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1. Apresentação do relatório de pesquisa 

 Esse relatório será apresentado de maneira a torna claro os resultados obtidos no período 

de execução desse projeto de pesquisa. Inicialmente, a descrição do grupo de pesquisa será 

apresentada, em seguida os resultados obtidos e a produção científica gerada. A apresentação 

de resultados quando tiver gerado um artigo, essa será apresentada mediante o artigo completo 

para uma melhor compreensão do leitor. 

 

1.1 Pessoas envolvidas 

Neste projeto previa-se a colaboração com National University of Singapore (NUS) e 

participação de pesquisadores e alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A seguir 

seguem os nomes e as descrições das atividades de cada um dos participantes. 

- Guilhermino José Macêdo Fechine: Coordenação do projeto e idealizador das metodologias 

experimentais do projeto. Faz parte do grupo de professores do Centro de Pesquisas Avançadas 

em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia – MackGraphe; 

- Antônio H. de Castro Neto: Colaborador do projeto. O referido pesquisador sempre fez parte 

das discussões sobre os resultados obtidos durante todo o período do projeto. Essas discussões 

foram realizadas na maioria das vezes via reuniões por Skype e em alguns momentos 

pessoalmente quando da presença do pesquisador no MackGraphe. O referido pesquisador é o 

diretor do Centre for Advanced 2D Materials da NUS; 

- Olzymar Barbaros: Colaborador do projeto. O referido pesquisador sempre fez parte das 

discussões inicias sobre os processos de transferências. Em 2014 o referido pesquisador visitou 

o MackGraphe e isso facilitou essas discussões além do mesmo apresentar um seminário 

intitulado “Graphene Devices and Applications” (http://mackgraphe.mackenzie.br/28881.html) 

http://mackgraphe.mackenzie.br/28881.html)


onde também destacou os processos de transferência de materiais 2D. O referido pesquisador 

faz parte do Centre for Advanced 2D Materials da NUS; 

- Felipe Kessler: Colaborador e executor do projeto. Durante o período do projeto fez parte do 

MackGraphe como pós-doc e atuou fortemente nas atividades intelectuais e experimentais de 

todas as etapas do projeto; 

- Camila Laura Celis Rodriguez: Aluna de Mestrado. Desenvolveu um projeto de mestrado que 

utilizou da técnica de transferência de grafeno para substratos poliméricos apresentada nesse 

relatório para uma posterior transferência para substratos metálicos; 

- Gabriela S. Medeiros: Aluna de IC. Atuou fortemente nas etapas experimentais do projeto. 

Foi bolsista Mackpesquisa (relatório de atividades em anexo). Atuou na etapa da metodologia 

DDT-SC. Aluna de graduação do curso de Engenharia de Materiais; 

- Caique O. C. da Rocha: Aluno de IC. Atuou fortemente nas etapas experimentais do projeto. 

Durante o projeto foi pesquisador de IC voluntário. Atuou na metodologia roll-to-roll 

modificado e DDT-SC. Aluno de graduação do curso de Engenharia Civil. 

- Maria C. F. da Costa: Aluna de IC. Atuou fortemente nas etapas experimentais do projeto. Foi 

bolsista IC da FAPESP e desenvolveu seu TCC junto a esse projeto na área do carimbo 

polimérico para esfoliação micromecânica de materiais 2D. Aluna de graduação do curso de 

Engenharia de Materiais. 

  

2.0 Resultados obtidos 

 Aqui serão apresentadas três abordagens utilizadas nesse projeto de pesquisa. 1) 

Utilização de um carimbo polimérico para transferência de grafeno esfoliado, 2) Modificação 



da metodologia Roll-to-roll de transferência de grafeno CVD e 3) Avanços na transferência 

Direta de grafeno CVD para substratos poliméricos. 

 Novamente, as etapas que geraram artigos científicos serão apresentadas mediante o 

artigo, e no caso da que não gerou até o momento alguma publicação, essa será discutida 

diretamente nesse relatório. 

2.1 Esfoliação micromecânica de grafite assistida por um carimbo polimérico 

 Esta etapa aqui mostrada não estava prevista no plano inicial do projeto. Porém, a ideia 

de melhorar a esfoliação mecânica do grafeno e outros materiais 2D usando um carimbo 

polimérico funcionou muito bem. Para esse estudo utilizou-se da prensa hidráulica com 

aquecimento comprada nesse projeto. O resultado final dessa etapa pode ser visto no artigo 

recentemente publicado na nova revista da IOP, Materials Research Express, intitulado “V.3, 

p. 025303 (2016), intitulado “Micromechanical exfoliation of two-dimensional materials by a 

polymeric stamp” (Anexo I) (http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/3/2/025303). 

 

2.2 Modificação da metodologia Roll-to-roll de transferência de grafeno CVD 

 A segunda etapa do projeto tinha como objetivo aperfeiçoar a técnica de transferência 

de grafeno CVD “Roll-to-roll”. Nesta técnica um adesivo sensível a temperatura (Thermal 

Release Tape – TRT) é posto em contato com o grafeno crescido sobre folha de cobre. Em 

seguida, o cobre é retirado por meio de corrosão química com perssulfato de amônia. Ao 

conjunto restante grafeno-TRT inclui-se o substrato alvo no lado contento o grafeno. Assim, 

passa-se o novo conjunto substrato-grafeno-TRT passa por um moinho de rolos aquecido, onde 

o TRT é acionado e libera o grafeno para ser depositado no substrato final. A Figura 1 

apresentada a seguir mostra de forma esquemática o processo Roll-to-roll. O contato direto do 

TRT com o grafeno e posterior liberação do grafeno após aquecimento do TRT gera uma série 

http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/3/2/025303


de problemas, incluindo resíduos do adesivo, grande número de defeitos e não homogeneidade 

da transferência do grafeno. Visto isso, utilizou-se de uma abordagem a diminuir esses efeitos 

negativos. O substrato alvo foi inserido logo na primeira etapa entre o grafeno e o TRT, 

deixando as bordas em volta do substrato liberada para fazerem o contato grafeno-TRT. Em 

seguida faz normalmente a corrosão do cobre e liberação do TRT por temperatura. Após vários 

experimentos, verificou-se que para essa nova abordagem ocorrer de maneira correta, 

teoricamente o grafeno CVD não podia conter nenhum tipo de defeitos ou descontinuidade. 

Caso isso aconteça, as bordas que dariam sustentação ao grafeno não conseguiriam evitar que 

o grafeno em contato apenas com o substrato final fosse removido junto com o cobre.  

 

Figura 1 – Esquema de produção de filmes de grafeno crescidos em folhas de cobre por meio 

da técnica de transferência “roll-to-roll” [1]. 

 

A Figura 2a mostra-se uma imagem óptica do grafeno, transferido pela técnica roll-to-

roll modificada, para um filme de poliestireno usado como substrato alvo. As regiões com maior 

claridade são regiões de grafeno. A Figura 2b mostra um espectro Raman dessa região, o qual 

identifica as bandas, D, G e 2D do grafeno. Como pode ser visto nessa figura, a banda D de 

defeitos é pouco intensa e sua relação com a banda G (D/G < 0,2) indicando que o grafeno 

possui baixa quantidade de defeito na sua estrutura. Geralmente, a técnica roll-to-roll conduz a 

relações D/G mais altas. Várias tentativas foram realizas, mas não se conseguiu resultados 

satisfatórios em relação a uma grande área transferida. Mesmo assim, diferente do método Roll-



to-roll convencional, a área que conseguiu-se transferir o grafeno mostra que essa metodologia 

é eficiente em proteger o grafeno que ficaria em contato direto com TRT. Entretanto, precisa-

se ajustar ainda alguns parâmetros e ter um controle exta da homogeneidade do grafeno crescido 

sobre a folha de cobre. 

 

(a) 

1500 2000 2500 3000

Raman shift (cm
-1
)

G

2D

D

 

(b) 

Figuras 2 – Imagem óptica do grafeno transferido para filme de poliestireno usando a técnica 

Roll-to-roll modificada (a) e espectro Raman da área selecionada em vermelho na imagem 

óptica (b). 

 

2.3 Avanços na transferência Direta de grafeno CVD para substratos poliméricos 

A segunda frente de experimentos foi aumentar o número de polímeros que 

possibilitassem a transferência do grafeno CVD via técnica Direct Dry Transfer (DDT). Essa 

técnica DDT foi patenteada com título “Method and apparatus for transferring graphene to a 

polymeric substrate” em colaboração entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e National 

University of Singapore. O depósito foi realizado nos EUA (26 de fevereiro de 2014, 1/944,810) 

e na Ásia (25 de fevereiro de 2015, 1020150134Q). Em um artigo publicado [2] mostrou-se 

pela primeira vez uma técnica de transferência direta sem etapa de corrosão química do grafeno 

CVD para substratos poliméricos. Neste artigo ficou claro que a rugosidade da folha de cobra, 

estrutura química e comportamento reológico dos polímeros são fatores muito importantes na 



qualidade e quantidade do grafeno transferido. A partir desses resultados, procurou-se melhorar 

a qualidade e quantidade do grafeno transferido para polímeros que mostravam-se ser escolhas 

não aceitáveis. Nessa etapa utilizou-se o PVDF-TrFE, usando o DMF como solvente, contudo, 

os resultados não foram satisfatórios. A transferência do grafeno ocorreu de forma não 

homogênea para o polímero. Acredita-se que o DMF é um solvente pouco volátil e o mesmo 

fica como resíduo na superfície do polímero após a deposição da primeira camada por spin-

coater. Os resultados sem a etapa do spin-coater são muito melhores do que usando a técnica 

DDT-SC. Esses resultados não foram apresentados no artigo, pois ainda precisa-se explorar 

com mais detalhes os parâmetros que envolvem o tipo de solvente na transferência DDT-SC. 

Os resultados serão apresentados na forma de um artigo já publicado na revista da IOP, 

“Materials Reserach Express”. Nesse artigo será apresentado um melhoramento da técnica 

DDT, a qual denominou-se Direct Dry Transfer Assisted by Spin-coater (DDT-SC), ver anexo 

II. Nesse artigo também se encontra um vídeo demonstrativo do processo DDT-SC que está 

disponível como Material Suplementar e pode ser acessado pelo site da revista 

(http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/3/3/035601). 

 

1.3 Publicações geradas 

 Aqui estão listadas as publicações geradas pelos resultados obtidos neste projeto. Além 

das publicações, estão inclusos um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e uma Dissertação 

de mestrado que utilizou do processo de esfoliação micromecânica do grafite assistido pelo 

carimbo polimérico e a metodologia de transferência DDT-SC para posteriormente 

transferência do grafeno para substratos metálicos, respectivamente. 

 

 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/3/3/035601)
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