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Resumo 

O grafeno é um material composto por átomos de carbono alinhados em uma rede 

cristalina, lâminas deste material podem ser obtidas a partir da grafite por meio da esfoliação. 

Também pode ser obtido a partir do grafite oxidado seguido de redução, esta técnica de 

esfoliação térmica resulta em lâminas de grafeno funcionalizadas. 

Foram avaliados dois métodos diferentes para obter nanolâminas de grafite. 

Utilizaram-se como material de partida a grafite em flocos da Aldrich e a Grafite Micrograf 

HC11 da Nacional de Grafite Ltda. 

Método1: Ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3) foram misturados com 

grafite sob agitação magnética por 24 horas. Após lavagem com água deionizada para pH~5,5 

e então secagem em estufa, as partículas foram tratadas a 1000 C durante 30s. Esta foi imersa 

em uma solução aquosa de álcool, ficando em banho com ultrassom durante 8h. A amostra foi 

filtrada e seca resultando nas nanolâminas de grafite. 

Método 2: Uma mistura de H2SO4 e HNO3 foi agitada mecanicamente por 1 hora, 

adicionou-se grafite e a reação ocorreu por 20min e então foi adicionado o clorato de potássio 

(KClO3). Manteve-se a agitação por 96 horas; Após foi lavada com HCl 10% e depois com 

água deionizada para pH~5,5. Procede-se a secagem em estufa da grafite intercalada, e as 

partículas secas foram tratadas a 1000 C durante 30s. Esta foi imersa em uma solução aquosa 

de álcool ficando em banho com ultrassom durante 8 horas. A dispersão resultante foi filtrada 

e seca, resultando na grafite oxidada (GO). 

A caracterização das nanolâminas foi feita por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Difração de Raios X (DRX), 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Análise Termogravimétrica (TGA). Os 

objetivos propostos foram alcançados, pois foi desenvolvida uma metodologia que permitiu 

preparar nanolâminas de grafite funcionalizadas. O GO somente foi obtido quando utilizou-se 
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o método de oxidação com KClO3 como agente oxidante. Análises de DRX e EDX 

confirmaram a formação das nanolâminas de grafite oxidado. As imagens de MEV e MET 

mostraram lâminas de grafeno com menor empilhamento do que na amostra de nanolâminas 

de grafite obtidas anteriormente pelo grupo de pesquisa. Na continuidade do projeto, estamos 

interessados em prosseguir empregando a mesma metodologia do método 2 de oxidação, 

porém modificando as condições de reação, por exemplo: tempos de reação diferentes e 

distintas concentrações do agente oxidante.  

 


