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 As forças de atrito não são conservativas, elas convertem energia cinética devido ao deslizamento entre
dois  corpos  em  energia  interna,  essa  última  aumenta  a  entropia  do  universo,  viabilizando  assim  a
caminhada  do  nosso  dia  a  dia.  O  entendimento  de  tal  fenômeno  se  torna  cada  vez  mais  importante,
considerando o grande interesse de todos os setores da indústria no aumento da eficiência energética,
não  apenas  por  questões  econômicas,  mas  também  devido  a  fatores  ambientais.  Através  desse
entendimento é possível o desenvolvimento de novas e melhores tecnologias para redução do atrito. Ao
longo dos anos, foi observado que essa compreensão está diretamente ligada à escala através da qual o
atrito é analisado, concluindo-se que o completo entendimento desse fenômeno está no estudo em escala
atômica,  portanto,  trabalhos  sobre  o  atrito  em  nanoescala  vêm  sendo  realizados.  Nesse  trabalho,  foi
analisado  o  efeito  isotópico  na  dissipação  de  energia  através  de  forças  de  atrito  a  partir  de  modelos
fonônicos.  Segundo  mecanismos  fonônicos,  a  dissipação  de  energia  se  dá  através  da  conversão  de
energia cinética proveniente do deslizamento entre dois corpos em energia de vibração e amortecimento
(troca de momento). Para esse estudo filmes finos de carbono amorfo hidrogenado e/ou deuterado (a-C:
D/H) foram depositados através da técnica deposição química a vapor assistida por plasma (plasma-enh
anced  chemical  vapor  deposition,  PECVD)  em  substratos  de  silício.  Como  gases  percursores  foram
utilizadas misturas de metano deuterado (CD4) e metano (CH4), variando a pressão parcial de CD4 entre
0% (a-C:H filmes) a 100% (a-C:D filmes), obtendo assim amostras com diferentes conteúdos de deutério.
Os ensaios de tribologia em nanoescala através de contato direto, foram realizados aplicando uma força
normal de 10 mN com uma ponta cônica de diamante na qual a terminação é uma cúpula esférica com
radio  de  25  μm.  A  taxa  de  deslocamento  foi  de  1  μm.s-1  percorrendo  uma  trilha  de  680  nm.  Foi
observada  a  diminuição  da  força  de  atrito  (menores  coeficientes  de  atrito)  conforme  o  aumento  do
conteúdo  de  deutério  nas  amostras,  esses  dados  experimentais  foram  comparados  com  os  resultados
obtidos  aplicando  os  modelos  fonônicos,  os  modelos  denominados  simples  adsorvato  e  adsorvato
comensurado desordenado foram os que melhor se aproximaram do experimental, isso se deve ao fato
dos  filmes  finos  apresentarem  estrutura  amorfa,  logo  esses  resultados  contribuem  para  estudo  e
compreensão do atrito em nanoescala.
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