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RESUMO 

Os avanços nas pesquisas permitiram aos pesquisadores deste grupo de aplicações de 

nanomateriais, produzir óxido de grafeno (GO) em pequena escala e incorporá-lo em 

compósitos com potencial para melhorar o desempenho de produtos para o mercado 

industrial. Todavia essa capacidade de produção é muito pequena e insuficiente para 

testes de mercado. Proporcionando apenas a possibilidade de efetuar testes laboratoriais 

que confirmaram o aumento de propriedades em nanocompósitos. 

O desafio posto foi de ampliar a produção de GO, inicialmente em escala laboratorial, 

mas em quantidade suficiente para permitir testes na indústria e verificar se a adição dos 

compósitos, sob condições de operação em regime de cruzeiro, pode melhorar o 

desempenho do processo industrial, seja produzindo produtos ou serviços mais eficazes 

ou efetivos, seja reduzindo os tempos e custos da operação.  

O laboratório, uma vez equipado, deverá gerar GO em escala ainda pequena, na faixa de 

150 gramas de oxido de grafeno por mês, suficiente para testar a efetividade do uso de 

GO em algumas indústrias cujas aplicações são muito promissoras, como por exemplo:  

1) na indústria de filtros, onde se consegue a filtração de materiais de pequenas 

dimensões, tais como corantes presentes em efluentes de processos industriais;  

2)  na indústria de polímeros, outro mercado potencial, onde se pode obter 

compósitos/nano compósitos poliméricos, com o objetivo de adequar propriedades 

térmicas, mecânicas e elétricas do produto final.  

Nos ensaios realizados se observa a presença do GO. O produto obtido em escala 

ampliada, em reator com vaso de 1L, foi caracterizado por DRX e FTIR. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em 1857, Michael Faraday descobre o ouro coloidal a partir da 

sinterização de nanopartículas de ouro. Com isso, uma série de eventos ainda que 

longínquos em uma escala da linha de tempo, foram desencadeados para o 

desenvolvimento de técnicas de produção e caracterização de nanomateriais que 

pudessem apresentar propriedades distintas daqueles em escala maior. Em 1959, o físico 

norte americano Richard Feynman apresentou no encontro anual da Sociedade Americana 

de física, o conceito sobre a manipulação da matéria em escala atômica. O termo 

nanotecnologia foi mencionado apenas em 1974 por Norio Tanigushi. Feynman 

introduziu uma nova forma de estudar a matéria, e com isso uma série de 

desenvolvimentos nas áreas de caracterização e produção de nanomateriais, começaram 

a ganhar força em diferentes áreas de atuação. 

A nanotecnologia pode ser designada como o desenvolvimento de 

dispositivos, equipamentos, produtos e processos baseados em nanomateriais (materiais 

que possuem ao menos uma dimensão na ordem de tamanho entre 1 a 100 nm). 

Em 1985, um grupo de cientistas (Harold Walter Kroto e Richard Errett 

Smalley) descobre a primeira forma alotrópica do carbono do século XX, o Fulereno. Em 

seguida outras formas alotrópicas do carbono como os nanotubos de carbono e o grafeno 

são descobertos e continuamente estudadas nos dias de hoje.  

O desencadeamento do desenvolvimento da ciência aplicada a 

nanomateriais, no entanto, se deu de forma lenta, devido às dificuldades apresentadas para 

se obter uma produção em larga escala para diferentes tipos de aplicação. Hoje com a 

mais recente descoberta de grafeno, a comunidade científica mundial, estuda e 

desenvolve técnicas e aplicação de nanomateriais. 

 

O grafeno, que foi descoberto em 2004 por A. Geim e K. Novoselov, é um 

material que consiste em uma monocamada de átomos de carbono, arranjados de forma 

bidimensional com hibridização sp2. Através do grafeno é possível formar outros 

alótropos importantes. Pode ser empilhado para formar grafite (3D), enrolado e formar 

nanotubos (1D) ou até mesmo “embrulhado” e formar fulerenos (0D) (Allen et al, 2009), 

conforme a Figura 1. 
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Figura 1 - Grafeno como elemento estrutural básico para formas alotrópicas; a- fulereno; b- 

nanotubo; c- grafite (Geim & Novoselov, 2007). 

 

 

A. Geim e K. Novoselov, descobriram grafeno a partir da esfoliação 

mecânica do grafite. O processo de esfoliação mecânica rompeu as ligações de Van der 

Waals da estrutura do grafite, formando monocamadas de carbono bidimensionais, com 

propriedades de transporte nunca vistas antes, conforme ilustrado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Esquema do processo de esfoliação mecânica do grafite para obtenção de grafeno. 

 

No entanto a dificuldade de se produzir uma quantidade significativa de 

grafeno através da esfoliação mecânica, fez com que se desencadeasse o desenvolvido de 

novos métodos de síntese de grafeno. Dentre eles podem ser citados:  

 Esfoliação líquida do grafite; 

 Esfoliação química do grafite; 
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 Método mecânoquímico; 

 Deposição química a vapor (CVD). 

 

Mesmo com os métodos de fabricação apresentados, ainda é difícil 

alcançar grafeno em quantidades de larga escala que justificam suas aplicações. No 

entanto, existem subprodutos de sínteses químicas que possuem propriedades que se 

assemelham a algumas propriedades do grafeno. Entre estes materiais podem ser citados 

o óxido de grafeno (GO) e o óxido de grafeno reduzido (rGO). 

O primeiro relato que se tem de óxido de grafeno é datado de 1859, quando 

o químico britânico B.C. Brodie estava explorando a estrutura do grafite através da 

investigação da reatividade do floco de grafite. Para promover a oxidação do grafite foram 

utilizados os reagentes clorato de potássio (KClO3) e ácido nítrico concentrado (HNO3). 

Brodie determinou que o material resultante era composto de carbono, hidrogênio e 

oxigênio resultando em um aumento na massa total do grafite. Sucessivos métodos de 

oxidação resultaram no aumento da porcentagem de oxigênio. A composição final foi 

descrita na proporção C:H:O de 61,04:1,85:37,11 (C2,19H0,80O1,00) e foi descoberto 

também que o novo composto podia ser disperso em água, porém, não disperso em meio 

ácido, chamando assim o material de ácido gráfico. Quando aquecido em temperaturas 

de 220 C, o material tinha sua composição alterada para 80,13:0,58:19,29 

(C5,51H0,48O1,00). Dessa forma Brodie sugeriu que a nova forma de carbono deveria ser 

caracterizada por um nome que distinguisse dos outros materiais, utilizando o termo 

grafhon (DREYER et al, 2009). 

Após quase 40 anos L. Staudenmaier melhorou o método de produção de 

óxido de grafeno de Brodie, acrescentando ácido sulfúrico (H2SO4) e modificando o 

método de adição de clorato de potássio (KClO3). Apesar de a reação resultar em um nível 

de oxidação similar ao alcançado por Brodie, a prática experimental tornou-se mais fácil 

sendo possível realizar a reação em uma única etapa (DREYER et al, 2009). 

Só depois de quase 60 anos da modificação de L. Staudenmaier, Hummers 

e Offeman desenvolveram um novo método de oxidação utilizando ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4), nitrato de sódio (NaNO3) e permanganato de potássio (KMnO4) em 

ausência de água. Embora o KMnO4 seja um oxidante comum, a espécie ativa é de fato 

heptóxido de diamanganês, conforme ilustrado na Figura 3 (DREYER et al, 2009). 
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Figura 3 - Formação de heptóxido de diamanganês (Mn2O7) a partir de KMnO4 em presença de 

ácido forte (Dreyer et al, 2009). 

 

Tromel e Russ demonstraram a capacidade de Mn2O7 em oxidar 

seletivamente as ligações duplas alifáticas insaturadas sobre as ligações duplas 

aromáticas, que podem ter implicações importantes para a estrutura de grafite (DREYER 

et al, 2009). 

A fonte mais comum de grafite usada para reações químicas, é a grafite em 

flocos. No entanto, contém numerosos defeitos localizados em sua estrutura  que podem 

servir como pontos de semente para o processo de oxidação. Se as observações de Tromel 

e Russ sobre estireno podem ser aplicadas a grafite, então é provável que a oxidação 

observada não seja a dos sistemas aromáticos, mas sim de alcenos isolados (DREYER et 

al, 2009). 

A estrutura química precisa do GO, sempre foi muito discutida e até nos 

dias de hoje não se tem um modelo exato a ser utilizado. A Figura 44, apresenta alguns 

modelos utilizados por diferentes pesquisadores.  

 

 
Figura 4 - Diferentes tipos de modelos estruturais propostos para o óxido de grafeno 

(Dreyer et al, 2009). 

 

A estrutura de Hofmann e Holst consistiu em grupos epoxídicos 

espalhados pelos planos basais do grafite. Ruess propôs uma variação deste modelo em 

1946 que incorporou grupos hidroxil no plano basal. O modelo de Ruess também alterou 
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a estrutura do plano basal para um sistema hibridizado sp3, ao invés do modelo híbrido 

sp2 de Hofmann e Holst (DREYER et al, 2009). 

Em 1969, Scholz e Boehm sugeriram um modelo que eliminou 

completamente os grupos epóxi e éter, substituindo as espécies quinoidais regulares em 

um esqueleto ondulado. Já o modelo de Nakajima e Matsuo se baseou em uma estrutura 

de rede semelhante à poli (monofluoreto de dicarbono) (C2F)n. 

Anton Lerf and Jacek Klinowski publicaram uma série de artigos 

relacionados à estrutura do GO. De acordo com suas publicações, a estrutura do GO 

envolve regiões aromáticas com anéis benzênicos não oxidados e regiões contendo anéis 

alifáticos de seis membros, conforme Figura 55.  

 

 
Figura 5 - Modelo da estrutura do GO proposta por Lerf-Klinowski (Dreyer et al, 2009). 

 

Os grupos funcionais na superfície do GO atuam como locais de 

ancoragem efetivos para imobilizar várias espécies ativas. Além disso, o GO possui 

propriedades eletrônicas ajustáveis. Tipicamente, o GO é isolante devido à grande porção 

de átomos de carbono hibridizados sp3 ligados aos grupos contendo oxigênio 

(BECERRIL, 2008). 

Fisicamente, o óxido de grafeno (GO) é um material bidimensional a base 

de carbono com grupos funcionais nas bordas e no plano basal, ligados com hibridizações 

sp2/sp3, intermitentemente decorados com funcionalidades contendo oxigênio. Estes 

grupos funcionais incluem espécies de hidroxil (-OH), epóxi (-C-O-C-), carbonila (-C = 

O) e carboxila (-COOH), sendo -OH e -C-O-C os grupos dominantes no GO (Lerf A, He 

H, Foster M et al, 1998). 
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A remoção de grupos funcionais resulta em óxido de grafeno reduzido 

(rGO), um análogo químico do grafeno. A redução pode ser obtida através de diferentes 

métodos. Dentre eles, podem ser incluídos os métodos químicos, térmicos, fototérmicos 

e induzidos por laser. Todos estes métodos removem alguns grupos funcionais do GO e 

convertem simultaneamente os átomos de carbono do plano basal da hibridização sp3 para 

sp2.  (GAO, 2017). A Figura 6 ilustra esquematicamente o processo de oxidação de grafite 

para formação de óxido de grafite, seguido pela esfoliação para formação de folhas 

individuais de óxido de grafeno, seguido do processo de redução para formação de óxido 

de grafeno reduzido.  

 

 
Figura 6 - Esquema ilustrativo da obtenção de rGO (Quím. Nova vol.36 no.10 São 

Paulo, 2013). 
 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

 O objetivo para a primeira fase do projeto é obter 60g de óxido de grafeno, com 

qualidade adequada para o consumo em aplicações de filtração de água e aplicação em 

compósitos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Materiais 

 

Diferentes combinações de agentes oxidantes têm sido utilizadas para 

oxidar o grafite. A produção do método Hummers foi a utilizada para a produção de óxido 

de grafeno. Apesar de ser um método antigo, quando comparado a outros métodos, 

notamos que o Hummers é o mais utilizado quando analisado o custo/benefício. O 

segundo ponto pelo qual ele foi escolhido para fazer a síntese de GO é que através de 

algumas modificações foi obtido um aprimoramento do processo, resultando em um GO 

de alta qualidade produzido em grande escala, sendo este GO comprovado pelo Raman, 

XRD e FTIR, XPS, CHNS. O método também foi submetido a patente BR 10 2016 

014996 7. 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Síntese de óxido de grafeno 

 

Para a síntese de óxido de grafeno no laboratório foi utilizado o Método 

de Hummers modificado. Podemos observar parte do experimento pela Figura 7, na qual 

temos algumas partes do processo, o qual é objeto de pedido de patente (BR 10 2016 

014996 7) a Figura 8 apresenta o reator com vaso de 1L utilizado para ampliação do 

processo. 
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Figura 7 - Produção do óxido de grafeno. 

 

 

Figura 8 - Produção do óxido de grafeno em reator com vaso reacional de 1L 
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4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO  

 

4.1 Difração de raios-x  

 

Os raios-X são radiação eletromagnética de comprimentos de onda entre 

aproximadamente 0,1 nm e 0,01 nm. O espalhamento de raios-X pelos átomos de um 

material pode ocorrer de forma elástica, ou seja, sem perda de energia ao atingir os 

elétrons. Nesse caso, após a colisão com o elétron o fóton muda a sua trajetória, mantendo 

a mesma fase e energia do fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, 

podemos dizer que a onda eletromagnética é instantaneamente absorvida pelos elétrons e 

reemitida; cada elétron atua, portanto, como um centro de emissão de raios-X 

(CALLISTER, 2007). 

Quando o material é cristalino, os átomos que geram esse espalhamento 

estão arranjados de maneira sistemática em uma ordem a longo alcance com distâncias 

entre eles que são próximas ao comprimento de onda da radiação incidente. Isso faz com 

que as relações de fase entre as ondas espalhadas sejam periódicas e sua interferência 

produza um padrão de difração de raio-X. 

Para a interferência entre ondas espalhadas por dois ou mais planos de uma 

estrutura cristalina, a condição para que ocorra um máximo de amplitude é que a diferença 

de caminho óptico percorrido pelas ondas seja um múltiplo inteiro do comprimento de 

onda da radiação incidente. Essa condição é chamada Lei de Bragg da difração de raios-

X (Equação 1). 

 

2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃ℎ𝑘𝑙 = 𝑛𝜆                                                                (1) 

 

Onde “n” é o número (inteiro) de comprimentos de onda ou ordem da 

reflexão, “𝜆” o comprimento de onda da radiação do feixe, “hkl” a distância entre os 

planos da família ( ), e “𝜃” o ângulo de incidência. (CALLISTER, 2007). 

A intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do número de 

elétrons no átomo, logo, do tipo de átomo. Os átomos são distribuídos no espaço de tal 

forma que os vários planos de uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades de 

átomos ou elétrons, fazendo com que as intensidades difratadas sejam, por consequência, 

distintas para os diversos planos cristalinos. Expressado em forma matemática, a 
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intensidade é proporcional ao quadrado do módulo de uma grandeza chamada fator de 

estrutura (Equação 2). 

 

K j j j j j j
j

F N f i(h x k y l z M    exp[ )]exp[ ]2
  (2 ) 

 

Onde “h”, “k” e “l” são os índices de Miller, “xj”, “yj” e “zj” são as 

coordenadas da posição do j-ésimo átomo na cela unitária, “Nj” é o fator de ocupação de 

cada átomo e “Mj” é o fator de vibração térmica, descrito na Equação 3. 

 

j sM u sin 8 2 2 2 2
  /   (3) 

 

Onde “ ” é o deslocamento quadrático médio do j-ésimo átomo paralelo ao 

vetor de difração 

 

 

Figura 9 - Ilustração de difração de raios-x por dois planos cristalográficos da família. 

(Adaptação de CALLISTER, 2007). 

 

 

4.1.1 Método do pó para difração de raios-X 

 

A técnica utilizada para determinar as estruturas cristalinas dos materiais 

em amostras de poli ou monocristais é conhecida como método do pó. O método do pó 

foi inventado independentemente em 1916 por Debye e Scherrer, na Alemanha, e em 

1917 por Hull, nos Estados Unidos, para se estudar a estrutura de cristais (CALLISTER, 
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2007). Esse método ainda é o mais utilizado e fornece informações estruturais, tais como, 

parâmetro de rede e determinação de fase sobre o material que está sendo investigado. 

O método basicamente envolve a difração de um feixe de raios-X 

monocromático por pequenos cristais ou por um pó fino. O feixe monocromático é obtido 

por meio do uso de um filtro de níquel. Muito utilizado na área de metalurgia, esse método 

também é eficiente para se estudar ligas polifásicas, produtos de corrosão, refratários, 

rochas. Além disso, apresenta a vantagem de não destruir e nem necessitar de um preparo 

especial do material em questão (CALLISTER, 2007). 

No método de pó, o cristal a ser examinado está na forma de um pó muito 

fino, o qual é colocado no feixe de raios-X monocromático (filtrado). Cada partícula é 

um pequeno cristal, orientado aleatoriamente em relação ao feixe incidente. Por 

casualidade, alguns cristais estarão orientados de tal maneira que seus planos irão reemitir 

o feixe incidente na forma semelhante a uma reflexão. Como resultado, teremos em cada 

conjunto de planos a capacidade de reemitir o feixe. Para que isso ocorra devemos ter a 

condição de Bragg satisfeita. 

Em geral, para material policristalino é muito usada uma configuração na 

qual o detector gira um ângulo que é o dobro do ângulo que gira a amostra. Esta 

configuração, conhecida como geometria θ-2θ ou como geometria de Bragg-Brentano, 

está esquematizada na Figura 10. 

A amostra pulverizada é fixada em um porta amostras por colagem ou 

compactadas. A identificação das substâncias cristalinas é feita através da comparação do 

difratograma obtido experimentalmente com padrões de difração das fases individuais 

disponíveis na base de dados do International Center for Diffraction Data (ICDD). Dessa 

forma, é possível não apenas quantificar as fases presentes, mas também avaliar a 

cristalinidade e calcular os parâmetros da célula unitária. A intensidade dos picos do 

difratograma indica a quantidade de fase na amostra e a estrutura cristalina de cada fase 

do componente. O método do pó apresenta, no entanto, inconvenientemente a 

sobreposição de reflexões dos componentes, o que acarreta a mistura das informações 

contidas nas intensidades e na elevada dificuldade de análise de compostos de muitos 

cristais. 



 

 

15 

 

 
Figura 10 - Esquema de difratômetro de raios-x em geometria Bragg-Bretano (JENKINS, 1989 

in GOBBO, 2009). 

 

 

4.1.2 Aplicação ao óxido de grafeno 

 

Os dados de difração de raios-X foram coletados com um difratômetro 

convencional de geometria Bragg-Brentano, modelo Rigaku MiniFlex II, usando radiação 

λCuKα e monocromador e fendas fixos. As condições experimentais em modo passo a 

passo (“step scan”) foram: 30 kV, 15 mA, 3o ≤ 2θ ≤ 120o, step 2θ = 0.01o e o tempo de 

contagem de 1s. Previamente foram tomados dados coletados em regime contínuo para 

verificar o intervalo angular e as características dos picos do difratograma. Neste trabalho 

tomou-se como referência para a determinação da distância interplanar a simulação do 

pico de difração para a família de planos cristalográficos (002) do óxido de grafeno, 

realizada usando uma função de Pseudo-Voigt. 

Em um trabalho recente é demonstrado que a distância interplanar, 

determinada dessa forma, coincide com a distância medida diretamente entre camadas 

por microscopia de força atômica em membranas de GO (Figura 11) (HONG et al., 2017). 
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Figura 11 - Comparação da distância interplanar determinada por processamento de dados de 

difração de raios x e diretamente medida por microscopia de força atômica. 

 

4.2 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho se baseia no fato de que as ligações 

químicas das substâncias possuem frequências de vibrações especificas, as quais 

correspondem a níveis de energia da molécula (chamados níveis vibracionais). Os níveis 

de vibração das moléculas dependem de vários fatores, como geometria molecular, 

acoplamento de vibrações e massas de átomos (ANDERSON et al., 2005). Se a molécula 

receber radiação eletromagnética com a mesma energia de uma dessas vibrações, a luz 

será absorvida somente se a molécula sofrer uma variação no seu momento dipolar 

durante a vibração (ANDERSON et al., 2005). 

Para que uma molécula apresente absorção infravermelho deve possuir 

características específicas: a molécula precisa que o momento dipolar sofra uma variação 

durante a vibração. A absorção da radiação eletromagnética na região do infravermelho 

por parte de uma molécula provoca uma alteração no seu momento dipolar. Um espectro 

de FTIR é obtido quando se incide radiação em uma amostra, determinando a quantidade 

de radiação que é absorvida por ela. A intensidade das bandas no espectro de absorção 

corresponde à frequência de vibração na molécula (ANDERSON et al., 2005). 

Nos espectros FTIR, as intensidades dos bandas66 tanto podem ser 

apresentadas em termos de absorbância (A, u.a.) quanto de transmitância (T, %). Já a 

posição das bandas pode ser encontrada em termos de comprimento de onda (λ, μm), 

porém, é mais comum serem expressas em números de onda (𝜈 ̅, cm-1), que é proporcional 

à energia de vibração da molécula. A região IV situa-se no intervalo entre os 4000 e 400 
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cm-1 do espectro eletromagnético (ANDERSON et al., 2005). A caracterização do 

Infravermelho das amostras foi efetuada através de um espectrofotômetro modelo 

Infinitty-1 da Shimadzu. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Pelo método utilizado foram obtidos aproximadamente 163g de óxido de 

grafeno que foram caracterizados por DRX e FTIR, a seguir são apresentados os 

resultados. 

 

 

5.1 Caracterização por espectroscopia de infravermelho de transformação de 

Fourier 

A Figura 12 apresenta o espectro FTIR da amostra de óxido de grafeno. 

 

 
Figura 12 - Espectro FTIR do óxido de grafeno 
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Observa-se uma banda de alta intensidade em 3364,20 cm-1, que está 

associada ao modo de estiramento entre -OH e C-OH, provocado pela presença do grupo 

álcool ou/e água presentes no GO. As bandas na região de 1735 cm-1 são as bandas de 

vibração de estiramento dos C=O em -COOH. Em 1611 cm-1 as bandas são identificadas 

como alongamento da insaturação C=C. Uma banda em aproximadamente 1400 cm-1 

caracteriza o hidroxil (-OH) na superfície da estrutura do óxido de grafeno. Uma banda 

em aproximadamente em 1230 cm-1 caracteriza os modos de flexão em grupamentos C-

O-C do grupo epóxi. Uma banda um pouco acima de 1037 cm-1 caracteriza C-C e uma 

banda logo abaixo de 868,34 cm-1 que corresponde a uma ligação do tipo C-O. Essas 

bandas indicam que ocorreu a oxidação do grafite com a devida introdução dos grupos 

funcionais. 

 

5.2 Caracterização por difração de raio x 

De acordo com a literatura a difração de raios x do óxido de grafeno resulta 

em um pico proeminente, porém largo aproximadamente em 11. Essa posição pode ser 

facilmente deslocada pelo grau de oxidação e hidratação da amostra de óxido de grafeno 

e pela umidade relativa durante a realização do ensaio de difração de raios x. (GAO, 

2015). A Figura 13 apresenta o difratograma do GO. 

 

 

Figura 13 - Difratograma do GO 
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As distâncias entre as camadas de óxido de grafeno variam de 6,4 a 13,5 

Å (NAIR, 2017). 

A distância interplanar, dada pela lei de Bragg, foi calculada a partir da 

posição angular do pico, que é o parâmetro xc da função Pearson VII usada na simulação.  

 

Essa função é uma combinação de Lorentziana com Gaussiana, que se 

ajusta a forma dos picos de difração para a geometria Bragg-Brentano, usada pelos 

difratômetros comuns de laboratório. 

 

CONCLUSÕES 

 

É possível obter óxido de grafeno, em reator com vaso de 1L, utilizando o método 

proposto e com pedido de patente depositado sob número BR 10 2016 014996 7. A 

caracterização do óxido de grafeno foi feita por FTIR, DRX. 
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