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RESUMO 

A influência da utilização de grafeno funcionalizado como aditivo para 

óleo poliolester de baixa viscosidade em termos de dispersabilidade e 

comportamento tribológico foi investigada. Foram utilizados grafeno 

puro e grafenos funcionalizados via plasma de N2 e NH3. Concluiu-se que 

as partículas funcionalizadas melhoram de forma significativa a 

molhabilidade do substrato e a estabilidade das dispersões dos 

nanofluidos estudados. O comportamento tribológico dos nanofluidos foi 

avaliado utilizando um tribômetro operando de forma recíproca na 

configuração cilindro-plano. A adição de 0,05% em massa de grafeno 

funcionalizado aumenta drasticamente a durabilidade do tribosistema e 

melhora significativamente as propriedades antidesgaste do óleo POE 

(60% em redução do desgaste). Microscopia ótica, interferometria de luz 

branca, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia Raman 

foram utilizados para identificar os mecanismos de desgaste. A 

funcionalização proporciona a obtenção de uma suspensão bem dispersa 

com poucos aglomerados e alta molhabilidade (0º), o que contribuiu para 

a formação de um tribocamada antidesgaste contínua e homogênea entre 

as superfícies em contato e movimento relativo. Uma vez entre as 

superfícies deslizantes, o grafeno melhora a capacidade de carga do óleo, 

evitando assim uma falha catastrófica do tribosistema. 

 

 

Palavras-chave: funcionalização, grafeno, estabilidade de suspensão, 

molhabilidade, aditivo antidesgaste.  



 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The influence of plasma functionalization of graphene as an additive for 

low-viscosity polyolester (POE) oil in terms of dispersion stability and 

tribological behaviour was investigated. Pure graphene and graphene 

functionalized via N2 and NH3 plasma were analysed. The plasma 

functionalization significantly improved the substrate wettability and the 

dispersion stability of the nanofluids. The tribological behaviour of the 

nanofluids was investigated using a reciprocating cylinder on plane 

configuration. An addition of 0.05 wt% of the functionalized 

nanoparticles dramatically increased the scuffing resistance and 

significantly improved the antiwear properties of the POE oil (over 60% 

wear reduction). Optical microscopy, white light interferometry, scanning 

electron microscopy and micro Raman spectroscopy were used to identify 

the wear mechanisms. The functionalization provides a well-dispersed 

suspension with a high wettability (0º), which contributes to the formation 

of a continuous and homogeneous anti-wear tribofilm. Once between the 

sliding surfaces, the graphene improves the load-carrying capacity of the 

oil, avoiding the seizure of the tribolayer. 

 
Key-words: functionalization, graphene, dispersion stability, wettability, 

antiwear additive. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de lubrificantes de alta performance vem sendo 

impulsionado como resultado do enorme custo causado por perdas 

energéticas devido ao atrito em sistemas com superfícies em contato e em 

movimento relativo. Segundo Holmberg et al. (2017), estima-se que 23% 

do consumo total de energia do mundo é originário de contatos 

tribológicos. Em geral, o controle do desgaste parece ser mais crítico do 

que o do atrito, pois pode resultar em falhas operacionais catastróficas 

que podem afetar negativamente a produtividade, e portanto, o custo. No 

entanto, desse valor, 20% é utilizado para superar o atrito e 3% é usado 

para o retrabalho de peças desgastadas e equipamentos sobressalentes 

devido a desgaste e falhas relacionadas ao desgaste.  

Uma das formas mais efetivas de reduzir atrito e desgaste é a partir 

da utilização de lubrificantes fluidos. Lubrificantes fluidos minimizam o 

atrito através da redução ou eliminação do contato das superfícies em 

movimento relativo, devido à formação de um filme fino de lubrificante 

entre as superfícies. Porém, em regime de lubrificação limite, como 

durante a partida de um motor ou em baixas velocidade de deslizamento, 

o filme lubrificante é muito fino para prevenir o contato metal-metal, 

levando a um maior desgaste. 

Muitos dos lubrificantes fluidos utilizados atualmente dependem 

fortemente de aditivos contendo elementos que podem gerar impactos 

nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, como fósforo, enxofre e 

cloro. Consequentemente, com a pressão de políticas governamentais, 

novas alternativas de aditivos ambientalmente amigáveis estão sendo 

desenvolvidas para melhorar as características antidesgaste e de redução 

de atrito de lubrificantes. Nos últimos anos, nanopartículas apresentando 

lubrificante sólido em sua composição têm sido misturadas com óleos e 

graxas para alcançar melhor lubrificação sob condições extremas de 

temperatura e pressão (OHMAE; MARTIN, 2008; RAPOPORT et al., 

2007; TONTINI et al., 2016). Devido ao seu tamanho e a capacidade de 

resistir a elevadas pressões, elas conseguem penetrar na região entre as 

superfícies em deslizamento, evitando assim o contato direto metal-metal 

(RATOI et al., 2013; TANG; LI, 2014).  

No entanto, incorporar nanopartículas em fluidos e obter uma boa 

dispersão não é uma tarefa fácil: elas tendem a aglomerar, perdendo assim 

o caráter nanométrico. Atualmente, duas abordagens principais são 

usadas para resolver o problema da aglomeração; uma é a adição de um 
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aditivo dispersante ao óleo base (CHOUDHARY; MUNGSE; KHATRI, 

2012; FAN; WANG, 2015a); a segunda abordagem é modificar as 

nanopartículas com um processo de funcionalização apropriado (HU; 

SUN, 2013).  

Dentre as nanopartículas recentemente estudadas, o grafeno merece 

destaque. Grafeno consiste em uma monocamada plana (ou folha simples) 

de átomos de carbono fortemente empacotados em uma rede 

bidimensional (2D). Desde sua descoberta em 2004, ele tem sido 

considerado um dos materiais com maior interesse científico e 

tecnológico devido a suas excelentes propriedades físico-químicas. Seu 

potencial para aplicações industriais e comerciais é impressionante, 

podendo ser utilizado como sensor biológico, nanocompósitos, 

dispositivos óticos, eletrônicos, entre outros. De acordo com Kemp 

(2017), estima-se que até 2024, a indústria de grafeno vai crescer seu 

valor de mercado de US$ 32 milhões (2016) para mais de US$ 390 

milhões. Ademais, o escritório de propriedade intelectual do Reino Unido 

Office (IPO) revela que até fevereiro de 2017, 29.900 patentes sobre 

grafeno haviam sido publicadas em todo o mundo. Nos últimos anos, 

grafeno tem atraído intensamente a atenção da área tribologica devido às 

suas propriedades. O grafeno apresenta uma estrutura laminada 

extremamente fina, a capacidade de resistir a elevadas cargas, uma alta 

estabilidade química e uma baixa energia superficial que oferece menor 

esforço de cisalhamento e evita a interação entre as interfaces metálicas.  

Todas essas propriedades fazem do grafeno um excelente candidato como 

aditivo para lubrificantes fluidos (BERMAN; ERDEMIR, 2014; TANG; 

LI, 2014).  

Visando esse cenário, no presente estudo propõe-se avaliar a 

influência da funcionalização no comportamento tribológico do grafeno 

como aditivo em óleo lubrificante de baixa viscosidade (~5,1 cSt a 40°C). 

O trabalho foi dividido em etapas: primeiramente caracterizara-se as 

nanopartículas; posteriormente houve uma análise da dispersão em óleo 

lubrificante; e, por fim, a avaliou-se o desempenho tribológico utilizando 

como geometria cilindro sobre plano, em regime de lubrificação escassa. 
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2 OBJETIVOS 

 

O tema a ser desenvolvido nesta dissertação faz parte de uma linha 

de pesquisa do Laboratório de Materiais (LabMat – UFSC) que visa o 

desenvolvimento da lubrificação sólida. Em paralelo a esse projeto de 

mestrado, o grupo LabMat está utilizando métodos para a obtenção de 

grafite turbostrático gerado pela dissociação de carbetos misturados a pó 

de ligas ferrosas. O intuito desse estudo paralelo é a obtenção de 

quantidade significante de grafite turbostrático para ser utilizada em 

aplicações futuras, como por exemplo, aditivo em óleo lubrificante. 

Assim, este trabalho, através de um sistema modelo (grafeno em óleo) 

busca a obtenção de conhecimento para utilização de nanopartículas a 

base de carbono como aditivo para óleo lubrificante. 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a influência da funcionalização via plasma no 

comportamento tribológico do grafeno como aditivo em óleo lubrificante. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar físico-química das nanopartículas de grafeno 

utilizadas. 

 Avaliação da influência da funcionalização do grafeno na 

estabilidade de suas dispersões em óleo lubrificante sintético. 

 Avaliação da influência da funcionalização no desempenho 

tribológico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Lubrificação fluida 

Os movimentos relativos entre componentes em contato são 

responsáveis pelo atrito e, eventualmente, pela perda de material por 

desgaste. Uma alternativa para reduzir essas perdas e, com isso, aumentar 

a sustentabilidade, durabilidade e a confiabilidade de inúmeros 

equipamentos, é a utilização de lubrificantes (sólidos ou fluidos) que 

reduzem ou até mesmo eliminam o contato direto entre as peças.  

A lubrificação fluida é definida como a existência de uma película de 

lubrificante líquido que possui a finalidade de impedir o contato entre 

superfícies tribológicas, podendo promover o suporte total ou parcial de 

uma carga sobre estas superfícies. Parâmetros como o aumento da força 

normal, redução na velocidade de deslizamento/rolamento e a redução da 

viscosidade do fluido lubrificante, podem aumentar a probabilidade do 

contato metal-metal do par tribológico e ocasionar a formação de junções, 

que podem provocar um alto coeficiente de atrito e elevado desgaste. 

Nessas condições, o filme lubrificante será o responsável pela redução do 

atrito e do desgaste destas superfícies tribológicas (HUTCHINGS et al., 

2017).  

A viscosidade é a propriedade importante a ser observada em um 

lubrificante fluido, pois ela indica a capacidade do lubrificante de manter 

relativamente separadas as superfícies em movimento relativo, mesmo 

sob elevadas cargas. Viscosidade é definida como a resistência ao fluxo 

de um fluido deformado por forças cisalhantes (TIPEI, 1962; 

TORBACKE et al., 2014). Segundo a teoria clássica de Reynolds para a 

lubrificação, para uma mesma velocidade de deslizamento, maiores 

viscosidades provem filmes de lubrificante mais espessos entre as 

superfícies em movimento relativo, enquanto que menores viscosidades 

levam a filmes mais delgados. Como pode ser observado na Figura 1, 

esses parâmetros caracterizam os regimes de lubrificação, que por sua vez 

têm influência direta no atrito e desgaste de tribossistemas. 
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Figura 1: Diagrama Stribeck com os principais regimes de lubrificação fluida. 

 
Fonte: (SALVARO, 2015). 

 

No regime de lubrificação hidrodinâmica (LH) o filme é espesso e as 

superfícies estão completamente separadas, de modo que toda a carga é 

suportada pela pressão gerada hidrodinamicamente sobre o fluido e, 

portanto, não ocorre desgaste. Em regime elasto-hidrodinâmico (LEH), a 

espessura do filme é da mesma ordem de grandeza da rugosidade das 

superfícies envolvidas, isso faz com que deformações elásticas sejam 

transferidas entre elas. No regime de lubrificação limite (LL), a espessura 

da película de lubrificante é menor que a própria rugosidade das 

superfícies, portanto, ocorre contato entre asperidades da rugosidade que, 

nesse caso, impõem deformações elasto-plásticas à superfície. No regime 

de LL o desgaste é mais severo.  

No regime de lubrificação mista uma parte da carga aplicada sobre o 

sistema é suportada pelas asperidades mais elevadas das superfícies que 

estão em contato (LL), enquanto que o restante é suportado pela 

componente hidrodinâmica da lubrificação (LH). Nos mancais com 

deslizamento alternado ocorre inevitavelmente lubrificação mista, pois 

nos pontos de inversão do movimento prevalece a lubrificação limite 
devido à baixa velocidade relativa entre as superfícies. À medida que o 

movimento se afasta dos extremos, prevalece a lubrificação elasto-

hidrodinâmica e por vezes hidrodinâmica. (BANNISTER, 1996; 

DAVIM, 2011; HAMROCK et al., 2004). 
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Nos instantes iniciais do acionamento de mancais de deslizamento 

também ocorrem efeitos semelhantes ao descritos anteriormente, gerando 

elevado atrito e desgaste. Nessas regiões de baixa velocidade e de alta 

pressão de contato (LL), as nanopartículas têm participação importante 

tendo em vista que elas impossibilitam o contato metal-metal pela 

lubrificação sólida pela ação de nanopartículas dispersas no óleo. 

 

3.2 Atuação tribológica de aditivos em óleos lubrificantes 

Os aditivos presentes em óleos lubrificantes são produtos orgânicos, 

minerais ou organometálicos que são utilizados para completar as 

propriedades da base (óleo sem aditivos). Eles conferem propriedades que 

a base não possui naturalmente, reforçam suas propriedades 

intrinsecamente, ou anulam os efeitos indesejáveis adversos de certos 

aditivos e da própria base.  

A aplicação de aditivos em óleos lubrificantes ganhou aceitação geral 

a partir de 1940. Os aditivos lubrificantes são substâncias químicas, em 

sua maioria, orgânicas ou organometálicas, que são adicionadas a óleos 

lubrificantes em concentrações muito pequenas, na ordem de 1% em 

massa. Alguns dos propósitos em se aditivar um óleo lubrificante são: 

para melhorar a capacidade de lubrificação, o desempenho, a resistência 

à oxidação do óleo, reduzir o atrito e o desgaste em condições de pressão 

extrema (STACHOWIAK, G. W.; BATCHELOR, 2014). Os principais 

tipos de aditivo são os modificadores de atrito e os aditivos antidesgaste. 

 

3.2.1 Aditivos  

Os aditivos modificadores de atrito reduzem o atrito entre duas 

superfícies metálicas em movimento relativo. Com característica polar, 

esses aditivos são adsorvidos nas superfícies metálicas. O aditivo redutor 

de atrito mais utilizado é o ditiocarbamato de molibdênio (MoDTC). A 

base de molibdênio e enxofre, ele intervém no regime de lubrificação 

limite. Suas propriedades tribológicas se devem a sua capacidade de 

formar camadas de MoS2 no contato. Sua ação se dá após sua adsorção 

nas superfícies, por decomposição térmica e triboquímica (GROSSIORD, 

1999). 
Os aditivos antidesgaste agem contra o desgaste adesivo e 

engripamento. Eles também intervêm no regime de lubrificação limite, e 

agem sobre a superfície formando um filme protetor (tribofilme). O 

aditivo antidesgaste mais utilizados é o ditiofosfato de zinco (ZDDP), 
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utilizado há mais de cinquenta anos. No início, utilizado como aditivo 

anti-oxidante, ele revelou ser um excelente aditivo antidesgaste (SPIKES, 

2004). 

Entretanto, alguns elementos característicos dos aditivos como zinco, 

fósforo e enxofre citados acima, podem gerar impactos nocivos ao meio 

ambiente e à saúde humana, pois esses elementos e alguns compósitos, 

em concentrações elevadas, podem afetar o equilíbrio químico e 

contaminar solos e águas. Portanto, é de interesse das indústrias, governos 

e sociedade a redução do uso desses aditivos nos óleos lubrificantes. 

 

3.2.2 Nanolubrificantes 

Como vimos anteriormente, o mercado de lubrificantes apresenta 

vasta gama de aditivos utilizados para completar as propriedades da base 

(óleo sem aditivos). A presença de elementos químicos nocivos nos 

aditivos comerciais tem induzido pesquisadores a estudarem novos 

materiais com o intuito de substituí-los, a fim de obedecer às normas de 

proteção ao meio ambiente, bem como de aumentar a eficiência e o tempo 

de vida útil dos lubrificantes. Dentre as alternativas, a utilização de 

nanomateriais como aditivos para lubrificantes vem se destacando 

consideravelmente. Os nanomateriais se destacam justamente por 

possuírem dimensões nanométricas que permitem a eles atuar 

diretamente na área do contato. Cada qual com sua forma geométrica 

particular vem desempenhando reduções significativas nos parâmetros 

tribológicos de sistemas sob diversas configurações.  

Nos últimos anos, diversas nanopartículas tem sido estudadas como 

aditivos em óleos lubrificantes e apresentaram resultados promissores do 

ponto de vista tribológico. Entre elas podemos citar os disulfetos como o 

MoS2 e WS2 (ABATE et al., 2010; RAPOPORT et al., 2007; TONTINI 

et al., 2016); os óxidos metálicos, como CuO, ZnO, ZrO2 e TiO 

(HERNÁNDEZ BATTEZ et al., 2008; WU et al., 2007); os nitretos, como 

hBN (MOSLEH et al., 2009; TALIB et al., 2017) e os nanopartículas a 

base de carbono, como nanotubos de carbono (CORNELIO et al., 2016; 

NUNN et al., 2015), fulerenos (XING et al., 2013) e nanofolhas de grafite 

(KIRKHORN et al., 2014; ZHANG; SIMIONESIE; SCHASCHKE, 

2014). As propriedades das nanopartículas como tamanho, forma e 

concentração são as que tem maior impacto no comportamento 

tribológico. Em geral, nanopartículas apresentando poucas dezenas de 

nanometros com a concentração entre 0,01 – 5 % em massa são reportadas 
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como efetivas (CHIÑAS-CASTILLO; SPIKES, 2003; MARTIN et al., 

2008). 

Os possíveis mecanismos de lubrificação causados pelas 

nanopartículas para redução de atrito e desgaste são (MOSLEH et al., 

2009; TANG; LI, 2014): 

- Formação de um filme de lubrificante sólido (tribofilme); 

 

- Rolamento das nanopartículas entre as superfícies em movimento; 

 

- Redução das asperidades através do preenchimento dos vales; 

 

- Cisalhamento das nanopartículas presas entre as superfícies em contato 

sem causar adesão na superfície; 

 

- Mudança na viscosidade do fluido lubrificante; 

 

- Polimento das superfícies. 

 

A Figura 2 mostra alguns dos possíveis mecanismos de redução de 

atrito e desgaste causados pela ação das nanopartículas. 

Figura 2: Desenho esquemático mostrando alguns dos mecanismos de 

lubrificação das nanopartículas no contato: a) rolamento; b) filme protetivo; c) 

preenchimento dos vales e d) polimento. 

 
Fonte: adaptação de LEE et al., 2009. 
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Os lubrificantes sólidos de forma lamelar formam a classe mais 

estudada de aditivos modificadores de atrito e antidesgaste. Do ponto de 

vista estrutural, os sólidos conhecidos como lamelares são formados pelo 

empilhamento de planos – lamelas – que são, na sua maioria, constituídos 

por átomos ligados covalentemente. A principal característica de tal 

classe de sólidos é seu forte caráter anisotrópico, que deriva do fato das 

ligações intralamelares serem muito mais intensas do que as ligações 

interlamelares. Entre os exemplos mais conhecidos estão o dissulfeto de 

molibdênio (MoS2) e o dissulfeto de tungstênio (WS2). Além disso, ácido 

bórico (H3BO3) e o nitreto de boro hexagonal (hBN). Eles são excelentes 

candidatos a aditivos de lubrificante fluido devido as seguintes 

características: 

 

- A fraca interação entre as lamelas (forças de Wan der walls) permite que 

a estrutura lamelar cisalhe à níveis baixos de tensão de cisalhamento; 

 

- A possibilidade desses sólidos lamelares de aderirem às superfícies em 

movimento (formação de tribocamada); 

 

- São capazes de resistir a elevadas cargas; 

 

3.3 Carbono e suas formas alotrópicas 

Nos últimos anos, as pesquisas em nanoestruturas de carbono tem 

desempenhado um papel importante na ciência dos materiais. Ao 

contrário da maioria dos elementos, o carbono pode se unir de diversas 

maneiras formando diferentes estruturas cristalinas, que são conhecidas 

como formas alotrópicas (ou polimorfos) (BINDER, 2009a; CONSONI, 

2014; PIERSON, 1993). Os alótropos de carbono podem apresentar 

grandes variações em relação às suas propriedades, como, por exemplo, 

enquanto o grafite é um material mole, opaco e condutor, o diamante é 

um dos materiais com maior dureza conhecida, é transparente e isolante 

elétrico. Esta diferença se deve ao distinto arranjo da estrutura atômica 

dos materiais a base de carbono, dadas as diferentes hibridizações 

possíveis desse elemento, sp, sp2 e sp3 (PIERSON, 1993). Como exemplo 

de hibridização sp3, tem-se o diamante, o qual apresenta uma estrutura 

tetraédrica. Já para a hibridização sp2 tem-se os materiais grafíticos, com 

arranjo atômico hexagonal (tipo favo de mel). E os carbonos amorfos 

apresentam um misto de hibridizações sp, sp2 e sp3, podendo apresentar 

hidrogênio em sua estrutura (PIERSON, 1993). 
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3.3.1 Estruturas e dimensões 

Além das diferentes hibridizações, os alótropos também podem 

variar em relação à dimensão, ou seja, variando de 0D (sem dimensão) 

até 3D (tridimensional). Como exemplos de alótropos 0D tem-se as 

estruturas do fulereno, nanodiamantes e pontos quânticos de carbono; 

como exemplos de estruturas 1D (unidimensional) tem-se os nanotubos 

de carbono; como exemplos de estruturas 2D (bidimensional) tem-se o 

grafite 2D (turbostrático), grafeno e nanofitas de carbono; já como 

estruturas 3D tem-se o grafite e o diamante. Essas nanoestruturas 

possuem estruturas bem organizadas, são resistentes a corrosão, 

excelentes propriedades mecânicas e elétricas o que os tornam muito 

atraentes para aplicações tribológicas e eletromecânicas (ZHAI et al., 

2017). Na Figura 3, é possível observar as quatro formas alotrópicas dos 

átomos de carbono.  

Figura 3: As quatro formas alotrópicas dos átomos de carbono: a) grafeno (2D); 

b) fulereno (0D); c) nanotubo de carbono (1D) e d) grafite (3D) 

 
Fonte: GEIM; NOVOSELOV, 2007. 

 

3.3.2 Grafite turbostrático 

O grafite é um material cristalino, podendo se apresentar no sistema 

hexagonal e romboédrico, dependendo da regularidade do empilhamento 

das folhas de grafeno. No entanto, caso estas folhas de grafeno 

apresentem empilhamento desordenado, ou seja, paralelo, porém 
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aleatório (sem ordem tridimensional), o grafite passa a ser classificado 

como turbostrático. Uma vez que esse empilhamento passa a ser aleatório, 

a distância entre as folhas de grafeno fica maior e interação interplanar 

entre as mesmas diminui. O espaçamento de rede passa de 0,334 nm 

(grafite cristalino) para ≥ 0,340 nm (grafite turbostrático) (BINDER, 

2009b; CONSONI, 2014). Além de apresentar falta de alinhamento entre 

as folhas de grafeno, o grafite também pode apresentar esta forma 

turbostrática devido a falhas de empilhamento, pontos no reticulado não 

preenchidos e discordâncias. A ordem (grafite cristalino) e desordem 

(turbostrático) de empilhamento podem ser vistas na Figura 4 (BINDER, 

2009; CONSONI, 2014). 

Figura 4: Esquema de empilhamento e vista superior do empilhamento em (a) 

grafite cristalino e b) grafite turbostrático. 

 
Fonte: (INAGAKI, 2000; KNOX et al., 1986). 

 

Uma vez que o grafite turbostrático apresenta menor interação 

interplanar entre as folhas de grafeno, estas são separadas mais facilmente 

quando aplicada uma força cisalhante, no caso, pelo atrito entre 

componentes, fator considerado benéfico para o desempenho tribológico 

do material (BINDER, 2009; DE MELLO et al., 2011). Ensaios 

tribológicos realizados a seco (sem óleo) mostraram que o grafite 
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turbostrático é capaz de promover coeficiente de atrito de 

aproximadamente 0,04, o que, em termos de lubrificação sólida, pode ser 

considerado regime de superlubricidade (BINDER, 2009; DE MELLO et 

al.,2011). Estes resultados demonstram que este nanomaterial tem grande 

potencial se aplicado como aditivo de lubrificante fluido. 

 

3.3.3 Grafeno 

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono totalmente 

bidimensional (2D) composto por anéis hexagonais de átomos de 

carbono, formando uma rede do tipo favo de mel. Ele apresenta 

propriedades estruturais, eletrônicas e de transporte únicas na natureza, 

podendo ser considerado como o único sistema bidimensional realmente 

genuíno na natureza. Desta forma, o grafeno entrou no hall de materiais 

de grande potencial para o desenvolvimento de novas aplicações 

tecnológicas. 

A estrutura do grafeno foi concebida teoricamente há mais de 60 

anos, desde o estudo da grafite por cristalografia de raio-X (WALLACE, 

1947). Entretanto, somente em 2004 que o grupo de cientistas liderado 

pelo professor Andre K. Geim da Manchester University, Inglaterra, 

desenvolveu um método para isolar planos de grafeno individuais sobre 

uma superfície de óxido de silício (SiO2). Eles tiveram sucesso em isolar 

o grafeno através de um processo de esfoliação mecânica da grafite com 

uma espécie de fita adesiva, obtendo desta forma flocos de grafeno com 

propriedades eletrônicas de alta qualidade. O grafeno apresenta alta 

instabilidade mecânica, ou seja, ele é facilmente susceptível a 

deformações e pode perder a sua forma planar, indo para uma estrutura 

amorfa ou se enrolando e aglomerando. Nesse sentido, os cientistas 

inicialmente pensavam que não seria possível isolar uma camada de 

grafeno experimentalmente, mas com os avanços obtidos pelo grupo do 

Prof. Geim, intensivos estudos sobre o grafeno se seguiram.  

A primeira revisão importante sobre técnicas de obtenção de grafeno 

foi publicada na literatura em 2007 pelo grupo da Manchester University 

(GEIM; NOVOSELOV, 2007). Esses autores citam diversos outros 

artigos nos quais o grafeno em camada única ou múltiplas foi obtido 

epitaxialmente sobre diferentes materiais usados como substratos. Nessa 

revisão, os autores ainda fizeram referência a artigos anteriores à sua 

descoberta de 2004, nos quais compostos de grafite intercalados foram 

estudados utilizando microscopia eletrônica de transmissão (TEM), onde 

foi possível a observação de “flocos” de grafite extremamente finos, ou 
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seja, com poucas camadas de grafeno e possivelmente até camadas 

isoladas (ZHOU et al., 2006).  

Adicionalmente, o grafeno apresenta uma grande condutividade 

térmica, superior até mesmo à do diamante (BALANDIN et al., 2008) e 

o maior módulo de elasticidade entre os materiais (LEE et al., 2008). 

Nos últimos anos a palavra “grafeno” está sendo utilizada na 

literatura para referenciar diferentes materiais como, óxido de grafeno 

(GO), nanoplaquetas de grafite, grafeno multicamadas (multilayer 
graphene), entre outros. Alguns autores apoiam para que o termo grafeno 

seja utilizado apenas quando apresentar uma única camada isolada (single 

layer graphene) (BIANCO et al., 2013). No presente trabalho será 

utilizado grafeno na forma de multicamadas (multilayer graphene), que 

segundo Bianco (2013) apresenta entre 2 e 10 folhas de grafeno 

empilhadas. Do ponto de vista tribológico, múltiplas camadas de grafeno 

são desejáveis, visto que as fracas interações entre as folhas comandam a 

lubricidade do sistema, facilitando assim o cisalhamento das superfícies 

em contato (SPEAR; EWERS; BATTEAS, 2015). Além disso, o grafeno 

multicamada se assemelha à grafite turbostrática. 

 

3.3.4 Grafeno como aditivo em óleos lubrificantes 

Estudos recentes mostram que o grafeno tem muito a oferecer como 

um lubrificante sólido ou aditivo para lubrificante fluido. Seu excelente 

desempenho como lubrificante pode ser atribuído a sua estrutura fina 

lamelar e a sua espessura nanométrica, o que facilita o escorregamento 

dos planos (baixa força de cisalhamento) e minimiza as interações entre 

as superfícies metálicas em contato. Além disso, o grafeno é um material 

bidimensional com baixa energia de superfície, o que faz com que seja 

capaz de substituir filmes sólidos que são frequentemente utilizados para 

reduzir a adesão e o atrito de várias superfícies (BERMAN; ERDEMIR, 

2014). 

Eswaraiah et al. (2011) realizaram um estudo com a finalidade de 

analisar o comportamento tribológico de um óleo de motor automotivo 

contendo nanopartículas de grafeno apresentando espessura entre 1 e 

2 nm. Foram analisadas duas dispersões com diferentes concentrações: a 

primeira contendo 0,0125 mg/ml a segunda contendo 0,025 mg/ml de 

grafeno em óleo. Para melhorar a estabilização das partículas no óleo, o 

autor utilizou um agente dispersante chamado dimetilformamida (DMF). 

Para medir o atrito e o desgaste, o autor utilizou o seguinte sistema 

tribológico:  
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• Tribômetro: Four-ball MMW-1. 

• Rotação = 600 rpm; Carga Constante = 392 N; T = 75 °C. 

• Corpo: esfera de aço 52100 com diâmetro de 12,7 mm e dureza de 65 

HRC. 

• Contracorpo: esfera de aço 52100 com diâmetro de 12,7 mm e dureza 

de 65 HRC. 

A Figura 5 mostra o gráfico do coeficiente de atrito em função do tempo 

para as dispersões de grafeno em óleo e para óleo puro. 

Figura 5: Coeficiente de atrito em função do tempo para as dispersões com (1) 

0,0125 mg/ml e com (2) 0,025 mg/ml (2) de grafeno comparadas com o óleo 

puro 

 
Fonte: adaptado de (ESWARAIAH et al., 2011).  

 

Observa-se que o óleo aditivado com nanopartículas de grafeno com 

concentração de 0,025 mg/ml apresenta menor coeficiente de atrito (0,02) 

em relação ao óleo aditivado com 0,0125 mg/ml (0,09) e o óleo puro 

(0,12). Pode-se concluir que a adição de nanopartículas de grafeno na 

concentração de 0,025 mg/ml apresenta um coeficiente de atrito 6 vezes 

menor do que o óleo de motor automotivo puro, o que comprova a 

eficiências das nanopartículas como lubrificante sólido. Após o ensaio, 

foi medido o diâmetro das marcas de desgaste. Para óleo puro apresentou 
0,512 mm, para dispersão contendo 0,0125 mg/ml de grafeno, 0,407 mm 

e para dispersão contendo 0,025 mg/ml, 0,343 mm, ou seja, uma redução 

de aproximadamente 1,5 vezes no desgaste. Segundo o autor, a melhora 

no coeficiente de atrito e desgaste é atribuída ao mecanismo de rolamento 
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(nanobearing) do grafeno em óleo e a sua excelente capacidade em 

suportar elevadas pressões. Uma vez que nesse caso a espessura das 

camadas de grafeno apresenta entre 1 e 2 nm, elas penetram nas 

superfícies em contato e com o aumento da carga as folhas se deformam 

plasticamente (se enrolam) provocando então o mecanismo de rolamento, 

o que facilita o deslizamento das superfícies. 

Devido ao seu caráter inerte, é um desafio dispersar grafeno em 

solventes. Zhang et al. modificaram folhas de grafeno com ácido oleico e 

utilizou como aditivo de óleo lubrificante polialfaolefina (PAO). As 

folhas modificadas de grafeno foram uniformemente dispersas em óleo 

lubrificante por ultrasonificação durante 15 min. Ensaios de desgaste e 

atrito mostraram que uma baixa concentração de grafeno (0,02 – 0,06 % 

em massa) podem melhorar significativamente o comportamento 

tribológico do óleo lubrificante. O coeficiente de atrito e as marcas de 

desgaste foram reduzidos em 17 e 14 %, respectivamente, quando 

comparado com os resultados obtidos com o óleo base (PAO) (ZHANG 

et al., 2011). 

Grande parte dos trabalhos publicados até o momento sobre o 

desempenho tribológico de grafeno como aditivo em lubrificação fluida, 

diz respeito a óleos utilizados na indústria automotiva e esses óleos 

possuem viscosidade relativamente alta (> 30 cSt a 40°C), o que facilita 

a dispersão das nanopartículas. No trabalho proposto, será estudado o 

comportamento tribológico do grafeno impregnado em óleo, porém 

utilizando óleo lubrificante POE (5 Cst a 40°C) de compressores 

herméticos para refrigeração, esses por sua vez possuem viscosidade 

muito mais baixa que os lubrificantes automotivos. 

 

3.4 Reologia dos coloides 

A substituição de aditivos de lubrificação fluida comumente 

utilizados pelas nanopartículas de lubrificante sólido apresenta 

dificuldades a serem exploradas. Uma dessas dificuldades é o fato de que 

as nanopartículas tendem a se aglomerar, formando grandes agregados 

(>1µm), o que leva à instabilidade das dispersões coloidais. (RAPOPORT 

et al., 2007). Uma dispersão coloidal (coloide) é uma mistura heterogênea 

de pelo menos duas fases diferentes, em que uma das fases, fase dispersa 

(sólido, líquido ou gás), é misturada a uma fase contínua denominada 

meio de dispersão que pode também ser sólido, líquido ou gasoso 

(MIGUEL; LAUDEMIR, 1999). Num coloide um ou mais componentes 



36   Revisão Bibliográfica 

 

 

apresentam pelo menos uma das suas dimensões dentro do intervalo de 

1nm a 1µm. 

Em um trabalho sobre os efeitos da aglomeração de nanopartículas 

no coeficiente de atrito, desenvolvido por Moshkovith et al. (2006), o 

autor concluiu que o bom desempenho das nanopartículas está 

diretamente relacionado com a probabilidade de penetração e o seu 

aprisionamento na interface deslizante. O coeficiente de atrito, nesses 

casos, é resultado das propriedades físico-químicas do óleo e do ambiente 

sobre o par tribológico.  

Grandes agregados na entrada da zona de contato limitam a 

penetração de lubrificante sólido e podem até mesmo impedir a 

acessibilidade do lubrificante fluido na zona de contato. 

Consequentemente, sob alta pressão, o filme de lubrificante fluido é 

comprimido fora da área de contato com consequências indesejáveis nos 

parâmetros tribológicos. Todavia, a reprodutibilidade dos dados 

tribológicos parece ser dependente da habilidade em dispersar as 

nanopartículas no lubrificante fluido além do tamanho e natureza das 

nanopartículas. No entanto, a aglomeração pode ser evitada com o 

tratamento superficial de funcionalização da nanopartícula ou por meio 

da adição de surfactantes no lubrificante fluido (CHOUDHARY et al., 

2012; FAN; WANG, 2015; ZHANG et al., 2011). Diante dessa 

observação, optou-se por estudar, no atual trabalho, o comportamento 

tribológico de grafeno funcionalizado como aditivo para óleo lubrificante. 

 

3.4.1 Funcionalização do grafeno 

Apesar das suas excelentes propriedades, o grafeno tem uma grande 

desvantagem associada que se prende com o fato de ser extremamente 

insolúvel em solventes orgânicos e aquosos. Esta insolubilidade surge 

devido à atração existente entre as folhas de grafeno por via de interações 

de van der Waals, o que promove a sua aglomeração. Este fato torna a 

utilização de grafeno em aplicações técnicas complicada. É portanto 

necessário promover uma boa dispersão destes materiais em solução. 

Existem várias metodologias reportadas para promover uma boa 

dispersão que se baseiam em métodos químicos ou físicos (ARAÚJO et 

al., 2007). As diferentes estratégias incluem, entre outras, a 

funcionalização química covalente destes materiais.  

A funcionalização química covalente ocorre por meio de defeito, 

realizando transformações químicas em sítios defeituosos, que podem ser 
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extremidades abertas, vazios ou falhas nas paredes laterais ligados a 

grupos químicos (BANERJEE et al., 2005), como mostra a Figura 6. 

Figura 6: Grafeno dopado com nitrogênio após exposto a um plasma de NH3. 

 
Fonte: adaptado de SAKULSERMSUK; SINGJAI; CHAIWONG, 2016. 

 

3.4.2 Processo Haydale de funcionalização 

O processo Haydale de funcionalização a plasma é um método 

patenteado (WALTERS; WILLIANS, 2015) que ocorre a baixa pressão e 

temperatura (< 100 °C). O plasma altera as propriedades químicas da 

superfície, a pureza e os níveis de aglomeração das folhas de grafeno. A 

funcionalização a plasma possui alguns benefícios quando comparada a 

processos de funcionalização mais convencionais, como os tratamentos 

de esterificação ou amidação. Esses últimos são conhecidos por 

comprometerem a estrutura cristalina, causar poluição de efluentes e 

impurezas residuais no produto final. A funcionalização a plasma resulta 

em uma mudança mínima na estrutura do material e pode ser utilizada 

para criar uma variedade de grupos funcionais. Praticamente qualquer gás 

e a maioria dos líquidos, incluindo monômeros, ácidos e outros solventes, 

podem ser utilizados no processo a plasma para criação de grupos 

funcionais. O processo pode também remover contaminantes, como 

carbono amorfo, aumentando efetivamente a cristalinidade do material 

(WALTERS; WILLIANS, 2015). 

 

3.5 Molhabilidade 

A molhabilidade é uma importante propriedade das superfícies. Ela 

está associada à tendência de um líquido espalhar-se ou não sobre uma 

superfície. Tal propriedade é crucial não só na natureza como também em 
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muitas aplicações, como o desenvolvimento de superfícies não 

contaminantes, cosméticos, superfícies autolimpantes, coletores de 

umidade, impressoras a jato de tinta, lubrificantes, entre muitos outros 

(KUBIAK et al., 2011).  

 O grau de molhabilidade é expresso qualitativamente pela magnitude 

do ângulo de contato (θ) entre a fase líquida e a superfície de contato. 

Pequenos valores de ângulo de contato estão relacionados a um maior 

grau de molhabilidade, visto que há um maior espalhamento do líquido 

na superfície de contato, de modo contrário, maiores valores do ângulo de 

contato indicam menor grau de molhabilidade, conforme mostrado na 

Figura 7 (BRACCO; HOLST, 2013).  

Figura 7: Ilustração do Ângulo de contato (θ) e molhabilidade. 

 
Fonte: adaptado de BRACCO; HOLST, 2013. 

 

Do ponto de vista tribológico, a molhabilidade é primeiramente 

associada com a aplicação de lubrificantes fluidos e seu espalhamento em 

superfícies deslizantes e no caso de superfícies metálicas lubrificadas com 

óleo, o conceito de oleofílico e oleofóbico vem imediatamente em pauta. 

Classifica-se as superfícies como oleofóbicas quando o ângulo de contato 

é maior que 90 graus ou como oleofílicas, quando o ângulo de contato é 

menor que 90 graus. Destaca-se ainda a existência de casos extremos: 

quando o ângulo de contato é superior a 150 graus a superfície é chamada 

superoleofóbica e quando este ângulo é zero, a superfície é chamada 

superoleofílica (WOJCIECHOWSKI; KUBIAK; MATHIA, 2016). Um 

óleo lubrificante quando depositado na superfície sólida tem a tendência 

em se espalhar devido à gravidade até que as forças de coesão do líquido 

(tensão interfacial), forças gravitacionais e as forças capilares (tensão 

superficial) estão balanceadas e atingem um certo estado de equilíbrio. É 

importante salientar que superfícies metálicas devem apresentar boa 

molhabilidade para proporcionar uma melhor penetração do lubrificante 
e permitir a formação de uma camada de óleo homogênea mesmo em 

regiões de difícil alcance (WOJCIECHOWSKI; KUBIAK; MATHIA, 

2016). Wojciechowski et al., 2016, mostram que em caso de contato 

direto metal-metal (regime de lubrificação limite), as propriedades de 
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molhabilidade da superfície irá determinar quão rápido o filme 

lubrificante é restaurado, evitando assim a falha catastrófica do 

tribosistema. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem como objetivo no cenário da lubrificação fluida e 

sólida, avaliar o comportamento tribológico de nanopartículas 

funcionalizadas de grafeno como aditivo para lubrificante fluido. Dentro 

desse contexto, a metodologia foi dividida em três etapas: primeiramente, 

caracterizaram-se as nanopartículas, posteriormente houve uma análise 

da dispersão em óleo lubrificante, e, por fim a avaliação do desempenho 

tribológico dessas dispersões contendo grafeno como aditivo. A Figura 8 

mostra uma apresentação esquemática da metodologia que foi adotada. 

Figura 8: Metodologia para o estudo do comportamento de grafeno como 

aditivo de óleo lubrificante. 

 
Fonte: Próprio autor. 

4.1 Materiais 

4.1.1 Grafeno 

Foram utilizadas nanoplaquetas de grafeno multicamadas 

funcionalizadas via processamento a plasma (patente Haydale) 

(WALTERS; WILLIANS, 2015). As nanopartículas foram adquiridas da 

empresa Graphene Supermarket Inc. em três variações: grafeno 

funcionalizado via plasma de N2 (GN2), grafeno funcionalizado via 

plasma de NH3 (GNH3) e grafeno puro (GP), sem funcionalização. Todas 

as variações adquiridas apresentavam partículas de grafeno em forma de 

multicamadas. 
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4.1.2 Óleo base 

Foi utilizado o óleo sintético poliolester (POE) de baixa viscosidade, 

sem aditivos. Suas propriedades estão listadas na Tabela 1. A Figura 9 

mostra fórmula química do óleo POE utilizado nos experimentos. 

Tabela 1: Propriedades físico-químicas do óleo base POE. 

Propriedades Físico-químicas Óleo POE Método 

Densidade, 20 ⁰C [g/cm³] 0,931 DIN 53015 

Viscosidade, 40 ⁰C [cSt] 5,01 DIN 53015 

Viscosidade, 100 ⁰C [cSt] 1,93 DIN 53015 

Ponto de fulgor [⁰C] 192 DIN 51376 

Ponto de combustão [⁰C] 202 DIN 51376 

Rigidez dielétrica [kV] 60 ASTM D877 

Umidade [ppm] 68,3 ASTM E1064 

Fonte: Folha de dados do fabricante do óleo (Lubrizol – Ind. e Com. de 

Ésteres Sintéticos Ltda. Lote: F10/00825) 

 

Figura 9: Fórmula química do óleo Poliolester (POE). 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.2 Caracterização das nanopartículas 

Previamente ao processo de dispersão em óleo, as nanopartículas de 

GP, GN2 e GNH3 foram devidamente caracterizadas através das 

seguintes técnicas: 

 

4.2.1 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FEG) foram feitas com o equipamento da marca JEOL 

modelo JSM-6701F de 30 kV do Laboratório Central de Microscopia 

Eletrônica da UFSC. As imagens da superfície foram obtidas em 

aumentos variando de 3000 a 100000x e com isso foi possível analisar o 

tamanho e morfologia das partículas. Com intuito de evitar contaminação 
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do equipamento e facilitar o manuseio das amostras, antes da análise as 

amostras foram recobertas com filme fino ouro (5 nm) utilizando o 

equipamento BAL-TEC, SCD5. 

 

4.2.2 Microscopia de transmissão 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram 

feitas com o equipamento da marca JEOL modelo JEM-1011 de 100 kV 

do Laboratório Central de Microscopia Eletrônica da UFSC. Para 

interpretar os padrões de difrações de elétrons, foram usados os softwares 

Digital Micrograph versão 3.6.1 da GATAN e JEMS (Java Electron 

Microscopy Software versão 3.7624U2012) para calcular as medidas das 

distâncias interplanares e para executar a simulação dos padrões de 

difração, respectivamente. 

4.2.3 Espectroscopia Raman  

A aquisição dos espectros Raman das partículas GP, GN2 e GNH3 

foi realizada com o equipamento fabricado pela Renishaw, modelo 2000, 

com laser de argônio para a excitação com o comprimento de onda de 

514,5 nm.  

O foco do laser foi realizado através de um microscópio óptico Leica 

acoplado ao aparelho com aumento óptico total de 500x. Como parâmetro 

para a aquisição, foi utilizada a região de 300 - 3200 cm-1 para a avaliação 

das bandas D e G. Foram realizadas medições de espectros pontuais em 5 

pontos diferentes e em todas as medições foram feitas 3 acumulações dos 

espectros com 30 a 60 segundos de tempo de aquisição. 

 

4.2.4 Espectrocospia de Infravermelho  

As análises de espectroscopia de infravermelho (FTIR) das partículas 

GP, GN2 e GNH3 foram realizadas com o equipamento Bruker modelo 

TENSOR 27. O espectro de cada amostra foi analisado na faixa de onda 

entre 4000 e 500 cm-1. As amostras foram preparadas misturando 0,5% 

em massa de cristal de brometo de potássio (KBr) e em seguida 

compactadas com uma prensa manual utilizando uma carga de 10 N por 
10 s. Posteriormente, a pastilha resultante desse processo (0,5 mm) foi 

medida pelo equipamento FTIR. 
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4.3 Estabilidade e propriedades físico-químicas das dispersões 

4.3.1 Preparação das dispersões 

Foram preparadas três dispersões contendo GP, GN2 e GNH3 em 

óleo POE de baixa viscosidade. A metodologia utilizada para preparação 

das amostras foi feita em 3 etapas que ocorreram na seguinte sequência: 

 

A) Adição de 0,05% em massa de grafeno em 25 ml de óleo POE 

em um béquer de 50 ml. Para esse procedimento, foi utilizada 

uma balança de precisão Toledo, modelo XS205 e resolução 0,01 

mg (Figura 10a); 

 

B) Agitação por meio de um agitador magnético da marca Quimis, 

modelo Macro Q261 por 2 min a 600 rpm (Figura 10b); 

 

C) Sonificação utilizando um ultrassom de alta potência Qsonica, 

modelo Q700 por 5 min a uma potência de 280 W (Figura 10c). 

 

As três etapas foram executadas a temperatura ambiente e logo que 

terminadas as amostras eram devidamente tapadas com uma película 

flexível (Parafilm).  

Figura 10: Métodos utilizado na preparação das dispersões. a) adição da 

nanopartícula ao óleo, b) agitação e c) sonicação. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Após o processo de sonificação, as amostras de óleo lubrificante 

foram submetidas a 2 h de desumidificação. O processo foi realizado em 

um Erlenmeyer de 250 ml acoplado a uma bomba de vácuo Edwards, 
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juntamente com uma chapa térmica com agitador magnético DI-03 da 

fabricante Dist a 40ºC (Figura 11). Esta etapa tem por finalidade reduzir 

fortemente a concentração de água presente nas referidas amostras de óleo 

POE, para que estas sejam analisadas em diferentes métodos físico-

químicos e tribológicos, no qual presença de umidade é indesejada. 

Figura 11: Bomba de vácuo, chapa aquecedora com agitador magnético, e 

Erlenmeyer utilizados para o processo de desumidificação das amostras de óleo. 

 
Fonte: Próprio autor. 

4.3.2 Análise de estabilidade  

Um método simples e muito utilizado para determinar a estabilidade 

de uma dispersão coloidal é a análise fotográfica digital. Com esse 

procedimento é possível verificar como a solução coloidal se comporta 

ao longo do tempo. Para isso, foram tiradas fotos das amostras de óleo 

contendo os aditivos GP, GN2 e GNH3 imediatamente após o processo 

de sonificação e ao longo de 6 meses (fotos obtidas semanalmente). Foi 

utilizada uma câmera digital da marca Canon, modelo D550, posicionada 

a 30 cm das amostras em um ambiente de luz controlada. 

 

4.3.3 Ângulo de molhabilidade 

O ângulo de molhabilidade do óleo POE puro e das amostras de óleo 

aditivadas com GP, GN2 e GNH3 foi medido com o uso do goniômetro 

Krüss DSA25 (Figura 12) e seu respectivo software DSA4. 

O processo foi realizado da seguinte maneira: aproximadamente 5 µl 

de óleo lubrificante foi depositado com uma microsseringa acoplada ao 

goniômetro em um disco polido de aço 52100 (Sq=3,30 ± 0,48 nm / 
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Sa=1,73 ± 0,07 nm), mesmo material utilizado nos testes tribológicos 

deste trabalho (corpo). O ângulo de contato foi medido a partir dos 30 s 

após a deposição da gota a uma temperatura de 25º C, pelo software DS4. 

Figura 12: Goniômetro Krüss DSA25 , equipamento utilizado para medir o 

ângulo de molhabilidade. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

4.3.4 Viscosidade 

As medidas reológicas do óleo puro e das amostras de óleo contendo 

as nanopartículas de GP, GN2 e GNH3 foram efetuadas com o 

viscosímetro ou reômetro de torque Haake Viscotester iQ da fabricante 

Thermo Scientific, Figura 13.  
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Figura 13: Reômetro de torque Haake Viscotester iQ utilizado para as medidas 

reológicas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

O reômetro de torque Haake Viscotester iQ possui sensibilidade aos 

parâmetros como: tensão de cisalhamento, taxa de cisalhamento, força de 

contato, dentre outros. O volume total de óleo lubrificante utilizado para 

este experimento foi de 1 ml, tanto para o as amostras de óleo puro, quanto 

para as amostras contendo nanopartículas. As medidas reológicas 

efetuadas neste reômetro foram efetuadas a uma temperatura de 20 ºC e 

foi utilizado um disco tipo P35 de Titânio com diâmetro de 35 mm e gap 

de 1 mm. A Figura 14 ilustra o disco utilizado para a medida de 

viscosidade das amostras de óleo lubrificante. 

Figura 14: Disco de titânio P35 da marca Thermo Scientific utilizado no 

reômetro de torque. 

 
Fonte: www.thermo.com/mc. 

 

As medidas foram realizadas utilizando o modo de aferição CR 

(Controlled Rate). CR é um parâmetro que só pode ser alcançado se o 

sistema possuir uma inércia muito baixa. O equipamento controla a 

velocidade de cada passo realizado para as leituras de tensão de 

http://www.thermo.com/mc)
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cisalhamento e taxa de cisalhamento aplicadas ao fluido, e com uma 

inércia do motor muito baixa, permite que a velocidade de cada passo seja 

conduzida em um tempo inferior a 100 ms. O tempo total dos ensaios foi 

de 15 min, sendo que a tensão cisalhante variou inicialmente de 0 a 20 Pa. 

A tensão atingiu seu valor máximo em 7 minutos e o equipamento 

permaneceu com essa velocidade rotacional por 1 minuto e depois reduziu 

a 0 Pa, novamente, num tempo de 7 min. A taxa de cisalhamento variou 

de 0 a 1500 s-1 e posteriormente retornando a 0 s-1 no mesmo intervalo de 

tempo especificado anteriormente. 

A viscosidade foi determinada a partir da derivada da curva do 

gráfico de tensão versus deformação, a qual obteve resultados lineares, 

visto que os óleos lubrificantes possuem propriedades de fluidos 

newtonianos. 

 

4.4 Ensaios tribológicos para avaliação do grafeno como aditivo de 

óleo lubrificante  

Os ensaios tribológicos para avaliação do grafeno como aditivo de 

óleo lubrificante foram realizados em um tribômetro modelo UMT Multi-

Specimen Test System, da fabricante CETR (Figura 15). Com ele é 

possível a obtenção do coeficiente de atrito por meio do monitoramento 

das forças normal e tangencial ao longo dos ensaios por meio do software 

que acompanha o equipamento. 

Figura 15: Tribômetro UMT Multi-Specimen Test System utilizado para a 

realização dos ensaios tribológicos. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Todos os ensaios tribológicos realizados nesse trabalho foram 

efetuados em sistema lubrificado em presença de óleo lubrificante puro e 

aditivado com GP, GN2 e GNH3. Para cada condição de ensaio foram 

realizados 5 ensaios para representação estatística. 

Foram realizados ensaios de deslizamento alternado, geometria 

cilindro sobre plano. Nessa configuração, a força normal é aplicada a 

partir do cilindro que se mantém estático enquanto o plano (disco) se 

movimenta, como demonstra o desenho da Figura 16. Essa configuração 

favorece a atuação das nanopartículas no par tribológico, uma vez que, 

durante o deslizamento alternado, há uma desaceleração do movimento 

na região das extremidades da pista de desgaste (pontos mortos). Nessas 

regiões a lubrificação fluida é de certa forma pouco eficiente, pois a 

velocidade de deslizamento é baixa e a pressão de contato é elevada 

(lubrificação limite), o que aumenta a possibilidade de evitar o contato 

metal-metal pela lubrificação sólida através das nanopartículas de 

grafenos contidas no óleo lubrificante.  

Figura 16: Desenho esquemático da configuração de deslizamento alternado, 

geometria cilindro sobre plano. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

4.4.1 Amostras para os ensaios tribológicos 

Como corpo foi utilizado um disco (plano) de aço cromo 52100, 

apresentando dureza de 800 HV e diâmetro de 30 mm. Como contracorpo 

utilizou-se um cilindro de mesmo material, com dureza de 950 HV, 

diâmetro de 7,5 mm e altura 4 mm. 
A utilização de um cilindro como contracorpo foi visando uma 

possível caracterização da tribocamada através do equipamento GDOES 

(Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy), que possibilita fazer 

uma análise química do perfil da superfície desgastada. Para isso 
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necessita-se de uma pista de desgaste de no mínimo 4 mm de largura, o 

que impossibilitaria caso fosse utilizado uma esfera como contracorpo. 

Infelizmente, o equipamento GDOES acabou quebrando, 

impossibilitando essa análise. 

As faces planas do corpo (ø=30 mm) foram lixadas com lixa 1200 

mesh utilizando água como lubrificante. Posteriormente elas foram 

polidas utilizando pano de polimento da marca Buehler modelo 

microcloth, alumina em suspensão com tamanho médio de abrasivo 

0,3 µm e água destilada (Sq=3,30 ± 0,48 nm e Sa=1,73 ± 0,07 nm). Todo 

o processo de lixar e polir foi realizado em lixadeira manual da marca 

Arotec, modelo Aropol 2V com rotação de 600 rpm. Já as amostras de 

contracorpo (h=4 mm e ø=7,5 mm) foram obtidas a partir do corte 

transversal de pinos polidos de aço 52100 (h= 23 mm e ø= 7,5 mm, Sq= 

93,76 ± 7,32 nm e Sa= 59,76 ± 2,82 nm). O corte foi efetuado com uma 

cortadeira de precisão da marca Buehler, modelo Isomet 4000 e em 

seguida as faces planas dos cilindros foram lixadas com lixa 1200 mesh 

para remover rebarbas proveniente do corte. Posteriormente, corpo e 

contracorpo foram limpos em banho ultrassônico com acetona P.A. por 

10 min e secos em fluxo de ar quente. 

 

4.4.2 Determinação da força normal e quantidade de lubrificante 

fluido utilizada nos ensaios tribológicos 

Para determinar a carga constante e a quantidade de óleo lubrificante 

que seria utilizada nos ensaios, foram realizados ensaios tribológicos 

preliminares sob carga variável.  

Durante esses ensaios, a carga foi variada até se obter um contato 

crítico entre os pares. Este contato é observado no momento em que o 

coeficiente de atrito atinge valores superiores a 0,2, sendo assim o ensaio 

é interrompido e a carga, na qual o contato se mantém no regime de 

lubricidade, é estabelecida.  

A carga inicial utilizada foi de 20 N com um incremento de 20 N a 

cada 10 min. Primeiramente, fez-se o ensaio com todo sistema submerso 

em óleo lubrificante (15 ml). Posteriormente, foi realizado o teste em 

regime de lubrificação escassa (starving), aumentando assim a severidade 

do teste. Nesse teste se utilizou uma micropipeta modelo LMP100, da 

marca Labmate e foi adicionada a quantia de 10 µl de óleo lubrificante 

sobre o corpo. Tanto o teste submerso como o de lubrificação escassa 

foram realizados com óleo lubrificante POE puro. 
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4.4.3 Ensaio de durabilidade 

Os testes de durabilidade foram realizados utilizando uma força 

normal constante de 400 N. Esse teste foi definido como a extensão do 

regime de lubricidade para um coeficiente de atrito μ<0,2, ou seja, quando 

o sistema atinge esse valor de atrito, o ensaio é interrompido.  

Os parâmetros utilizados nos experimentos tribológicos estão 

descritos na Tabela 2. Para cada par tribológico testado foram realizados 

cinco ensaios.  

Tabela 2: Parâmetros utilizados nos ensaios de deslizamento alternado. 

Parâmetros Dados 

Corpo Disco de aço 52100 

Contra corpo Cilindro de aço 52100 

Carga 400 N 

Frequência 3 Hz 

Amplitude 10 mm 

Pressão de contato máx. 970 MPa 

Óleo lubrificante 10 µl de POE 

Aditivo 0,05% em massa de GP, GN2 e 

GNH3 

Temperatura 23 ºC 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.4.4 Ensaios de desgaste 

Com o intuito de avaliar o desgaste e a atuação das nanopartículas 

durante o regime de lubricidade, foram realizados ensaios utilizando os 

mesmos parâmetros da Tabela 2, porém interrompendo-se em 200 s de 

ensaio, ou seja, após o par tribológico percorrer uma distância de 

deslizamento de 12 m (400 ciclos). O intuito da realização desse ensaio é 

que nos ensaios de durabilidade, valores extremamente altos de atrito 

(μ=0,2) são atingidos, onde o par tribológico sofre um desgaste severo no 

qual fica impossibilitada a caracterização das tribocamadas e a 

observação do efeito da atuação das nanopartículas. Além disso, nos 

ensaios de durabilidade cada amostra ensaiada apresentou uma distância 

percorrida diferente, o que dificulta uma comparação dos volumes 

desgastados nos corpos e contracorpos. 
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4.5 Caracterização das amostras desgastadas 

4.5.1 MEV e EDS 

As marcas de desgaste dos cilindros e discos de aço 52100 foram 

analisadas pelo MEV da marca Tescan, modelo Vega 3. O equipamento 

foi utilizado para observar detalhes da morfologia superficial das 

amostras e identificar mecanismos de desgaste. A Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) também foi utilizada para identificar 

diferenças de composição química em regiões dentro e fora das marcas 

de desgaste, em especial, para detectar a formação de tribocamadas.  

 

4.5.2 Espectroscopia Raman 

A Espectroscopia Raman foi empregada para complementar a análise 

química das tribocamadas com intuito principalmente de detectar a 

presença das bandas características do grafeno. A análise foi efetuada 

dentro e fora das marcas de desgaste do corpo e contracorpo. Como 

parâmetro para a aquisição, foi utilizada a região de 200 - 3400 cm-1 para 

a avaliação das bandas D e G. Em todas as medições foram feitas 3 

acumulações dos espectros com 30 a 60 s de tempo de aquisição em cada 

acumulação. Antes da análise, corpo e contracorpo foram limpos em 

banho ultrassônico com acetona P.A. por 10 min e secos em fluxo de ar 

quente. 

 

4.5.3 Microscópio Ótico 

As marcas de desgaste nos cilindros foram fotografadas com 

microscópio óptico em ampliação de 200x. Cada uma foi medida em 5 

pontos diferentes conforme o exemplo da Figura 17, onde os valores a1, 

a2, a3, a4 e a5 são os resultados das medições. A média aritmética desses 

valores é o parâmetro “c” da Equação 1 e como R é o raio do cilindro, foi 

possível determinar o valor de Ɵ em radianos. 

 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(
𝑐

2𝑅
) = Ɵ/2                                                                                  (1) 

 

Sendo L a altura do cilindro, foi utilizada a Equação 2 para determinar 

os volumes desgastados nos cilindros. 

 

𝑉 = {
𝑅2

2
(Ɵ − 𝑠𝑖𝑛Ɵ)} . 𝐿                                                                                        (2) 
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Figura 17: Diagrama demonstrativo dos parâmetros para medição dos volumes 

desgastados nos cilindros (A) vista frontal (B) vista lateral. 

 
Fonte: SALVARO D., 2015. 

 

4.5.4 Interferometria 

As marcas de desgaste dos corpos (planos) de aço 52100 foram 

analisadas no interferômetro de luz branca da marca Zygo modelo 

Newview7300. Nele foram feitas as aquisições dos dados de topografia. 

A ferramenta stitch (agrupamento) foi empregada para realizar a 

interpolação de uma sequência de sobreposição e formar um único mapa 

topográfico. O tratamento dos dados foi feito no software de análise de 

topografia, MountainsMap 7. Foram observadas as características 

topográficas das marcas de desgaste para todas as configurações testadas. 

Nas representações topográficas, foi aplicada a ferramenta de 

nivelamento que retira a inclinação. 

Por fim, foram extraídos os perfis médios das pistas de desgaste nos 

planos e, através deles, foram quantificados os volumes desgastados no 

corpo, e então, calculada a taxa de desgaste.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização das nanopartículas 

5.1.1 MEV-FEG 

As nanopartículas de grafeno (GP, GN2 e GNH3) foram submetidas 

a análises por microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

(MEV-FEG), como mostra a Figura 18.  
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Figura 18: Imagens obtidas por MEV-FEG  das partículas de grafeno, (a) GP; 

(b) GN2 e (c) GNH3. 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Pode-se observar que tanto as partículas de grafeno puro (Figura 18a) 

como as partículas funcionalizadas com N2 e NH3 (Figura 18b e c) 

apresentaram morfologia de nanoplaquetas, com dimensão planar 
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variando entre 400 nm e 3 µm. Já de espessura, apresentaram uma média 

de 10 nm, porém levando em conta que foram recobertas com um filme 

fino de ouro com aproximadamente 5 nm, espera-se que as espessuras das 

nanoplaquetas sejam inferiores as observadas pela análise de MEV-FEG. 

Tanto a espessura das nanoplaquetas como a distância interplanar foram 

obtidas com próprio software do MEV-FEG. 

Como indicado pela seta (Figura 18b), é possível observar o 

empilhamento ordenado de pelo menos 10 camadas de grafeno em uma 

nanoplaqueta de GN2, confirmando a natureza multicamada do grafeno 

analisado. 

 

5.1.2 MET 

Para analisar a morfologia e a estrutura cristalina das folhas de 

grafeno, foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de transmissão 

associada com o padrão de difração de elétrons de área selecionada 

(padrão SAED). A Figura 19 apresenta as imagens de MET das amostras 

GP, GN2 e GNH3 e seus correspondentes padrões SAED. 
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Figura 19: Imagem de MET das amostras de grafeno (a) GP; (b) GN2 e (c) 

GNH3 e seus respectivos padrões de difração SAED.  

 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Nas imagens obtidas por MET, é possível observar a sobreposição de 

folhas de grafeno em todas as amostras analisadas (Figura 19a, b e c). Os 

respectivos padrões de difração (SAED) exibem um padrão típico 

hexagonal, os quais são atribuídos à estrutura cristalina do grafeno 
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(WILSON et al., 2009). O padrão SAED obtido para amostra de GN2 

apresenta franjas claras que podem ser atribuídas a padrões de Moiré 

(Figura 19b). Os padrões de Moiré são produzidos quando estruturas 

periódicas semelhantes estão sobrepostas com leve rotação entre si 

(CONSONI, 2014), indicando uma leve rotação entre as camadas de 

grafeno.  

 

5.1.3 Raman 

Espectroscopia Raman é uma excelente ferramenta para revelar 

características eletrônicas e estruturais de materiais a base de carbono. A 

Figura 20 apresenta os espectros Raman típicos das amostras GP, GN2 e 

GNH3. 

Figura 20: Espectros Raman típicos das partículas de grafeno GP, GN2 e 

GNH3. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Quando analisadas por espectroscopia Raman, todas as amostras 

apresentaram picos intensos e bem característicos de materiais grafíticos 

(banda G, D e 2D. A presença proeminente do pico G (~1582 cm-1) em 

todas as amostras revela uma estrutura hexagonal grafítica por toda a 

superfície (FERRARI, 2007). A presença das bandas 2D (~2725 cm-1) e 

D (~1354 cm-1) está relacionada com a presença da hibridização sp2-sp3, 

bem como a introdução de defeitos e impurezas (BINDER, 2009a; 

LARKIN, 2012). Impurezas e defeitos aumentam com o processo de 

funcionalização a plasma, aqui indicado pela maior razão ID/IG das 
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amostras GN2 (0,16) e GNH3 (0,14). Já a amostra não funcionalizada GP 

apresenta uma razão menor ID/IG (0,09). 
 

5.1.4 FTIR 

A análise de espetroscopia de infravermelho (FTIR) fornece 

evidências da presença de grupos funcionais na estrutura do grafeno, 

podendo ser utilizada na identificação de um composto ou para investigar 

sua composição química. Os espectros de infravermelho (FTIR) das 

amostras de GP, GN2 e GNH3 estão apresentados na Figura 21. 

Figura 21: Espectros de FTIR das amostras de grafeno GP, GN2 e GNH3. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

É possível notar que apesar dos três espectros gerados pela análise 

apresentarem um comportamento semelhante, os espectros referente as 

amostras funcionalizadas GN2 e GNH3 apresentam picos em 3672 e 1100 

cm-1 que a amostra de GP não apresenta. Esses picos podem ser atribuídos 

ao alongamento vibracional dos grupos funcionais -N-H- e -CH2-NH- 
provenientes do processo de funcionalização a plasma (SOCRATES, 

2004). Os picos de absorção em 2987 e 2900 cm-1 são derivados dos 

grupos alquilas CH3- e -CH2 (LARKIN, 2012). O pico vibracional em 

1703 cm-1 é atribuído ao alongamento do grupo funcional hidroxila, C-

OH. Já o pico em 1250 cm-1 pode ser atribuído à presença do grupo 

carboxila, -COOH (LARKIN, 2012). O grafeno multicamada quando é 

derivado do grafite geralmente apresenta grupos funcionais hidroxila e 

carboxila nas bordas da folha (LARKIN, 2012). 
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5.2 Estabilidade e propriedades físico-químicas dos nanofluidos 

5.2.1 Análise de estabilidade 

A estabilidade das soluções contendo grafeno e óleo lubrificante foi 

acompanhada durante 6 meses através de imagens digitais obtidas com 

uma câmera digital DSLR. Na Figura 22 é possível observar as imagens 

digitais das amostras das dispersões de POE+GP, POE+GN2 e 

POE+GNH3 imediatamente após o processo de sonificação, após 72 

horas e por fim após 6 meses.  
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Figura 22: Imagens digitais das dispersões de grafeno GP, GN2 e GNH3 em 

óleo POE: a) imediatamente após sonificação; b) 72 h após e c) 6 meses após. 

Concentração da dispersão: 0,05 % em massa. 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Foi observado que inicialmente todas os aditivos se dispersam em 

óleo POE com o processo de sonificação (Figura 22a). Após 72 h em 

repouso, os três aditivos, de maneira semelhante, se mantêm dispersos 

com um mínimo de sedimentação possivelmente proveniente de 
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partículas maiores que não foram desaglomeradas pelo processo de 

sonificação (Figura 22b). Com o passar do tempo foi notado que as três 

amostras apresentam uma taxa de sedimentação diferente. Após 6 meses 

do processo de sonificação, a amostra de GNH3 se manteve estável, 

enquanto as partículas de GP sedimentaram-se por inteiro. Já a amostra 

de GN2 apresentou uma estabilidade intermediária entre GP e GNH3 

(Figura 22c).  

A excelente estabilidade verificada na amostra contendo as partículas 

de grafeno GNH3 pode ser atribuída a maior dopagem átomos de 

nitrogênio introduzidos pelo plasma de NH3, que previnem a aglomeração 

e facilitam a dispersão em solventes polares, como o POE. Quanto mais 

estável a dispersão, maior a probabilidade do aditivo entrar e atuar de 

forma efetiva entre as regiões em contato e movimento relativo e assim 

melhorar potencialmente as propriedades tribológicas do sistema 

mecânico.  
 

5.2.2 Viscosidade Cinemática 

Para todas as amostras de óleo lubrificante, com e sem 

nanopartículas, a viscosidade foi determinada pela derivada da curva 

de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, e a 

temperatura ambiente oscilou em torno de 20 ºC, sendo controlada 

pelo reômetro. Os valores obtidos da viscosidade do óleo lubrificante, 

puro e com nanopartículas, foram determinados fazendo-se a média 

aritmética dos resultados de viscosidade obtidos, e estes valores foram 

tomados com base nos valores da taxa de cisalhamento acima de 100 

s-1, valores nos quais a curva de viscosidade torna-se constante. 

Tabela 3: Viscosidade do óleo puro e dos nanofluidos a 20º C. 

Amostra POE POE+GP POE+GN2 POE+GNH3 

Viscosidade, [cSt] 11,2±0,2 11,5±0,1 11,8±0,1 11,8±0,2 

 

De acordo com a Tabela 3, conclui-se que a adição das 

nanopartículas no óleo lubrificante não altera significativamente a 

viscosidade do óleo POE sendo que, com o valor médio de 11,5 cSt 

(20ºC), estes óleos possuem praticamente uma viscosidade 

equivalente.  
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5.3 Comportamento tribológico dos nanofluidos 

5.3.1 Ensaio de durabilidade 

O ensaio de durabilidade foi realizado utilizando a configuração 

cilindro-plano (recíproco) e através do método de lubrificação escassa 

(apenas 10 µl de óleo lubrificante). A Figura 23 mostra o gráfico típico 

da evolução do coeficiente de atrito com a distância de deslizamento 

realizado com óleo puro e com os nanofluidos.  

 

Figura 23: Evolução do coeficiente de atrito versus distância de deslizamento. 

Oléo POE puro e nanofluidos a base de grafeno. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 23, apesar de todas amostras 

analisadas apresentarem o mesmo coeficiente de atrito (~0,08) nota-se 

que a presença das nanopartículas no fluido tem um efeito benéfico para 

o tribosistema, onde é observado um aumento significativo na distância 

de deslizamento: de 25 m para o sistema lubrificado com POE puro para 

62 m com o sistema lubrificado com POE+GNH3.  

A partir dos resultados do ensaio, foi calculada a durabilidade para 

cada sistema lubrificado, Figura 24.  
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Figura 24: Durabilidade após ensaio de durabilidade do Oléo POE puro e dos 

nanofluidos a base de grafeno. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Como pode ser observado na Figura 24, a presença das nanopartículas 

no óleo POE causou um aumento significativa na durabilidade do 

tribosistema. Nota-se um aumento mais expressivo para as amostras 

contendo as nanopartículas funcionalizadas, GN2 e GNH3. Destaque para 

o nanofluido aditivado com as nanopartículas GNH3, onde se obteve um 

aumento de aproximadamente 2,5 vezes da durabilidade obtida com o 

óleo puro. Para o nanofluido aditivado com GP houve um aumento de 

~32% e para o nanofluido aditivado com GN2 um aumento de ~54%. 

 As pistas de desgaste das amostras lubrificadas com óleo POE puro e 

POE+GNH3 foram subsequentemente analisadas utilizando 

interferometria de luz branca e MEV (Figura 25). 

 

Figura 25: Análise da pista de desgaste do corpo após o teste de durabilidade 

por interferometria e MEV. a) Volume desgastado - POE; b) Volume 
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desgastado - POE+GNH3; c) Pista de desgaste – POE e d) Pista de desgaste – 

POE+GNH3. 

 
Fonte: próprio autor 

 

Na Figura 25, se observa que mesmo com uma distância de 

deslizamento percorrida 2,5 vezes maior que o caso lubrificado somente 

com POE (62 m versus 25 m), o corpo lubrificado com POE+GNH3 

apresentou um desgaste aproximadamente 30% menor (Figura 25a e b). 
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O mecanismo de desgaste abrasivo é observado nos dois casos (Figura 

25c e d). Entretanto, no corpo lubrificado com POE se observa um nível 

maior de deformação plástica, indicando maior severidade do mecanismo 

de abrasão. 

 

5.3.2 Mecanismos de desgaste 

Para avaliar os mecanismos de desgaste envolvidos nos quatro 

sistemas lubrificados, testes tribológicos adicionais foram realizados 

utilizando os mesmo parâmetros dos testes de durabilidade, porém 

interrompendo-os dentro do regime de lubricidade (após percorrer uma 

distância de deslizamento de 12 m ou 400 ciclos). 

As taxas de desgaste do corpo (plano) e contracorpo (cilindro) estão 

dispostas na Figura 26. 
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Figura 26: Taxa de desgaste após ensaio de desgaste: a) Contracorpo (cilindro) e 

b) Corpo (plano). 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A partir da Figura 26, nota-se que o aditivo GNH3 melhora 

significativamente as propriedades antidesgaste do óleo base (POE), 

reduzindo a taxa de desgaste em 94% no contracorpo e 62% no corpo. 

Uma redução menos acentuada foi obtida com os nanofluidos aditivados 

com GP e GN2. Ambos apresentaram um redução equivalente da taxa de 

desgaste (~45% no contracorpo e 20% no corpo). Nota-se que para todos 

sistemas avaliados, a taxa de desgaste do corpo foi 3 ordens de grandeza 
maior que a taxa de desgaste do contracorpo, ou seja, o desgaste do 

sistema é governado pelo desgaste do corpo. Isso pode ser atribuído à 

dureza do contracorpo (950 HV) ser 150 HV maior que a do corpo 

(800 HV). 
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A Figura 27 mostra as marcas de desgaste geradas nos corpos 

(planos).  

Figura 27: Imagens das pistas de desgaste dos corpos (planos): a) POE; 

b)POE+GP; c) POE+GN2 e d) POE+GNH3. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

As imagens de MEV das pistas de desgaste dos corpos de prova 

revelam o mecanismo de desgaste abrasivo para todas condições, porém 

com diferente grau de severidade. No sistema lubrificado com óleo POE 

puro, é visível um processo de abrasão produzindo um alto grau de 

deformação plástica (Figura 27a). Já nos sistemas lubrificados com 

POE+GP e POE+GN2 a presença de deformação plástica ficou menos 

evidente (Figura 27b e c), indicando que a utilização do grafeno 

funcionalizado via plasma de N2 não modifica significativamente os 

mecanismos de desgaste quando comparado com grafeno puro. Por outro 

lado, o corpo lubrificado com POE+GNH3 apresentou um desgaste 
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brando (Figura 27d), revelando a excelente propriedade antidesgaste do 

aditivo funcionalizado via plasma de NH3. 

A Figura 28 revela os espectros Raman de cinco diferentes regiões ao 

longo da pista de desgaste dos corpos de prova para cada sistema 

lubrificado. 

Figura 28: Análise micro Raman ao longo da pista de desgaste dos corpos 

(planos): a) POE; b) POE+GP; c) POE+GN2 e d) POE+GNH3 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Verifica-se na Figura 28a que nenhum pico foi observado nos 

espectros gerados a partir da pista de desgaste lubrificada com óleo puro. 

No entanto, nos espectros gerados a partir das pistas de desgaste 

lubrificadas com POE+GP e POE+GN2 foram identificados picos de 

baixa intensidade característicos da banda G (~1580 cm-1) e D (~1350 cm-

1). Porém esse resultado não foi observado de forma sistemática, onde em 
algumas análises foram identificados apenas ruídos (Figura 28b e c). Por 

outro lado, nas análises realizadas no sistema lubrificado com 

POE+GNH3 os picos característicos da banda G e D foram sempre 

observados com menor ruído e de forma mais intensa (Figura 28d). 

Assim, como confirmado pela análise de micro Raman, a utilização do 
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nanofluido POE+GNH3 induz a formação de uma tribocamada rica em 

grafeno o que confere seu excelente comportamento tribológico. 

Utilizando a mesma ampliação utilizada na análise de MEV das pistas 

de desgaste do corpo, foram realizadas análises também no contracorpo, 

como mostra a Figura 29. 

Figura 29: Imagens das pistas de desgaste do contracorpo (cilindro) por MEV: 

a) POE; b)POE+GP; c) POE+GN2 e d) POE+GNH3. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 29 é possível observar os mecanismos de desgaste típicos 

atuando nas pistas de desgaste do contracorpo. O mecanismo de desgaste 

adesivo é predominante em todas as condições, porém com diferente grau 

de severidade. O processo de adesão produz uma elevada deformação 

plástica no sistema lubrificado com óleo POE puro (Figura 29a). 
Enquanto lá nas amostras lubrificadas com POE+GP e POE+GN2, a 

presença da deformação plástica ficou menos evidente (Figura 29b e c). 

Por outro lado, as amostras lubrificadas com POE+GNH3 apresentaram 

um desgaste brando (Figura 29d). De fato, ambos materiais do corpo e 
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contracorpo são de aço 52100, o que facilita o processo de adesão e pode 

também explicar o fato deles apresentarem uma diferença de 3 ordens de 

grandeza na taxa de desgaste. 

Para o sistema lubrificado com POE+GNH3, análises da marca de 

desgaste dos contracorpos em elevada ampliação confirmaram a presença 

de uma tribocamadas rica em carbono formada preferencialmente entre 

as asperidades, (Figura 30, região 2). Já na região 1, observa-se a uma 

composição característica do aço 52100, rica em cromo. Além disso, 

análises de espectroscopia Raman foram efetuadas para os quatro 

contracorpos, porém não foram observadas bandas características no 

espectro formado. 

Figura 30: Marcas de desgaste do contracorpo (cilindro) lubrificado com 

POE+MGNH3 e análise EDS em duas diferentes regiões. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Como observado no nanofluido contendo grafeno puro, a 

aglomeração leva a uma suspensão menos estável o que previne com que 

boa parte das nanopartículas entrem nas superfícies em contato, 

permitindo o contato metal-metal, como mostra o esquema da Figura 31a. 

Por outro lado, com a adição da partícula funcionalizada GNH3 no óleo 

POE se obteve uma suspensão bem dispersa com poucos aglomerados, o 

que contribuiu para a formação de um tribocamada antidesgaste contínua 

e homogênea entre as superfícies em contato e movimento relativo 

(Figura 31b). Estas conclusões estão de acordo com os resultados 
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encontrados por alguns estudos no qual afirmam que a qualidade da 

dispersão de nanopartículas em óleo lubrificante determina o poder de 

penetração e aprisionamento das mesmas nas interfaces deslizantes 

(FAN; WANG, 2015b; MOSHKOVITH et al., 2006; OHMAE; 

MARTIN, 2008). 

Figura 31: Esquema mostrando a performance do grafeno multicamada como 

aditivo de óleo lubrificante: a) Partículas aglomeradas prevenindo as 

nanopartículas entrarem na interface deslizante; b) Suspensão bem dispersa 

contribuindo com a formação de uma tribocamada contínua e homogênea entre 

as superfícies. 

 
 

A molhabilidade está associada à tendência de um líquido espalhar-

se ou não sobre uma superfície sólida. Ao mesmo tempo que a presença 

de grupos funcionais em nanopartículas pode melhorar significativamente 

a estabilidade de suspensões, estudos mostram que também pode alterar 

a propriedade de molhabilidade de substratos (KUBIAK et al., 2011; 

WANG et al., 2013; WOJCIECHOWSKI; KUBIAK; MATHIA, 2016). 

A molhabilidade foi avaliada através da medição do ângulo de contato na 

superfície do corpo do par tribológico após a aplicação de 5 µl de 

nanofluido sobre a superfície. Os resultados estão dispostos na Figura 32. 
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Figura 32: Ângulo de contato. Substrato: AISI 52100 (Sq=3.30 ± 0.48 nm / 

Sa=1.73 ± 0.07 nm). 

 
Fonte: próprio autor. 

 

O ângulo de contato medido para a amostra de óleo POE puro foi de 

27±4º. A adição das partículas de grafeno reduziu de forma significativa 

o ângulo de contato, especialmente nos nanofluidos contendo os aditivos 

funcionalizados: 16±2º para o nanofluido POE+GP e 7±2º para o 

nanofluido POE+GN2. Já para a amostra POE+GNH3 houve um total 

molhamento/espalhamento do substrato (0º), ficando impossibilitada a 

medição do ângulo de contato. 

O total molhamento da superfície contendo os nanofluido com o 

aditivo GNH3 foi atribuído a uma maior densidade de átomos de 

nitrogênio presentes nas partículas de grafeno GNH3, o que provoca uma 

diminuição da tensão superficial do óleo na superfície do substrato, assim 

facilitando a quimissorção das nanopartículas na superfície do corpo 

(AISI 52100). Segundo Wojciechowski et al. 2016, o aumento da 

molhabilidade está correlacionado com o aumento do tempo necessário 

para gerar uma falha catastrófica em um ensaio de durabilidade em 

regime de lubrificação escassa. Contudo, neste trabalho isto é 

comprovado com o melhor comportamento para o sistema lubrificado 

com POE+GNH3. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho avaliou a influência da funcionalização de 

nanopartículas de grafeno multicamadas como aditivo lubrificante de 

óleo de baixa viscosidade em termos de estabilidade de suspensões e 

comportamento tribológico. Tendo em vista os aspectos observados 

conclui-se que: 

 

 A funcionalização via plasma melhora de forma significativa a 

estabilização do grafeno em óleo POE, especialmente com o 

aditivo funcionalizado via plasma NH3, que preservou as 

nanopartículas estáveis em óleo por meses. Isso foi atribuído à 

presença dos átomos de nitrogênio introduzidos pelo plasma, que 

além de aumentarem a afinidade das partículas com o óleo POE, 

também previnem a aglomeração. Por outro lado, o aditivo GN2 

sedimentou ao longo do tempo devido à menor densidade de 

átomos de nitrogênio presentes na malha do grafeno. 

 

 A funcionalização a plasma também aumenta substancialmente 

a molhabilidade do óleo POE, a qual aumenta a afinidade 

(quimisorção) do óleo base com a superfície metálica (aço AISI 

52100), melhorando assim a resistência ao desgaste do 

tribosistema em sistemas de lubrificação escassa; 

 

 Os resultados demonstram claramente que a adição de uma 

quantidade mínima (0,05% em massa) do grafeno funcionalizado 

via plasma ao óleo de base proporciona um significativo aumento 

da resistência ao desgaste dos pares tribológicos; 

 

 O aditivo GNH3 aumenta a resistência ao desgaste em 160%, 

enquanto o GN2 e o GP aumentam em 54% e 32%, 

respectivamente, em relação ao óleo base (POE); 

 

 O aditivo GNH3 melhora significativamente a propriedade 

antidesgaste do óleo base (POE), reduzindo a taxa de desgaste 
em 94% no contracorpo e 62% no corpo. Tanto o GP quanto o 

GN2 apresentam redução semelhante na taxa de desgaste (~ 45% 

no contracorpo e ~20% no corpo). 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

I. Variar a concentração de grafeno em óleo POE e verificar a 

estabilidade dos nanofluidos e o comportamento tribológico. 

 

II. Utilizar a grafite 2D turbostrático, que está sendo obtido no 

Labmat, como aditivo e estudar um método para estabilizá-loy 

em óleo lubrificante e posteriormente verificar seu 

comportamento tribológico. 

 

III. Estudar as tribocamadas formadas por técnicas mais superficiais 

(GDOES, XPS, etc). 

 

IV. Utilizar outros métodos para avaliar a dispersão, como 

espectrofotômetro, potencial zeta, lumisizer, e etc.  
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