram que as NPs inorgânicas podem se depositar 

na superfície de contato e melhorar as propriedades tribológicas do óleo base. Xue, 

Liu e Zhang (1997) e Dong et. al. (2000) também observaram que as NPs exibem 
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boa adesão e características de redução de desgaste, mesmo em concentrações 

abaixo de 0,2% em peso. 

É de fundamental importância os estudos e pesquisas na área de materiais 

visando desenvolver novos produtos para aplicações inéditas, ou elevar o 

desempenho dos materiais já existentes e de uso corrente na engenharia. O estado 

avançado do desenvolvimento tecnológico requer o uso mais racional dos materiais, 

que passam então a serem projetados especificamente para cada aplicação 

particular, maximizando o desempenho do produto para a aplicação específica 

(BERNARDI, 2011). 

2.4.1 Nanopartículas 

Nanociência e Nanotecnologia envolvem processos, materiais e produtos 

em escala nanométrica que varia de 1 a 100 nanômetros e têm concebido benefícios 

a diversos segmentos, tais como, alimentício, eletrônico, farmacêutico, 

biotecnológico, cosmético, médico-hospitalar, agrícola, segurança nacional e 

engenharia (MOORE, 2006; CHEN et al., 2008 apud PASCHOALINO, MARCONE E 

JARDIM, 2010). 

De acordo com Jwo et al. (2009), a aplicação de nanotecnologia a 

lubrificantes envolve a adição de nanopartículas ou de revestimentos de nanofilmes. 

Os sistemas mecânicos de um sistema de refrigeração necessitam durante a 

operação a existência de um filme de lubrificante para evitar o contato direto entre 

as superfícies, ocasionando a redução do atrito. Entretanto, quando o lubrificante é 

utilizado em condições de baixa velocidade rotacional ou elevada carga nesse 

sistema, o filme de lubrificante pode ser facilmente rompido, resultando em contato 

direto entre as superfícies, gerando desgaste severo e possível dano ao sistema. 

As NPs possuem as mais variadas morfologias, que influenciam diretamente 

na eficiência de lubrificação, as mais estudadas e utilizadas como aditivos para 

lubrificantes são: os óxidos de cobre, zinco, ferro, grafite; dissulfeto de molibdênio; 

carbono dentre outras. Essas NPs são adicionadas ao lubrificante com o objetivo de 

melhorar a performance do produto, visando principalmente à lubrificação limite. 
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A composição química, o tamanho, a forma e a concentração NPs dispersas 

em um lubrificante, estão diretamente relacionadas com a eficiência de lubrificação, 

pois as NPs atuam também na área de contato das superfícies. 

A formação do filme protetor composto por NPs dispersas em lubrificantes 

pode ser explicado através de três fenômenos, são eles: efeito de rolamento, 

formação de tribofilme e delaminação (MARTIN e OHMAE, 2008). A figura 3 ilustra 

os três tipos de mecanismo de formação de filme protetor: 

Figura 3 – Mecanismo de formação de filme protetor por NPs.  

Fonte: Martin e Ohmae (2008)  
No mecanismo de efeito de rolamento, as NPs com morfologia esférica ficam 

em contato com as superfícies e quando ocorre um movimento relativo entre as 

superfícies, essas NPs funcionam semelhantes às esferas de um rolamento, 

alterando o atrito de deslizamento para rolamento. Já no mecanismo de formação 

de tribofilme, este surge da concentração de NPs atuando em um sistema de alta 

pressão, podendo também ser gerado por NPs menores que ficam aderidas a 

superfície do sistema mecânico. Enquanto que no mecanismo de efeito de 

delaminação, lâminas das NPs são liberadas por cisalhamento durante o contato 

das NPs com as superfícies, essas lâminas se depositam nas regiões de contato 

formando um tribofilme (CAVALCANTI, 2018). 

De acordo com Qiu et al. (2001) sua pesquisa sobre o mecanismo de atrito 

utilizando um óleo aditivado com nanopartículas de níquel na forma esféricas com 

10 nm de diâmetro, apontaram para uma melhoria na lubricidade, em virtude da 

distribuição de NPs formando um filme protetor. 
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Hsu (2005 apud ALMEIDA, 2015) analisaram a influência da adição de NPs 

de alumina no óleo lubrificante de um motor. Foi analisada a variação da temperatura 

do óleo e o desgaste quando as nanopartículas foram aplicadas como aditivo. Os 

resultados demonstram que pequenas quantidades de alumina têm efeito de 

polimento e resistência ao desgaste na superfície do sistema.  

Os estudos relacionados têm demostrado que a adição de NPs aos 

lubrificantes podem aumentar a condutividade térmica, mas é escasso na literatura 

os estudos que destacam o atrito e a abrasão e suas dependências com a 

viscosidade do NL (JWO et al., 2009). 

Almeida (2015) afirma que o uso de NPs dispersas em lubrificantes de 

sistemas de refrigeração agrega efeitos benéficos ao sistema, dentre eles: melhora 

das condições de lubrificação e arrefecimento das superfícies móveis e, aumento da 

condutividade térmica, proporcionando menor consumo de energia. 

Segundo Luo et al. (2014), a adição de NPs adequadas podem ocasionar a 

melhoria das propriedades de lubrificação, em comparação aos aditivos sólidos 

tradicionais. Neste sentido, a aplicação de NPs como materiais de lubrificação 

surgem de forma promissora, possuindo importante valor econômico para fins de 

redução de atrito e consumo de energia. 

2.4.1.1 Características e propriedades da nanopartículas de alumina (Al2O3) 

A alumina, como é comumente denominada o mais comum dos óxidos de 

alumínio, sendo composta pela associação de átomos de alumínio e oxigênio, 

possuindo fórmula molecular Al2O3. É um dos materiais cerâmicos mais importantes 

na indústria por apresentar características como alta resistência elétrica, 

estabilidade térmica e química além da uma elevada transparência. Essas 

características lhe proporcionam aplicações em diversas áreas, as quais são 

utilizadas como coberturas protetoras antioxidativas, membranas, catalisadores ou 

suportes catalíticos. Na área de ciências dos materiais cerâmicos, a alumina 

corresponde a um dos materiais mais empregados e pesquisados, sendo bastante 

utilizados em aplicações comerciais em razão da sua abundância e baixo custo, 

tornando-os apropriados para aplicação em estudos de materiais.  
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Segundo Silva, Lima e Rodrigues (2016) muitas pesquisas têm investigado 

os óxidos de alumínio em virtude da sua importância comercial e do interesse 

científico neste material. A alumina é obtida principalmente pela calcinação do 

hidróxido de alumínio contido em minerais como: gibsita, boemita, bayerita, 

nordstrandita e diásporo, que dependendo da rota de processamento que é utilizada, 

a alumina pode ser formada em diversas formas cristalográficas, podendo sofrer 

uma variedade de transformações, quando aquecida em altas temperaturas. A figura 

4 apresenta as transformações de fase do hidróxido de alumínio a partir de diferentes 

minerais, em função da variação na temperatura de calcinação: 

Figura 4 – Transformações de fase do hidróxido de alumínio a partir de diferentes minerais, 

em função da temperatura de calcinação.  

Fonte: Silva, Lima e Rodrigues (2016)  

As diversas fases metaestáveis são formadas durante as transformações, 

sendo estas fases denominadas de aluminas de transição e são estabilizadas pelas 

suas baixas energias superficiais. Durante essas transformações de fase em função 

da variação da temperatura, a estrutura passa por diversas transições durante o 

processo de desidratação dos hidratos no desenvolvimento do aquecimento. Das 

diversas fases em que se apresenta a alumina, a mais estável corresponde a α-

alumina, sendo a que apresenta as melhores propriedades mecânicas entre os 

óxidos cerâmicos. Suas excelentes propriedades dielétricas e boas propriedades 

térmicas o tornam um material de escolha para uma vasta gama de aplicações 

(SILVA, LIMA e RODRIGUES, 2016). O óxido de alumínio é um isolante elétrico, mas 

possui elevada condutividade térmica (40 W/mK) para um material cerâmico.  

Segundo Jwo et al. (2009) alguns resultados experimentais têm demostrado 

que a adição de nanopartículas de alumina a óleos lubrificantes tem proporcionado 
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efeitos de polimento e elevação da resistência ao desgaste, assim como também é 

observado um incremento na condutividade térmica desses óleos lubrificantes, 

entretanto, a maior parte das pesquisas tem dado foco nas características de atrito e 

abrasão e a dependência da viscosidade do óleo. 

A figura 5 apresenta um registro em microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) de uma amostra de nanopartículas de alumina e a tabela 1 traz as 

propriedades e características da alumina. 

Figura 5 – Registro em microscopia eletrônica de transmissão de uma amostra de 

nanopartículas de alumina 

Fonte: Kim et al. (2017) 

Tabela 1 – Propriedades e características da alumina 

Fórmula química Al2O3 

Classe de cristal Sistema hexagonal, romboidal 

Massa específica, g/cm3 3,98 

Massa molecular (kg/k.mol) 101 

Ponto de fusão, K 2.303 

Dureza Knoop (daN/mm2): 1.800 

 Mohs: 8 - 9 

Faixa de transmissão óptica, um 0,17 – 5,5 

Módulo de Young, GPa 345 
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Módulo de cisalhamento, GPa 145 

Coeficiente de Poisson 0,25 – 0,30 

Coeficiente de atrito Em aço: 0,15 

Limite de resistência à tração, 

MPa 

400 a 25ºC 

275 a 500ºC 

Limite de resistência à 

compressão, MPa 

2,0 

Calor específico, J/kgK 105 a 91 K 

761 a 291 K 

Coeficiente térmico de expansão 

linear, 1/K a 323 K 

5,4 x 10 - 6 

Condutividade térmica, W/mK a 

300 K 

40 

Fonte: Adaptado de Castellanos (2014) e Velagapudi, Konijeti e Aduru (2008) 

2.4.1.2 Características e propriedades da nanopartículas de grafite (C) 

Um dos elementos em maior abundancia na natureza é o carbono, 

possuindo características importantes em relação as suas ligações químicas. 

Podendo gerar diversos compostos com estruturas e propriedades inteiramente 

distintas, a depender de como os átomos de carbono estão ligados entre si.  

Na forma sólida, o carbono assume essencialmente duas estruturas 

distintas, o diamante e a grafite, que são consideradas como duas formas naturais 

cristalinas de carbono puro. Suas propriedades, morfologia e características são 

completamente distintas e são explicadas em termos da maneira como os átomos 

de carbono estão ligados entre si na estrutura. 

Segundo Souza (2008), o carbono na forma de grafite configura como um 

excelente condutor de calor e eletricidade, apresentando resistência ao ataque 

químico e ao choque térmico, além de possuir baixa molhabilidade por vidros e 

metais a altas temperaturas, à exceção do aço e do ferro fundido.  

Em virtude da sua grande versatilidade, o carbono vem ganhando destaque 

com pesquisas relacionadas às suas características, principalmente em escala 

nanométrica. 
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Os nanomateriais (NM) baseados no carbono, como os negros de fumo 

(carbon black), fulerenos, nanotubos de carbono de parede simples ou múltipla, NPs 

de carbono e nanofibras, são atualmente os mais atrativos devido a suas variedades 

morfológicas. A NP do terceiro alótropo do carbono, o fulereno (C60), atualmente 

aparece como a mais pesquisada já tendo sua produção em larga escala. Elas estão 

sendo ensaiadas para atuarem como sensores e catalisadores e, devido a sua 

estrutura única, podem também ser utilizadas para liberação controlada de 

fármacos.  

A grafite é um mineral e representa uma das quatro formas alotrópicas do 

carbono, sendo as demais: o diamante, o fulereno e o grafeno. Cristaliza-se no 

sistema hexagonal regular com simetria rômbica. Em geral, seus cristais são 

tubulares, de contorno hexagonal e plano basal bem desenvolvido. A grafita 

apresenta-se, habitualmente, sob a forma de massas laminadas ou escamosas, 

radiadas ou granulosas. A figura 6 apresenta um esquema estrutural das moléculas 

de grafite:  

Figura 6 – Esquema estrutural das moléculas de grafite  

Fonte: Adaptado de www.substech.com  

O grafite é constituído de átomos de carbono que se uniram formando anéis 

aromáticos que se ligam através das forças de atração de Van der Waals com a 

forma de laminas/folhas paralelas de hexágonos de carbono, a figura 7 apresenta o 
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registro em MEV-FEG da morfologia, espessura e detalhamento das nanofolhas de 

uma amostra de nanopartícula de grafite e a tabela 2 apresenta as propriedades do 

grafite: 

Figura 7 – Registro em MEV-FEG de nanopartícula de grafite: morfologia (a) espessura das 

nanofolhas (b) e detalhamanto das nanofolhas (c) 

 Fonte: Cavalcanti (2018)  
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Tabela 2 – Propriedades do grafite 

Fórmula molecular Cn 

Aspecto Pó fino de cor cinza escuro com brilho 

metálico 

Dureza Baixa dureza, sólido mole 

Massa especifica (g/cm3)  2,26 

Condutividade térmica (W/mK) 25 - 470 

Ponto de fusão (°C) 3.550 

Ponto de ebulição (°C) 4.200 

Fonte: Adaptado de Mundo Educação (2018) 

Diversos autores atribuíram os efeitos favoráveis das nanopartículas de 

grafite sobre o desempenho tribológico devido as suas excelentes propriedades 

mecânicas e estrutura única. SHI et al. (2006); YAO et al. (2007); CHEN et al. (2003); 

JOLY‑POTTUZ et al. (20040; VANDER WAL et al. (2005) realizaram pesquisas para 

investigar as propriedades tribológicas e resistência ao desgaste e corrosão de 

nanocompositos. 

Atentando para as potencialidades individuais da alumina e de grafite, o 

desenvolvimento desta pesquisa propõe a aplicação em conjunto de ambas as 

partículas em escala nanométrica como aditivo em um lubrificante a base de óleo 

POE, resultando assim na formação de um nanolubrificante híbrido. 

2.4.2 Lubrificantes aditivados com nanopartículas 

É cada vez maior o interesse por lubrificantes inovadores que atendam às 

necessidades de máquinas cada vez mais modernas, diante disto, observou-se nos 

últimos anos uma grande quantidade de pesquisas de lubrificantes convencionais 

aditivados apenas um tipo de nanopartícula, conhecidos como nanolubrificantes 

simples ou de 1ª geração. 

Com o continuo avanço das pesquisas mundo a fora, atualmente tem se 

intensificado uma nova área de pesquisa que estuda a aplicação de duas ou mais 

diferentes tipos de nanopartículas a um lubrificante convencional, podendo ocorrer até 

mesmo de um único tipo de nanopartícula de composição híbrida ou composta, sendo 
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esta nova geração de nanofluidos denominada de nanolubrificantes de 2ª geração ou 

nanolubrificante híbrido. 

Os estudos relacionados demonstram que a adição de nanopartículas em 

lubrificantes pode aumentar a condutividade térmica, mas, poucos estudos abordam 

o atrito e a abrasão e suas dependências com a viscosidade do nanolubrificante (JWO 

et al., 2009).  

2.4.2.1 Lubrificantes aditivados com nanopartículas de alumina 
Existem na literatura diversas pesquisas a respeito do uso de nanopartículas 

de alumina como aditivo em fluidos lubrificantes, abaixo segue algumas publicações 

consultadas.  

Subramani e Prakash (2011) desenvolveram um sistema de refrigeração para 

avaliar a aplicação de nanopartículas de alumina dispersas na fração mássica de 

0,06% em óleo mineral. Os resultados indicaram que foi alcançada uma maior 

capacidade de resfriamento, com menor consumo de energia com o óleo lubrificante 

aditivado com nanopartículas em relação ao óleo POE. 

Uma pesquisa experimental analisou em um sistema de refrigeração a 

substituição do fluido refrigerante R134a e o óleo lubrificante POE por um refrigerante 

hidrocarboneto e óleo mineral adicionado de nanopartículas de alumina com a 

finalidade de melhorar as propriedades de lubrificação e transferência de calor. Os 

resultados alcançados mostram que uma carga de hidrocarboneto referente a 60% da 

quantidade de R134a e a adição da fração mássica de 0,1% de nanopartículas de 

alumina ao óleo mineral são os pontos ótimos, reduzindo o consumo de potência em 

cerca de 2,4% e elevando o coeficiente de performance em 4,4% (JWO et al., 2009). 

Kumar, Sridhar e Narasimha (2013) investigaram experimentalmente a adição de 

nanopartículas de alumina dispersas em óleo mineral utilizado em um refrigerador 

doméstico que opera com R600a. As nanopartículas utilizadas no preparo do 

nanolubrificante tinham 50 nm de diâmetro e foram aplicadas na fração mássica de 

0,06%. A dispersão das nanopartículas ocorreu através de banho ultrassônico por 24 

horas, sendo constatado que a mistura permaneceu estável por mais de três dias. 

Ensaios de consumo de energia e tempo de resfriamento foram realizados com a 

finalidade de comparar o desempenho do refrigerador com óleo POE e o óleo mineral 
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aditivado com nanopartículas de alumina. Os resultados alcançados demonstram que 

a capacidade de resfriamento do sistema foi maior quando o mesmo estava 

funcionando com o nanolubrificante. O consumo de energia do compressor reduziu 

cerca de 11,5% com a utilização do nanolubrificante em comparação com o óleo POE. 

Padmanabhan e Palanisamy (2012) realizaram investigação experimental da 

aplicação de um nanolubrificante a base de óleo mineral aditivado com nanopartículas 

de alumina em um compressor. As nanopartículas utilizadas aumentam a viscosidade 

do óleo mineral e reduziram a potência consumida pelo compressor.  

Diversos estudos experimentais têm alcançado resultados que demonstram 

que as nanopartículas de alumina proporcionam melhorias na lubricidade, 

concebendo efeitos de polimento e elevação da resistência ao desgaste quando 

adicionadas em óleos lubrificantes. Além disso, geralmente há incremento na 

condutividade térmica dos lubrificantes (JWO et al., 2009). 

2.4.2.2 Lubrificantes aditivados com nanopartículas de grafite 

Existem na literatura diversas pesquisas a respeito do uso de nanopartículas 

de grafite como aditivo em fluidos lubrificantes, abaixo segue algumas publicações 

consultadas.  

Su, Gong e Chen (2015) prepararam um nanofluido a base de óleo vegetal, 

produzido pela ITWRocol North American Co., Ltd., aditivado com nanopartículas de 

grafite, com dimensões de 35 e 80 nm, nas frações volumétricas variando de 0,05% a 

0,25%.  

Lou, Zhang e Wang (2015) empregaram nanopartículas de grafite com 

dimensão média de 50 nm como aditivo em um lubrificante de classificação naftênica 

utilizado em lubrificação de um compressor de refrigerador doméstico que utiliza 

R600a como fluido refrigerante. Os nanofluidos foram preparados nas frações 

mássicas de 0%, 0,05%, 0,1%, 0,2% e 0,5%. Os resultados alcançados revelaram a 

reduções na temperatura do evaporador, temperatura do condensador, pressão de 

descarga, temperatura de descarga, pressão de sucção e temperatura do compressor 

quando funcional com nanolubrificante aditivado com nanopartículas de grafite. Além 

disso, o tempo de desligamento e o consumo de energia do refrigerador diminuíram 
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em 15,22% e 4,55% respectivamente, para a formulação com fração em massa de 

0,1%. 

Um estudo realizado por (SU, GONG e CHEN, 2016) investigou a adição de 

nanopartículas de grafite em óleos de aplicação em usinagem LB2000 (base de 

vegetal) e o PriEco6000 (éster de poliol insaturado), sendo verificada a elevaram da 

viscosidade e da condutividade térmica, apresentando alta eficiência como 

refrigerante e lubrificante. As nanopartículas de grafite que foram utilizadas possuíam 

dimensão de 35 nm e foram utilizadas para aditivar o fluido base nas frações 

volumétricas de 0,05, 0,25 e 0,5% volumétrica. 

Conhecendo os potenciais individuais que as nanopartículas de alumina e 

grafite inferem a um óleo lubrificante base, esta pesquisa se propôs a investigar o uso 

dessas duas nanopartículas em conjunto em um óleo lubrificante base, resultando na 

concepção de um nanolubrificante híbrido a base de óleo POE aditivado com 

nanopartículas de alumina e grafite. 

2.4.2.3 Lubrificantes aditivados com nanopartículas para formação de híbridos 
Estudos recentes mostraram que os nanofluidos híbridos melhoraram o 

desempenho das nanopartículas suspensas de um único tipo, sendo o principal 

objetivo de sintetizar nanofluidos híbridos a otimização das propriedades de materiais 

isolados.  

Esfe, Rostamian e Sarlak (2018) realizaram investigação experimental para 

verificar os efeitos da temperatura, da fração volumétrica e da taxa de cisalhamento 

sobre a viscosidade do nanolubrificante híbrido a base de óleo de motor 10w40 

aditivado com nanopartículas de óxido de zinco e nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas na proporção de 55% a 45%, respectivamente, e concentração em volume 

variando de 0,05 a 1%. Os resultados alcançados indicaram que o nanolubrificante 

híbrido é um fluido não newtoniano, sendo proposta uma nova correlação em termos 

de temperatura e concentração, podendo prever a viscosidade do nanofluido híbrido 

a partir desta correlação. 

Nadooshan, Esfe e Afrand (2018) realizaram pesquisa para avaliar os efeitos 

sobre a viscosidade do óleo de motor 10w40 aditivado com nanopartículas de sílica 

(SiO2) e nanotubos de carbono de parede múltipla (MWCNTs) na combinação 
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volumétrica de 90% e 10%, respectivamente. A fim de prever os valores esperados 

de viscosidade de SiO2-MWCNTs (90:10) / 10W40, foi utilizada previamente a 

modelagem teórica, sendo realizada uma comparação com os resultados alcançados 

experimentalmente. Esta comparação inferiu que nenhum dos modelos teóricos 

propostos foi capaz de estimar os valores de viscosidade. 

Arani et al. (2018) realizaram estudo experimental para investigar os efeitos 

da variação de 0,03 a 1,17% na concentração volumétrica de um nanofluido a base 

de etilenoglicol aditivado com nanopartículas de dióxido de silício (SiO2) e nanotubo 

de carbono de paredes duplas (DWCNT) na condutividade térmica na faixa de 

temperatura de 30 a 50°C. Foi observado que para algumas temperaturas a 

condutividade térmica obteve um incremento de até 38% em relação a outras faixas 

de temperaturas. 

Nabil et al. (2017) publicaram uma revisão sobre o desempenho das 

propriedades termo-físicas de nanofluidos híbridos e nanolubrificantes híbridos. Os 

nanofluidos híbridos e nanolubrificantes híbridos compreendem a adição no fluido 

base de duas ou mais diferentes tipos de nanopartículas, ou até mesmo de um único 

tipo de nanopartícula de composição híbrida ou composta. A tabela 3 apresenta o 

levantamento de algumas pesquisas realizadas com nanofluidos híbridos: 

Tabela 3 – Levantamento de diversas pesquisas realizadas com nanofluidos híbridos 

Autores Fluido(s) base Materiais 

Baby and Ramaprabhu Água, EG MWNT-HEG 

Esfe et al. Água, EG Cu-TiO2 

Suresh et al. Água Al2O3-Cu 

Gou et al. Água MWNT-sílica 

Jana et al. Água 
CNT-NPCu/CNT-

NPNP 

Ho et al. Água Al2O3-MEPCM 

Botha et al. Óleo de transformador Prata-sílica 

Suresh et al. Água Al2O3-Cu 

Baghbanzadeh et al. Água Sílica-MWCNT 

Bhosale and Borse Água Al2O3-CuO 

Madhesh et al. Água Cu-TiO2 
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Sundar et al. Água MWCNT-Fe3O4 

Esfe et al. Água Ag-MgO 

Yarmand et al. Água GNP-Ag 

Afrand et al. SAE40 SiO2-MWCNTs 

Asadi and Asadi Óleo de motor MWCNT-ZnO 

Harandi et al. EG F-MWCNTs-Fe3O4 

Soltani and Akbari EG MgO-MWCNT 

Yarmand et al. EG 
Óxido de carbono-

grafeno de biomassa 

Selvakumar and 

Suresh 
Água Al2O3-Cu 

Han and Rhi Água Ag-Al2O3 

Takabi and 

Shokouhmand 
Água Al2O3-Cu 

Mechiri et al. Óleo vegetal Cu-Zn 

Fonte: Adaptado de M.F. Nabil et al (2017) 

Atualmente ainda é escassa na literatura a disponibilidade de pesquisas sobre 

as propriedades dos nanofluidos híbridos, representando uma extensa área de 

pesquisa. 

2.4.3 Concentração em volume dos nanofluidos híbridos e razão em massa das 
nanopartículas 

São recentes as pesquisas com nanofluidos de 2ª geração, denominados de 

nanofluidos híbridos. Essa linha de pesquisa na área da nanociência e nanotecnologia 

abre infinitas possibilidades de novos estudos, uma vez que se pode trabalhar com 

diferentes combinações de composição de nanopartículas, características das 

nanopartículas, concentração volumétrica, razão em massa de nanopartículas, 

composição do fluido base e método de preparo.  

Além da composição de nanopartículas, características das nanopartículas, 

composição do fluido base e método de preparo do nanofluido híbrido, esta pesquisa 

também abordará a variação da concentração volumétrica para uma determinada 

razão em massa de nanopartículas. Nos tópicos seguintes serão abordadas estas 

características inerentes ao nanofluido híbrido. 
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2.4.3.1 Concentrações em volume 

A concentração em volume, ou concentração volumétrica, representa uma 

das variáveis que exercem grande influência no comportamento tribológico e termo-

reológico dos nanofluidos, tanto de 1ª como de 2ª geração. Abaixo há o levantamento 

de pesquisas que abordaram essa variação de concentrações. 

A pesquisa experimental realizada por Esfe et al, (2015) investigou o efeito da 

concentração volumétrica da adição de nanopartículas na condutividade térmica e na 

viscosidade dinâmica do nanofluido híbrido aditivado de nanopartículas de Ag e MgO 

em água como fluido base, variando a concentração volumétrica na faixa de 0 a 2%. 

Esfahani, Toghraie, Afrand (2018) produziu um nanofluido híbrido a base de 

água adicionado de ZnO e Ag pelo método de dois passos, variando a concentração 

volumétrica de 0,125 a 2% na faixa de temperatura de 25 a 50 °C. A pesquisa concluiu 

que em baixas concentrações de volume, a temperatura apresenta baixa variação na 

condutividade térmica. Entretanto foi observada a maior condutividade térmica na 

concentração volumétrica de 2% a 50 ° C. 

A concentração volumétrica, que é dada em percentual, é determinada 

segundo a equação (vi) a seguir: 

 

(vi) 

Onde: 

• Φ (%) é a concentração volumétrica [adimensional]; 

• ρ é a densidade [g/cm³]; 

• w é a massa do material [g]. 

A tabela 4 traz um resumo com a citação de diversos autores que pesquisaram 

os efeitos das variações da concentração volumétrica na preparação de nanofluidos 

híbridos:  
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Tabela 4 – Resumo da concentração em volume de alguns estudos de nanofluidos híbridos 

Autores Nanofluido Concentração volumétrica (%) 

Esfe et al. Cu-TiO2/água-EG 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,0, 1,5 e 2,0 

Jana et al. CNT-NPCu/água 

e CNT-NPAu/ 

água 

CNT: 0,2, 0,3, 0,5 e 0,8 

NPAu: 1,5 a 2,5 

NPCu: 0,05, 0,1, 0,2 e 0,3 

Suresh et al. Al2O3-Cu/água 0,1, 0,33, 0,75, 1 e 2 

Bhosale and Borse Al2O3-CuO/água 0,25, 0,5 e 1 

Madhesh et al. Cu-TiO2/água 0,1 a 2,0 

Esfe et al. Ag-MgO/água 0 a 2 

Afrand et al. SiO2-

MWCNT/óleo de 

motor (SAE40) 

0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, 0,75 

e 1,0 

Afrand et al. Fe3O4-Ag/EG 0,0375, 0,075, 0,15, 0,3, 0,6 e 

1,2 

Asadi and Asadi MWCNT-

ZnO/óleo de 

motor 

0,125, 0,25, 0,5, 0,75 e 1 

Soltani and Akbari MgO-

MWCNT/EG 

0,1, 0,2, 0,4, 0,8 e 1 

Fonte: Adaptado de M.F. Nabil et al (2017) 

A concentração volumétrica exerce influência no comportamento tribológico e 

termo-reológico dos nanofluidos de 1ª e de 2ª geração, entretanto a razão em massa 

das nanopartículas, por ser uma característica presente apenas nos nanofluidos de 2ª 

geração, exercerá influência no comportamento tribológico e termo-reológico apenas 

destes nanofluidos.  

2.4.3.2 Razão em massa das nanopartículas 

A razão em massa das nanopartículas, representa uma das variáveis que 

também podem exercer influência no comportamento tribológico e termo-reológico 

dos nanofluidos híbridos. Abaixo há o levantamento de algumas pesquisas que 

abordaram as diversas razões em massa de nanopartículas. 
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Baghbanzadeh et al, (2014) investigou as propriedades reológicas de fluido 

de perfuração a base de água como fluido base, aditivado com nanoesferas (NE) de 

sílica e nanotubos de carbono multifolhados (MWCNTs) nas razões em massa 80% 

de nanoesferas de sílica e 20% de MWCNT e de 50 % de nanoesferas de sílica e 50% 

de MWCNT.  

A adição de nanopartículas de prata e óxido de magnésio na razão em massa 

de 50% de cada tipo de nanopartícula a água, foi pesquisada experimentalmente com 

a finalidade de avaliar seus efeitos sobre a condutividade térmica e a viscosidade 

dinâmica do nanofluido híbrido Esfe et al. (2015). 

Esfahani, Toghraie, Afrand (2018) estudou os efeitos sobre a condutividade 

térmica de um nanofluido híbrido a base de água adicionada de óxido de zinco e prata 

na razão em massa de 50% de óxido de zinco e 50% de prata. 

Ramachandran et al. (2016) realizaram pesquisa experimental para investigar 

a influência de nanofluido híbrido preparado com água deionizada adicionada com 

nanopartículas de alumina e óxido de cobre aplicado a um heat pipe. Sendo avaliado 

o seu desempenho térmico operando com nanofluido híbrido nas razões em massa 

de: 75% de Al2O3 com 25% de CuO, 50% de Al2O3 com 50% de CuO e 25% de Al2O3 

com 75% de CuO. A investigação experimental observou que os nanofluidos híbridos 

são alternativas aos fluidos de trabalho convencionais em heat pipe para aplicações 

de resfriamento de sistemas eletrônicos. 

Shelke e Gohel (2016) estudou o desempenho de um trocador de calor 

operando com nanofluido híbrido preparado com água adicionada com nitreto de boro 

e óxido de zinco na razão em massa de 50% para cada nanopartícula. 

Esfe, Rostamian e Sarlak (2018) preparou um nanolubrificante híbrido a base 

de óleo de motor 10w40 aditivado com nanopartículas de óxido de zinco e nanotubos 

de carbono de paredes múltiplas na razão em massa de 55% a 45%, respectivamente 

para investigar experimentalmente os efeitos da temperatura, da fração volumétrica e 

da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade.  

A tabela 5 traz um resumo com a citação de diversos autores que pesquisaram 

os efeitos das variações da razão em massa na preparação de nanofluidos híbridos:  
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Tabela 5 – Resumo da razão em massa de algumas pesquisas estudos de nanofluidos 

híbridos 

Autores Nanofluidos Razão em massa (%) 

Esfe et al. Ag-MgO/água 50:50 

Esfe et al. ZnO- MWCNT 

/óleo de motor 

SAE 40 

55:45 - 90:10 

Esfe et al. MWCNT-SiO2/ 

óleo de motor 

SAE 40 

20:80 

Dardan et al. Al2O3-MWCNT/ 

óleo de motor 

SAE 40 

75:25 

Baghbanzadeh et al. Sílica-

MWCNT/água 

80:20 - 50:50 

Esfahani et al. ZnO-Ag/água 50:50 

Ramachandran et al Al2O3-CuO/água 75:25 - 50:50 - 25:75 

Shelke e Gohel. BN-ZnO/água 50:50 

Asadi et al. MWCNT-

MgO/óleo de 

motor SAE 50 

20:80 

Fonte: Adaptado de Nabil et al. (2017) 

2.5 Métodos de preparação de nanolubrificantes híbridos 

O preparo dos nanolubrificantes híbridos são semelhantes ao procedimento 

adotado no preparo dos nanofluidos de primeira geração, diferenciando apenas na 

composição do volume/massa de nanopartículas a ser adicionada ao fluido base, que 

podem ser de dois ou mais diferentes tipos de nanopartículas, ou até mesmo de um 

único tipo de nanopartícula de composição híbrida ou composta. Azevedo (2016) 

afirma que a literatura recente cita que a fase de maior importância para se obter 

sucesso da suspensão como fluido térmico está na sua preparação, pois a formulação 

aproximadamente livre de aglomerações, influência diretamente na melhoria de 

diversas variáveis, tais como: estabilidade da composição, condutividade térmica e no 
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desempenho tribológico do sistema, além da preservação dos valores da viscosidade 

dinâmica. 

Nabil et al. (2017) apresentou uma revisão contendo um levantamento do 

método de preparo aplicada a diversos nanofluidos híbridos que estão relacionados 

na tabela 6: 

Tabela 6 – Levantamento das técnicas de preparação aplicadados a nanofluidos híbridos 

Autores Fluido(s) base Materiais Método 

Baby and 

Ramaprabhu 
Água, EG MWNT-HEG Dois passos 

Esfe et al. Água, EG Cu-TiO2 Dois passos 

Suresh et al. Água Al2O3-Cu Dois passos 

Gou et al. Água MWNT-sílica Dois passos 

Jana et al. Água 

CNT-

NPCu/CNT-

NPNP 

Dois passos 

Ho et al. Água Al2O3-MEPCM Dois passos 

Botha et al. 
Óleo de 

transformador 
Prata-sílica Um passo 

Suresh et al. Água Al2O3-Cu Dois passos 

Baghbanzadeh 

et al. 
Água Sílica-MWCNT Dois passos 

Bhosale and 

Borse 
Água Al2O3-CuO Um passo 

Madhesh et al. Água Cu-TiO2 Dois passos 

Sundar et al. Água MWCNT-Fe3O4 Dois passos 

Esfe et al. Água Ag-MgO Dois passos 

Yarmand et al. Água GNP-Ag Dois passos 

Afrand et al. SAE40 SiO2-MWCNTs Dois passos 

Asadi and Asadi Óleo de motor MWCNT-ZnO Dois passos 

Soltani and 

Akbari 
EG MgO-MWCNT Dois passos 
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Yarmand et al. EG 

Óxido de 

carbono-grafeno 

de biomassa 

Dois passos 

Selvakumar and 

Suresh 
Água Al2O3-Cu Dois passos 

Han and Rhi Água Ag-Al2O3 Um passo 

Takabi and 

Shokouhmand 
Água Al2O3-Cu Dois passos 

Mechiri et al. Óleo vegetal Cu-Zn Dois passos 

Fonte: Adaptado de M.F. Nabil et al (2017) 

Yu et al. (2008) descreveram em sua revisão que as novas tecnologias têm 

permitido o desenvolvimento e produção de materiais inovadores em escalas 

nanométricas através de processos físicos e químicos. 

De acordo com a literatura disponível, a preparação dos nanofluidos de 

segunda geração, assim como nos nanofluidos de primeira geração, podem ser 

realizados a partir de dois diferentes métodos, sendo denominados de método de um 

passo e método de dois passos. O método de um passo consiste na obtenção de 

nanopartículas a partir da síntese química e a dispersão no fluido base é obtida pela 

evaporação direta da nanopartícula, seguida da sua condensação neste fluido. 

Enquanto que no método de dois passos, primeiramente a nanopartícula é sintetizada 

para em seguida ser dispersa em um fluido base. A vantagem no uso deste método 

está na facilidade da comercialização das nanopartículas em pó (secas) preparadas 

por empresas e laboratórios especializados. A seguir os dois principais métodos de 

produção de nanofluidos serão abordados: 

2.5.1 Método de dois passos 

O método de dois passos é atualmente o mais aplicado, onde as nanopartículas 

são dispersas em um fluido base, através da homogeneização a alta pressão, 

sonicação, agitação mecânica ou cisalhamento. A preparação passo a passo dos 

nanofluidos ocasiona a aglomeração das nanopartículas, podendo ser observada em 

ambas as etapas, principalmente nos processos de secagem, armazenamento e 

transporte. Quando as nanopartículas são produzidas em forma de pó seco, estas 

sofrem uma forte ação da força de atração de Van der Walls entre as partículas, o que 
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ocasiona a formação de aglomerados mesmo depois de uma dispersão uniforme, 

desta forma aumentando de tamanho e, consequentemente, ocorrendo à precipitação 

destas na suspensão. Antes mesmo de se finalizar o processo, para o caso específico 

da dispersão, as nanopartículas tendem a aglomerar-se rapidamente (Ilyas, Pendyala 

e Marveni, 2014). 

De acordo com a literatura pesquisada, este problema de aglomeração pode 

ser solucionado com a homogeneização da mistura utilizando técnicas tradicionais de 

agitação, tais como banho ultrassônico (XUAN e LI, 2000), agitador magnético (XIE et 

al. 2002) e misturador de elevado cisalhamento (high-shear mixer), (PAK e CHO, 

1998). 

A desfragmentação ultrassônica seguida da agitação rotativa magnética é 

atualmente o método mais eficiente para se obter a estabilidade eletrostática da 

suspensão, entretanto, as nanopartículas podem vir a sofrer danos estruturais, 

quando submetidas a elevados períodos de sonicação. 

2.5.2 Método de um passo 

No método de um passo, as nanopartículas são produzidas e dispersas 

simultaneamente no fluido base, evitando processos típicos que ocorrem na técnica 

de dois passos, como a secagem, o armazenamento e o transporte. A preparação dos 

nanofluidos aplicando este método apresenta vantagens em relação ao método de 

dois passos: minimização dos problemas relacionados à aglomeração das 

nanopartículas, ocasionando assim o aumento da condutividade térmica e viabilizando 

a preparação de nanofluidos de partículas metálicas de alta condutividade térmica, 

uma vez que previne a oxidação. 

A técnica de um passo ou passo único ainda é pouco aplicada, por dois motivos: 

devido ao fato da produção ser bastante dispendiosa e por que os processos que 

demandam a atmosfera de vácuo reduzem significativamente a velocidade de 

produção de nanopartículas, em virtude disto, a produção dos nanofluidos se torna 

limitada (XIE e CHEN, 2011). 



35 
 

2.6 Estabilidade dos nanofluidos 

A principal razão para os nanofluidos híbridos conseguirem formar uma 

suspensão estável está em evitar a aglomeração de nanopartículas e sua 

sedimentação. A estabilidade das nanopartículas dispersas em um fluido base podem 

ser avaliadas desde um simples ensaio de inspeção visual de caráter qualitativo, em 

que é observada a formação de aglomerados e sua sedimentação, aos ensaios 

quantitativos, em equipamentos/aparelhagem apropriados para mensuração de 

algumas importantes propriedades tais como: densidade, potencial hidrogeniônico, 

potencial Zeta. A associação de diversos tipos de ensaios para avaliação da 

estabilidade do nanofluido, é importante na obtenção de um resultado com maior 

confiabilidade.  

A movimentação das nanopartículas dispersas no fluido foi abordada por Silva 

(2010) em sua pesquisa, que explica que quando as nanopartículas se deslocam, os 

íons acompanham o deslocamento delas dentro de uma camada difusa imaginária, 

gerando um sistema estável, desta forma, surge uma região denominada de zona de 

corte e três potencias distintos, sendo eles; potencial superficial, potencial de Stern e 

potencial Zeta. 

Na análise de estabilidade dos NFs, o principal parâmetro a ser verificado é o 

potencial Zeta, que fornece uma medida da força de repulsão entre as partículas e 

têm forte dependência, da carga das NPs, dos íons e do fluido base. Caso as NPs 

absorverem carga positiva, estas apresentarão um valor elevado de potencial Zeta 

positivo, similarmente, ao absorverem cargas negativas elas terão um valor elevado 

de potencial Zeta negativo. Em ambos os casos, as partículas vão se repelir e desta 

maneira minimizando a sua tendência de aglomeração. A figura 8 apresenta a 

representação esquemática do potencial Zeta. 
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Figura 8 – Representação esquemática do potencial Zeta. 

Fonte: Adaptação de Silva (2010)  

Chen et al. (2008) afirmaram que a estabilização de NFs foi alcançada em 

alguns casos, procedendo a alteração na superfície das nanopartículas, tornando-a 

mais hidrofóbica ou mais hidrofílica de acordo com a polaridade do fluido base, ou 

através do ajuste do pH e da adição de surfactantes à suspensão. 

Ghadimi e Metselaar (2013) pesquisaram o comportamento de diversas 

amostras de NFs de dióxido de titânio (TiO2) que foram preparadas através do método 

de dois passos, em seguida foram realizadas análises experimentais para 

mensuração da condutividade térmica e da viscosidade dinâmica para que a partir 

desses dados, fosse escolhida a amostra que apresentasse os melhores resultados 

com relação a essas variáveis termo-reológicas, a melhor amostra serviu de base para 

um estudo sobre a estabilidade. A pesquisa evidenciou a influência do tempo de 

sonicação na estabilidade do NF e constatou que as suspensões que foram 

preparadas por três horas em banho ultrassônico apresentavam melhor estabilidade 

em relação às demais amostras, a figura 9 que relaciona o grau de aglomeração das 

nanopartículas pelo grau de otimização do NF. 
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Figura 9 – Efeito de agregação na condutividade térmica efetiva. 

Fonte: Adaptação de Ghadimi e Metselaar (2013) 

A verificação da estabilidade de um nanofluido pode ser realizada a partir da 

mensuração do seu potencial Zeta, sendo considerado como estável, os valores de 

potencial Zeta inferiores a -30 mV ou superiores a +30 mV e como instáveis os valores 

de potencial Zeta entre -30 mV e +30 mV, de acordo com Changwei et al. (2012). Um 

dos fatores que podem afetar o potencial Zeta é o potencial hidrogeniônico, como 

pode ser observado na figura 10: 

Figura 10 – Relação entre o potencial Zeta e o pH na determinação da estabilidade de uma 

solução. 

Fonte: Adaptação de Braseq (2018) 
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2.7 Comportamento termo-reológico dos nanofluidos 

Oliveira, Menezes e Bandara Filho (2010), realizaram pesquisa abordando a 

comparação de resultados experimentais para a condutividade térmica de nanofluidos 

e concluíram que de maneira geral, esta propriedade apresenta incrementos de forma 

não linear com a adição de nanopartículas e complementaram que estes compostos 

apresentam melhorias significativas no seu potencial térmico, sendo necessário 

ampliar as pesquisas para a obtenção de resultados e parâmetros de ensaios 

satisfatórios, podendo assim estabelecer uma metodologia mais precisa e eficiente 

para a medição da condutividade térmica. 

Zhu et al. (2009) pesquisaram uma formulação de NF composto de NPs de 

Al2O3 dispersas em água como fluido base, e chegaram à conclusão que sua 

condutividade térmica pode ser melhorada com a adição do tensoativo 

dodecilbenzeno sulfato de sódio como dispersante em uma quantidade e valor de pH 

controlada. 

Yang et al. (2006) estudaram a transferência de calor por convecção de uma 

suspensão contendo óleo e NPs de grafite em fluxo laminar num trocador de calor 

tubular horizontal e verificaram que o coeficiente de transferência de calor deste NF 

aumentou em 22% para uma adição de 2,5% de NPs. 

Yu et al. (2008) analisaram diversas pesquisas de NFs formados por dispersão 

de NPs de Al2O3 em água e perceberam que para frações volumétricas próximas de 

5%, a correlação entre os acréscimos de condutividade térmica e de viscosidade 

dinâmica apresentam valores ideais. A partir dos trabalhos pesquisados foi verificado 

um aumento de 15 a 30% para a condutividade térmica e de 5 a 10% para a 

viscosidade dinâmica. 

Duangthongsuk e Wongwises (2009) pesquisaram NFs contendo NPs de óxido 

de alumínio em água e descobriram que a sua condutividade térmica crescia com o 

aumento da concentração de NPs e diminui com o aumento da temperatura. 



39 
 

2.7.1 Avaliação termo-reológica dos nanofluidos 

A avaliação termo-reológica dos nanofluidos é realizada a partir da investigação 

das propriedades tais como: densidade, condutividade térmica, viscosidade dinâmica, 

tensão de cisalhamento e taxa de deformação. 

Ho et al. (2010) desenvolveram uma pesquisa para investigar 

experimentalmente as propriedades térmicas de uma suspensão híbrida a base de 

água, nanopartículas de Al2O3 e partículas MEPCM (Microencapsulated Phase 

Change Materials), tais como: densidade, calor específico, condutividade térmica, 

calor latente de fusão e viscosidade dinâmica. Sendo constatado que a adição 

crescente da fração de nanopartículas de Al2O3, melhora as características intrínsecas 

da baixa condutividade térmica das suspensões. 

Yarmand et al. (2015) desenvolveram uma pesquisa experimental para 

investigar diversas propriedades de um nanofluido híbridos a base de água e 

nanocompósitos composto de nanoplacas de grafeno e prata, dentre as propriedades 

investigadas, a densidade foi verificada na faixa de temperatura de 20 a 40 °C nas 

diferentes concentrações estudadas.  

O método do fio quente transiente é a técnica mais aplicada na determinação 

da condutividade térmica dos nanofluidos, onde a condutividade térmica é mensurada 

a partir da variação da temperatura do fluido, ocasionada por uma fonte de calor ideal, 

infinitamente longa e com diâmetro reduzido, localizada em um meio relativamente 

infinito. Este método é fundamentado na aplicação de uma corrente elétrica constante 

através de um fio, que vai dissipar uma determinada quantidade de calor por unidade 

de tempo e de comprimento, essa propagação de calor no meio infinito do material 

avaliado gera um campo transiente de temperaturas. 

Segundo Santos (2002), o que ocorre na prática é que a fonte de calor ideal 

(teórica) é aproximada por uma resistência elétrica tênue e o meio infinito é substituído 

por uma amostra finita de dimensões elevadas em comparações à resistência elétrica. 

Desta forma, a condutividade térmica do fio, a resistência de contato entre ele e a 

amostra e o tamanho finito da amostra, são fatores que vão gerar um tempo mínimo 

e um tempo máximo de análise a serem utilizados na mensuração da condutividade 
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térmica. Esses tempos mínimos e máximos são determinados experimentalmente a 

partir do registro da temperatura na superfície do fio quente em função do tempo. 

A viscosidade de um fluido é caracterizada como o movimento de fluir de um 

material e está relacionada com sua taxa de cisalhamento. Ela é fundamental nas 

aplicações de lubrificação, transferência de calor e determinação da potência 

necessária para o bombeamento de um fluido relacionado à perda de pressão por 

efeitos dissipativos (AZEVEDO, 2016). 

Li et al. (2009) explanou em sua pesquisa que a viscosidade dinâmica (µ), que 

também é conhecida como viscosidade absoluta, é estabelecida como sendo a razão 

entre a força de cisalhamento por unidade de área (tensão de cisalhamento - σ) entre 

dois planos paralelos de líquidos em movimento relativo e o gradiente de velocidade 

dv/dx (taxa de deformação - ÿ), sendo a sua unidade o produto do Pascal pelo 

segundo (Pa.s) no sistema internacional (SI). Os nanofluidos em concentrações 

reduzidas que apresentam a característica de fluido newtoniano, onde pode ser 

observada que a viscosidade é constante, isto é, independe da taxa de cisalhamento 

e do tempo de aplicação da tensão de cisalhamento. Desta forma, a viscosidade 

dinâmica pode ser determinada a partir do cálculo do coeficiente angular de uma reta 

em um gráfico que relaciona a tensão de cisalhamento e a respectiva taxa de 

cisalhamento de um fluido, como está graficamente ilustrado na figura 11:  

Figura 11 – Gráfico da razão entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento de 

um fluido newtoniano. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A viscosidade dinâmica pode ser mensurada através do ensaio experimental 

em viscosímetro tipo “pistão” ou do tipo “rotacional”.  

O viscosímetro tipo “pistão” consiste de um pistão metálico que se move dentro 

de uma câmara preenchida com o fluido, sob a influência de um campo 

eletromagnético oscilante. Para uma dada intensidade do campo, o período de 

oscilação do pistão é proporcional à viscosidade. O dispositivo de medida mantém a 

temperatura do fluido constante durante a medição. Enquanto que no viscosímetro do 

tipo “rotacional”, a viscosidade é determinada através da velocidade angular de uma 

parte móvel separada pelo fluido de uma parte fixa. 

2.8 Comportamento tribológico dos nanofluidos 

É tida como normal a presença de aditivos nos lubrificantes comerciais, 

representando uma prática comum nesse segmento do mercado. Algumas pesquisas 

revelaram que esses aditivos apresentam elementos químicos nocivos na sua 

composição, diante deste fato, se despertou para a busca por novos métodos 

alternativos que melhorem a eficiência e o tempo de vida dos lubrificantes. Neste 

contexto, os nanomateriais surgem como potencialidades de utilização, que por 

possuírem dimensões nanométricas, atuam diretamente na área de contato entre dois 

corpos de movimentos relativos, proporcionando significativas reduções nos 

parâmetros tribológicos de variados mecanismos (AZEVEDO, 2016). 

Bhushan (2013) realizou ensaios tribológicos de pós de fulereno contra uma 

esfera de aço sob uma pressão de contato de 200 MPa e constatou que o coeficiente 

de atrito variou na faixa de 0,11 a 0,18 em função da variação da temperatura, sendo 

que o menor valor obtido ocorreu a temperatura de 110º C, instante em que a molécula 

cria um filme protetor que reduz o atrito e o desgaste na interface do contato com mais 

facilidade que baixas temperaturas, entretanto, para temperaturas acima de 110º C 

apresenta uma tendência de oxidação da molécula de fulereno. 

Estudos realizados sobre as propriedades tribológicas de lubrificantes 

aditivados com NPs de óxido cérico e borato de zinco com e sem surfactante e 

obtiveram diferentes resultados. O NF de borato de zinco apresentou melhora no seu 

desempenho tribológico ao ser utilizado juntamente com o surfactante, e o óxido de 
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cérico alcançou significativos resultados em relação a redução do desgaste e 

espessura do filme quando utilizado sem surfactante (ZHAO, 2013). 

2.8.1 Avaliação tribológica dos nanofluidos no tribômetro High Frequency 
Reciprocating Rig (HFRR) 

O Tribômetro High Frequency Reciprocating Rig, muito conhecido 

simplesmente pela sigla HFRR, destina-se a avaliar os efeitos antidesgaste dos 

lubrificantes utilizando baixas cargas e baixas velocidades. 

Almeida (2015) discorreu em sua pesquisa que quando o contato entre as 

superfícies metálicas da esfera e da superfície plana do corpo de prova apresenta um 

percentual de filme próximo de zero, isso significa que há uma queda de potencial no 

contato e, portanto, as superfícies estão significativamente mais próximas. Uma vez 

que as superfícies estão mais afastadas, devido à presença do fluido com maior 

capacidade de lubrificação, o atrito será menor. Ou seja, o coeficiente de atrito no 

ensaio HFRR é função do percentual de filme de óleo lubrificante formado entre as 

superfícies, e indica o nível de lubricidade do fluido analisado. 

A maioria dos tribômetros HFRR são controlados por computador e 

armazenam o atrito medido em função do tempo e força de fricção em Newtons em 

função da temperatura. A figura 12 apresenta uma ilustração do esquema típico de 

um tribômetro do tipo HFRR para realização dos ensaios de desgaste:  

Figura 12 – Ilustração da configuração esquemática do aparato do HFRR 

Fonte: Farias (2011) 
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A carga normal, velocidade de oscilação, e o comprimento da trilha de 

desgaste são todos os parâmetros normalmente controlados e repetidos em todos 

os ensaios. O ensaio de HFRR apresenta característica de um contato não conforme 

e está mais bem detalhado na ilustração da figura 13: 

Figura 13 – Ilustração do contato não conforme no tribômetro do tipo HFRR  

 Fonte: Elaborado pelo autor 

O contato não conforme que ocorre no tribômetro do tipo HFRR pode ser 

facilmente compreendido a partir da equação (vii): 

 
(vii) 

Onde: 

P é a pressão exercida pela superfície em contato da esfera sobre o disco [Pa]; 

F é a força exercida pela carga sobre a superfície em contato da esfera [N]; 

A é a área de contato entre a superfície em contato da superfície e o disco [m2]. 

A partir da equação (vii) acima, pode ser observado que quanto menor a 

área da superfície em contato, maior será a pressão resultante do sistema para uma 

mesma força aplicada, como pode ser observado neste caso, a ocorrência de um 

grande desgaste da superfície atritada.  

O ensaio possibilita mensurar o efeito do desgaste ocasionado pelo atrito 

local, o que é de interesse quando existem medições relativas às simulações. Além 
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disso, os parâmetros de influência tais como a temperatura, os gases do ambiente 

(ar, nitrogênio, oxigênio, etc.) podem ser controlados. 
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3 Metodologia 

Este capítulo tem por finalidade a exposição e descrição dos materiais 

utilizados neste trabalho, assim como os métodos e equipamentos utilizados na 

realização dos ensaios. 

3.1 Materiais 

3.1.1 Ensaios preliminares 

Antes de se chegar à escolha das NPs de alumina e de grafite para seguir no 

desenvolvimento da pesquisa, alguns outros materiais foram analisados, mas não 

progrediram na pesquisa por apresentar a ocorrência de precipitação acelerada, 

formação de grandes blocos de aglomerados e/ou baixo potencial Zeta quando 

dispersas no fluido base, sendo elas: NPs de prata (Ag) e NPs de óxido de nióbio 

(CuNb2O6) dopado com 5% de cobre por via úmida. 

3.1.2 NPs de Al2O3 

Segundo Jwo et al. (2009) alguns resultados experimentais têm demostrado 

que a adição de NPs de Al2O3 a óleos lubrificantes tem proporcionado efeitos de 

polimento e elevação da resistência ao desgaste. 

As nanopartículas de Al2O3 utilizadas na preparação das amostras dos NFHs 

foram produzidas e comercializadas pela Sigma-Aldrich Co, ao preço de U$$ 247,00 

o frasco com 10 gramas (544833-10G) e de acordo com o fabricante, as NPs de Al2O3 

são da fase gama e possuem diâmetro médio de até 50 nm, segundo análise em 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM).  

De acordo com Almeida (2015), devido às fortes forças atrativas de Van der 

Walls, praticamente todas as NPs apresentam-se aglomeradas com dimensões 

superiores ao diâmetro médio. Zawrah et al. (2016) orienta a aplicação de 

ultrasonicação como método eficaz para fragmentar esses aglomerados. A figura 14 

apresenta o registro obtido das NPs através da microscopia, onde pode ser verificada 

essa tendência de aglomeração, com agrupamento das NPs em blocos sólidos com 

tamanho variando de 0,2 a 0,5 µm, evidenciando a sua dimensão superior à sua 

dimensão nominal:  
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Figura 14 – Registro das NPs de Al2O3 com diâmetro médio de até 50 nm obtido no MEV 

Fonte: Sigma-Aldrich (2013) 

A caracterização morfológica e química das nanopartículas de alumina foi 

realizada através dos ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura com canhão de 

emissão de campo Field Emission Gun (MEV-FEG), Espectrometria Dispersiva de 

Raios-x (EDX), Espectrometria de Fluorescência de Raios-x (FRX) e Difração de 

Raios-x (DRX) no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN e através do ensaio de Tamanho 

de Partícula no Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN, 

sendo constatada a partir destes ensaios a morfologia, o tamanho e a composição 

química das nanopartículas de alumina. 

O ensaio de MEV- FEG no microscópio modelo Auriga da marca Zeiss 

possibilitou observar a morfologia da superfície, assim como o tamanho das 

nanopartículas da amostra.  

O ensaio de EDX é realizado juntamente com o ensaio de MEV-FEG e indicou 

todos os elementos químicos que compõe a superfície da amostra, apresentando a 

partir do espectro de raio-x emitido por cada elemento químico da amostra o 

percentual para cada elemento químico presente na amostra.  

O ensaio de FRX no equipamento modelo EDX-720 da marca Shimadzu 

indicou a porcentagem de cada elemento químico presente na superfície da amostra. 
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O ensaio de DRX no equipamento modelo XRD-7000 da marca Shimadzu 

apresentou a estrutura cristalina e o tamanho das partículas da amostra em análise. 

A estrutura cristalina caracteriza cada elemento que compõe a amostra. 

Os dados obtidos a partir do ensaio de DRX foram analisados através do 

software Crystallographica Search-Match (CSM), que geraram gráficos tornando 

possível a comparação da estrutura cristalina das amostras com as estruturas 

cristalinas das cartas padrões e assim determinar quais elementos fazem parte da 

composição das amostras. Com os resultados deste ensaio também foi possível 

calcular o tamanho de cada partícula da amostra através do cálculo do tamanho do 

cristalito.  

A fim de ter uma maior garantia quanto ao tamanho da partícula, foi utilizado 

o equipamento Zeta Plus - Zeta Potential Analyzer, da marca Brookhaven Instruments 

Corporation, que mede o tamanho de partícula por espalhamento dinâmico de luz 

(EDL) com auxílio do software Zeta Size. Este ensaio foi realizado o Núcleo de Ensino 

e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN. 

3.1.3 NPs de grafite 

Enquanto as NPs de alumina foram adquiridas já prontas para aplicação, as 

NPs de grafite foram obtidas a partir do processamento do pó de grafite comercial em 

moinho planetário de alta energia que será abordado a seguir: 

3.1.3.1 Obtenção e caracterização do pó de grafite comercial 

O grafite adquirido para aplicação nesta pesquisa foi o grafite comercial 

fabricado pela Vonder, que é utilizado como lubrificante sólido na forma de pó fino de 

uso geral. A tabela 7 apresenta as características do pó de grafite 
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Tabela 7 – Características do Grafite em pó 

Fórmula molecular Cn 

Aspecto 

Pó fino de cor cinza 

escura com brilho 

metálico. 

Ponto de fusão Acima de 3338°C. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 

temperatura de ebulição 

Acima de 3650 °C; 

sublima acima de 3650 

°C. 

Ponto de fulgor Não disponível. 

Densidade (g/cm3) 2,26 

Solubilidade Insolúvel em água. 

Viscosidade Não disponível. 

Condutividade térmica (W/mK) 25 - 470  

Possibilidade de reações perigosas 

Em presença de 

oxigênio e superior a 

550°C. 

Dureza 
Baixa dureza, sólido 

mole. 

Impurezas Dióxido de silício. 

Fonte: Vonder (2018) 

A caracterização morfológica e química do pó de grafite foi realizada através 

dos ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), EDX, FRX e DRX no 

Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN e através do ensaio de tamanho de partícula no 

Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN, sendo 

constatada a partir destes ensaios a morfologia, o tamanho e a composição química 

do pó de grafite. 

O ensaio de MEV foi realizado no microscópio modelo TM3000 da marca 

Hitachi, o qual permitiu a obtenção de imagens com boa qualidade de resolução sendo 

possível visualizar a morfologia da superfície e o tamanho das partículas da amostra.  
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O ensaio de EDX é realizado juntamente com o ensaio de MEV e indicou os 

elementos químicos que compõe a superfície da amostra, apresentando uma imagem 

com uma gama de cores as quais cada uma representa um elemento químico.  

3.1.3.2 Processamento do pó de grafite comercial em NPs de grafite 
O pó de grafite comercial foi processado pela técnica de moagem mecânica 

em meio úmido em moinho planetário de alta energia com o objetivo de processar as 

partículas do pó de grafite até obterem escala nanométrica. Esta técnica foi aplicada 

no processamento do pó de grafite devido a sua relativa simplicidade. 

Para o processo de moagem utilizou-se um moinho planetário de alta energia 

modelo Pulverisette 7 da marca Fritsch que equipa o Laboratório de Materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais do Departamento de Física da UFRN.  

De acordo com Cavalcanti (2018), a moagem foi realizada em meio úmido de 

álcool etílico para que o pó do grafite não ficasse aderido à superfície do cadinho do 

moinho, desta forma depois de removida toda a umidade, o pó do grafite se tornaria 

mais lipossolúvel. 

Para realização da moagem, foi necessário definir previamente os parâmetros 

de entrada a serem empregados na moagem do pó de grafite. A tabela 8 apresenta 

os parâmetros de entrada considerados: 

Tabela 8 – Parâmetros de entrada do moinho planetário de alta energia 

Velocidade rotacional (rpm) 400 

Tempo de moagem (h) 10 

Razão massa pó (g) / massa bolas (g) 10/100 

Meio de moagem 
Álcool etílico absoluto 

99,5% 

Tipo de cadinho Aço duro 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Ao fim da moagem, o produto desse processo composto pela mistura do pó 

de grafite com o álcool etílico foi removido do cadinho do moinho, acondicionado em 

placa metálica e colocado na estufa para a secagem e remoção do álcool etílico 

através da evaporação forçada. A mistura ficou na estufa com temperatura 

estabilizada em 120 °C durante o período de uma hora. A figura 15 apresenta o 
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produto do processo de moagem composto pela mistura do pó de grafite com o álcool 

etílico. 

Figura 15 – Produto do processo de moagem composto pela mistura do pó de grafite com o 

álcool etílico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A caracterização morfológica e química das nanopartículas de grafite foi 

realizada através dos ensaios de Microscopia Eletrônica de Varredura com canhão de 

emissão de campo Field Emission Gun (MEV-FEG), Espectrometria Dispersiva de 

Raios-x (EDX), Espectrometria de Fluorescência de Raios-x (FRX) e Difração de 

Raios-x (DRX) no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN e através do ensaio de tamanho 

de partícula no Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN, 

sendo constatada a partir destes ensaios a morfologia, o tamanho e a composição 

química das nanopartículas de grafite. 

A partir destes ensaios foi possível verificar se ocorreu alguma alteração na 

composição do pó de grafite, assim como sendo possível observar a morfologia, o 

tamanho e a composição química das nanopartículas de grafite. 

3.1.4 Óleo lubrificante 

O óleo utilizado na lubrificação de compressores de refrigeração deve ter 

características essenciais, por influenciar diretamente na formação do filme de óleo 

que vai reduzir o atrito e o desgaste, a viscosidade é a mais importante delas. Esta 

propriedade está diretamente relacionada ao atrito interno entre as moléculas do 

lubrificante, representando a resistência do mesmo ao escoamento e ao cisalhamento, 
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o óleo aplicado nesta pesquisa foi o óleo sintético poliolester (POE) ISO VG 32 que é 

compatível com os fluidos refrigerantes R-134a, R-404A, R-407C, R-410A e R-507A. 

O fabricante do óleo POE utilizado na composição das amostras apresenta 

na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) as 

características térmicas, físicas e químicas analisadas, as quais podem ser 

observadas na tabela 9: 

Tabela 9 – Características térmicas, físicas e químicas do óleo POE. 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Aspecto 

Estado físico: Líquido 

Forma: Líquido Límpido 

Cor: Incolor 

Odor Característico 

Densidade relativa 0,9540 

Ponto de Fulgor (°C) 220 

Solubilidade Pouco solúvel em água 

Viscosidade (cSt) 
32,00 (40°C)  

5,04 (100°C) 

Índice de acidez (mg KOH/g) 1,16 

pH 5,84 

Condutividade térmica (W/mK) 0,144 

Fonte: Adaptação de Montreal (2018) 

3.2 Métodos 

As etapas de preparação das amostras de nanolubrificantes estão descritas a 

seguir, assim como a avaliação da estabilidade das amostras, que foram realizados 

através dos ensaios de inspeção visual, tamanho de partícula, potencial Zeta e 

potencial hidrogeniônico (pH) e a caracterização morfologia e química das amostras 

que foram realizados através dos ensaios de microscopia, espectrometria dispersiva 

de raios-x (EDX), espectrometria de fluorescência de raios-x (FRX) e difração de raios-

x (DRX). Já o comportamento termo-reológico das amostras foi realizado através dos 

ensaios de condutividade térmica, viscosidade dinâmica, tensão de cisalhamento e 

taxa de deformação. Enquanto que o desempenho tribológico das amostras foi 
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verificado através dos ensaios de lubricidade pelo método de High Frequency 

Reciprocating Rig (HFRR), sendo realizado previamente o acabamento superficial dos 

pares tribológicos. 

3.2.1 Preparação e composição das amostras 

A preparação das amostras a serem estudadas se deu com a aplicação do 

método de dois passos através das etapas a seguir: 

a) Pesagem das NPs: Após definir a quantidade de massa de NP que deverá ser 

adicionada ao volume definido de óleo POE, realiza-se a pesagem das massas 

de cada NP em uma balança com precisão de 0,0001 g; 

b) Medição do volume de óleo POE: com auxílio de uma proveta graduada, foi 

realizada a medição do volume de 100 mL de óleo POE para cada uma das 

amostras a serem preparadas; 

c) Mistura dos componentes: o volume de 100 mL de óleo POE foi transferido para 

um Becker de vidro e em seguida foi adicionado a massa de cada tipo de NP 

correspondente a cada amostra, posteriormente, mistura-se manualmente a 

composição com o auxílio de uma vareta de vidro; 

d) Sonicação das amostras: coloca-se a amostra em banho ultrassônico, para 

provocar vibrações na mistura com a finalidade de reduzir possíveis aglomerações 

de NPs. Nesta fase, realizamos este processo a temperatura ambiente por um 

período de 24 horas; 

e) Homogeneização das amostras: para finalizar a fase de preparação das amostras, 

utiliza-se um agitador rotativo magnético para realizar a homogeneização dos 

compostos óleo POE e NPs. Nessa fase, realizou-se esta etapa com auxílio do 

bastão magnético a rotação de 450 RPM por um período de 24 horas a 

temperatura ambiente. 

Além do próprio óleo POE ISO VG 32 sem adição de NPs, ou seja, o óleo 

POE puro que será utilizado como fluido de referência, foram preparadas quatro 

amostras com o óleo POE ISO VG 32 variando a concentração volumétrica dos NLHs 

composto com NPs de alumina e grafite de 0,10 g/L a 2,00 g/L numa mesma 

concentração mássica na razão de 50/50, com o intuito de investigar a influência das 

concentrações de NPs dissolvidas no óleo POE conforme descrição dos dados na 

tabela 10: 
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Tabela 10 – Composição das amostras de nanolubrificantes híbridos e do óleo puro 

Amostra 

Massa de 

NP de 

Al2O3  

(g) 

Massa de 

NP de C  

(g) 

Volume 

de óleo 

POE ISO 

VG 32 

(mL) 

Concentração de NPs 

de Al2O3 e C dissolvidas 

no óleo POE ISO VG 32 

(g/L) 

NLH010 0,005 0,005 

100 

0,10 

NLH050 0,025 0,025 0,50 

NLH100 0,050 0,050 1,00 

NLH200 0,100 0,100 2,00 

L000 0,000 0,000 0,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Em virtude da característica hidroscópica do óleo POE, para que as amostras 

de NLHs não sofressem alterações indesejáveis durante o preparo e realização dos 

ensaios, foi realizado o controle das condições ambientais da sala de preparação, 

assim como, após concluída a etapa de preparação, as amostras de NLHs foram 

acondicionas em recipientes herméticos. 

As amostras de NLHs que foram preparadas, não receberam a adição de 

outros aditivos, tais como surfactantes e anticorrosivos.  

3.2.2 Estabilidade 

As avaliações da estabilidade das amostras óleo POE de nanolubrificantes 

simples (NLs) e híbridos (NLHs) foram realizadas a partir dos ensaios de inspeção 

visual, tamanho de partícula, potencial Zeta e potencial hidrogeniônico (pH). 

3.2.2.1 Inspeção visual 

O ensaio de inspeção visual para verificação da presença ou não de 

aglomerações e/ou decantações nas amostras preparadas, foi realizado colocando as 

amostras recém preparadas em repouso em tubos de ensaio de 25 mL, sendo 

realizadas inspeções visuais periodicamente. 

3.2.2.2 Tamanho de partícula 
Além da inspeção visual da ocorrência ou não de aglomerações e/ou 

decantações nas amostras preparadas, a estabilidade dos nanolubrificantes também 
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foi verificada utilizando-se o equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus, da 

marca Brookhaven Instruments Corporation para determinação do tamanho de 

partícula dispersa no fluido base.  

Além dos ensaios para determinação do tamanho de partícula (Particle Sizing) 

que foi realizado no Zeta Plus - Zeta Potential Analyzer, neste mesmo equipamento 

também foram realizados os ensaios eletrostáticos para determinação do potencial 

Zeta, que mensura a intensidade da força de repulsão entre as partículas dispersas. 

A partir deste ensaio, é possível obter o diâmetro efetivo do composto e o índice de 

dispersão, duas importantes informações para a análise da estabilidade dos NLs. 

3.2.2.3 Potencial Zeta 
O ensaio de potencial Zeta fornece uma medida da força de interação repulsiva 

entre as partículas dispersas no composto e tem forte dependência das cargas das 

NPs, dos íons e do fluido base. Quanto maior for o módulo do valor encontrado neste 

ensaio, maior será à força de interação repulsiva entre as partículas, ou seja, maior 

estabilidade apresentará a solução. Sendo o equipamento utilizado para a realização 

deste ensaio o mesmo utilizado para determinação do tamanho de partícula, Zeta Plus 

- Zeta Potential Analyzer. O ensaio de tamanho de partícula fornece o diâmetro efetivo 

das NPs dispersas no NF, que é uma informação necessária como parâmetros de 

entrada para realização do ensaio de potencial Zeta.  

3.2.2.4 Potencial hidrogeniônico (pH) 
O ensaio para determinação do potencial hidrogeniônico (pH) foi realizado no 

pHmetro digital modelo 827 pH lab da marca Metrohm, o qual permitiu a mensuração 

do pH de todas as amostras analisadas. Antes das leituras, as amostras ficaram por 

30 minutos em banho térmico a temperatura de 25 °C para estabilização da 

temperatura da amostra. Este equipamento pertence ao Núcleo de Ensino e Pesquisa 

de Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN. 

3.2.3 Caracterização morfologia 

A caracterização morfológica dos materiais foi realizada através dos ensaios 

de microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia 

eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo Field Emission Gun (MEV-

FEG) e difração de raios-x (DRX) no Laboratório de Caracterização Estrutural de 
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Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN e através do ensaio 

de tamanho de partícula no Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) 

da UFRN, sendo constatada a partir destes ensaios a morfologia e o tamanho de 

partícula dos materiais envolvidos. 

3.2.3.1 Morfologia por microscopia ótica 
O ensaio de microscopia ótica foi realizado no microscópio ótico modelo 

Eclipse MA200 da marca Nikon, o qual permitiu a obtenção de imagens com boa 

qualidade de resolução sendo possível visualizar a morfologia das nanopartículas 

dispersas nas amostras de NLHs. 

3.2.4 Composição química 

A composição química dos materiais foi realizada através dos ensaios de 

espectrometria dispersiva de raios-x (EDX), espectrometria de fluorescência de raios-

x (FRX) e difração de raios-x (DRX) no Laboratório de Caracterização Estrutural de 

Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, sendo constatada 

a partir destes ensaios a composição química dos materiais envolvidos. 

3.2.5 Comportamento termo-reológico 

O comportamento termo-reológico dos NLHs consiste em verificar os efeitos 

a adição das NPs ao fluido base, sendo realizados os ensaios de densidade, 

condutividade térmica, viscosidade dinâmica, tensão de cisalhamento e taxa de 

deformação onde os resultados destes ensaios são avaliados em comparação aos 

resultados obtidos com o fluido base puro. 

3.2.5.1 Densidade 

A mensuração da densidade das amostras de óleo POE L000 e dos 

nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200 foram obtidas com 

o uso do densímetro digital modelo DMA 4500 M da marca Anton Paar. Este 

equipamento pertence ao Núcleo de Ensino e Pesquisa de Petróleo e Gás (NUPEG) 

da UFRN. 

a) Especificações de incerteza do densímetro digital modelo DMA 4500 M 

• Incerteza da densidade: ± 5 x 10-5 g / cm3 
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3.2.5.2 Condutividade térmica 

A condutividade térmica das amostras de óleo POE L000 e dos 

nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200 foram obtidas com 

o uso do condutivímetro analisador de propriedades térmicas modelo KD2 PRO da 

marca Decagon Devices em conjunto com o banho térmico modelo TC-550. Estes 

equipamentos pertencem ao Laboratório de Energia da UFRN. 

a) Especificações de incerteza do condutivímetro KD2 PRO 

• Incerteza da condutividade térmica: ± 5% ou ± 0,01 W / (m.K) 

b) Especificações do ensaio de condutividade térmica com o KD2 PRO 

As amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de condutividade térmica 

na faixa de temperatura de 10º C à 45º C com incrementos de temperatura de + 5º C. 

As leituras foram realizadas no interior da câmara de pequenas amostras do acessório 

SSA do reômetro modelo DV - III ULTRA de acordo com os parâmetros descritos na 

tabela 11: 

Tabela 11 – Parâmetros utilizados no KD2 PRO 

Tempo entre cada leitura (minutos) 15 

Sonda KS-1 

Tempo de leitura (minutos) 1 

Número de leituras em cada temperatura 5 

Modo de potência Low Power Mode (LPM) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com o manual do fabricante do equipamento, as medições 

realizadas a partir de 50° C são afetadas pela convecção livre que ocorre devido à 

baixa viscosidade do fluido a ser ensaiado, afetando diretamente na qualidade na 

medição. 

c) Verificação da calibração do KD2 PRO 

Antes da realização dos ensaios, o condutivímetro KD2 PRO era submetido a 

verificação da sua calibração a partir da aferição da condutividade térmica com um 

fluido padrão com características conhecidas. 
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3.2.5.3 Viscosidade dinâmica 

Os ensaios de viscosidade dinâmica foram realizados no reômetro modelo DV 

- III ULTRA em conjunto com o banho térmico modelo TC-550 que estavam acoplados 

ao acessório adaptador de pequenas amostras (Small Sample Adapter - SSA) que 

permite a realização dos ensaios de viscosidade dinâmica com amostras de volume 

6,7 mL, todos da marca Brookfield Engineering Labs e a um computador com o 

software Rheocalc. Este conjunto de equipamentos pertence ao Laboratório de 

Energia da UFRN. 

a) Especificações de exatidão do reômetro modelo DV - III ULTRA 

• Exatidão da viscosidade: ±1,0 % do fundo de escala para um sensor 

de cisalhamento (SDC) específico a uma velocidade determinada.  

• Exatidão na temperatura: ±1,0ºC do fundo de escala 

• Exatidão no torque: ±1,0 % do fundo de escala 

b) Especificações do ensaio de viscosidade dinâmica no reômetro modelo DV - 

III ULTRA 

As amostras do lubrificante base L000 e dos nanolubrificantes híbridos 

NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de viscosidade 

dinâmica na faixa de temperatura de 20º C à 80º C com incrementos de temperatura 

de + 5º C parametrizado na velocidade de 35 rotações por minuto (RPM), sendo 

utilizado o sensor de cisalhamento, spindle, modelo SC4-18 para leitura na câmara de 

pequenas amostras.  

c) Programação do ensaio de viscosidade no software Rheocalc 

A parametrização do ensaio foi realizada com auxílio do software Rheocalc 

versão 3.3, onde foi criada uma programação para o desenvolvimento do ensaio de 

forma automatizada, (ANEXO 1 – Detalhamento da programação desenvolvida para 

realização do ensaio de viscosidade dinâmica e tensão de cisalhamento no reômetro 

Brookfield DV-III ULTRA através do software Rheocalc), de maneira que fosse 

possível a reprodução idêntica do desenvolvimento do ensaio a todas as amostras de 

lubrificantes com os mesmos parâmetros.  
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Antes do início de cada ensaio, conforme orientações do manual do 

fabricante, é realizada a auto verificação do reômetro a partir da função “autozero”, 

que realiza a auto calibração e verificação dos parâmetros do equipamento. 

Ao concluir o ensaio programado, o software fornece um relatório com as 

leituras realizadas durante o desenvolvimento do ensaio contendo as variáveis: 

viscosidade dinâmica, velocidade, torque da mola, tensão de cisalhamento, taxa de 

cisalhamento, temperatura da câmara de amostras, temperatura do banho térmico, 

intervalo de tempo entre os registros, tipo de spindle, modelo, identificação, data e 

hora. 

Para cada ponto de leitura, foram coletadas cinco leituras para uma maior 

qualidade dos dados coletados. 

3.2.5.4 Tensão de cisalhamento 
Os ensaios de tensão de cisalhamento foram realizados no mesmo conjunto 

de equipamentos utilizados para realização do ensaio de viscosidade dinâmica, que 

foi descrito no item 3.2.5.3.  

a) Especificações do ensaio de tensão de cisalhamento no reômetro modelo DV 

- III ULTRA 

As amostras do lubrificante base L000 e dos nanolubrificantes híbridos 

NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de taxa de 

cisalhamento faixa de temperatura de 20º C à 80º C com incrementos de temperatura 

de + 5º C parametrizado na velocidade de 35 rotações por minuto (RPM), sendo 

utilizado o sensor de cisalhamento, spindle, modelo SC4-18 para leitura na câmara de 

pequenas amostras. 

b) Programação do ensaio de tensão de cisalhamento no software Rheocalc 

Assim como no ensaio de viscosidade dinâmica, a parametrização deste 

ensaio foi realizada com auxílio do software Rheocalc versão 3.3, onde foi criada uma 

programação para o desenvolvimento do ensaio de forma automatizada (ANEXO 1 – 

Detalhamento da programação desenvolvida para realização do ensaio de 

viscosidade dinâmica e tensão de cisalhamento no reômetro Brookfield DV-III ULTRA 

através do software Rheocalc), de maneira que fosse possível a reprodução idêntica 
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do desenvolvimento do ensaio a todas as amostras de fluidos com os mesmos 

parâmetros.  

Para cada ponto de leitura, foram coletadas cinco leituras para uma maior 

qualidade dos dados coletados.  

3.2.5.5 Taxa de deformação 
Os ensaios de taxa de deformação foram realizados no mesmo conjunto de 

equipamentos utilizados para realização do ensaio de viscosidade dinâmica e tensão 

de cisalhamento, que foi descrito no item 3.2.5.3.  

a) Especificações do ensaio de taxa de deformação no reômetro modelo DV - III 

ULTRA 

As amostras do lubrificante base L000 e dos nanolubrificantes híbridos 

NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas aos ensaios de taxa de 

deformação na faixa de velocidade 0 a 50 RPM com incrementos de velocidade de + 

5 RPM parametrizado na temperatura de 25º C, sendo utilizado o sensor de 

cisalhamento, spindle, modelo SC4-18 para leitura na câmara de pequenas amostras. 

b) Programação do ensaio de taxa de deformação no software Rheocalc 

Assim como no ensaio de viscosidade dinâmica, a parametrização deste 

ensaio foi realizada com auxílio do software Rheocalc versão 3.3, onde foi criada uma 

programação para o desenvolvimento do ensaio de forma automatizada (ANEXO 2 – 

Detalhamento da programação desenvolvida para realização do ensaio de taxa de 

deformação no reômetro Brookfield DV-III ULTRA através do software Rheocalc) de 

maneira que fosse possível a reprodução idêntica do desenvolvimento do ensaio a 

todas as amostras de fluidos com os mesmos parâmetros.  

3.2.6 Desempenho tribológico  

A avaliação do desempenho tribológico dos NLHs consiste em verificar os 

efeitos da adição das NPs ao fluido base, sendo realizado o ensaio de lubricidade no 

HFRR, onde os resultados destes ensaios são avaliados em comparação aos 

resultados obtidos com o fluido base puro. 
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3.2.6.1 Acabamento superficial dos pares tribológicos 

O ensaio de HFRR utiliza o par tribológico esfera e disco plano (diâmetro 9,75 

mm), sendo o disco plano usinado em torno mecânico no Laboratório de Manufatura 

(LABMAN) da UFRN, já as esferas foram adquiridas no mercado local, de acordo com 

as características do equipamento.  

Antes de submeter os pares tribológicos ao ensaio de HFRR, os mesmos 

passaram por um processo de acabamento da superfície que consiste nas etapas de 

lixamento e polimento da superfície, sendo em seguida inspecionada a rugosidade 

obtida após essa preparação com o uso do rugosimetro digital e finalizada com a 

limpeza da superfície. 

a) Lixamento 

Devido ao grau de qualidade requerida na superfície a serem submetidas aos 

ensaios, os pares tribológicos foram submetidos ao lixamento manual úmido para 

obter as características especificadas por norma. As lixas utilizadas nessa etapa foram 

lixas d’água com as granulometrias: #100, #220, #400, #600 e #1200.  

A técnica de lixamento manual úmido consiste em se lixar a amostra 

sucessivamente com lixas d’água de granulometria cada vez menor, mudando-se de 

direção (90°) em cada lixa subsequente até desaparecerem os traços da lixa anterior. 

O lixamento manual úmido das superfícies dos elementos tribológicos ocorreram com 

o auxílio de uma lixadeira modelo ALM-04 da marca Arotec que pertence ao 

Laboratório de Caracterização de Materiais da UFRN. O lixamento ocorreu com a 

aplicação de um gradiente de granulometria de lixas, iniciando com a lixa #100 até a 

lixa #1200, passando pelas lixas #220, #400, #600. 

b) Polimento 

Após a etapa de lixamento, visando obter um acabamento superficial polido 

e isento de marcas, os elementos tribológicos foram submetidos ao processo de 

polimento com auxílio de uma politriz modelo Aropol 2V da marca Arotec 

pertencente ao Laboratório de Caracterização de Materiais da UFRN. 

O polimento foi realizado com o uso de um pano e solução aquosa com 

partículas de alumina nos diâmetros de 1 µm e 0,3 µm. 
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c) Rugosidade 

Após as etapas de lixamento e polimento, foi verificada a rugosidade das 

superfícies com auxílio do rugosimetro digital modelo Surtronic S116 da marca Taylor 

Hobson pertencente ao laboratório de energia da UFRN. 

A parametrização aplicada para a realização da verificação da rugosidade das 

superfícies dos pares tribológicos são apresentados na tabela 12: 

Tabela 12 – Parâmetros operacionais aplicados ao ensaio de rugosidade das superfícies 

dos pares tribológicos 

λc Cut-off (mm) 0,80 

N 5 

Length (λc x N) 4 

Range (µm) 200 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Todas as amostras foram submetidas a cinco repetições do ensaio em cada 

quadrante para possibilitar uma varredura mais confiável de sua superfície. 

d) Limpeza da superfície 

Após as etapas de lixamento, polimento e verificação da rugosidade, foi 

realizada a limpeza das superfícies dos pares tribológicos, sendo estes colocados 

num béquer com acetona por 10 minutos em banho ultrassônico, logo em seguida foi 

realizada a secagem com jato de ar quente, estando os mesmos prontos para serem 

utilizados no ensaio tribológico. 

3.2.6.2 HFRR 
O desempenho dos fluidos foi obtido através da realização de ensaios no 

HFRR, com as amostras de óleo POE de referência e de todos os NLHs, sendo 

ensaiados no tribômetro HFRR da marca PCS Instruments, pertencente ao 

Laboratório do Grupo de Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural da UFRN. 
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O ensaio de HFRR foi desenvolvido segundo as condições apresentadas na 

tabela 13: 

Tabela 13 – Condições de ensaio HFRR 

Volume do fluido (mL) 2 

Comprimento do golpe (mm) 1 

Frequência (Hz) 20 

Temperatura do Fluido (°C) 50 

Umidade Relativa (%) 30 < UR < 85 

Carga aplicada (g) 1000 

Duração do ensaio (min) 60 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os pares tribológicos utilizados nos ensaios de HFRR foram esferas (6,00 mm 

de diâmetro) que foram adquiridas no mercado local, já atendendo ao padrão 

normativo e disco plano (diâmetro 9,75 mm e espessura 2,95 mm) que foram usinados 

em aço AISI 52100. A figura 16 apresenta as características geométricas do par 

tribológico utilizado nos ensaios: 

Figura 16 – Características geométricas do par tribológico do ensaio de HFRR  

Fonte: Elaborada pelo autor 

A composição química do aço AISI 52100 que foi utilizado na usinagem dos 

pares tribológicos, está de acordo com a norma ASTM 295-2014, sendo o aço 52100 

um aço de elevado teor de carbono com composição: C (0,93~1,05)%; Mn 

(0,25~0,45)%; P (máx. 0,025)%; S (máx. 0,015)%; Si (0,15~0,35)%; Cr (1,35~1,60)%; 

Ni (máx. 0,25)%; Mo (máx. 0,10)%; Cu (máx. 0,30)%; O (máx. 0,0015)%; Al (máx. 

0,05)%.  
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4 Resultados e Discussões 

Este capítulo tem por finalidade a apresentação dos resultados alcançados 

através da realização dos ensaios experimentais propostos, sendo realizada uma 

análise crítica para discussão dos resultados obtidos. 

4.1 Ensaios preliminares 

Antes de se chegar à escolha das NPs de alumina e de grafite para seguir no 

desenvolvimento da pesquisa, alguns outros materiais foram analisados, mas não 

progrediram na pesquisa por apresentar a ocorrência de precipitação acelerada, 

formação de grandes blocos de aglomerados e/ou baixo potencial Zeta quando 

dispersas no fluido base, sendo elas: NPs de prata (Ag) e NPs de óxido de nióbio 

(CuNb2O6) dopado com 5% de cobre por via úmida. 

4.1.1 NPs de prata 

As NP de Ag pura foram processadas através do método de moagem de alta 

energia em moinho planetário de alta energia a partir de micro pó de prata, que se 

mostrou eficaz na redução do tamanho da partícula, reduzindo da escada micro para 

a escala nano, entretanto as NPs de Ag se uniram formando blocos de aglomerados 

que não se obteve sucesso na fragmentação no processo de ultrasonicação, 

ocasionando a precipitação acelerada dessas NPs e que foram confirmados através 

do ensaio de inspeção visual juntamente com o resultado do ensaio de tamanho de 

partícula que mede o diâmetro efetivo das partículas dispersas no fluido base. A figura 

17 apresenta a ocorrência de aglomerados que pode ser observado através da 

imagem do MEV: 
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Figura 17 – Imagem obtida através do ensaio de MEV confirmando a ocorrência de 

aglomerados das NPs de Ag. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Como pode ser observado na imagem obtida através do ensaio de MEV, é 

possível identificar a ocorrência de aglomeração das NPs de Ag, sendo confirmado 

pelo ensaio de Particle Sizing que indicou o tamanho médio de 2.051 nm das 

partículas em suspensão (ANEXO 3 – Particle Sizing das NP presente na amostra de 

NL aditivado com NPs de Ag na concentração de 1,0 g/L), tamanho bem maior que o 

tamanho observado no ensaio de MEV.  

4.1.2 NPs óxido de nióbio dopado com cobre 

As NPs de CuNb2O6 obtida a partir da pesquisa de doutorado intitulada de 

Estudo de métodos de dopagem para obtenção e caracterização de óxido de nióbio e 

carbeto de nióbio com cobre e sua aplicação em compósitos sinterizados (Cu-NbC) da 

Dra. Maria Veronilda Macedo Souto, foram adicionadas ao fluido base para o preparo 

de NLH nas concentrações de 0,10 a 2,00 g/L de acordo com a tabela 14: 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Tabela 14 – Composição das amostras de nanolubrificantes híbridos 

Amostra 

Massa de NP 

de CuNb2O6  

(g) 

Volume de 

óleo POE 

ISO VG 32 

(mL) 

Concentração de NPs de 

CuNb2O6 dissolvidas no óleo 

POE ISO VG 32 

(g/L) 

L000 0,00 

100 

0,00 

NLH010 0,10 0,10 

NLH033 0,33 0,33 

NLH050 0,50 0,50 

NLH100 1,00 1,00 

NLH200 2,00 2,00 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A figura 18 apresenta o aspecto visual da estabilidade das amostras de NLHs 

com NPs com CuNb2O6 logo após a preparação (a) e 3 dias após a preparação (b): 

Figura 18 – Aspecto visual da estabilidade das amostras de NLHs com NPs de CuNb2O6. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Logo após o preparo, os NLHs apresentaram um aspecto visual que pudesse 

indicar uma boa homogeneidade das NPs no fluido base, mas que não foi confirmada 

com o passar de poucos dias, haja vista a ocorrência de sedimentação das NPs.  
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Os resultados de potencial Zeta para as amostras de NLHs com NPs de 

CuNb2O6 estão resumidos na tabela 15:  

Tabela 15 – Potencial Zeta das amostras de NLHs Composição das amostras de 

nanolubrificantes híbridos 

Amostra Potencial Zeta (mV) 

NLH010 -0,266 +/- 0,379 

NLH033 0,133 +/- 0,438 

NLH050 -0,100 +/- 0,345 

NLH100 -0,378 +/- 0,536 

NLH200 -0,304 +/- 0,533 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Analisando os resultados obtidos nos ensaios de potencial Zeta das amostras 

de NLH com NP de CuNb2O6, os valores medidos estão fora da faixa indicada para 

uma boa estabilidade, que são valores inferiores a -30 mV ou superiores a 30 mV, 

indicando assim uma baixa estabilidade dos NFH.  

4.2 Análise da estabilidade dos nanolubrificantes  

A estabilidade dos nanofluidos preparados neste trabalho foram analisados 

por inspeção visual e análise química, tais como tamanho de partícula, potencial Zeta 

e pH.  

4.2.1 Inspeção visual 

O ensaio de inspeção visual para verificação da ocorrência de aglomerações 

e/ou decantações nas amostras de nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, 

NLH100 e NLH200 foi realizado a partir da observação visual periódica das amostras 

em repouso. A figura 19 apresenta as amostras de NLHs após 40 dias em repouso 

nos tubos de ensaio: 
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Figura 19 – Inspeção visual com amostras de NLHs após 40 dias em repouso em tubos de 

ensaio 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As amostras NLHs recém preparadas aparentaram boa estabilidade das 

nanopartículas em suspenção, sem a ocorrência de aglomerados e/ou decantação, 

indicando uma boa homogeneidade da suspensão das nanopartículas adicionadas ao 

fluido base. A partir do décimo dia de observação das amostras em repouso, foi 

observado que a amostra NLH200 passou a apresentar a formação de aglomerados 

e decantação, enquanto as demais amostras permaneceram inalteradas. Após o 

vigésimo dia de observação a amostra NLH200 apresentava avançado estágio de 

formação de aglomerados e decantação, enquanto que as amostras NLH010 e 

NLH100 passaram a apresentar formação de aglomerados e decantação, entretanto 

a amostra NLH050 ainda permanecia inalterada com boa aparência da sua 

homogeneidade. Transcorridos 30 dias em observação do repouso das amostras, as 

amostras NLH010 e NLH100, assim como a amostra NLH200, também passaram a 

apresentar avançado estágio de formação de aglomerados e decantação, enquanto 

que a amostra NLH050 somente a partir deste período, foi que começou a apresentar 

a ocorrência de formação de aglomerados e decantação. Passados 40 dias de 

observação das amostras em repouso, a amostra NLH050 não apresentou evolução 

na formação de aglomerados assim como o também não foi observado o aumento na 

decantação. 
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Pode ser observado que a partir da realização de agitação dos recipientes das 

amostras de nanolubrificantes híbridos, a parcela aglomerada que decantou, retorna 

ao estágio anterior. 

4.2.2 Tamanho de partícula 

O ensaio de tamanho de partícula foi utilizado para determinação do tamanho 

das partículas aglomeradas, através do diâmetro efetivo das amostras de 

nanolubrificantes híbridos.  

A tabela 16 apresenta os valores obtidos a partir do ensaio de tamanho de 

partícula, que indica o tamanho das partículas aglomeradas, através do diâmetro 

efetivo das amostras de nanolubrificantes híbridos: 

Tabela 16 – Diâmetro efetivo das partículas suspensas nas amostras ensaiadas 

Amostra Diâmetro efetivo (nm) 

NLH010 87,4 +/- 4,9 

NLH050 38,3 +/- 2,8 

NLH100 467,8 +/- 8,7 

NLH200 114,7 +/- 4,1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio revelou que das amostras de nanolubrificantes híbridos 

analisados que apresentaram maiores valores para o diâmetro efetivo tendem a se 

aglomerar, indicando uma característica de instabilidade.  

4.2.3 Potencial Zeta 

O ensaio de potencial Zeta foi utilizado para determinação da força de 

interação repulsiva entre as partículas dispersas na amostra e tem forte dependência 

das cargas das NPs, dos íons e do fluido base.  

A tabela 17 apresenta os valores obtidos a partir do ensaio de potencial Zeta, 

que indica a força de interação repulsiva entre as partículas dispersas na amostra 

ensaiadas: 
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Tabela 17 – Potencial Zeta das amostras ensaiadas 

Amostra Potencial Zeta (mV) 

NLH010 -59,7 +/- 27,5 

NLH050 -47,8 +/- 64,1 

NLH100 -29,52 +/- 31,93 

NLH200 -31,66 +/- 35,45 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio revelou que as amostras NLH010 com um potencial Zeta de -59,7 

mV foi à amostra que apresentou em módulo o maior potencial Zeta, resultando numa 

maior interação repulsiva entre as partículas, ou seja, maior estabilidade das 

nanopartículas dispersas na amostra, seguida pelas amostras NLH050 e NLH200. 

Enquanto que a amostra NLH100 apresentou potencial Zeta fora da faixa de 

estabilidade. 

4.2.4 Potencial hidrogeniônico (pH) 

O ensaio para determinação do potencial hidrogeniônico (pH) foi utilizado por 

se tratar de uma variável que está associada a estabilidade das amostras. 

A tabela 18 apresenta os valores obtidos no ensaio de do potencial 

hidrogeniônico nas amostras ensaiadas: 

Tabela 18 – Potencial hidrogeniônico das amostras ensaiadas 

Amostra pH 

NLH010 3,92 

NLH050 3,41 

NLH100 3,44 

NLH200 3,74 

L000 5,69 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio revelou que as amostras de nanolubrificantes híbridos 

apresentaram valores de potencial hidrogeniônico inferior ao do óleo puro e dentro do 

intervalo indicativo de estabilidade das amostras. Entretanto, enquanto o óleo puro 

apresentada um pH neutro, as amostras de nanolubrificantes híbridos apresentaram 

um pH ácido. 
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4.3 Caracterização morfológica  

OS ensaios de microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo Field Emission 

Gun (MEV-FEG), difração de raio-x (DRX) e tamanho de partícula foram utilizados 

para determinar a morfologia das amostras de pó de grafite, nanopartículas de alumina 

e nanopartículas de grafite. 

a) Pó de grafite 

O pó de grafite foi submetido ao ensaio de MEV para verificação do tamanho 

médio das partículas. A figura 20 apresenta o registro das partículas em sua forma 

original no ensaio de MEV numa ampliação de 300 vezes: 

Figura 20 – Registro do pó de grafite no ensaio de MEV com ampliação de 300 vezes  

Fonte: Elaborado pelo autor 

O tamanho médio das partículas de pó de grafite a partir das dimensões 

obtidas no ensaio de MEV estão variam entre 53 µm e 189 µm. Para complementar 

a verificação do tamanho das partículas, foi realizado o ensaio de tamanho de 

partícula para mensuração do tamanho das partículas. A figura 21 apresenta o 

gráfico obtido a partir do ensaio de tamanho de partícula no software do equipamento 

Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus e a tabela 19 apresenta a menor espessura 

encontrada em cada leitura realizada: 
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Figura 21 – Gráfico obtido a partir do ensaio de tamanho de partícula  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 19 – Menor espessura encontrada em cada leitura no ensaio de tamanho de 

partícula 

Leitura Menor espessura encontrada (nm)  

1 231,4 

2 270,8 

3 235,8 

4 192,2 

5 285,5 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com o gráfico obtido pelo ensaio de tamanho de partícula, a 

escala micrométrica é a escala predominantemente observada das partículas de pó 

de grafite em sua forma original. 

Além da imagem com ampliação de 300 vezes, também foi coletada outra 

imagem com ampliação de 1000 vezes para análise. A figura 22 apresenta o registro 

das partículas em sua forma original no ensaio de MEV numa ampliação de 1000 

vezes: 

 



72 
 

Figura 22 – Registro do pó de grafite no ensaio de MEV com ampliação de 1000 vezes  

Fonte: Elaborada pelo autor 

A partir da imagem obtida com ampliação de 1000 vezes, foi possível 

identificar que as partículas do pó de grafite se apresentam em forma de lamelas 

sobrepostas umas sobre as outras e em forma de lamelas. 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

Crystallographica Search-Match (CSM) que numa análise por semelhança revelou 

que as cartas que representam os constituintes do pó de grafite são as cartas 

padrões: Grafite (12-212) e dióxido de silício (77-1060). A figura 23 apresenta o 

difratograma obtido a partir dos dados coletados no ensaio de DRX e a tabela 20 

apresenta os dados obtidos das cartas padrões do pó de grafite no CSM: 

Figura 23 – Difratograma a partir dos dados obtidos no ensaio de DRX 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 20 – Dados obtidos das cartas padrões do pó de grafite no CSM 

Nome do 

material 

Carta padrão 

no CSM 

Fórmula 

molecular 

Classificação Sistema 

Cristalino 

Carbono 

grafite 

12-212 C Mineral 

inorgânico 

Hexagonal 

Dióxido de 

silício 

77-1060 SiO2 Liga inorgânica Triclínico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

b) Nanopartícula de alumina 

As nanopartículas de alumina foram submetidas ao ensaio de MEV-FEG 

para verificação do tamanho informado pelo fornecedor, que é de até 50 nm. A figura 

24 apresenta o registro das nanopartículas no ensaio de MEV-FEG numa ampliação 

de 100 vezes: 

Figura 24 – Registro das nanopartículas de alumina no ensaio de MEV-FEG com ampliação 

de 100 vezes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da imagem obtida com ampliação de 100 vezes, foi possível identificar 

que as nanopartículas de alumina se apresentam em forma esférica irregular com 

tamanhos variados. 
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Além da imagem com ampliação de 100 vezes, também foi coletada outra 

imagem com ampliação de 50.000 vezes para verificação do tamanho informado 

pelo fornecedor, que é de até 50 nm. A figura 25 apresenta o registro das 

nanopartículas de alumina no ensaio de MEV-FEG numa ampliação de 50.000 

vezes: 

Figura 25 – Registro das nanopartículas de alumina no ensaio de MEV-FEG com ampliação 

de 50.000 vezes 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Os tamanhos verificados das nanopartículas de alumina variam até 50 nm, 

conforme especificado pelo fornecedor. Para complementar a verificação do 

tamanho das partículas, foi realizado o ensaio de tamanho de partícula para 

mensuração do tamanho das nanopartículas. A figura 26 apresenta o gráfico obtido 

a partir do ensaio de tamanho de partícula no software do equipamento Zeta 

Potential Analyzer – Zeta Plus e a tabela 21 apresenta o menor diâmetro encontrado 

em cada leitura realizada: 
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Figura 26 – Gráfico obtido a partir do ensaio de tamanho de partícula 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 21 – Menor diâmetro encontrado em cada leitura no ensaio de tamanho de partícula 

Leitura Menor diâmetro encontrado (nm)  

1 77,1 

2 55,2 

3 24,0 

4 40,3 

5 275,2 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com o gráfico obtido pelo ensaio de tamanho de partícula, nas 

leituras realizadas foram identificas nanopartículas com diâmetro de até 50 nm, mas 

também foram identificados diâmetros superiores a 50 nm, o que indica a formação 

de aglomerados, como pode ser evidenciado na imagem de MEV-FEG. 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

CSM que numa análise por semelhança revelou que a carta padrão do óxido de 

alumínio (9-440) que representa o constituinte das nanopartículas de alumina. A 

figura 27 apresenta o difratograma obtido a partir dos dados coletados no ensaio de 

DRX e a tabela 22 apresenta os dados obtidos da carta padrão das NPs de alumina 

no CSM: 
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Figura 27 – Difratograma a partir dos dados obtidos no ensaio de DRX 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 22 – Dados obtidos da carta padrão das nanopartículas de alumina no CSM 

Nome do 

material 

Carta padrão 

no CSM 

Fórmula 

molecular 

Classificação Sistema 

Cristalino 

Óxido de 

alumínio 

9-440 Al2O3 Liga inorgânica Monoclínico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

c) Nanopartículas de grafite 

As nanopartículas de grafite foram submetidas ao ensaio de MEV-FEG para 

verificação do tamanho de partícula obtido após o processamento no moinho 

planetário de alta energia. A figura 28 apresenta o registro das nanopartículas no 

ensaio de MEV-FEG numa ampliação de 200 vezes: 

Figura 28 – Registro das nanopartículas de grafite no ensaio de MEV-FEG com ampliação 

de 200 vezes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir das imagens obtidas no ensaio de MEV-FEG pode ser observado 

que as nanopartículas de grafite se apresentam na forma de lamelas com dimensões 

bastante variadas. Para complementar a verificação do tamanho das partículas, foi 

realizado o ensaio de tamanho de partícula para mensuração do tamanho das 

partículas. A figura 29 apresenta o gráfico obtido a partir do ensaio de tamanho de 

partícula no software do equipamento Zeta Potential Analyzer – Zeta Plus e a tabela 

23 apresenta a menor espessura encontrada em cada leitura realizada: 

Figura 29 – Gráfico obtido a partir do ensaio de tamanho de partícula  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 23 – Menor espessura encontrada em cada leitura no ensaio de tamanho de 

partícula 

Leitura Menor espessura encontrada (nm)  

1 13,8 

2 2,7 

3 10,3 

4 7,8 

5 10,7 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com o gráfico obtido pelo ensaio de tamanho de partícula, nas 

leituras realizadas foram identificas nanopartículas com espessura de 2,7 nm, sendo 

a dimensão observada para a espessura das lamelas de grafite. As leituras que 

variaram até 13,8 nm, indicam a ocorrência de sobreposição das lamelas.  

Além da imagem com ampliação de 200 vezes, também foi coletada outra 

imagem com ampliação de 130.000 vezes para verificação do tamanho e da forma 
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das nanopartículas. A figura 30 apresenta o registro das nanopartículas de grafite no 

ensaio de MEV-FEG numa ampliação de130.000 vezes: 

Figura 30 – Registro das nanopartículas de grafite no ensaio de MEV-FEG com ampliação 

de 130.000 vezes 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A partir da imagem obtida com ampliação de 130.000 vezes, foi possível 

identificar que as nanopartículas de grafite se apresentam em forma de lamelas 

sobrepostas umas sobre as outras e em forma de lamelas isoladas. 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

CSM que numa análise por semelhança revelou que as cartas que representam os 

constituintes das nanopartículas de grafite são as cartas padrões: grafite (12-212) 

e dióxido de silício (77-1060). A figura 31 apresenta o difratograma obtido a partir 

dos dados coletados no ensaio de DRX e a tabela 24 apresenta os dados obtidos 

das cartas padrões das NPs grafite no CSM: 

Figura 31 – Difratograma a partir dos dados obtidos no ensaio de DRX 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 24 – Dados obtidos das cartas padrões do pó de grafite no CSM 

Nome do 

material 

Carta padrão 

no CSM 

Fórmula 

molecular 

Classificação Sistema 

Cristalino 

Carbono 

grafite 

12-212 C Mineral 

inorgânico 

Hexagonal 

Dióxido de 

silício 

77-1060 SiO2 Liga inorgânica Triclínico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.4 Composição química 

O ensaio de espectrometria dispersiva de raios-x (EDX), espectrometria de 

fluorescência de raios-x (FRX) e difração de raios-x (DRX) foram utilizados para 

determinar a caracterização química das amostras de pó de grafite, nanopartículas de 

alumina e nanopartículas de grafite. 

a) Pó de grafite 

O pó de grafite foi submetido ao ensaio de EDX para verificação da 

composição química. A figura 32 apresenta o resultado do ensaio de EDX que 

analisa a composição química superficial das partículas do pó de grafite: 

Figura 32 – Resultado do ensaio de EDX  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na amostra analisada no ensaio de EDX, foi identificada a presença dos 

elementos químicos carbono (raio atômico 67 pm), silício (raio atômico 111 pm), 

alumínio (raio atômico 118 pm), ferro (raio atômico 156 pm), magnésio (raio atômico 

145 pm) e cálcio (raio atômico 194 pm). Devendo se ter atenção de que o ensaio de 

EDX realizado apresenta algumas limitações técnicas, podendo apresentar algumas 

variações com relação aos percentuais de cada componente da amostra, pois o 

ensaio não consegue diferenciar os elementos químicos com tamanho atômico 

semelhantes. Diante disto, devido à semelhança do tamanho atômico entre o silício e 

o alumínio, este último será considerado como sendo o elemento químico silício.  

A tabela 25 apresenta o resumo da composição química superficial das 

partículas do pó de grafite que foi submetido ao ensaio de EDX. 

Tabela 25 – Resultado do ensaio de EDX obtido para a amostra de pó de grafite 

Elemento químico Percentual na amostra (%) 

Carbono 96,8 

Silício 2,4 

Impurezas 0,8 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para complementação e maior detalhamento da composição química da 

amostra de pó de grafite, esta foi submetida ao ensaio de FRX que revelou a 

presença de manganês (Mn), enxofre (S), érbio (Er), cobre (Cu), selênio (Se), cálcio 

(Ca), vanádio (V), cromo (Cr) e potássio (K) que não foram identificados no ensaio 

de EDX e estão inseridos na parcela de impurezas. Deve-se atentar para o fato do 

ensaio de FRX somente conseguir captar os elementos químicos a partir do 

elemento químico sódio (Na). 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

Crystallographica Search-Match (CSM) que numa análise por semelhança revelou 

que as cartas que representam os constituintes do pó de grafite são as cartas 

padrões: Grafite (12-212) e dióxido de silício (77-1060). Sendo evidenciado o que 

consta na FISQP fornecida pelo fabricante do produto, que no pó de grafite há uma 

pequena porcentagem de dióxido de silício (SiO2) na sua composição. 

Além do próprio carbono, os ensaios revelaram que grafite utilizado 

continha cerca de 3,2 % de impurezas em sua composição química.  
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b) Nanopartícula de alumina 

As nanopartículas de alumina foram submetidas ao ensaio de EDX para 

verificação da composição química. A figura 33 apresenta o resultado do ensaio de 

EDX que analisa a composição química superficial das nanopartículas de alumina: 

Figura 33 – Resultado do ensaio de EDX  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na amostra analisada no ensaio de EDX, foi identificada a presença dos 

elementos químicos alumínio e oxigênio. A identificação apenas de alumínio e 

oxigênio na composição das amostras de nanopartículas de alumina evidência a 

pureza do produto obtido.  

A tabela 26 apresenta o resultado do ensaio de EDX obtido para a amostra 

de nanopartículas de alumina: 

Tabela 26 – Resultado do ensaio de EDX obtido para a amostra de nanopartícula de 

alumina 

Elemento químico Percentual na amostra (%) 

Alumínio 67,05 

Oxigênio 32,90 

Impurezas 0,05 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para complementação e maior detalhamento da composição química da 

amostra de nanopartículas de grafite, esta foi submetida ao ensaio de FRX que 

revelou a presença de zircônio (Zr), cobre (Cu), fósforo (P), enxofre (S) e potássio 

(K) que não foram identificados no ensaio de EDX e compõem uma pequena 

parcela de impurezas. Deve-se atentar para o fato do ensaio de FRX somente 

conseguir captar os elementos químicos a partir do elemento químico sódio (Na). 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

Crystallographica Search-Match (CSM) que numa análise por semelhança revelou 

que a carta que representa os constituintes das nanopartículas de alumina é a carta 

padrão do óxido de alumínio (9-440). Sendo evidenciado o que consta no rótulo do 

produto. 

c) Nanopartícula de grafite 

As nanopartículas de grafite foram submetidas ao ensaio de EDX para 

verificação da composição química. A figura 34 apresenta o resultado do ensaio de 

EDX que analisa a composição química superficial das nanopartículas de grafite: 

Figura 34 – Resultado do ensaio de EDX  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na amostra analisada no ensaio de EDX, foi identificada a presença dos 

elementos químicos carbono (raio atômico 67 pm), silício (raio atômico 111 pm), 

alumínio (raio atômico 118 pm) e impurezas. Devendo se ter atenção de que o ensaio 

de EDX realizado apresenta algumas limitações técnicas, podendo apresentar 

algumas variações com relação aos percentuais de cada componente da amostra, 

pois o ensaio não consegue diferenciar os elementos químicos com tamanho atômico 

semelhantes. Diante disto, devido à semelhança do tamanho atômico entre o silício e 

o alumínio, este último será considerado como sendo o elemento químico silício.  

A tabela 27 apresenta o resultado do ensaio de EDX obtido para a amostra 

de nanopartículas de grafite: 

Tabela 27 – Resultado do ensaio de EDX obtido para a amostra de nanopartícula de grafite 

Elemento químico Percentual na amostra (%) 

Carbono 97,0 

Silício 2,4 

Impurezas 0,6 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para complementação e maior detalhamento da composição química da 

amostra de nanopartículas de grafite, esta foi submetida ao ensaio de FRX que 

revelou a presença de ferro (Fe), enxofre (S), tungstênio (W), manganês (Mn), cromo 

(Cr), titânio (Ti), cálcio (Ca), vanádio (V), cobre (Cu), níquel (Ni) e potássio (K) que 

não foram identificados no ensaio de EDX e compõem a pequena parcela de 

impurezas. Deve-se atentar para o fato do ensaio de FRX somente conseguir captar 

os elementos químicos a partir do elemento químico sódio (Na). 

A análise dos dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no software 

Crystallographica Search-Match (CSM) que numa análise por semelhança revelou 

que as cartas que representam os constituintes do pó de grafite são as cartas 

padrões: Grafite (12-212) e dióxido de silício (77-1060). Sendo evidenciado o que 

consta na FISQP do produto, que no pó de grafite há uma pequena porcentagem 

de dióxido de silício (SiO2) na sua composição. 

Após o processo de moagem do grafite, os ensaios revelaram que o mesmo 

continha cerca de 3,0 % de impurezas em sua composição química.  
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4.5 Comportamento termo-reológico 

Os ensaios de densidade, condutividade térmica, viscosidade dinâmica, 

tensão de cisalhamento e taxa de deformação foram utilizados para avaliação do 

comportamento termo-reológico das amostras de óleo POE L000 e dos 

nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200, sendo 

apresentados a seguir os resultados: 

4.5.1 Densidade 

O ensaio para determinação da densidade foi utilizado por se tratar de uma 

variável que é alterada em virtude do incremento de massa de nanopartículas ao 

lubrificante base, devendo ser monitorada a alteração dessa característica nas 

amostras dos nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200. A 

figura 35 apresenta o gráfico com a plotagem dos valores obtidos no ensaio densidade 

das amostras ensaiadas: 

Figura 35 – Gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no ensaio de densidade  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio revelou que a adição das NPs de alumina e grafite na razão de 

50/50 e nas concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 2,0 g/L, ocasionou variação da 

densidade das amostras em relação ao óleo puro, aumentando com o aumento da 

concentração dos NLHs. O aumento da temperatura ocasionou a redução da 

densidade. Os valores encontrados estão variando fora da faixa de incerteza do 

equipamento, que é de ± 5 x 10-5 g / cm3. 
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4.5.2 Condutividade térmica 

As amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de condutividade térmica. 

A metodologia empregada no ensaio mostrou-se eficiente ao possibilitar a 

reprodução do ensaio de maneira idêntica para todas as amostras analisadas com os 

mesmos parâmetros. 

Antes da realização dos ensaios, o condutivímetro KD2 PRO era submetido a 

verificação da sua calibração a partir da aferição da condutividade térmica com um 

fluido padrão com condutividade térmica e características conhecidas. O resultado 

obtido indica que o equipamento está calibrado. 

A figura 36, apresenta o gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no 

ensaio de condutividade térmica em função da temperatura das amostras do óleo 

POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200: 

Figura 36 – Gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no ensaio de condutividade térmica  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio revelou que a adição das NPs de alumina e grafite na razão de 

50/50 e nas concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 2,0 g/L, não ocasionou variação 

significativa da condutividade térmica em relação ao óleo POE puro na faixa de 

temperatura de 10 a 45 °C. Os valores encontrados estão variando dentro da 

incerteza do equipamento que é de ± 5% ou ± 0,01 W / (m.K). 
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4.5.3 Estudo reológico 

4.5.3.1 Viscosidade dinâmica 

As amostras de óleo POE L000 dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de viscosidade dinâmica. 

A figura 37, apresenta o gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no 

ensaio de viscosidade dinâmica em função da temperatura das amostras do óleo 

POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200: 

Figura 37 – Gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no ensaio de viscosidade dinâmica 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio de viscosidade dinâmica revelou que a adição das NPs de 

alumina e grafite na razão de 50/50 e nas concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 

2,0 g/L, não ocasionou variação significativa da viscosidade dinâmica em relação 

ao óleo POE puro na faixa de temperatura de 20 a 80 °C. Os valores encontrados 

estão variando dentro da incerteza do equipamento, que é de ±1,0 % do fundo de 

escala.  

4.5.3.2 Tensão de cisalhamento 

As amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de tensão de cisalhamento. 

A figura 38, apresenta o gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no 

ensaio de tensão de cisalhamento em função da temperatura das amostras do óleo 

POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200: 
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Figura 38 – Gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no ensaio de tensão de 

cisalhamento 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este ensaio de tensão de cisalhamento revelou que a adição das NPs de 

alumina e grafite na razão de 50/50 e nas concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 

2,0 g/L, não ocasionou variação significativa da tensão de cisalhamento em relação 

ao óleo POE puro na faixa de temperatura de 20 a 80 °C. Os valores encontrados 

estão variando dentro da incerteza do equipamento, que é de ±1,0 % do fundo de 

escala.  

4.5.3.3 Taxa de deformação 

As amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de taxa de deformação. 

A figura 39, apresenta o gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no 

ensaio de tensão de cisalhamento e taxa de deformação das amostras de óleo POE 

L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, NLH050, NLH100 e NLH200: 
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Figura 39 – Gráfico elaborado a partir dos dados obtidos no ensaio de tensão de 

cisalhamento e taxa de deformação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Este gráfico com os dados obtidos nos ensaios de tensão de cisalhamento e 

taxa de deformação, revelou que a variação da tensão de cisalhamento é diretamente 

proporcional à variação da taxa de deformação, diante disto pode-se afirmar que todas 

as amostras apresentam o comportamento característico de um fluido newtoniano. 

A tabela 28 apresenta os valores obtidos para o coeficiente angular e o 

coeficiente linear a partir das linhas de tendência (y = ax + b) do gráfico de tensão de 

cisalhamento em função da taxa de deformação de cada amostra ensaiada: 

Tabela 28 – Coeficiente angular e coeficiente linear da linha de tendência das amostras 

Amostra 
Coeficiente angular da 

linha de tendência 

Coeficiente linear da 

linha de tendência 

L000 0,5559 0,6303 

NLH010 0,5572 0,6177 

NLH050 0,5568 0,6157 

NLH100 0,5607 0,5131 

NLH200 0,5665 0,5622 

Média das amostras 0,5595 0,5499 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.6 Desempenho tribológico  

O ensaio de HFRR foi realizado para avaliação do desenvolvimento 

tribológico das amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200, sendo apresentados a seguir os resultados: 

4.6.1 Acabamento superficial dos pares tribológicos 

Antes de submeter os pares tribológicos ao ensaio de desempenho tribológico 

de HFRR, os mesmos foram submetidos ao tratamento da superfície a partir das 

etapas de lixamento, polimento, verificação de rugosidade e limpeza da superfície com 

o objetivo de alcançar um bom nível de acabamento superficial. 

A tabela 29 apresenta os valores obtidos para a rugosidade dos elementos 

tribológicos utilizados nos ensaios de HFRR: 

Tabela 29 – Rugosidade dos discos para o ensaio de HFRR 

Elemento tribológico Amostra ensaiada Rugosidade Ra (µm) 

HFRR - 1 L000 (1) 0,151 ± 0,006 

HFRR - 2 L000 (2) 0,149 ± 0,003 

HFRR - 3 L000 (3) 0,155 ± 0,006 

HFRR - 4 NLH010 (1) 0,154 ± 0,008 

HFRR - 5 NLH010 (2) 0,152 ± 0,009 

HFRR - 6 NLH010 (3) 0,153 ± 0,005 

HFRR - 7 NLH050 (1) 0,156 ± 0,006 

HFRR - 8 NLH050 (2) 0,149 ± 0,005 

HFRR - 9 NLH050 (3) 0,153 ± 0,008 

HFRR - 10 NLH100 (1) 0,152 ± 0,006 

HFRR - 11 NLH100 (2) 0,148 ± 0,006 

HFRR - 12 NLH100 (3) 0,152 ± 0,006 

HFRR - 13 NLH200 (1) 0,156 ± 0,008 

HFRR - 14 NLH200 (2) 0,149 ± 0,007 

HFRR - 15 NLH200 (3) 0,150 ± 0,006 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Com o tratamento das superfícies a partir das etapas de lixamento e 

polimento, foi possível obter um bom acabamento superficial, sendo verificado pelos 

valores obtidos nas medições da rugosidade da superfície dos discos, que 

apresentaram similaridade desta medida.  

4.6.2 HFRR 

As variáveis obtidas a partir do resultado do ensaio de HFRR nos corpos de 

prova ensaiados foram: temperatura, percentual de filme interfacial, coeficiente de 

atrito e diâmetro da escara de desgaste. 

As amostras de óleo POE L000 e dos nanolubrificantes híbridos NLH010, 

NLH050, NLH100 e NLH200 foram submetidas ao ensaio de HFRR em triplicata e 

com os seguintes parâmetros: Tempo de ensaio = 60 min, temperatura 50°C, 

frequência = 20 HZ, comprimento do golpe 1000 µm, carga = 1000 g. 

Os resultados verificados para os valores médios de WSD, filme interfacial e 

coeficiente de atrito em relação ao desgaste médio do corpo de prova esférico para 

todas as amostras na tabela 30: 

Tabela 30 – Resultado dos valores médios de WSD, filme e coeficiente de atrito verificado 

nos corpos de prova esférico no ensaio de HFRR. 

Lubrificante 

ensaiado 

Valores médios WSD 

(μm) 

Filme 

(%) 

Coeficiente de 

atrito 

L000 199,3 ± 5,7 96 0,0843 ± 0,0005 

NLH010 215,3 ± 8,2 92 0,0920 ± 0,0036 

NLH050 215,0 ± 5,7 76 0,0937 ± 0,0029 

NLH100 216,3 ± 5,8 65 0,0987 ± 0,0009 

NLH200 220,7 ± 4,6 62 0,0990 ± 0,0008 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O ensaio de HFRR revelou que todas as amostras de nanolubrificantes 

híbridos apresentaram aumento para o WSD, reduziram o filme interfacial e 

aumentaram o coeficiente de atrito em relação ao lubrificante puro. 

A figura 40, apresenta as escaras de desgaste que foram formadas na 

superfície das esferas após o ensaio: 
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Figura 40 – Escara das esferas ensaiadas com as amostras de L000, NLH010, NLH050, 

NLH100 e NLH200 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A adição de NPs de Al2O3 ao fluido base para obtenção de melhorias nas 

propriedades de lubricidade, já está consolidada na literatura, sendo constatado a sua 

eficiência para este propósito. Porém os resultados obtidos neste ensaio de 

lubricidade com as amostras de NLHs, revelaram que a adição de NPs de Al2O3 em 

conjunto com NPs de grafite apresentaram resultado inverso, sendo observado um 

efeito negativo nas propriedades de lubricidade em relação ao óleo puro. 

A Al2O3 apresenta morfologia esférica, atuando no mecanismo tribológico 

como efeito de rolamento entre as superfícies, enquanto que o grafite, por apresentar 
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morfologia lamelar, atua no mecanismo tribológico formando uma camada por 

deposição e aderência das lamelas nas regiões de contato, essa deposição ocasiona 

o aumento dos pontos de contato entre as superfícies, assim como um bloqueio do 

efeito de rolamento das NPs de Al2O3, fazendo com que seja observado um efeito 

negativo nas propriedades de lubricidade dos NLHs analisados. 

Os elementos tribológicos aplicados ao ensaio de HFRR tiveram sua massa 

medida com auxílio de balança de precisão antes e após a realização de cada ensaio 

para verificar se ocorreu variação de massa em virtude do desgaste ocasionado pelo 

ensaio, sendo verificado que o desgaste ocasionado pelo ensaio não gerou alteração 

da massa dos elementos tribológicos, diante disto pode-se afirmar que não houve 

perda ou transferência de massa nos/entre os elementos tribológicos. 
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5 Conclusões e sugestões para novos trabalhos 

5.1 Conclusões 

O objetivo geral proposto para a presente pesquisa foi alcançado, tendo sido 

realizada a investigação das propriedades termo-reológicas e tribológicas das 

amostras de nanolubrificantes híbridos nas diversas concentrações, tendo como fluido 

base, um óleo lubrificante sintético a base de poliolester utilizado em sistemas de 

refrigeração comercial aditivado com nanopartículas de alumina (Al2O3) e grafite (C). 

O procedimento empregado na obtenção das nanopartículas de grafite a partir 

da moagem do pó de grafite comercial em moinho planetário de alta energia se 

mostrou eficiente, sendo obtida a redução à escala nanométrica do pó de grafite 

originalmente na escada micrométrica. 

Dentre todas as amostras de nanolubrificantes híbridos estudados, as 

amostras NLH010 e NLH050 foram as que apresentaram boas características de 

estabilidade, tendo sido evidenciado os melhores resultados nos ensaios propostos, 

as exceções foram as amostras NLH100 e NLH200 que não apresentaram bons 

resultados no ensaio de tamanho de partícula. 

Os ensaios realizados para verificação das alterações nas propriedades 

termo-reológicas concluíram que a adição das NPs de alumina e grafite nas 

concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 2,0 g/L e na razão em massa de 50/50 

indicou o aumento da acidez, não ocasionando variação significativa nas demais 

propriedades investigadas em relação ao óleo puro, sendo verificado que os valores 

encontrados para essas propriedades variaram dentro da incerteza de medição dos 

equipamentos. 

A análise de desempenho tribológico realizada com base no comparativo dos 

resultados entre o óleo puro e as amostras de nanolubrificantes híbridos, revelaram 

que a adição das NPs de alumina e nas concentrações 0,1 g/L, 0,5 g/L, 1,0 g/L e 2,0 

g/L e na razão em massa de 50/50 ocasionou um efeito negativo nas propriedades 

de lubricidade em relação ao óleo puro. 
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5.2 Sugestões para novos trabalhos 

Segue abaixo algumas sugestões para a realização de trabalhos futuros: 

• Realização da investigação das formulações propostas de nanolubrificantes 

híbridos a partir de nanopartículas de grafite com alto grau de pureza; 

• Realização da investigação dos efeitos da variação da razão entre os diferentes 

tipos de nanopartículas aditivadas ao lubrificante base; 

• Avaliar o desempenho tribológico de nanolubrificantes híbridos aditivados com 

nanopartículas de alumina (Al2O3) e grafite (C) introduzindo uma condição de 

atmosfera de gás refrigerante na região de contato, de modo a reproduzir uma 

situação de deslizamento mais próxima das condições reais de operação; 

• Realizar análise termo-reológica e de desempenho tribológico da aplicação de 
nanopartículas de alumina (Al2O3) e grafite (C) ao fluido base na presença de 
aditivos surfactantes e anticorrosivos.  
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7 Anexos 

ANEXO 1 – Detalhamento da programação desenvolvida para realização do ensaio 

de viscosidade dinâmica e tensão de cisalhamento no reômetro Brookfield DV-III 

ULTRA através do software Rheocalc 
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ANEXO 2 – Detalhamento da programação desenvolvida para realização do ensaio 

de taxa de deformação no reômetro Brookfield DV-III ULTRA através do software 

Rheocalc 
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ANEXO 3 – Particle Sizing das NP presente na amostra de NL aditivado com NPs de Ag na concentração de 1,0 g/L 

 


