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Introdução 

A condutividade térmica de um fluido é de 
extrema importância no desenvolvimento de um 
equipamento de transferência de calor eficiente, 
numerosos estudos teóricos e experimentais sobre 
o aumento da condutividade térmica em líquidos 
pela suspensão de pequenas partículas têm sido 
conduzidos há mais de um século [1]. Aplicando a 
nanotecnologia à engenharia térmica, o novo 
conceito de um “nanofluido” [2] foi proposto para 
atender estes desafios de refrigeração. Por definição 
os nanofluidos são suspensões diluídas de 
nanopartículas funcionalizadas menores do que 100 
nm que pertencem a um novo tipo de material 
compósito com o objetivo específico de aumentar a 
condutividade térmica de fluidos de transferência de 
calor. Tais nanofluidos térmicos para aplicações em 
transferência possuem propriedades ajustáveis, 
incluindo condutividade térmica e hidrofilicidade da 
superfície, pela variação da concentração das 
partículas para atender diferentes aplicações [3]. 

Resultados e Discussão 

O desenvolvimento deste trabalho teve como 

objetivo a produção de nanofluidos de cobre,  de 

longa durabilidade, em etilenoglicol. Para tanto 

foram variados os parâmetros de síntese: 

temperatura, tamanho da cadeia e concentração do 

agente estabilizante, pH pós síntese e frasco de 

armazenamento durante teste de estabilidade 

estática (polipropileno e vidro). A síntese assistida 

por micro-ondas permite o acompanhamento dos 

parâmetros: temperatura, pressão no vaso 

reacional, potência do reator e velocidade de 

agitação durante todo o processo sendo, portanto, 

uma ferramenta útil na otimização da produção. As 

condições de estabilidade foram corroboradas com 

medidas de potencial zeta. Na figura 1 estão 

mostrados os resultados de potencial zeta para um 

conjunto de amostras onde foi variada a temperatura 

de síntese. Pode ser visto que a amostra # 09 

apresenta valores de potencial zeta mais elevados, 

portanto tem maior potencial de estabilidade. Esta 

condição de síntese foi usada nos demais 

experimentos (variação de concentração e tamanho 

de cadeia do agente estabilizante). Concentrações 

de estabilizante acima de 8 % em massa 

forneceram os melhores resultados de estabilidade. 

O aumento do tamanho da cadeia do agente 

estabilizante assim como um aumento no pH da 

suspensão melhoraram ainda mais a estabilidade. 

Além disso, foi observado que os frascos de 

polipropileno têm o efeito de, ao longo do tempo, 

causar a sedimentação das partículas.  

 
 
Figura 1. Potencial zeta de cinco corridas das amostras 
07 (P 200W, T livre), 08 (P livre, T 130 °C), 09 (P livre, T 
150 °C) e 10 (P livre, T 170 °C). A = ácido e B = básico.  

Conclusões 

A análise dos resultados obtidos evidenciou 
que muitas variáveis durante a síntese contribuem 
para a estabilidade do nanofluido e na obtenção de 
partículas de tamanho inferiores à 50 nm. Foi 
observado que a relação entre a concentração das 
partículas e o agente estabilizante afeta não só a 
estabilidade, como também é fator determinante na 
obtenção de partículas com tamanhos menores 
durante a síntese. A determinação do potencial zeta 
serviu como indicação de quais métodos de síntese 
podem resultar em nanofluidos estáveis. Além disso, 
tratamentos pós-síntese como mudança no pH da 
suspensão podem ajudar na estabilidade dos 
nanofluidos, bem como o tipo de recipiente utilizado 
no seu armazenamento. Os nanofluidos estudados 
apresentaram maior estabilidade em pH superior a 
8, armazenados em recipientes de vidro.  

Agradecimentos 

CNPq (476923/2010-7) 

FAPERJ (E-26/ 110.514/2010) 

___________________ 
1
 Murshed, S.M.S.; Leong K.C. e Yang, C., Appl. Therm. Eng., 2008, 
28, 2109. 
2 Choi, S.U.S., in: D.A. Siginer, H.P. Wang (Eds.), Developments and 
Applications of Non-Newtonian Flows, FED-vol. 231/MD-vol. 66, 

ASME, New York, 1995, p. 99–105. 
3 Wen, D., et al., Particuology, 2009, 7, 141. 
 


