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RESUMO 

Uma nova geração de nano materiais com estrutura grafítica como o grafeno e seus 

derivados (óxido de grafeno – GO e óxido de grafeno reduzido – rGO) tem sido 

exponencialmente estudada devido ao seu potencial de uso em diversas áreas, incluindo 

a área dos biomateriais. O objetivo deste trabalho é produzir nanopartículas na forma de 

GO com caraterísticas adequadas (dimensão lateral, quantidade de folhas empilhadas e 

nível de oxidação) para utilização como carga de reforço em um diafragma fabricado com 

policarbonato-uretano (PCU) apresentando elevado desempenho mecânico para ser 

utilizado em um dispositivo de assistência ventricular (DAV) pediátrico. Inicialmente 

foram produzidos dois tipos de GO com níveis de oxidação diferentes seguindo uma 

metodologia baseada na oxidação do grafite via Método de Hummers modificado. A 

caracterização desses materiais foi realizada por técnicas de análise termogravimétrica 

gravimétrica (ATG), difração de raios x (DRX), espectroscopia Raman e no 

infravermelho (FTIR), microscopia de força atômica (AFM) e espectroscopia de fótons 

excitados por raios x (XPS). Esses materiais apresentaram níveis de oxidação diferentes, 

e também possuem estruturas distintas em termos de tamanhos lateral e número de folhas 

empilhadas. Nanocompósitos PCU-GO foram produzidos por mistura em solvente 

aprótico utilizando os dois tipos de GO em concentrações em massa de 0,2%, 0,4% e 

2,0%. Filmes poliméricos foram obtidos por evaporação do solvente, sendo esses 

caracterizados por calorimetria diferencial exploratória (DSC), análise dinâmico-

mecânica (DMA), medidas de ângulo de contato, ensaios mecânicos de tração e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados obtidos por DMA e DSC 

indicaram claramente que a atuação das partículas de GO ocorre principalmente junto aos 

segmentos rígidos da estrutura do PCU, devido à similaridade química polar dessas 

estruturas. As partículas de GO oxidado por duas horas (GO-II) inseridas na matriz de 

PCU apresentaram-se mais bem distribuídas e dispersas (especialmente em concentrações 

em massa inferiores, 0,2%), consequentemente, melhores respostas mecânicas para os 

nanocompósitos PCU-GO-II foram obtidas quando comparadas com os compósitos 

produzidos com o GO oxidado por 4 horas. Esse resultado é uma consequência do menor 

número de camadas empilhadas e maior grau de oxidação para o GO-II produzido que 

conduziu a uma melhor e maior área de interação polímero-partícula. O comportamento 

biológico do nanocompósito foi avaliado quanto a citotoxicidade e viabilidade celular, 

proliferação celular e adesão celular. Foram também medidos o tempo de resposta ao 



pulso de pressão e resistência `a fadiga no conjunto do DAV montado com diafragmas 

produzidos. Os resultados mostraram-se promissores para a produção de diafragmas com 

performance mecânica adequada para uso em dispositivos de assistência ventricular.  

      

Palavras-chave: óxido de grafeno, policarbonato-uretano, nanocompósitos, dispositivo de 

assistência ventricular, coração artificial, biomateriais, engenharia de tecidos cardíacos.   
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ABSTRACT 

A new generation of graphitic structure nanomaterials such as graphene and its 

derivatives (graphene oxide - GO and reduced graphene oxide - rGO) has been 

exponentially studied due to their potential for use in several areas, including 

biomaterials. The objective of this research is to produce nanoparticles in the form of GO 

with appropriate characteristics (lateral dimension, number of sheets stacked and 

oxidation level) for use as a reinforcing filler for a diaphragm made with polycarbonate-

urethane (PCU) showing high mechanical performance for use in a ventricular assist 

device (DAV) pediatric size. Initially two types of GO were produced with different 

levels of oxidation following a methodology based on the oxidation of graphite via the 

modified Hummers Method. The characterization of these materials was performed by 

gravimetric thermal analysis (TGA), x ray diffraction (XRD), Raman and infrared 

spectroscopy (FTIR), atomic force microscopy (AFM) and x ray photoelectronic 

spectroscopy (XPS). These materials presented different oxidation levels and they also 

have different structures in terms of lateral sizes and number of stacked sheets. PCU-GO 

nanocomposites were produced by mixing in an aprotic solvent when using the two types 

of GO in concentrations by weight of 0.2%, 0.4%, and 2.0%. Polymeric films were 

obtained by solvent evaporation, characterized by exploratory differential calorimetry 

(DSC), dynamic-mechanical analysis (DMA), contact angle measurements, mechanical 

tensile strength, and transmission electron microscopy (MET). The results obtained by 

DMA and DSC clearly indicated that the action of GO particles occurs mainly along the 

rigid segments of the PCU structure, largely due to the polar chemical similarity of these 

structures. The GO particles oxidized for two hours (GO-II) and inserted in the PCU 

matrix were better distributed and dispersed (mainly at lower concentrations, 0.2wt%), 

consequently, better mechanical responses for the PCU-GO-II nanocomposites were 

obtained when compared to the composites produced with the GO oxidized for 4 hours. 

This result is a consequence of the lower number of stacked layers and higher degree of 

oxidation for the GO-II produced which led to a better and larger polymer-particle 

interaction area. The biological behavior of the nanocomposite when applied to the VAD 

diaphragm manufacturing was evaluated for cytotoxicity and cell viability, cell 

proliferation and adhesion. The response time to the pressure pulse and the resistance to 

fatigue for VAD assembly was also measured.  The results suggest that the mechanical 

performance of the new diaphragms is adequate for their use in ventricular assist devices. 
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CAPÍTULO 1- Introdução 

1.0- Aspectos Gerais e Relevância da Pesquisa 

Materiais carbonáceos como os carbonos sólidos, incluem uma ampla gama de 

materiais de estrutura molecular desordenada com alto teor de hidrogênio e oxigênio, 

passando progressivamente a materiais mais puros, de estrutura mais ordenada como as 

famílias do carvão, de diferentes idades geológicas até materiais perfeitamente organizados 

como a grafita e o grafeno 1.  A grafita natural era a única espécie disponível até 1896 quando 

Edward G. Acheson2 desenvolveu o processo de produção industrial da grafita artificial 

convertida na forma alotrópica grafita pela queima do carbono amorfo em forno elétrico a 

temperaturas acima de 2500 °C. A grafita expandida tridimensional (3D) é um tipo de 

minério de grafite oriundo do floco de grafite natural cristalino, formada pela adição de 

pequenas moléculas entre os planos basais do grafite que pela ação do calor geram a expansão 

da grafite2–5. A grafita natural ou também grafite é uma modificação cristalina mais macia 

do carbono, que tem propriedades diferentes do carvão amorfo e do diamante. 

O minério de grafite ou grafita é empregado como material estrutural devido à 

combinação de resistência mecânica e química com propriedades térmicas1,3. Possui módulo 

de Young 1060 GPa no plano xy, condutividade térmica na direção paralela aos planos 

basais3  de 400 W/m K a 25°C. Para condutividade térmica, este valor é extremamente 

elevado quando comparado com o cobre (385 W/m K a 25°C ), latão (109,0 W/m K a 25°C), 

aço (50,2 W/m K a 25°C) e ferro fundido (79,5 W/m K a 25°C). A sua baixa reatividade 

permite o uso em contato com todos os ácidos fortes com exceção do sulfúrico concentrado, 

quando este está em concentrações acima de 96%. Uma de suas características principais é 

seu poder lubrificante, proveniente dos deslizamentos dos planos cristalinos que constituem 

sua estrutura, como mostrado na Figura 1.1 3.  
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Figura 1.1 – Representação da estrutura cristalina hexagonal de um monocristal de grafite3. 

 

O isolamento do carbono grafítico de única camada, o grafeno, nano-material com 

propriedades superlativas tais como: elevada área superficial (2630 m2 g-1), módulo de Young 

da ordem de 1,0 TPa e também elevada condutividade térmica (5000 W/m K a 25°C), 

conduziu a substituição de materiais convencionais e impulsionou na academia e indústria a 

exploração do seu grande potencial6,7. Esse fato foi divulgado para toda comunidade quando 

da publicação de um artigo na revista Science, autoria dos pesquisadores Kostya Novoselov 

e André Geim da Universidade de Manchester, em 20048. Os resultados presentes nessa 

publicação conduziram ao prêmio Nobel da Física em 2010 e veio definir novas perspectivas 

de pesquisa com a presença desse material em diferentes áreas de atuação. 

O grafeno é parte de uma vasta família de nano materiais produzidos a partir da 

grafite, denominação válida quando se tem até 10 camadas empilhadas, formadas por 

carbonos aromáticos hexagonalmente arranjados9. Alguns termos como grafeno 

monocamada, grafeno de duas camadas, grafeno de poucas camadas ou multicamadas têm 

sido usados de forma confusa na literatura para descrever o grafeno como um material 

bidimensional 2D. A norma ISO/TS 80004-13:20179 padroniza a terminologia para grafeno 

e seus derivados.  De acordo com a norma ISO/TS 80004-13:2017 estes derivados incluem 

o óxido de grafeno (GO) e óxido de grafeno reduzido (rGO). O GO é definido em norma 

como grafeno quimicamente modificado, preparado pela extensiva oxidação de seus planos 

basais. O rGO é uma forma de óxido de grafeno com o conteúdo de oxigênio reduzido e 

quando totalmente reduzido gera o grafeno como produto final. A ISO/TS 80004-13:2017 
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define que a redução pode ser por diferentes métodos; o térmico, químico, por micro-ondas, 

fotoquímico, foto térmico, métodos enzimáticos por micróbios ou bactérias ou ainda pela 

esfoliação do óxido de grafite reduzido.  Na prática, sempre podem permanecer na estrutura 

alguns grupos funcionais contendo o oxigênio como referenciado na ISO/TS 80004-13:2017. 

 O grafeno e seus derivados (rGO e GO) são materiais que possuem propriedades 

únicas, destacando-se a altíssima resistência mecânica e ao rasgamento10, leveza, 

flexibilidade10, e apenas no caso do grafeno e rGO possuem excelente condutividade térmica 

e elétrica, com possibilidade de controlar sua permissividade (relacionada à habilidade do 

material em transmitir ou permitir um fluxo de campo elétrico)7,11,12. O GO tem sua 

condutividade térmica reduzida em relação ao rGO e grafeno pelo feito da introdução de 

grupos oxigenados em sua estrutura. Apesar do GO reter parcialmente propriedades de 

resistência mecânica do grafeno, a redução da aromaticidade, resulta na perda de 

propriedades elétricas13,14. O GO portanto, tem sido considerado no máximo,  como um 

material semicondutor e muitas vezes dito um isolante14,15.  

Aplicações do grafeno e seus derivados têm surgido em diversas áreas incluindo 

substratos recobertos com grafeno para diferenciação de células tronco11, biosensores14, 

eletrônicos flexíveis12, diodos para emissão de luz11, membranas para purificação de água12, 

nanocompósitos poliméricos de alto desempenho para indústria automobilística12, entre 

outras. Na área biomédica, o GO e rGO têm sido mais explorados devido sua melhor 

estabilidade em meios fisiológicos e por permitirem a funcionalização com polímeros 

biocompatíveis. Por esta razão, se caracterizam como materiais promissores para aplicações 

em dispositivos que podem ser usados na interface com células biológicas16–18. Também têm 

sido pesquisados para uso como portadores de drogas e genes19,20, como agentes foto 

térmicos para terapia de câncer11,21 , na liberação de drogas cardioprotetivas18,  em “stents” 

para implantes cardiovasculares 15,18.  

Diversas características são requeridas para o desenvolvimento de um nano-material 

para uso na área biomédica. A norma Internacional ISO-10993, “Biological Evaluation of 

Medical Devices” é composta por 18 partes que tratam de aspectos relevantes para os testes 

biológicos. Mais especificamente, a parte 4 desta norma, a ISO 10993-4:2017(E)22 se refere 

à avaliação biológica de dispositivos médicos e trata da seleção dos testes para interações 
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com o sangue. Para aplicação do grafeno como nanopartícula junto a sistemas biológicos é 

crucial investigar o seu comportamento para acessar efeitos adversos na interface com o 

material orgânico tais como geração de trombina, alterações das funções hepáticas, renais e 

pulmonares e analisar a sua nano-toxicologia. 

As resinas de policarbonato-uretano (PCU) têm sido utilizadas para fabricação de 

uma vasta gama de dispositivos médicos implantáveis, tais como: enxertos vasculares, guias 

isolantes de marcapassos, extensores cardiovasculares, entre outros23. Suas características de 

durabilidade, biocompatibilidade e bioestabilidade, além de excelentes propriedades 

referentes a flexibilidade, resistência ao impacto, alta resiliência são extremamente 

importantes para estes dispositivos24,25.      

Na década de 1990 cientistas da PolyMédica Industries Inc., desenvolveram no 

Colorado-EUA o primeiro policarbonato-uretano bioestável capaz de resistir ao meio 

biológico altamente corrosivo do corpo humano, chamado de ChronoflexTM utilizado 

inicialmente como isolante em marcapassos de chumbo26. O ChronoflexTM AR/LT é 

comercializado como um elastômero termoplástico em solução, com cadeias segmentadas 

em 60% de segmentos flexíveis e 40% de segmentos rígidos. Quando solvente é evaporado 

apresenta textura adequada para simular o tecido humano e utilizado na fabricação de 

diafragmas cardiovasculares. Trata-se de um material desenvolvido para o processamento 

por moldagem por solução, uma vez que é fornecido com teor de sólidos de apenas 22% em 

massa. Este material consiste em múltiplos blocos alternados de segmentos rígidos e flexíveis 

e sua síntese é feita a partir de isocianatos, macro glicóis e extensores de cadeia. O material 

resultante pode ser um material rígido, semirrígido ou flexível dependendo da seleção destes 

três compostos. A maior quantidade de segmentos rígidos ou seja, do isocianato mais o 

extensor de cadeia (em concentrações acima de 50%) limita muito a flexibilidade dos 

segmentos flexíveis tornando o polímero mais rígido27. Este material ChronoflexTM AR/LT 

foi estudado nesta pesquisa de doutorado por ser o material utilizado no DAV em 

desenvolvimento no INCOR. Flexibilidade e resistência mecânica são propriedades que se 

contrapõem para um material e são necessárias em algumas aplicações cardiovasculares tal 

como para uso em diafragmas inseridos em dispositivos de assistência ventricular (DAV). 

Neste trabalho, pretende-se utilizar as características intrínsecas do GO para conferir ao PCU 
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resistência mecânica a fim de superar suas limitações e adequá-lo para ser usado em 

diafragma cardiovascular. 

Um Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV) é uma bomba de coração mecânica 

que tem a função de substituir temporariamente um ventrículo doente tanto direito como 

esquerdo ou biventricular até que se encontre um doador ou órgão compatível28,29. O uso de 

DAVs apresenta riscos de eventos tromboembólicos, e hemólise que estão associados ao 

material com o qual é construído o dispositivo e ao seu mecanismo de bombeamento 29–31.  

Um dispositivo de assistência ventricular ou coração artificial30–33 do tipo estudado é 

composto de três partes: 1- uma bomba implantada no corpo (DAV implantável) ou 

implantada fora do corpo (para-corpórea), 2 - um controlador do sistema que permanece fora 

do corpo e é utilizado para programar as definições do DAV, e 3 - uma fonte de energia 

externa para a bomba.  Os DAVs comerciais variam muito na sua forma construtiva e no 

mecanismo de funcionamento e os novos dispositivos tem sido projetados visando redução 

das dimensões, de ruído e maior vida útil31,34,35. A Figura 1.2 apresenta um desenho 

esquemático de um DAV comercial do tipo implantável.  

. 

 

  Figura 1.2– Desenho esquemático do DAV comercial implantado36. 
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A Figura 1.3– (A) Apresenta o DAV pediátrico estudado nesse trabalho37 e o princípio de 

operação (B). O DAV possui duas câmaras separadas por um diafragma flexível, 

denominadas câmara de sangue e câmara pneumática, respectivamente. A câmara de sangue 

possui válvulas para controle da direção de entrada e saída do fluxo de sangue.  A câmara 

pneumática é ligada ao console de acionamento por um tubo flexível. A pressão gerada pela 

injeção de ar na câmara pneumática desloca o diafragma em direção à câmara de sangue 

causando a abertura da válvula de saída causando a e saída do sangue e esvaziamento da 

câmara.    

 

Figura 1.3– (A) DAV para pacientes pediátricos similar ao estudado nesse trabalho (foto 

cedida pelo Laboratório de Bioengenharia do INCOR) e (B) O princípio de operação 

(reprodução autorizada pelo autor,38).  
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O óxido de grafeno possui elevada área superficial específica (700m2 g -1)39 e 

superfície reativa, que favorecem a interação na interface principalmente com polímeros 

polares e com grande vantagem para aplicação como nanocarga pois permite o uso em baixas 

concentrações. Desta forma é conveniente o reforço mecânico que pode ser conferido pelo 

uso óxido de grafeno ao policarbonato uretano pela combinação dos dois materiais para 

formar o nanocompósito40. Esse reforço deverá colaborar principalmente para alto 

desempenho em resistência à fadiga sob flexão que é um requisito para aumentar a vida útil 

de um DAV.  

Hipótese do trabalho: 

A hipótese do trabalho é que a combinação de óxido de grafeno e policarbonato-

uretano permita gerar um nanocompósito com elevado desempenho mecânico para ser usado 

como diafragma de um DAV pediátrico. Adicionalmente, a utilização de óxido de grafeno 

não irá alterar a biocompatibilidade do diafragma.   

Objetivo: 

Produzir nanopartículas na forma de GO com caraterísticas adequadas (dimensão 

lateral, quantidade de folhas empilhadas e nível de oxidação) para utilização como carga de 

reforço de um diafragma fabricado com PCU a fim de se obter elevado desempenho 

mecânico e assim ser utilizado em um DAV pediátrico. 

1.1- Objetivos Específicos 

Os aspectos de maior importância a serem estudados neste trabalho são a análise dos 

efeitos causados na resistência mecânica à fadiga do policarbonato-uretano, pela 

incorporação da nanocarga de óxido de grafeno, através da fabricação de nanocompósito por 

mistura em solução.  Também serão analisados os incrementos nas propriedades mecânicas 

em modo estático e dinâmico, pela adição de um GO com elevado nível de oxidação e 

esfoliação. Para isso foram sintetizados dois óxidos de grafeno com graus de oxidação 

distintos, através do Método de Hummers modificado, utilizando-se rota de síntese própria.  
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Paralelamente objetiva-se avaliar o comportamento biológico do nanocompósito de 

acordo com a norma ISO 10993-4:2017 “Biological Evaluation of Mecanical Devices”22. 

Essa norma é utilizada para aprovação de um dispositivo médico e materiais com duração 

maior do que 30 dias para implante em ossos e tecidos ou em áreas em direto contato com o 

sistema circulatório, com a finalidade de comparação com o diafragma já usado. Para tal, 

serão preparados diafragmas com três diferentes concentrações de óxido de grafeno 

(previamente selecionado com base nas respostas obtidas para os nanocompósitos PCU-GO 

estudados), os quais serão avaliados a partir de respostas em ensaios de resistência a fadiga. 

A resistência requerida na temperatura de uso do diafragma (corporal) deverá ser a mais 

elevada possível.  

1.2- Organização da Tese 

Este trabalho está organizado em cinco partes principais:  

- Capítulo 1 - Introdução que trata de aspectos gerais do projeto de pesquisa e sua 

relevância. 

- Capítulo 2 - Produção e caracterização dos óxidos de grafeno. 

- Capítulo 3 - Produção e caracterização dos nanocompósitos de PCU/GO. 

- Capítulo 4 – Produção e caracterização do diafragma.   

- Capítulo 5 – Conclusão geral. 

Os capítulos 2, e 3 tratam de introdução teórica sobre o assunto abordado de cada um 

deles, descrição da etapa experimental, apresentação e análise dos resultados obtidos. No 

capítulo 4 foi abordada a avaliação biológica de GO e dos nanocompósitos em contato com 

células humanas e também a performance do conjunto do DAV com relação a fadiga. A 

conclusão geral se encontra no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2 – Produção e Caracterização do Óxido de 

Grafeno 

2.0- Introdução  

O óxido de grafeno (GO) possui oxigênio em abundância em sua estrutura 

proveniente dos grupos funcionais oxigenados principalmente os hidroxílicos, epoxílicos no 

plano basal e grupos carboxílicos nos vértices laterais como mostrado na Figura 2.1. No 

modelo estrutural da figura também podem ser identificados outros grupos oxigenados tais 

como dióis, cetonas, aldeídos, ésteres, peróxidos mas os grupos funcionais principais são os 

presentes na maioria dos modelos propostos para o GO obtido por diferentes métodos6.    

 

Figura 2.1 – Modelo estrutural para o GO proposto por Lerf-Klinowski, o mais amplamente 

aceito segundo Dreyer et al 6,41, mostrando os grupos funcionais: hidroxílicos, epoxílicos e 

carboxílicos.  

 

O óxido de grafeno (GO) pode ser sintetizado por vários métodos e os mais 

comumente citados são os de: Staudenmaier, Brodie, Hofmann, Tour e  Hummers6. De 

acordo com Hummers e Offeman42, que em 1938, foram os precursores no preparo do óxido 

de grafite, a eficiência do seu método de oxidação pode ser avaliada pela proporção obtida 

de óxido de grafite ou pela razão de carbono para oxigênio no produto final. Estes 
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pesquisadores consideraram que amostras de óxido de grafite que reagiram adequadamente, 

apresentavam uma razão carbono / oxigênio (C / O) variando de 2,1 a 2,9. No método de 

Hummers e Offeman42, o grafite é tratado basicamente em meio reacional de ácido sulfúrico 

concentrado com adição de dois agentes oxidantes (nitrato de sódio e permanganato de 

potássio), utilizados nas quantidades de 0,5g de NaNO3, 3,0g de KMnO4 para 1g de grafite. 

Todo o processo ocorre em cerca de duas horas para ser completado, sendo um dos mais 

utilizados até hoje com algumas pequenas variações. 

Os grupos funcionais presentes na superfície do óxido de grafeno são muito polares 

e reativos, levando assim a redução da estabilidade térmica do GO, mas promovem interação 

e compatibilidade com solventes polares e com algumas matrizes poliméricas13. Sabe-se que 

é muito importante uma elevada interação carga/matriz para se atingir as propriedades 

mecânicas, térmicas e elétricas esperadas de um nanocompósito polimérico10,15,43,44. No caso 

específico do GO, isso pode ser estabelecido através do tipo e quantidade dos grupos 

funcionais oxigenados presentes na estrutura 13.  Na síntese do óxido de grafite pelo método 

de Hummers modificado tem sido reportado que o aumento no grau de oxidação devido ao 

uso de maiores quantidades do agente oxidante (KMnO4) com relação ao grafite de partida 

(proporção de 1:6, ao invés da proporção 1:3), conduz a uma pequena redução na 

aglomeração das lâminas do GO13. A redução do tamanho das partículas do grafite de partida 

também pode facilitar o processo de oxidação. O mesmo estudo menciona a utilização de 

grafites com tamanhos de partículas muito pequenos, de 1-2μm e com 5μm13. O método de 

Hummers modificado foi o adotado para as sínteses neste trabalho e, conforme relatado na 

literatura, pode-se eliminar um dos agentes oxidantes, o nitrato de sódio (NaNO3) mantendo 

o outro oxidante, o permanganato de potássio (KMnO4) 
6.   

A estrutura morfológica do GO varia dependendo das condições de oxidação e do 

grafite de partida utilizado. O modelo mais bem aceito para esta morfologia a descreve como 

contendo duas regiões distintas: uma levemente funcionalizada com átomos de carbonos 

grafíticos com hibridação sp2 (planar) como os do grafeno e uma segunda região altamente 

oxigenada com predominância de átomos de carbono de hibridação sp3 (tetraédrica)6.  São 

consideradas funcionalizações os pequenos grupos oxigenados ligados a estrutura do grafite 

através da reação de oxidação16,45. 
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A norma ISO/TS 80004-13:2017 define o GO como material de única camada com 

alto conteúdo de oxigênio tipicamente caracterizado pela razão carbono / oxigênio (C/O) de 

aproximadamente 2,0 dependendo do método de síntese. A norma também define que um 

material bidimensional - 2D, consiste em uma única camada ou de várias camadas de átomos 

fortemente ligados quimicamente e tem sua espessura com magnitude nanométrica enquanto 

as outras dimensões estão em escalas superiores, que podem atingir a ordem de micrometros 

(µm). Para o grafeno multicamadas, esse material 2D pode ser definido como nano placas de 

grafeno (GNP) e este conceito é estendido ao GO, de acordo com essa norma como mostrado 

na Figura 2.246. Desta forma, para o GO com múltiplas camadas que se encaixam com a 

definição de material 2D, esse também pode ser chamado nano placas de GO. No caso do 

GO, um isolante elétrico, uma larga faixa de propriedades pode ser obtida quando, durante 

sua síntese, variações em grupos funcionais (quantidade e tipo) são geradas 7. A Figura 2.2 

ilustra de forma esquemática a produção do óxido de grafeno. 

 

 

Figura 2.2 – Ilustração esquemática do preparo do GO46. 

 

De acordo com a literatura quanto mais agressivas as condições da reação de 

oxidação, considerando-se o meio reacional tipicamente ácido, mais se ataca quimicamente 

destruindo-se a estrutura original do grafite e menores são as partículas finais6. A progressiva 

oxidação gera também um maior número de defeitos e buracos na estrutura dos carbonos 

hexagonais do plano basal grafítico pela adição dos grupos epóxidos. As lâminas de óxido 

de grafeno resultantes possuem grupos carboxílicos ou carboxilatos periféricos mais 

oxidados com átomos de carbono não aromáticos de hibridação sp3. De acordo com o modelo 
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de estrutura mais aceito também são gerados múltiplos grupos hidroxílicos e epoxílicos que 

fazem parte das regiões menos oxidadas com os carbonos grafíticos sp2 no plano basal. Essas 

regiões com defeitos permitem a modificação das lâminas de GO e sua manipulação se torna 

mais fácil quando em solução, uma vez que as regiões oxidadas permitem uma maior 

estabilização das partículas principalmente em solventes orgânicos, para os quais a 

solubilidade do GO é superior tal como para o etileno glicol (5,5 µg mL-1)47, tetraidrofurano 

(THF, 2,15 µg mL-1), N,N-dimetilformamida (DMF, 1,96 µg mL-1)47 e em água consegue-se 

soluções com alta estabilidade em concentrações mais elevadas (6,6 µg mL-1)6,47. A 

dimetilacetamina é um dos solventes polares apróticos compatível com o GO e também 

empregada na produção de soluções de policarbonato-uretano (PCU)48.  

Os grupos hidroxílicos, epoxílicos e carboxílicos presentes no GO o tornam muito 

hidrofílico e as moléculas de água adsorvidas tendem a gerar vazios interlamelares no GO, 

mesmo após prolongada secagem49. Quando uma grande quantidade de água está presente 

no agregado lamelar de GO, uma rede de ligações de hidrogênio se forma entre as moléculas 

de água e os grupos oxigenados presentes no GO, influenciando desta forma, 

significativamente, as suas propriedades mecânicas e eletrônicas. Por exemplo, quando o 

nível de umidade aumenta, o agregado de folhas de GO dilata aumentando seu volume e o 

módulo de rigidez diminui49. Uma simulação teórica para o GO, estimou que a distância entre 

lamelas cresce de 5,1 para 9,0 Å (0,51 – 0,9nm) quando o conteúdo de água aumenta de 0 

para 26% em massa49.  

2.1- Óxido de grafeno (GO) para uso como biomaterial  

Apesar da rápida expansão da utilização do óxido de grafeno como biomaterial ainda 

não existem estudos científicos suficientes referentes aos seus efeitos nas células endoteliais 

vasculares18,20. Estudos recentes demonstraram que a citotoxicidade vascular  está 

relacionada ao tamanho de partículas do GO e quantidade utilizada20. Estes estudos sugerem 

que a citotoxicidade aumenta para tamanhos de partículas de GO submicrométricos e 

nanométricos da ordem de 390 nm e 65 nm, respectivamente, porém não é observada para 

tamanhos micrométricos da ordem de 1090nm.  
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Outra propriedade requerida para se avaliar um biomaterial é a viabilidade celular 

que é relacionada à morte das células quando em contato direto com este material. Estudos 

indicaram que a viabilidade celular decresce com a redução do tamanho das partículas de GO 

e a morte das células está associada com autofagia dependente da citotoxicidade induzida20. 

A autofagia é considerada um processo de autodefesa celular envolvido na rotatividade 

normal de proteínas e organelas celulares para preservar a saúde celular. Um potencial efeito 

do GO no organismo humano pode ser o consumo da membrana mitocondrial pelo aumento 

de espécies oxigenadas intracelulares reativas que podem levar a morte desta organela20. Este 

é considerado um dos mecanismos de fundamental importância na indução da citotoxicidade 

pela presença do GO diretamente em contato com algumas células, contudo, os estudos ainda 

são contraditórios com relação ao tipo de célula, às condições de cultura celular e a natureza 

química da membrana celular20.  

Recentes avanços na área de engenharia de tecidos demonstram interesse na 

utilização de nano materiais baseados em carbono (nano tubos de carbono, óxido de grafeno) 

como componentes nano estruturais em matrizes poliméricas orgânicas como o 

policarbonato-uretano (PCU), poli-L-lactídeo (PLLA), policaprolactona (PCL)18. A 

finalidade destes compostos é para transporte e liberação de drogas cardioprotetoras, 

regeneração de tecidos cardíacos pela construção de tecidos biomiméticos. A vantagem do 

GO é a  elevada capacidade de absorção para estas drogas, elevada área superficial, tamanhos 

e formas regulares de partículas, dureza,  biocompatibilidade e baixa toxicidade14,18,50. 

Também neste caso, a área superficial das folhas de GO é considerada um parâmetro 

importante e relacionada às propriedades toxicológicas, uma vez que, a maior área de contato 

facilita a interação com as células do tecido muscular cardíaco (cardiomiócitos)18.   

Um importante resultado apontado na literatura é que a hemo-compatibilidade 

aumenta com grau de oxidação do GO e o grau de oxidação parece ter um papel mais 

relevante do que do tamanho de partículas13. Os problemas relacionados à segurança da saúde 

humana, no uso do GO, entretanto, ainda carecem de muitos e mais completos estudos nano 

toxicológicos a fim de compreender as interações entre os receptores das células e os ligantes 

presentes na matriz polimérica nanobiointerface.   
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Em artigo Publicado por Kostarelos, K. & Novoselov, K. S.51, diz-se que existem três 

níveis de complexidade inter-relacionados e precisam ser considerados cuidadosamente no 

desenvolvimento do grafeno e seus derivados para aplicações biomédicas, são eles: (1) As 

características do material no que se refere ao controle do nível de oxidação e busca de alto  

nível de esfoliação para o material com baixo nível de impurezas, com estreita distribuição 

de alturas e de tamanho lateral para as nano placas empilhadas e alta razão de aspecto 

(tamanho lateral / altura empilhamentos); (2) As interações com os componentes biológicos 

(células, proteínas, tecidos musculares); (3) As respostas das atividades biológicas pela 

exposição. O grafeno e seus derivados, têm sido desenvolvidos em diferentes tamanhos e 

modificações químicas que podem produzir drásticas diferenças nos resultados, quando 

estudados biologicamente.   

 

2.2- Materiais e Métodos 

2.2.1- Síntese do óxido de grafite (GrO) 

O procedimento experimental utilizado para obtenção do sólido seco em pó 

denominado GrO (óxido de grafite) descrito a seguir foi baseado no Método de Hummers 

modificado52. A principal modificação em relação ao Método de Hummers foi a eliminação 

de um dos agentes oxidantes - o nitrato de sódio (NaNO3). Foi utilizado o permanganato de 

potássio (KMnO4) na proporção de oxidante para o grafite, correspondente à 1g de grafite 

para 3,5g de oxidante, enquanto que na reação de oxidação original de Hummers esta 

proporção é de 1:3 42. Os óxidos de grafite foram obtidos a partir de um grafite em pó (Sigma-

Aldrich, ref. 496596, dimensão < 45 μm, pureza ≥ 99,99% de base de traços metálicos). 

Em um balão volumétrico de 500 mL foram adicionados 2g de grafite, 120 mL de 

H2SO4 (Química Moderna – 96%) sob moderada agitação magnética por 15 minutos, sob 

resfriamento constante usando um banho de gelo.  Após este tempo foi adicionado lentamente 

7g de KMnO4 (marca CRQ) e agitação por mais 15 minutos. O banho de gelo foi então 

removido e esta mistura permaneceu sob branda agitação por 2 horas e 30 minutos, à 

temperatura ambiente. Na sequência foram adicionados lentamente 400 mL de água 
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deionizada, e novamente a reação foi conduzida a baixa temperatura (em banho de gelo) e 

branda agitação por 15 minutos. Por fim foram adicionados lentamente, 400 mL de solução 

aquosa de H2O2 (CAAL – 30%) para reduzir o excesso de KMnO4, e a dispersão foi deixada 

sob agitação por mais 30 minutos. O banho de gelo e agitação foram removidos e o sistema 

foi deixado para decantação dos sólidos, por cerca de 24 horas.  Após este tempo, o grafite 

sobrenadante e não oxidado, foi removido com auxílio de uma pipeta e o precipitado foi 

filtrado à vácuo com uso papel filtro de porosidade 2 micrometros (marca Química Moderna). 

O sólido filtrado foi removido do papel filtro, transferido para um béquer, e foi adicionado 

100 mL de água deionizada obtida por um sistema Milli-Q®. O material foi centrifugado 

(centrífuga FANEM® , EXCELSA Babby I, modelo 206)  a 2000 rpm, durante 5 minutos13,17. 

Este processo de lavagem teve duração aproximada de 5 horas. O produto centrifugado 

separou em 3 fases: o precipitado grafítico, depositado sobre ele um resíduo líquido cor 

ferrugem e por fim a água separada da lavagem. Foi utilizado cerca de 700 mL de água no 

processo de lavagem pois, a cada etapa de centrifugação, o sólido era transferido novamente 

para um béquer e 100 mL de água adicionada além da água utilizada para lavar o resíduo 

grafítico dos tubos de centrifugação para evitar perdas. Em seguida o sólido foi lavado 

lentamente com os seguintes solventes nesta ordem:  250 mL de solução aquosa de HCl 

(20%, Synth), 500 mL de etanol (CRQ), 250mL de acetona (marca - Química Moderna) e 

por fim 100 mL de água deionizada. A lavagem com acetona teve o objetivo de ajudar a fixar 

na estrutura do GrO os grupos funcionais (epoxílicos, hidroxílicos, ácidos carboxílicos). O 

produto obtido foi secado em estufa de ar circulante por 24 horas e 70°C. Esse primeiro lote 

de óxido de grafite foi denominado GrO-II. 

Um segundo lote de GrO foi preparado seguindo a mesma rota anterior apenas 

modificando o tempo de oxidação após a adição do agente oxidante o KMnO4, variando para 

4h e denominou-se a amostra como sendo GrO-4h. A adição do agente oxidante foi mais 

compassada e lenta com duração de 30 minutos cronometrados; o dobro do tempo em 

comparação com o anterior.  
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2.2.2 - Preparo da dispersão aquosa do óxido de grafite (Gr-O) 

para obtenção do óxido de grafeno (GO) 

O óxido de grafeno GO é quimicamente similar, mas, estruturalmente diferente do 

óxido de grafite Gr-O e isso se dá pela aplicação de ultrassom ou agitação do óxido de grafite 

em água ou outro meio com solvente polar, de forma a promover a esfoliação de suas 

camadas empilhadas. A dispersão em água do óxido de grafite foi preparada em uma 

concentração de 1mg/mL, seguida por sonicação por 3 horas a temperatura ambiente, em 

ultrassom de banho de potência 300W com 100% de amplitude, e frequência 37KHz, marca 

Elma, modelo Elma Sonic P. Essa concentração e condições de esfoliação, já foram 

reportados na literatura e tendem a gerar adequada dispersão do GO 17,53. As várias técnicas 

de caracterização utilizadas para os óxidos de grafite e de grafeno estão apresentadas nas 

Tabelas 2.1 e 2.2. 

 

 

 

 

Tabela 2.1- Técnicas de Análise do GrO 

com diferentes tempos de oxidação:2h e 30min. e 4h.

Tipo Objetivo

EDS- XRay - Espectroscopia de Raios X por 

dispersão de energia e imagens MEV
Análise elementar para o grafite e GrO

DRX- Difração de Raios X Análise da estrutura cristalina

TGA- Análise termogravimétrica Análise das perdas de massa e grau de oxidação 

FTIR- Espectroscopia Vibracional de Absorção 

no Infravermelho com Transformada de 

Fourier

Análise da estrutura química 

Tabela 2.2 -Técnicas de Análise do GO 

com diferentes tempos de oxidação:2h e 30min. e 4h.

Tipo Objetivo

XPS -Espectroscopia fotoeletrônica de Raios X Análise da estrutura química e do grau de oxidação 

Raman - Espectroscopia de espalhamento Análise da estrutura química e arranjo atômico 

AFM -Microscopia de força atômica Análise da distribuição de alturas e tamanho lateral 
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2.2.3 – Caracterização do óxido de grafite (Gr-O) e óxido de 

grafeno (GO) 

2.2.3.1- Difração de raios X   

A difração de raios X foi empregada para avaliar a oxidação do grafite por meio do 

monitoramentos dos picos de difração característicos dos planos cristalinos do grafite52–54. 

Os sólidos Gr-O foram analisados em um difratômetro de raios X marca RigaKu, modelo 

Miniflex II, operando com radiação K do Cu, 30 kV, 15 mA e varredura de 0 - 80°, com 

velocidade de 2 /min.         

 

 

2.2.3.2 – Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman foi usada para analisar a presença de defeitos na estrutura 

do grafite introduzidos pelo processo de oxidação. Para tal, as bandas características dos 

materiais grafíticos foram devidamente avaliadas (bandas D, G, D’, G’ ou 2D, D+G). As 

análises foram conduzidas em um espectrofotômetro da marca Alpha300 R UHTS 300 VIS 

(Witec), acoplado a um microscópio ótico de resolução espacial 1μm (lente de 50x). Utilizou-

se um laser com comprimento de onda de 532 nm (laser verde) com potência de 1mW. Para 

cada amostra de GO, foram coletados pelo menos 10 espectros de regiões distintas.  

 

2.2.3.3 – Espectroscopia vibracional de absorção no 

infravermelho com transformada de Fourier  

Para obtenção dos espectros de transmissão no infravermelho, foi utilizado um 

espectrofotômetro da marca Shimadzu, modelo IRAffinity-1, com varredura de 4000 a 400 

cm-1. Foram acumulados 50 espectros para cada medida. Pastilhas a partir da mistura do Gr-

O com KBr foram usadas para as análises. O KBr foi previamente seco a 300°C por 1 dia. 

As amostras de Gr-O em pó foram secas em estufa a vácuo à 60°C por 3 horas.  A mistura 

de 1 mg da amostra e 200 mg de KBr foi macerada em almofariz de ágata para a obtenção de 

um pó fino que em seguida foi prensado sob vácuo de 80 KN e 10 minutos.  
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2.2.3.4 – Microscopia de força atômica  

  Medidas topográficas das partículas de GO foram realizadas com a utilização de 

microscópio de força atômica, Brucker, modelo ICON DIMENSION com sonda do tipo 

RTESP (Brucker). As amostras de GO, foram dispersas numa concentração 0,1mg/mL, 

gotejadas em lamínulas de vidro e deixadas secar ao ar por 24 horas em cabine de fluxo de 

ar laminar e temperatura ambiente, 23± 2°C.  A análise teve a finalidade de inspecionar 

detalhes nanométricos relacionados à esfoliação das nano lâminas de GO. Foram obtidas 

leituras da profundidade das camadas grafíticas presentes nas amostras, pelo escaneamento 

com laser em frequência máxima de oscilação de 70kHz e áreas escaneadas numa sequência 

de varreduras partindo de 90 μm2, 30 μm2, 10 μm2 e 1 μm2. Foram obtidos os histogramas, 

para a distribuição da altura das camadas nano lamelares, a partir das medidas nas imagens 

de área mais adequada a cada amostra, mas garantindo uma quantidade mínima de 100 

partículas medidas por amostra. Foi usado um filtro de corte em 250 picometros (0,25nm) 

pois sabe-se que, o empilhamento do GO é maior do que este tamanho e desta forma pode 

ser eliminada a possibilidade de medir a rugosidade substrato de vidro. As análises por 

Microscopia de Força Atômica (AFM) foram conduzidas com mesmas áreas de varredura e 

procedimento para todas as amostras.  

 

2.2.3.5 – Análise termogravimétrica  

A caracterização termogravimétrica teve como objetivo relacionar as perdas de massa 

à remoção de grupos oxigenados 53,54, água, impurezas e estruturas ligadas a estrutura 

carbônico dos GrOs produzidos.  As análises foram realizadas em um equipamento da TA 

Instruments, modelo SDT Q600. As amostras foram analisadas em atmosfera inerte de 

nitrogênio (N2), com aquecimento de 0 a 800°C e taxa de aquecimento de 5°C/min.  

 

2.2.3.6 – Espectroscopia de fótons excitados por raios X   

A espectroscopia de fótons excitados por raios X (XPS), foi usada para obter 

informações sobre a estrutura química dos óxidos de grafeno produzidos. Essa é uma técnica 

de análise de superfície. O estudo da superfície das nanocargas de GO foi conduzido a fim 
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de se avaliar a composição elementar pelas energias das ligações do carbono C1s, que são 

bem definidas e únicas para cada tipo de ligação e revelam os diferentes estados do átomo de 

carbono na amostra. O nível de oxidação das nanocargas de GO foi avaliado pela razão C:O 

através do percentual atômico. 

Apesar da técnica ter alcance de profundidade de análise, da ordem de 3 a 7 nm, não 

fornece quantificação absoluta, ela é muito sensível a pequenas mudanças na composição 

química da superfície, mas, tem sido aplicada para avaliar contaminação, degradação, reações 

químicas e mobilidade de cadeias poliméricas55.    

Dispersões de 1 mg/mL dos sólidos GO foram gotejadas em substrato de silício, 

previamente lavado com solução de potassa alcoólica, seguida por água DI e secas ao ar por 

24 horas em cabine de fluxo de ar laminar e temperatura ambiente, 23±2°C. Um equipamento 

Thermo Scientific, modelo K-Alpha XPS foi usado para as análises. Os experimentos foram 

realizados com fonte de raios X monocromática com ânodo de Al energia Kα = 1486 eV, 

área de feixe de 300 µm, usando passo de energia de 200 eV para espectros em varredura de 

ampla energia (long scan) e 50 eV para espectros de alta resolução (short scan). Resoluções 

de 1 eV para “long scan” e 0,01 eV para “short scan” foram usadas, tendo um intervalo de 

energia foi de 0 a 1300 eV. Os resultados foram tratados com uso do software Oxford 

Instruments, Nanoanalysis, HKL Channel 5, versão 2010.  

 

2.2.3.7 – Microscopia eletrônica de varredura 

Um microscópio eletrônico de varredura, marca JEOL, modelo JSM-6510 acoplado 

a um espectrômetro de Raios X por Dispersão de Energia foi usado para obtenção de imagens 

e análise elementar dos sólidos em pó de Gr-O. 

 

2.3 - Resultados e Discussões  

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos referentes às 

caracterizações das partículas dos óxidos de grafite e óxidos de grafeno para dois diferentes 

níveis de oxidação estudados.  
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2.3.1 – Espectroscopia de raios X por dispersão de energia e 

MEV. 

A análise elementar para o grafite de partida e para os respectivos óxidos de grafite 

foi conduzida por espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS- XRay) e os 

resultados estão apresentados na Tabela 2.3. Os percentuais relativos atômicos e em massa 

foram fornecidos diretamente pelas medidas do mesmo equipamento. 

 

Tabela 2.3: Composição elementar do grafite e óxidos de grafeno, GrO-II e GrO-4h. 

 

 

  Como esperado, o grafite encontra-se com elevado nível de pureza. Foi detectado 

além do oxigênio, traços de enxofre presentes em ambos os óxidos de grafeno. Esse material 

foi extensivamente submetido a várias etapas de lavagem, o que sugere a formação de 

espécies sulfonadas. De acordo com o modelo proposto por pesquisas mais recentes6,56 (vide 

Figura 2.3), estes átomos de enxofre se encontram ligados covalentemente na estrutura 

grafítica, gerando espécies de sulfato ácido no produto final após sofrerem hidrólise. 

 

 

Figura 2.3- Esquema de formação de organo sulfatos ligados covalentemente no GrO 

preparado via Hummers e de acordo com Dreyer et al 6. 

 

Elemento

Grafite    

Atom   

(%)

GrO-II 

Atm     

(%)

GrO-4h 

Atm     

(%)

GrO-II 

massa 

(%)

GrO-4h 

massa 

(%)

C 100 68.30 75.42 60.69 68.30

O 30.19 22.89 35.74 27.62

S 1.51 1.69 3.57 4.09

Total 100 100 100 100 100
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Os resultados obtidos confirmam que o grafite foi oxidado e embora o EDS-XRay 

seja uma técnica semiquantitativa, podemos verificar que a razão C/O calculada do 

percentual atômico é de 2,3 e 3,3 para o GrO-II e GrO-4h respectivamente.  

     No óxido de grafite, das quatro ligações covalentes de cada carbono do plano basal7,57, 

três são do tipo sigma (σ) e uma do tipo pi (π) mais fraca e a clivagem desta ligação, 

possibilita a funcionalização de grupos oxigenados no plano basal. Como indicado pelos 

resultados, devido ao grau de pureza do grafite, existe a tendência destas ligações π estarem 

disponíveis para que o átomo de oxigênio se ligue covalentemente. Além da pureza do grafite 

de partida, outro fator que conduz a um alto grau de oxidação para ambas as amostras é a 

elevada área superficial das partículas do pó do grafite (2630 m2 g-1)3 que tende a possibilitar 

a funcionalização de maior quantidade de grupos oxigenados. 

 

2.3.2 – Difração de raios X   

      A difração de raios X (DRX) foi aplicada para auxiliar na identificação de 

mudanças na estrutura cristalina do carbono grafítico pura após o processo de oxidação. As 

curvas de difração da grafita e dos óxidos de grafite produzidos são mostrados na Figura 2.4.  
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Figura 2.4: Difratogramas dos pós secos da grafita de partida, do GrO-II e GrO-4h.  

 

A partir da Figura 2.4 observa-se que a grafita, possui estrutura cristalina com um 

pico estreito, intenso e bem definido em 26,4° referente ao plano basal (002) da estrutura da 

grafita (distância interplanar, d002 = 0,337 nm). A intensidade do pico indica alta 

cristalinidade 58. Considerando o plano cristalino (002), as amostras GrO-II e GrO-4 

apresentam amplo pico de difração na faixa de 20-25°. O maior número de estruturas 

intercaladas ou grupos funcionais presentes no GrO é um dos fatores que determina o 

difratograma com relação aos picos proeminentes ou com alargamento (para o caso de 

estruturas que não formam um cristal perfeito), com deformações introduzidas na rede 

cristalina ou empilhamento irregular e quebra da simetria. A célula unitária cristalina pode 

ser deformada quando o grafite é oxidado; ou seja, seus planos laterais e basais tem o padrão 

de regularidade da distância entre folhas alterado, resultando em um arranjo desordenado da 

estrutura. Quando isso ocorre, há maior espalhamento do ângulo de Bragg e o difratograma 

deste tipo de amostra, origina picos alargados em posições não bem definidas58–60.  Os 

padrões de difração de raios X dos GrOs da Figura 2.4, indicam uma redução das intensidades 
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para o pico em 26,4° original da grafita, para ambas as amostras. Além disso são revelados 

picos em 2Ɵ=10,8° e 2Ɵ=12,8°, para GrO-II e GrO-4 respectivamente, referindo-se ao plano 

cristalino (001). Esses picos são típicos para os óxidos de grafite formados e provenientes do 

afastamento dos planos basais, deslocando o ângulo de Bragg em 26,4° original da grafita 

(vide Tabela 2.4) 43,53,54,58,61. Um aumento da distância interplanar conduz a um deslocamento 

para ângulos menores como o que ocorreu para os GrOs. O espaçamento entre camadas de 

0,80 nm para GrO-II e 0,69 nm para GrO-4 foi calculado usando a lei de Bragg para o plano 

(002) e mostra a maior expansão entre os planos cristalinos que ocorreu para a estrutura da 

amostra GrO-II. As distâncias interplanares calculadas através da Lei de Bragg para o plano 

(002) são mostradas na Tabela 2.4. Maior deslocamento e melhor definição do pico em 

2Ɵ=10,8° e maior distância dos planos basais em (002) foram encontrados para o GrO-II, 

sugerindo fortemente que o GrO-II possui um nível de oxidação mais alto 58,60.  Além disso, 

o pico em 2Ɵ=26,4° muda após o tratamento químico, pois este pico está sendo consumido 

após oxidação do material e isto se acentua para o GrO-II em relação ao GrO-4h. Para a 

amostra GrO-II observa-se que a intensidade do pico original da grafita em 26,4° é bem 

menor no difratograma final levando a conclusão de que ocorreu uma maior formação do 

óxido de grafite.   

Os difratogramas das amostras oxidadas mostraram-se muito diferentes sugerindo 

que tratamentos químicos mais longos (≥ 4 horas), podem causar o empilhamento irregular 

da estrutura, além de promover maior aparecimento de defeitos nos planos cristalográficos 

do carbono, causando assim a maior deformação na estrutura.  

Como pode ser observado na Figura 2.4, o pico em 2Ɵ=23,9°, sofreu alargamento e 

ficou menos definido para o GrO-4h indicando certo grau de amorfização reforçando esta 

hipótese.  De acordo com a literatura60 no caso de alargamento de picos, os valores dos pontos 

de máximo para a posição 2Ɵ devem ser tomados dos difratogramas pois são mais úteis para 

as análises. Na Tabela 2.4 são apresentados os ângulos de Bragg e os respectivos índices de 

Miller de acordo com a ficha cristalográfica do grafite PDF (Powder Difraction Card No: 00-

001-0646) uma vez que a ficha cristalográfica do óxido de grafite provavelmente ainda não 

existe pois não foi localizada e não é possível confirmar os índices (hkl) para os ângulos 

específicos do GrO a partir de uma referência. 
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Tabela 2.4: Dados obtidos dos difratogramas de DRX para a grafite e os óxidos GrO. 

Ângulos de Bragg 
          

2ɵ (graus)             

Dist. Interplanar     Planos   

Plano (002) Grafite GrO-II GrO-4h h k l 

   10,8 10,2 0 0 1 

 26,4 21,2 23,9 0 0 2 

 42,6 42,8 43,1 1 0 0 

 54,5     0 0 4 

 d002 (nm) 0,34 0,80 0,69       

 

2.3.3 – Análise termogravimétrica  

A Figura 2.5a apresenta os resultados obtidos pela análise termogravimétrica (ATG) 

para o grafite e para os GrO-II e GrO-4h. Inicialmente já se pode inferir que os óxidos de 

grafite são termicamente menos estáveis do que o grafite puro pois apresentam estrutura em 

camadas com funcionalidades contendo oxigênios e que romperam ligações nos planos 

hexagonais carbônicos acelerando a perda de massa62. A grafita não apresenta nenhum 

indicativo de perda de massa até 800°C, como mostrado na Figura 2.5a e pode-se dizer que 

a degradação térmica da estrutura grafítica ocorre acima desta temperatura, para o 

aquecimento realizado em atmosfera inerte.  Perdas de massa aproximadas de 15% e 10% 

ocorreram para o GrO-II e GrO-4h respectivamente, até 100°C e são atribuídas às moléculas 

de água adsorvidas53,62 na estrutura do material, que permaneceram mesmo após secagem e 

indicam a ligeira maior hidrofilicidade do GrO-II. Nas Figuras 2.5b, c e d são mostrados os 

eventos de perda de massa a partir das derivadas das curvas de ATG destas mesmas amostras 

(vide Tabela 2.5).  



27 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 200 300 400 500 600 700 800

P
e

rd
a

 d
e
 m

a
s

s
a

 (
%

)

GrO-4

GrO-II

Grafite

(a)

sem eventos térmicos nesta faixa de temperatura

255.3 °C (SO
2
)

194.1 °C (CO e CO
2
)

GrO-4

GrO-II

P
e

rd
a

 d
e
 m

a
s

s
a

 1
a

 D
e
ri

v
a

d
a

Temperatura (°C)

Grafite47.4 °C

251.9 °C (SO
2
)

170.7 °C (CO e CO
2
)48.5 °C

(b)

(c)

(d)

 

Figura 2.5 – (a) - Análise termogravimétrica para o grafite em pó Puro, GrO-II e GrO-4h, 

com taxa de aquecimento 5°C min-1 desde 0°C à 800°C sob atmosfera de N2. (b), (c), (d) - 

Eventos de perda de massa a partir das derivadas (DTG) das curvas de ATG para grafite, 

GrO-II e GrO-4h. 

Sabe-se que a reação de decomposição do GO é um tipo de reação conhecida como 

de desproporcionamento onde é produzido o rGO (óxido de grafeno reduzido), CO e CO2  e 

H2O (vapor). A derivada da curva termogravimétrica, mostra duas significativas perdas de 

massa referentes aos grupos oxigenados: a primeira é atribuída aos grupos funcionais 

contendo os átomos de oxigênio instáveis (de 100 °C a 217 °C) adicionados à estrutura do 

grafite e a segunda perda de massa pode ser relacionada à eliminação dos grupos 

organosulfatos (de 217°C a 323 °C) residuais da reação de oxidação como mostrado na 

Tabela 2.5 para o GrO-II e em temperaturas próximas a estas para o GrO-4h. Os grupos 

organosulfatos podem se encontrar ligados covalentemente na estrutura6,56,63,64. No entanto, 
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a espectroscopia de massa acoplada à análise de TGA seria uma informação adicional 

necessária para garantir que não estão ocorrendo perdas de massa também associadas ao CO 

e CO2 nestas altas temperaturas. As perdas por decomposição dos grupos oxigenados 

ocorreram na faixa aproximada de 100 a 323°C. Essas perdas foram calculadas a partir das 

curvas de ATG e DTG e indicam de forma relativa o nível de oxidação para estas amostras 

como mostrado na Tabela 2.5.  

 

Tabela 2.5: Dados de perda de massa obtido pelas curvas de ATG dos óxidos de grafite. 

 

 

Os resultados indicam que o GrO-II possui maior nível de oxidação pois apresentou 

perdas de massa mais acentuadas de aproximadamente 37%, enquanto o GrO-4h foi de 27%. 

Estes resultados se mostraram similares aos encontrados pela análise elementar de EDS- X 

Ray onde foram obtidos valores aproximados de 36% e 28% para os percentuais mássicos 

relativos do elemento oxigênio, para o GrO-II e GrO-4h respectivamente como mencionado.   

Observou-se ainda que não ocorreu, o incremento no grau de oxidação proporcional 

ao maior tempo de reação química como era esperado. Como mencionado na análise por 

DRX o empilhamento irregular dos planos cristalográficos e deformações da estrutura, 

causadas possivelmente pelo longo tratamento químico, podem ter dificultado a inserção de 

átomos de oxigênio principalmente nos planos basais do GrO-4 devido a maior dificuldade 

de acesso a estes planos.  Os resultados da derivada da curva de ATG mostrados nas Figuras 

2.5b e 2.5c, também confirmam que a estrutura do GrO-II é mais estável termicamente uma 

vez que, a perda de massa relativa ao segundo evento de perda de massa, inicia-se 21°C acima 

do que para o GrO-4h como mostrado na Tabela 2.5. Estudos recentes indicam que a 

temperatura de decomposição dos grupos oxigenados aumenta com o nível de oxidação da 

Amostras  Eliminação de água  

(%)                                                                                                                                                                                                                                                                     

(2º Evento de 

perda de massa)                    

                 (%)

(3º Evento de 

perda de massa)                    

                 (%)

Grafite  ̶  ̶  ̶

GrO-II 15   (37 - 100°C) 27   (100°C - 217°C) 10   (217°C - 323°C)

GrO-4h 10   (37 - 100°C) 10   (100°C - 196°C) 17   (196°C - 323°C)
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amostra uma vez que requer superar principalmente as fortes ligações de hidrogênio 

presentes entre as camadas, elevando a temperatura de decomposição do GO63.  

 Por outro lado, como apontado por Hummers42, a reação de oxidação, nas condições 

do método original de Hummers, é uma reação rápida e que ocorre em menos de duas horas. 

Além disso, sabe-se que não se trata de uma reação estequiométrica e o reagente limitante é 

o agente oxidante, o permanganato de potássio. Neste caso quando este reagente é 

consumido, a reação tende a parar de ocorrer.  

Considerando-se que para os reagentes deixados em suspensão por maior tempo e 

devido a precipitação de sais pouco solúveis no meio reacional, outras reações podem 

ocorrer. Estas reações laterais podem continuar ocorrendo antes da filtração da suspensão42, 

uma vez que alguns íons permanecem após a reação de oxidação. Os íons majoritários que 

permanecem, são principalmente os ânions sulfato (SO4 
2-) e cloreto (Cl-), além de cátions 

residuais da oxidação, principalmente Mn2+ e K+. Nas Figuras 2.5b e 2.5c fica evidente que 

ocorreu a formação de organosulfatos, indicada pelo terceiro evento de perda de massa em  

251,9°C pois sabe-se que estes grupos decompõe-se em SO2 em torno de 250°C63. Sendo 

assim, o tempo e a eficiência na remoção destes íons podem ter efeitos importantes na 

estrutura final do GrO produzido. Confirma-se também que as extensivas etapas de lavagem 

e centrifugação não foram suficientes para eliminação destes íons o que leva a crer que estão 

ligados covalentemente a estrutura de ambos GrO e em maior quantidade para o maior tempo 

de reação de oxidação no GrO-4h. Os valores totais de oxidação proporcionais para estas 

amostras são semelhantes para as análises por ATG e EDS- X Ray, apesar destas técnicas 

serem consideradas semiquantitativas neste caso.  

 

  2.3.4 – Espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR) 

Nos espectros dos óxidos de grafite mostrados na Figura 2.6 e Tabela 2.6 (principais 

bandas de absorção presentes nos espectros para GrO-II e GrO-4h) confirma-se a presença 

de bandas referentes ao estiramento e deformação resultantes do processo de oxidação do 

grafite para os grupos hidroxílicos, epoxílicos, carboxílicos e carbonílicos53,54,65–68. Na 
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Tabela 2.6 também se encontram destacados outros possíveis modos de vibração associados 

aos sulfatos.  

De acordo Ayrat M. Dimiev, Siegfied Eigler56 as bandas de absorção em 1417cm-1  e 

1221 cm-1 podem ser associadas ao estiramento simétrico e assimétrico das ligações S=O em 

sulfatos covalentes cíclicos. Nos espectros do GrO-II e GrO-4h foi identificada banda de 

absorção em 1404 cm-1 atribuída a ligação S=O dos sulfatos cíclicos orgânicos 

disubstituídos56. Não foi identificada a banda em 1221 cm-1 mas para o GrO-4h é perceptível 

um sinal em 1195 cm-1 que está se interpondo com bandas de estiramento do C-O dos grupos 

epóxi, indicando ser referente ao estiramento assimétrico do S=O. Ainda de acordo com estes 

pesquisadores56, a intensidade desta banda aumenta com o conteúdo de enxofre e diminui 

com o caráter aquoso/nucleofílico do solvente usado para purificação do GO na sua filtração 

final. No caso deste trabalho foram utilizados acetona e etanol.  

A banda em 1404 cm-1 foi menos intensa e mais larga embora o GrO-4h tenha 

apresentado maior concentração de sulfatos na análise termogravimétrica. Isto pode ser 

devido a pequenas variações no método de síntese uma vez que o GrO-4h foi produzido em 

lote diferente do GrO-II. A análise de ATG indica a presença desta espécie química, porém 

a técnica, de ressonância nuclear magnética ou ATG com o infravermelho acoplado, 

poderiam ser usadas para uma análise mais aprofundada dos grupos químicos presentes.  
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Figura 2.6 – Espectros por FTIR para os pós secos GrO-II e GrO-4h. 
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Tabela 2.6: Principais bandas de absorção dos espectros de FTIR do GrO-II e GrO-4h. 

Nº de Onda 
(cm-1)       
GrO-II 

Nº de Onda 
(cm-1)              

GrO-4h 

Grupos de 
Absorção 

Tipo de deformação 

3100-3600 3100-3600 O-H 
vibrações axiais de estiramento53,65,69  

  

2962 2962 C-H   
estiramento anéis epóxidos, hibridação sp3  

53,68,69 

 
 

1727 1733 C=O 
estiramento em ácidos carboxílicos46,67,69 

  

1697 1695 C=O 
estiramento de grupos carbonílicos 

do COOH e/ou H2O  45 
  

1623 1631 C=C 
estiramento do esqueleto grafítico não 

oxidado e deform. angular moléculas de 
água adsorvida 46,53,70 

1404 1404 C-OH; S=O 

modos de deformação das ligações de 
hidrogênio com heteroátomos, de grupos 

hidróxi; sulfatos cíclicos disubstituídos 
(estiramento simétrico da lig. S=O) 56,64,71  

 1458 C-H absorções de estiramento53  

1260 1260 C-O-C 
estiramento simétrico em grupos 

epóxidos64 

1100 1100 C-O 
grupos alcóxi periféricos/ estiramento do 

sulfato que pode coincidir com grupos 
epóxi53,64  

1050 1022 C-O 
estiramento da ligação53,64,69  

  

800 800 C-O-C 
estiramento simétrico em grupos 

epóxidos45,53  

 

 

 

2.3.5 – Espectroscopia Raman 

 A partir deste item, os resultados apresentados serão referentes as análises 

realizadas com os óxidos de grafeno (GO) obtido após processo de esfoliação do GrO, via 

ultrassom, das amostras de óxidos de grafite (GrO).  
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 As características mais relevantes4,17,53,54,72 no espectro de espalhamento Raman de 

um óxido de grafeno, são as bandas: G ~1580 cm-1 e a 2D ~2700 cm-1 associadas ao plano 

bidimensional grafítico e correlacionadas aos modos de estiramento das estruturas grafíticas 

C=C53,54,72 ao longo do plano, e D em ~1350 cm-1, referente a ligações químicas incompletas 

presentes nas bordas das nano folhas e as falhas na estrutura grafítica (carbonos com 

hibridizações sp3) 4,17,53. Estas falhas podem ser devido a distorções oriundas de 

funcionalizações e presença de vazios na estrutura 7,17,52,53,73. A banda D+G em ~2900 cm-1 

é uma extensão da largura da banda 2D e resultante das deformações introduzidas na estrutura 

3D do grafite com pouca expansão entre camadas74. 

Os espectros Raman do carbono grafítico, são dominados pelos domínios sp2, porque 

a excitação no comprimento de onda visível é sempre ressonante com os estados π- π do 

carbono e desta forma os  espectros Raman no visível,  tendem a refletir a vibrações sp2 73.  

Os espectros Raman referentes ao grafite, GO II e GO-4h apresentados na Figura 2.7 

foram normalizados com relação as intensidades correspondentes a banda G. Nestes 

espectros, são claramente evidenciadas as principais bandas de espalhamento de luz Raman 

que caracterizam a estrutura de um óxido de grafeno e confirmam a modificação na estrutura 

do grafite de partida.  

O espectro Raman do grafite mostra uma intensidade muito baixa da banda D que 

está associada a uma baixa densidade de defeitos estruturais relacionados as vibrações de 

carbonos de hibridização sp3 no plano basal e nas bordas. Este mesmo espectro mostra alta 

intensidade da banda G relativa as vibrações de carbonos de hibridização sp2 ao longo dos 

planos grafíticos73,75. A intensidade relativa entre as bandas D e G dada pela relação ID/IG é 

uma métrica interessante que caracteriza o grau de defeitos ou Csp3 gerados pela oxidação 

do grafite original.  Os valores de ID/IG para GO-II e GO-4h são 1,13 e 1,09, respectivamente 

e podem representar oxidação ligeiramente maior tanto na periferia como nos planos basais 

das folhas de óxido de grafeno para o GO-II. A intensidades relativas12,52 ID/IG são 

apresentadas na Tabela 2.7.  

Deslocamentos em comprimento de onda da banda G em relação ao grafite, também 

são vistos na Tabela 2.7 e são atribuídos a mudanças na estrutura dos planos grafíticos e 

interações com grupos químicos diferentes provenientes da oxidação e relacionados aos 
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modos de vibração destes grupos. Esse deslocamento foi maior para o GO-II indicando maior 

oxidação neste material e o resultado é consistente com os dados de DRX, ATG e FTIR 

apresentados.  
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Figura 2.7 – Espectros de espalhamento Raman normalizados pela intensidade da banda G 

para o grafite puro de partida o GO II e GO-4h.  

Tabela 2.7 - Posição das bandas D e G, e relação ID/IG das amostras GO II e GO-4h. 

  

 

Amostra D (cm-1) G (cm-1)
Intensidade         

ID/IG

Grafite 1350 1580 0,65

GO II 1350 1602 1,13

GO 4h 1350 1598 1,09
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 As análises por Raman e DRX são complementares4,52,60 e  apontam para uma 

mesma tendência da maior oxidação ao longo do plano grafítico para o GO-II. 

 

2.3.6 – Espectroscopia de fótons excitados por raios X  

Os grupos funcionais específicos para o GO, incluem principalmente os  hidroxílicos 

(OH), epoxílicos C–O–C, carbonílicos (C = O) e carboxílicos (O=C-OH) que dissociam com 

energias bem definidas da estrutura principal do GO (C-C , C=C) no espectro do XPS49,56. A 

especificidade química desta medição, permite determinar a porcentagem de oxigênio 

oriundos de diferentes grupos funcionais do GO pois, ela provém da mudança da energia de 

ligação experimentada pelos elétrons do carbono da camada eletrônica 1 s (C1s) na presença 

do oxigênio ligado 49,65,72,76.  O espectro fotoelétrico C1s revela que os picos associados ao 

carbono oxidado e o sinal do carbono é assumido como referência e está associado ao modelo 

de estrutura proposta para o GO. 

 A Figura 2.8 apresenta espectros XPS representativos em ampla varredura (survey) 

do GO-II e GO-4h mostrando que eles são compostos dos elementos carbono (C) e oxigênio 

(O) e traços de enxofre (S) também são vistos. O sinal de S indica a presença de grupos 

organosulfatos e reafirma os resultados de ATG, no entanto, conforme mencionado 

anteriormente a partir dos resultados do ATG, o terceiro evento de perda de massa, na Tabela 

2.5, não pode ser atribuído apenas à eliminação de compostos de enxofre. Os percentuais 

atômicos médios obtidos para o oxigênio a partir dos dados de survey para os três pontos de 

varredura são maiores para o GO-II (37,5+/-0,73 % at.) do que para o GO-4h (27,4+/-0,97 % 

at.) e estes dados mostram a mesma tendência dos resultados obtidos por ATG e pela análise 

elementar por EDS–X Ray apresentadas previamente. No entanto é importante considerar que 

pode ocorrer que a superfície do “wafer” de silício, substrato utilizado para as amostras, 

tenha fina camada oxidada (SiO2). Neste caso átomos de oxigênio não pertencentes a 

estrutura do GO podem ser detectados pelo XPS pois verifica-se na Figura 2.8 que existem 

traços de silício no espectro do GO-II. Por outro lado, através da técnica de EDS-X Ray, o 

átomo de silício não está presente e os resultados indicaram 30% de oxigênio se considerado 

o percentual atômico e não em massa. Pode ter ocorrido a exposição do substrato pela forma 

de preparo das amostras, entretanto, para todas as amostras de GO-II o silício foi detectado 
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e isso não ocorreu para as amostras do GO-4h. Ainda assim XPS é a técnica considerada 

mais precisa. 

A razão de O/C, extraída dos espectros XPS survey (as quais são a taxa de percentual 

atômico entre os elementos O1s e C1s) foi 0,77 para GO-II confirmando um mais alto nível 

de oxidação do que o encontrado para o GO-4h (0,39). Como resultado da análise por XPS 

survey, a presença do enxofre também foi maior para o GO-4 (3,4 % at.), com energia de 

ligação de 169,3 eV em comparação ao GO-II (1,9 % at.) com 169,1eV.  

A emissão XPS de alta resolução para o carbono C1s (Figura 2.9-a) do GO-II, mostra 

dois picos principais: em 285,1eV e 287,2 eV, que podem ser atribuídos às ligações C-C e 

C-O, respectivamente. O sinal deste espectro de alta resolução do GO-II foi deconvoluído 

considerando-se as contribuições dos grupos funcionais principais no GO: ligações de 

carbono hibridizado sp2 em 284,4 eV, ligações de carbono sp3 em 285,2 eV, ligações C – OH 

(hidroxílicos) em 286,2 eV, O − C − O (epoxílicos) em 287,2 eV, C = O (carbonílicos) em 

287,8 eV, e O=C-OH (carboxílicos) em 289,0 eV. O mesmo tratamento foi dado as amostras 

do GO-4 (Figura 2.9-b), e suas contribuições são ligações de carbono sp2 em 284,5 eV, 

ligações de carbono sp3 em 285,0 eV, C − OH em 285,5 eV, O − C − O em 286,7 eV, C = O 

em 287,2 eV, e O=C-OH em 288,7 eV. Todos os valores estão de acordo com as faixas de 

energia de ligação já relatadas na literatura41,71,77. As informações dos grupos predominantes 

em cada um dos óxidos de grafeno estão detalhadas na Tabela 2.8, onde são mostradas as 

quantidades composicionais relativas para cada grupo funcional, quando obtidas do ajuste de 

espectros XPS de alta resolução para amostras analisadas.  

De acordo com a porcentagem atômica dos estados de ligação de carbono, o GO-II 

apresentou o menor valor da relação Csp2 / Csp3 (0,18) em relação ao valor obtido para GO-

4h (0,22) confirmando o processo de oxidação mais forte sofrido pela amostra GO-II devido 

à grande quantidade de carbonos com hibridação Csp3. Como pode ser visto na Tabela 2.8, 

o conteúdo dos grupos oxigenados é diferente comparando-se as duas amostras. No GO-II a 

maioria dos grupos são epóxidos (C-O-C) enquanto no GO-4 a maioria foi de grupos 

carboxílicos (O=C-OH) em sua estrutura. Pelos resultados obtidos, independentemente da 

metodologia de oxidação aplicada, ambas as amostras foram parcialmente oxidadas, sendo a 

amostra do GO-II a mais oxidada. No entanto, as estruturas químicas são bastante diferentes, 

e isso pode ser um motivo para o processo de esfoliação gerar uma morfologia distinta.  
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Presume-se neste trabalho, que como grafite de partida e os materiais solventes e 

reagentes utilizados, foram de um mesmo lote e as amostras de GO aqui tratadas, foram 

fabricadas na sequência ou quase juntas, as variações nas estruturas químicas, estariam 

associadas às pequenas variações no método de síntese do GO.  

 

Figura 2.8 – Espectros fotoeletrônicos survey do C1s para amostras GO-II e GO-4. 

 

 

 

Figura 2.9 – Espectros de XPS de alta resolução para os carbonos C1s para: (a) GO-II e (b) 

GO-4h. Picos deconvoluídos e ajustados por Gauss-Lorentz.   
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Tabela 2.8: Análise de espectroscopia de fotoelétrons de raio X de espectros XPS C1s de alta 

resolução. Energias de ligação e composições relativas médias obtidas por ajuste de Gauss-

Lorentz pelas áreas dos picos.  

Grupo Químico 
GO-II energia de 

ligação (eV)  

GO-4h Energia de 

ligação (eV)  

GO-II 

Composição 

(%) 

GO-4 

Composição 

(%) 

C=C (sp2) 284,4 284,5 6,6 7,3 

C-C (sp3) 285,2 285,0 36,8 32,5 

C-OH 286,2 285,5 5,4 11,8 

C-O-C 287,2 286,7 33,2 8,0 

     

C=O 287,8 287,2 9,9 14,0 

O-C=O 289.0 288,7 8,1 26,4 

sp2/sp3     0,18 0,22 

 

Estas variações no método de Hummers pelo processo usado na produção do GO-II 

favoreceram a fixação de grupos epóxidos ao plano basal, com maior extensão da reação 

nestes planos justificando a maior distância interplanar observada por DRX. Estes resultados 

também confirmam que não são necessários longos tempos de reação para obtenção de maior 

nível de oxidação. Pelo contrário, o balanço entre a regularidade da estrutura cristalina e a 

geração de defeitos no esqueleto grafítico deve ser sempre buscado, pela possibilidade de 

facilitar a ligação de maior número de grupos funcionais principalmente aos planos basais.  

 A comprovação da ligação do enxofre nestes óxidos de grafeno como apresentado 

no modelo proposto para os organosulfatos na Figura 2.3, só pode ser feita a partir do espectro 

fotoeletrônico do enxofre78–80. Sabe-se que os sulfatos (SO4
2-) possuem energia de ligação 

de 168,9 ± 0,6 eV e se enquadram na energia observada para ambos óxidos de grafeno78.  

   

 

2.3.7 – Microscopia de força atômica  

As análises por microscopia de força atômica permitiram estimar a altura média e 

tamanho lateral das nano folhas de GO e a partir deste dado, estimar o número de camadas 

nano lamelares presentes nos GOs sintetizados. Durante estas análises, buscou-se também 
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garantir número suficiente de partículas contadas, foi medido um mínimo de 100 partículas 

por amostra. A maior dificuldade para estas medidas foi devido a reaglomeração das 

partículas, tentou-se manter a concentração e o tempo de esfoliação para as amostras, como 

utilizados no preparo posterior dos nanocompósitos, mas foi necessário reduzir a 

concentração para prevenir a reagregação. Vale ainda ressaltar aqui, que os dados não seguem 

o padrão de uma curva estatística Normal ou Gaussiana81, devido a esfoliação gerar uma 

material polidisperso com distribuição Log-Normal assimétrica e desta forma, não se 

enquadra a medida da dispersão através do desvio padrão em torno de uma média tanto para 

altura como para tamanho lateral devido a esta assimetria. A distribuição Normal poderia ser 

obtida se utilizados os logaritmos das medidas obtidas e a tendência dos resultados é a mesma 

para a medida ou para seu logaritmo.  

As Figuras 2.10 e 2.11 apresentam os resultados referentes a distribuição da altura e 

tamanho lateral das amostras, respectivamente. De acordo com dados da literatura atual4,7,49 

é considera a faixa de 0,51 - 0,9 nm49 para distância interlamelar estimada entre duas nano 

folhas de GO e também aceita-se a faixa de 1-100nm82 como tamanho em uma dimensão 

para que se considere uma carga como nanocarga.  

A estreita distribuição de alturas obtida a partir da análise de AFM para o GO-II, 

indica a menor dispersão ao redor da altura média e plaquetas da nanocarga com alturas mais 

uniformes do que para o GO-4h, o que remete novamente ao processo de oxidação utilizado. 

Este processo parece ter conduzido a seleção de tamanhos com partículas de GO mais 

esfoliadas e de altura homogênea. Neste caso, o GO-II seria o mais indicado para a aplicação 

em nanocompósitos poliméricos porque tem potencial para conduzir a uma maior área de 

contato entre a nanocarga e a matriz polimérica, intensificando o efeito da presença desse 

nano material na propriedade final do nanocompósito.  
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Figura 2.10 – Dados de AFM para alturas de partículas do GO-II e GO-4h.  
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Figura 2.11 – Dados de AFM para tamanho lateral de partículas do GO-II e GO-4h.                

 

Como pode ser observado na Figura 2.11, a amostra GO-II apresenta tamanho lateral 

médio um pouco menor que a amostra GO-4h. Valores para o tamanho lateral similares, 

porém, com baixo número de camadas tornam o GO-II um material com alta razão de 

aspecto. Em média o valor da razão de aspecto para o GO-II é igual a ~65, enquanto para o 

GO-4h é ~25, sendo assim o GO-II um potencial candidato para o melhor desempenho como 

nanocarga a ser incorporada em uma matriz polimérica, uma vez que a área interfacial entre 

a nanocarga e o polímero é superior. 

Quando comparadas amostras provenientes de dois diferentes lotes de produção, 

utilizando-se o mesmo grafite de partida verifica-se que as pequenas diferenças na rota de 
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fabricação, parecem ter grande influência sob o processo de oxidação, como também na 

esfoliação química e mecânica e consequentemente na distribuição de tamanhos do GO final 

obtido. Os histogramas de distribuição de alturas, indicam que a adição mais lenta, adotada 

para o GO-4h, pode ter conduzido a oxidação heterogênea e irregular, menos agressiva e 

como apontado na literatura6, que pode ter refletido numa distribuição mais larga de alturas 

para este material.   

A oxidação irregular ou mais localizada em alguns sítios da superfície do GO, 

provavelmente foi causada pela formação diferencial dos grupos oxigenados, uma vez que 

na oxidação do grafite pelo método de Hummers7,13, o tratamento com o ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) forma alguns grupos epóxi (C-O-C) a partir das duplas ligações dos 

alcenos (C=C) da estrutura hexagonal grafítica, o permanganato de potássio (KMnO4) 

também reage com as duplas ligações dos alcenos e forma dióis (OH-C-C-OH). Entretanto o 

principal mecanismo de oxidação se dá através do permanganato de potássio e ácido sulfúrico 

levando a formação de sais de grafite com o heptóxido de manganês (Mn2O7) pela 

intercalação do grafite com o ácido forte e que funcionam como os precursores da oxidação. 

Formam-se carbonilas (C=O) pela quebra das duplas dos alcenos e carboxilas (HO-C=O) 

pela oxidação de aldeídos (H-C=O). Estes precursores são mais reativos do que o 

permanganato de potássio facilitando a adição do oxigênio principalmente no plano basal do 

grafite. Uma reação de oxidação mais forte ou mais amena certamente levará a formação 

preferencial de determinados grupos oxigenados. Contudo, pelo alto nível de oxidação 

alcançado para ambos os óxidos de grafeno produzidos, de forma geral, pode-se dizer que 

estas reações foram eficientes. 

Na Figura 2.12 são mostradas duas partículas isoladas do GO-II com ordem de 

grandeza dentro da faixa encontrada para tamanhos laterais e altura (indicada na lateral com 

escala em nanômetros) na imagem topográfica. 
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(a)                                                                   (b) 

Figura 2.12 – Imagens topográficas de AFM de partículas: (a) do GO-II, (b) do GO-4h. 

Escalas laterais em nanômetros. 

 

2.3.9 – Conclusões  

Os resultados confirmam que a conversão do grafite a óxido de grafeno foi maior para 

o GO-II. Desta forma a intercalação do grafite com grupos funcionais oxigenados tende a 

aumentar o espaçamento entre camadas, enfraquecendo as interações covalentes 

interlamelares e facilitando a esfoliação. O GO-II apresentou um maior e elevado nível de 

oxidação que variou em torno de 37- 38%, dependendo da técnica utilizada. Os tamanhos de 

partículas e sua distribuição foi estreita e a nanocarga apresenta-se com maior razão de 

aspecto. Isto é bastante relevante pois um material de superfície altamente reativa e bastante 

funcionalizado foi obtido e se caracteriza como potencial, para uso na fabricação de 

nanocompósitos poliméricos. 

A oxidação dos planos basais grafíticos, foi um diferencial, possivelmente devido a 

eficiência do método e que levou a seleção de partículas com uma estrutura mais uniforme. 

Para a rota utilizada para o GO-II os resultados indicaram oxidação mais regular.  

Tratamentos químicos mais longos tal como o utilizado para o GO-4h possivelmente 

introduziu um número elevado de defeitos na estrutura grafítica indicando certo grau de 

amorfização, ou seja, o padrão cristalino do grafite foi parcialmente destruído e a ligação do 
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oxigênio consequentemente dificultada. Isso também pode ter sido causado por favorecer a 

ligação covalente entre os íons sulfato provenientes do ácido sulfúrico e a estrutura carbônica 

hexagonal, formando organosulfatos. Este é um novo fator que ainda precisa ser bem 

entendido e explorado na produção do GO uma vez que ficou confirmada a formação de 

compostos com o enxofre. 
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CAPÍTULO 3 – Produção e Caracterização dos Nanocompósitos 

de PCU/GO. 

 Antes de entrar no assunto mais específico de nanocompósitos, aqui será feita uma 

apresentação do polímero de policarbonato-uretano (PCU) e suas características. 

3. 1 - Poliuretano para uso como biomaterial 

 Elastômeros de poliuretano são os materiais que apresentam melhor desempenho 

biológico e mecânico dentre os polímeros bioduráveis de grau médico 18,26,83,84. O único outro 

polímero adequado é da família dos elastômeros de silicone que também são bioestáveis, 

bioduráveis e hemocompatíveis, mas apresentam desempenho mecânico inferior. Diversos 

tipos de poliuretanos termoplásticos (TPU) e termofixos têm sido avaliados para aplicações 

cardiovasculares. 

Como exemplo dos tipos de poliuretanos comerciais que foram inicialmente 

utilizados em membranas de reparos extracorpóreos cardiovasculares, pode-se citar o de 

marca registrada BioSpan® (Polymer Technology Group USA). Este é um copolímero linear 

em bloco de poliéter-uretano-ureia segmentado, comercializado em solução com baixo teor 

de sólidos (25% em massa). Outro poliuretano de composição similar foi o Biomer® 

(Ethicon Inc. USA). Atualmente a Advan Source Biomaterials Corporation, comercializa o 

Chronoflex® AR/LT, o qual foi desenvolvido em 1990 pela PolyMedica Industries Inc. USA 

48,83, descrito como um elastômero de policarbonato-uretano segmentado (SPCU) e 

biodurável de grau médico. O Chronoflex® AR/LT é validado pela USFDA (U.S. Food and 

Drug Administration) como um polímero para uso em áreas biomédicas consideradas 

críticas, que incluem a fabricação de dispositivos de assistência ventricular e corações 

artificiais.  Este material apresenta características de alta resistência à flexão, elevado 

alongamento até ruptura e bioestabilidade. Na década de 1990 pesquisadores descobriram 

que os poliuretanos de grau médico disponíveis no mercado sofriam um processo de 

degradação enzimática, conhecido por “Environmental Stress Cracking - ESC” (fissuramento 

sob tensão), que como o nome sugere, leva a formação de microfissuras superficiais no 

material quando em contato com fluidos corporais corrosivos presentes no corpo humano. 

Os poliuretanos a base de policarbonato se mostraram resistentes ao ESC 83,84 ou a oxidação 
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degradativa pois, são livres de grupos éteres. Além disso, os polióis a base de policarbonato, 

são adequados quando necessária maior dureza, resistência à água, às intempéries e maior 

resistência mecânica. 

 O poliuretano Chronoflex® AR/LT, foi desenvolvido para resistir ao meio 

altamente corrosivo do corpo humano e foi inicialmente testado para: dispositivos 

cardiovasculares tais como bombas de sangue ou enxertos, encapsulamento de marcapassos 

de chumbo e próteses mamárias 48. É fornecido como uma solução, normalmente contendo 

apenas 22% de sólidos (polímero) em dimetilacetamida (DMAc) pronta para uso em 

moldagem por solução. Trata-se de um poliuretano aromático segmentado para uso na 

fabricação de superfícies de dispositivos médicos que entram em contato com o sangue 

humano.  

 Os copolímeros de PCU em bloco, são sintetizados a partir de isocianatos, macro 

glicóis e extensores de cadeia e dependendo da seleção destes três monômeros, os PCUs 

podem ser flexíveis, semirrígidos ou rígidos.  A síntese do Chronoflex®AR/LT é realizada 

pela adição de MDI (4,4 '-difenil metano diisocianato) a um policarbonato diol, seguido por 

adição de uma mistura de extensores de cadeia e de um regulador de peso molecular84,85. A 

reação de polimerização é realizada diretamente em meio a solvente DMAc. Os extensores 

mais utilizados na síntese de elastômeros termoplásticos de poliuretano são27: 1,2-etileno 

diamina, 1,4 butano diol, etileno glicol, dietileno glicol 1,6- hexanodiol.  

 A estrutura química do PCU do tipo Chronoflex®AR/LT é mostrada na Figura 3.1. 

De acordo com a literatura85, no Chronoflex® utilizado em diafragmas implantáveis são 

utilizados EDA (etileno diamina) e DAMCH (diaminociclohexano) como extensores de 

segmentos rígidos de cadeia.  Os TPUs aromáticos, baseados em diisocianatos aromáticos, 

como o MDI, são materiais robustos que reúnem características de resistência ao rasgamento, 

resistência mecânica e tenacidade diferente dos TPUs alifáticos36,48,83,84.  
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Figura 3.1 - Estrutura do policarbonato-uretano PCU segmentado86. 

 

O PCU é um copolímero em bloco, conhecido como segmentado porque possui 

frações de cadeia rígida (hard segments - HS) e frações flexíveis (soft segments – SS) ambas 

amorfas83,85,87,88. Estas duas fases no polímero, possuem diferentes temperaturas de transição 

vítrea (Tg). A fase rígida no caso do Chronoflex® AR/LT é o 4,4’MDI85 de cadeia estendida, 

possui morfologia mais ordenada de cadeias e portanto menor mobilidade e por isso tem 

maior efeito sob as propriedades mecânicas, possui Tg positiva (~78,3 °C)85. A fase flexível 

responde pelo comportamento elastomérico e sua Tg é negativa (~-34,3 °C)85. A faixa de 

temperatura de transição vítrea destes poliuretanos de grau médico de forma geral, variam 

entre -35 °C e 75 °C27,87. Os dispositivos médicos implantáveis como o diafragma de um 

coração artificial, são utilizados na temperatura do corpo humano, em torno de 37 °C, ou 

seja, entre as Tgs da fase flexível e rígida.    

O poliuretano Chronoflex® AR/LT possui conteúdo de aproximadamente 60% de 

segmentos flexíveis (de policarbonato diol). Os policarbonatos alifáticos (Figura 3.3), são 

obtidos de carbonatos alquilenos (radicais bivalentes -CH2-CH2-) cíclicos27.  

A restrição aos movimentos das cadeias amorfas do nanocompósito tendem a elevar 

a Tg principalmente da fase rígida do PCU e isto vai depender da magnitude das interações, 
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por ligações covalentes e/ou fortes ligações de hidrogênio que ocorrem na interface matriz / 

carga grafítica. A fase rígida da matriz (HS) possui morfologia ordenada e maior polaridade 

proveniente dos grupamentos uretano que compõem este segmento82,88. Polímeros 

elastoméricos amorfos tal como o PCU, quando na temperatura ambiente, são limitados para 

aplicações que requeiram moderada rigidez e resistência ao estiramento pois seus segmentos 

flexíveis de cadeia se encontram acima de sua Tg e possuem grande mobilidade.  

O elastômero de poliuretano segmentado de estrutura linear de forma (A-B)n 59,87, é 

composto do segmento flexível (SS)-B que pode ser um macro gel de poliéster , poliéter ou 

óxido de policarbonato, com massa molar na faixa entre 1000-3000 g/mol em geral, e o 

segmento rígido (HS)-A é composto por um diol ou uma diamina de baixa massa molar, que 

são extensores de cadeia, reagidos com um diisocianato 27,87,88. Devido a diferença na 

estrutura química entre os segmentos rígidos e flexíveis, a separação de fases no poliuretano 

ocorre facilmente por incompatibilidade destes materiais. Os segmentos rígidos formam 

então microdomínios por mútua atração envolvendo ligações de hidrogênio intermoleculares 

e estes são chamados domínios de morfologia microcristalina ou também paracristalina 

devido ao emparelhamento dos segmentos.  Os componentes individuais requeridos para 

produzir um poliuretano termoplástico são: (1) um diisocianato, (2) um poliol ou um diol de 

cadeia longa, (3) um extensor de cadeia ou um diol de cadeia curta. A Figura 3.2 ilustra a 

morfologia deste tipo de material e a segregação entre as fases. Este tipo de poliuretano 

termoplástico (TPU) quando aquecido acima da temperatura de fusão dos segmentos rígidos, 

leva o polímero a formar uma fase fundida viscosa e homogênea, que pode ser processada 

termoplasticamente. O resfriamento subsequente resulta na separação de fases entre 

domínios rígidos e flexíveis. Isso também ocorre quando o polímero é dissolvido. Apesar de 

ambas as fases serem amorfas, costuma-se dizer que os domínios rígidos microcristalinos 

ficam dispersos numa fase amorfa flexível.  
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Figura 3.2 - Desenho esquemático da morfologia de um PCU segmentado (ref: cortesia 

Lubrizol).  

 

Os HS agem como pontos de conexão multifuncional, funcionando tanto como 

ligações cruzadas físicas e como “cargas reforçantes”, enquanto a porção de SS forma uma 

matriz elastomérica que responde pelo comportamento elástico do TPU. À temperatura 

ambiente, os segmentos SS, são incompatíveis com a porção polar da cadeia HS de mais alto 

ponto de fusão, o que conduz a separação de fases e consequentemente, a estrutura de 

domínios27,59,89. Os fatores que conduzem à segregação do TPU em micro fases, são: o 

desenvolvimento da microcristalinidade nos HSs, a diferença na polaridade dos segmentos, 

o comprimento dos segmentos, a massa molar e a composição dos segmentos como um 

todo27,89. Os segmentos HS tem ponto de fusão e polaridade muito maiores do que os 

segmentos SS. O grau de separação de micro fases tem um efeito profundo nas propriedades 

físicas dos PCUs. Em particular o conteúdo e a estrutura química dos HSs têm uma 

importante função de determinar o empacotamento dos segmentos que é o principal 
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parâmetro que afeta a separação em micro fases na estrutura interna. Na Figura 3.3 a 

morfologia de fases para um poliuretano termoplástico segmentado pode ser observada e a 

fase rígida com pontos mais escuros. Na ampliação esta fase mostra domínios 

microcristalinos da morfologia mais ordenada. Este copolímero é considerado amorfo 

embora possua estas cadeias com ordenação de curto alcance (da ordem de 10nm90).  

 

Figura 3.3 – Microscopia eletrônica de alta resolução de um elastômero de poliuretano 

termoplástico segmentado, quando corado, indicando os domínios rígidos e flexíveis59.  

 

As nanocargas de GO podem alterar o tamanho e forma dos domínios do polímero 

em bloco e são um potencial para controlar a morfologia em nano escala e propriedades do 

TPU segmentado. Estudos desta influência com a utilização de nanocargas a base de grafeno 

ou óxido de grafeno ainda carecem de aprofundamento.  

 

3.2 - Nanocompósitos de poliuretanos reforçados por 

nanocargas grafíticas 

Os nanocompósitos são uma nova classe de materiais compósitos, formados por 

partículas com tamanho nanométrico (ou nanopartículas) que inseridos em uma matriz 
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(frequentemente um polímero) utilizam as propriedades não usuais de partículas com 

nanodimensões91. Para se qualificar como uma nanopartícula, pelo menos uma das 

dimensões da partícula deve ser da ordem de, no máximo 100 nm91. Um compósito pode ser 

definido como um material heterogêneo (tanto em escala macroscópica como manométrica), 

multifásico, produzido para combinações desejáveis das melhores propriedades de suas fases 

constituintes.  Em um nanocompósito bifásico, para aprimoramento da resistência mecânica, 

busca-se a combinação de um componente descontínuo, principal responsável pela 

resistência estrutural ou de reforço e outro contínuo ou matriz que é o meio de transferência 

dos esforços a que o compósito é submetido. A matriz polimérica suporta a maior parte da 

carga aplicada e as partículas  de reforço dispersas, impedem ou dificultam o movimento das 

cadeias moleculares91.  

O ato de reforçar ou o reforçamento efetivo pode ser obtido através da eficiente 

transferência das tensões sofridas do PCU para o GO, muito mais rígido, na fabricação do 

nanocompósito de PCU/GO.  Entretanto, nas regiões de interface entre estes dois materiais 

se faz necessário boa compatibilidade e boa adesão para que isso aconteça. Esta adesão por 

sua vez, pode ser obtida pelo uso de um GO com elevado nível de oxidação, que torna o 

óxido de grafeno com superfície mais compatível promovendo maior interação na interface 

com o polímero polar. Do ponto de vista morfológico, as partículas de GO, devem estar bem 

dispersas na matriz de PCU para dissiparem a energia fornecida homogeneamente em todo o 

material quando solicitado mecanicamente40,92.  

Uma série de nanocompósitos a base de resinas líquidas de PCUs termofixos ou 

termoplásticos e cargas grafíticas, grafeno, GO e rGO, têm sido preparados através do 

processo de misturas por solução seguida de agitação para dispersão da nanocarga.  Variações 

na concentração de GO no PCU têm sido reportadas desde 0,05% até ~4,0 % em massa, para 

nanocompósitos, mas não necessariamente para aplicações em biomateriais40,43,44,88,93–96. O 

maior incremento nas propriedades de resistência mecânica sob flexão, tração, rasgamento e 

também do módulo de Young nos nanocompósitos poliméricos tem sido obtido pela 

incorporação de GO em baixas concentrações, a literatura menciona valores da ordem de 

~1% em massa ou menores90. Atualmente tem sido explorada por diversos estudos88,95,97 a 

funcionalização do grafeno por ligação em sua estrutura de outros grupos funcionais como 
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um benefício adicional para as propriedades mecânicas98. É bem estabelecida a teoria de que 

a ligação química covalente entre a carga reforçante e o polímero matriz é mais efetiva no 

incremento da resistência mecânica do que para o nanocompósito onde existem apenas 

interações físicas secundárias. São reportados aumentos significativos, da ordem de 900% 

para o módulo de Young do PCU quando existem as ligações químicas covalentes entre 

PCU/GO88,99.  

As interações secundárias entre o GO e as cadeias do PCU, dependem principalmente 

da população de grupos hidroxílicos e carboxílicos presentes na estrutura química da 

nanocarga, com os quais os grupamentos isocianato terminais do PCU podem interagir. Os 

isocianatos em geral, tendem a reagir com hidroxilas do GO formando carbamatos ou 

uretanos (-NH(CO)O-) e com as carboxilas formam amidas100. Quando prevalecem as 

interações físicas entre o PCU e o GO a tendência é se manter o balanço entre flexibilidade 

original do PCU e a resistência mecânica conferida pela nanocarga101,102. Desta forma, as 

interações secundárias seriam o modo preferido, para potencial aplicação no coração 

artificial. Estas interações podem ser aumentadas com o nível de oxidação na superfície do 

GO100 mas seriam necessários estudos mais aprofundados para se precisar qual seria o limite 

máximo para esta oxidação.  

3.3 - O mecanismo de reforço de polímeros por nanocargas 

baseadas em grafite  

O mecanismo de reforço ou aumento de resistência de polímeros por cargas 

convencionais tais como as fibras de vidro, o talco, o carbonato de cálcio, o negro de fumo 

etc., já é bem compreendido10,82,88,97 . Duas variáveis principais devem ser consideradas no 

preparo de compósitos poliméricos com elevado desempenho mecânico: (1) a dispersão 

uniforme e homogênea da carga na matriz polimérica; (2) a forte interface entre a carga e a 

matriz polimérica. O mecanismo de aumento da resistência envolve interações entre as 

partículas da carga e as moléculas poliméricas que, no seu estado não deformado, possuem 

cadeias intimamente emaranhadas. Quando a estrutura emaranhada é solicitada 

mecanicamente e deformada, estas cadeias são alongadas. Tamanhos de partículas com 

diâmetros variando entre 0,01 e 0,1µm (10 a 100nm)91 tem sido utilizados para conferir 
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reforço mecânico em compósitos poliméricos. As interações partícula-matriz ocorrem a nível 

atômico ou molecular para este tamanho de partículas91. Não há ainda um consenso de que o 

mesmo mecanismo é válido para reforçamento de nanocompósitos poliméricos com cargas 

bidimensionais ou (2D). Estudos têm demonstrado que o elevado módulo de Young de 1TPa 

do grafeno monocamada não é reproduzido para nanocompósitos poliméricos quando 

reforçados pelo grafeno10,82,88,99,102,103. O empilhamento das nano folhas ou a esfoliação 

incompleta leva a valores mais baixos do módulo de Young da nanocarga, devido a redução 

da razão de aspecto das partículas (tamanho lateral da nano folha /altura do empilhamento de 

nano folhas). O módulo de Young do nanocompósito por sua vez, é fortemente dependente 

de aspectos da nanocarga tais como: (a) orientação da nanocarga na matriz polimérica, (b) 

seu fator de comprimento controlado pela forma da carga e resistência da interface 

carga/matriz e que reflete a eficiência na transferência de tensão da matriz para a nanocarga, 

(c) o grau de oxidação (caso do GO)10. Além disso, uma vez que as nano folhas grafíticas 

estão dispersas no polímero matriz, elas podem assumir uma estrutura ondulada ou também 

de folhas dobradas99, principalmente quando contém poucas folhas empilhadas e com 

elevados tamanhos laterais, comprometendo o módulo de Young e conduzindo à sua redução. 

Isto pode ocorrer quando um esforço sob tração é aplicado ao nanocompósito e as nano folhas 

tendem a se desdobrar antes de esticar relaxando tensões localmente.  

 Como exemplo, para um compósito polimérico bifásico91 tal como uma resina de 

poliéster reforçada com fibras de vidro, a expressão matemática conhecida por “regra das 

misturas” tem sido usada para descrever a dependência do módulo de elasticidade em relação 

a fração volumétrica das fases constituintes. Nesta expressão é assumida a condição de que 

quando uma deformação uniforme é aplicada ao material o módulo de elasticidade do 

compósito, no sentido longitudinal, considerando fibras alinhadas neste mesmo sentido, pode 

ser representado por10,91: 

𝐸𝑐(𝑠) = 𝐸𝑚𝑉𝑚 + 𝐸𝑝𝑉𝑝                            - equação 3.1 

Nesta expressão, E representa o módulo de elasticidade, V a fração volumétrica e os índices 

c, m, p são correspondentes ao compósito, matriz e a partícula respectivamente. Como o 

compósito consiste apenas nas fases matriz e partícula, a fração volumétrica Vm+Vp =1 e a 

equação 3.1 pode ser dada em função da fração volumétrica da partícula. 
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𝐸𝑐 = 𝐸𝑚 (1 − 𝑉𝑝) + 𝐸𝑝𝑉𝑝                       - equação 3.2 

Estes estudos tem limitações, pois consideram que: (1) são utilizados baixos níveis 

de carga; (2) são desprezados os efeitos de reaglomeração das partículas; (3) consideram o 

tipo de processo de mistura a partir do polímero fundido, para incorporação e dispersão da 

carga10.  

A equação (3.2) pode ser modificada para a equação (3.3) para considerações de 

aspectos estruturais da nanocarga principalmente a orientação aleatória na matriz polimérica 

e o fator de comprimento, para avaliar a eficiência na transferência de tensão da matriz para 

a nanocarga. Esta eficiência é controlada pela geometria da partícula, sua fração volumétrica 

(Vp) e pela resistência da interface carga/matriz. Pode ser utilizada uma expressão da regra 

das misturas para o módulo de elasticidade representada por10,91:  

𝐸𝑐 = 𝜂0𝜂1𝐸𝑝𝑉𝑝 + 𝐸𝑚 (1 − 𝑉𝑝)                - equação 3.3                

Na equação 3.3 o parâmetro 𝜂0 é o fator de orientação da carga chamado fator de 

Krenchel e tem valor 1 (um) para nanofolhas perfeitamente alinhadas na matriz polimérica, 

ou valor  𝜂0 = 8
15⁄  , para nanofolhas alinhadas aleatoriamente, considerando que se 

encontram distantes o suficiente para que não ocorra a interferência entre partículas 

adjacentes. O fator de comprimento  𝜂1, varia de 0 ≤ 𝜂1 ≥ 1 e reflete a eficiência da 

nanocarga no reforço. Quando um nanocompósito do tipo estudado (carga com elevado 

módulo de elasticidade e matriz elastomérica) é solicitado mecanicamente, a tensão total 

aplicada é aliviada através da transferência de tensões da matriz para a carga. Isto ocorre, 

porque é induzida a concentração de esforços por cisalhamento na interface matriz 

polimérica/carga grafítica10. Através da transferência da tensão a partir da matriz para uma 

nanopartícula individual que se encontra alinhada com a tensão aplicada, como mostrado na 

Figura 3.1, assume-se que ocorrem tensões de cisalhamento na interface da nanocarga com a 

matriz. Antes da deformação, linhas paralelas perpendiculares a nanopartícula, podem ser 

desenhadas na matriz. Quando o sistema é sujeito a uma tensão axial indicada por σ1 (Figura 

3.4), aplicada paralela ao plano da nanopartícula, as linhas se tornam distorcidas, uma vez 

que o módulo de Young da matriz é muito menor do que o da nanopartícula. Isto induz a 

tensão de cisalhamento na interface nanopartícula-matriz. A tensão axial ao longo do 
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tamanho lateral da nanopartícula irá variar desde zero nas suas extremidades até um valor 

máximo no centro da nanopartícula10.  

 

Figura 3.4: Desenho esquemático onde as linhas representam padrões de deformação na 

matriz polimérica e através da nanocarga quando aplicada tensão axial ao nanocompósito. 

(De acordo com Young et al. 10). 

 

Dependendo da temperatura de uso do nanocompósito, tem-se uma maior ou menor 

dependência da razão de aspecto da nanocarga que é uma importante característica do GO. 

Sendo assim, quando a razão de aspecto da nanocarga (tamanho lateral das nano folhas/altura 

do empilhamento das nano folhas) é maior, ou seja, para partículas compostas de poucas 

folhas empilhadas e ou grandes tamanhos laterais das nano folhas, é favorecido o incremento 

na rigidez mecânica, se o polímero se encontrar acima de sua temperatura de transição vítrea. 

Neste caso, os efeitos nas propriedades mecânicas são ditados pelo processo de incorporação 

da nanocarga ao polímero. Elevadas razões de aspecto das folhas de grafeno também se 

mostram mais efetivas no confinamento de cadeias do polímero, devido a maior relação entre 

a área da superfície da nano folha e o comprimento da cadeia82,90. Desta forma tende a ocorrer 

a mudança nas conformações das cadeias poliméricas em escala nanométrica que por 

confinamento provocado pelas nanopartículas, podem ocupar um menor volume no volume 

total do nanocompósito. Para que isso ocorra, a carga deve estar bem distribuída além da alta 

razão de aspecto, para que as nanopartículas com tamanho lateral maior do que a cadeia 

enovelada (tamanho da ordem de ~10nm90) possam exercer o efeito de obstrução ao 

movimento. O movimento das cadeias pode levar ao alívio de tensões no material causando 

a redução dos módulos mecânicos (elástico e de cisalhamento).  

Quando são combinados os efeitos de confinamento das moléculas do polímero com 

altas razões de aspecto da nanocarga são esperados aumentos no módulo de Young do 
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nanocompósito, tanto acima como abaixo da temperatura de transição vítrea da matriz 

polimérica. 

A adesão interfacial é crucial para garantir eficiência na transferência de tensão entre 

carga e matriz, garantir este pequeno bloqueio dos movimentos das cadeias poliméricas e 

conferir moderada rigidez ao nanocompósito final. O aumento  do nível de oxidação do GO 

pode ser um dos fatores fundamentais e responsáveis por esta adesão ou forte interface43,47.  

As nanocargas de GO tendem a alterar o tamanho e forma dos domínios do 

copolímero em bloco, pois podem atuar na sua separação e são um potencial para controlar 

a morfologia em nano escala e propriedades do poliuretano segmentado. Por outro lado, 

estudos desta influência com a utilização de nanocargas a base de grafeno ou óxido de 

grafeno também mostram que a agregação destas cargas, pode ser reduzida pela ligação de 

pequenas moléculas ou polímeros as folhas de grafeno 16,104.   

 

3.4- Materiais e Métodos  

3.4.1- Preparo dos nanocompósitos PCU/GO 

O Chronoflex® AR/LT (Advan Source Biomaterials Corporation, EUA) foi utilizado 

como matriz polimérica para a mistura por solução com os GOs sintetizados. O preparo dos 

nanocompósitos PCU/GO foi feito por meio de dispersões em solvente dimetil acetamida 

(DMAc) da marca Sigma-Aldrich, compatível com a resina líquida de PCU que já é fornecida 

dissolvida em DMAc na concentração de 22% de sólidos. Este é um solvente polar, aprótico, 

aprovado para uso junto com o PCU grau médico. A resina de PCU como recebida foi pesada 

para ser diluída em DMAc na proporção 1:1. A massa do GrO a ser pesada, foi calculada 

através da fração mássica, do GrO em relação a massa do nanocompósito utilizando-se a 

fração mássica da forma da equação 3.4: 

 

%𝐺𝑂 =  
𝑚𝐺𝑟𝑂

𝑚𝐺𝑟𝑂+𝑚𝑃𝐶𝑈
                                           - equação 3.4 
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 Para o PCU pesado como recebido, ou seja, sem a diluição, considera-se que 22% 

apenas desta massa é de sólidos e utilizada no cálculo da massa do GrO nesta relação da 

fração mássica. As misturas por solução foram feitas em duas etapas: (1) Inicialmente o GrO 

em pó e seco, foi pesado em balança analítica Sartorius, modelo ED224S, Classe I, com 

precisão 0,00001g, disperso e esfoliado em DMAc Puro. A esfoliação por ultrassom se deu 

por 1 hora à temperatura ambiente em ultrassom de potência 300W com 100% de amplitude, 

frequência 37KHz, marca Elma, modelo Elma Sonic P. (2) Parte do PCU já pesado, foi 

adicionado vagarosamente `a dispersão GrO/DMAc e a mistura sonicadas por mais 2h nas 

mesmas condições, até que todo o PCU foi adicionado. Os nanocompósitos de PCU/GO 

foram preparados para o GO-II e GO-4h que foram incorporados nas misturas em 

concentrações em massa de: 2,0%, 0,4% e 0,2% em massa.   

 Filmes finos de ~0,6 mm de espessura, foram preparados por processo de roto 

moldagem (die casting) que também foi o processo utilizado para a fabricação do diafragma 

montado no conjunto do DAV, a fim de garantir a reprodução do comportamento na 

avaliação posterior de propriedades.   

 Para adequada evaporação do solvente, os filmes foram construídos camada por 

camada, em atmosfera de temperatura controlada e constante de 57 ° C em sala limpa. Para 

cada camada de líquido depositado por rotomoldagem, foi necessário garantir a secagem 

antes da sobreposição camada seguinte de resina líquida, até que a espessura desejada para o 

filme fosse atingida. Os filmes foram então, desmoldados, deixados secar por 

aproximadamente 18h em estufa de ar circulante`a 80° C. Em seguida os filmes foram 

fervidos em água deionizada por cerca de 1h, para eliminar resíduos de solvente e secos 

novamente em estufa de ar circulante por ~4h a 80° C. Esses filmes foram usados 

posteriormente para caracterização de nanocompósitos.   

3.5 - Caracterização dos nanocompósitos de PCU/GO  

Em razão do PCU utilizado ser de grau médico, sua venda é restrita à 

estabelecimentos da área de saúde como para hospitais e precisou-se avaliar muito bem os 
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testes de caracterização, a fim de se utilizar a menor quantidade possível deste material 

devido à esta limitação.  

 

3.5.1 – Análise térmica por calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) em filmes 

A caloria diferencial de varredura (DSC) foi aplicada para determinação de 

temperaturas de transição vítrea do PCU a fim de identificar a Tg referente aos segmentos 

flexíveis (SS) elastoméricos do copolímero em bloco e temperatura de transição secundária 

devido às porções dos segmentos rígidos (HS). As amostras foram resfriadas até -60°C e foi 

mantida isoterma de 5min para estabilização e após foram aquecidas até 250°C e deixadas 

novamente por 5min e então resfriadas até a temperatura ambiente de 25°C. As análises 

foram conduzidas em atmosfera inerte em presença de nitrogênio com rampa de aquecimento 

de 10°C/min.  O calorímetro utilizado foi o DSC marca NETZSCH, modelo DSC 200 F3 

Maia, que faz a medida do fluxo de calor diferencial, entre a amostra e uma referência. Para 

referência foi usado porta amostras vazio com ar, que não sofre nenhuma transição física ou 

reação química na faixa de temperatura utilizada. O peso utilizado para as amostras variou 

entre 8 e 12 mg para os filmes dos nanocompósitos de PCU/GO nas concentrações em massa 

de GO de 2,0%, 0,4% e 0,2% e cargas com diferentes níveis de oxidação: 2h e 30 min (GO 

II), 4h, 12h, e 28h e o PCU puro. O software Protheus® da NETZSCH foi utilizado para 

análise dos resultados.  

 

3.5.2 – Análise térmica dinâmico-mecânica em filmes  

Os filmes de PCU/GO nas concentrações de 2,0%, 0,4% e 0,2% em massa de GO 

com diferentes tempos de oxidação: 2:30h (GO-II), 4h (GO-4h) foram utilizados para a 

análise dinâmico-mecânica (DMA). A análises foram realizadas em um equipamento Perkin 

Elmer, modelo DMA 8000. As amostras foram varridas desde -125 °C a 0 °C a uma taxa de 

aquecimento de 2 °C/min. A amplitude e a frequência da carga oscilatória dinâmica foram 

de 50 µm e 1 Hz, respectivamente. 



58 
 

3.5.3 – Medida do ângulo de contato em filmes de PCU/GO  

O ângulo de contato foi medido a partir dos filmes previamente limpos com álcool 

isopropílico e com o gotejamento de água deionizada (DI) e etileno glicol (EG).  Foi utilizado 

o equipamento Drop Shape Analyser – DAS 100 do fabricante KRÜSS. Foram tomadas 10 

medidas por amostra e calculada média e desvio padrão para amostras de diferentes 

composições, variando-se o percentual em peso de GO no nanocompósito de PCU/GO. Os 

filmes utilizados foram preparados no mesmo processo que o do diafragma. Após obtenção 

dos valores de ângulo de contato com água (ACA) e etileno glicol (ACE), utilizou-se esses 

valores para os cálculos de energia livre de superfície (ELS) e suas componentes, polar e 

dispersiva105. Para calcular a energia de superfície através dos valores de ângulo de contato, 

alguns métodos podem ser aplicados, modelos como o Método de Fowkes e o Método de 

Owens-Wendt-Rabel & Kaelble (OWRK) são exemplos106,107. Aqui, foi utilizado o método 

de Fowkes, o qual é usado para calcular a ELS de um sólido a partir dos ângulos de contato 

obtidos com diferentes líquidos. Na equação de Young considera-se interfaces trifásicas 

(sólido, líquido e gás ou vapor) das superfícies em contato107,108.  Ao fazer isso, trabalha-se 

com a divisão da ELS em duas partes essenciais para análise: parte dispersiva (γd) e parte 

polar (γp). Baseando-se na Equação de Young (equação 3.5), a tensão interfacial ץsl, deve 

ser determinada para identificação da ELS106. 

𝛾𝑠𝑣 =  𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃   (Equação 3.5) 

Onde θ é o ângulo de contato, γsl é a energia livre interfacial sólido/líquido, γsv é a 

energia livre de superfície sólido/vapor e γlv é a energia livre de superfície líquido/vapor. 

Essa tensão interfacial ץsl é calculada baseada nas tensões superficiais do sólido (ץs), 

do líquido (ץl) e nas interações entre ambas as fases (equação 3.6).  

ץ
𝑠𝑙

= ץ 
𝑙 

+ ץ 
𝑠

− 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠   (Equação 3.6) 

Essas interações são interpretadas como uma média geométrica das componentes 

dispersiva (ץd) e polar ( ץp) da ELS, conforme: 

ץ
𝑠𝑙

= ץ 
𝑙 

+ ץ 
𝑠

− 2 ( √𝛾𝑙 
𝑑. 𝛾𝑠

𝑑 + √𝛾𝑙 
𝑝. 𝛾𝑠

𝑝 ) (Equação 3.7) 
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 Para determinação da ELS do sólido utilizando esse método, são requeridos pelo 

menos dois líquidos cujas tensões superficiais apresentam as componentes polares e 

dispersivas conhecidas. Além disso, um desses líquidos deve ter uma componente polar 

significativa, sendo maior do que zero. Esse método é usado para investigar o efeito das 

interações referentes às componentes polares e dispersivas nas propriedades de 

molhabilidade e adesão de superfícies sólidas. Por exemplo, os ângulos obtidos com valores 

diferentes para as superfícies devido a modificações das polaridades por conta de um 

recobrimento são avaliados por meio da utilização desse método. A Tabela 3.1 mostra os 

valores correspondentes às componentes dispersivas, polares e das tensões superficiais dos 

líquidos utilizados.  

Tabela 3.1: Propriedades intrínsecas dos líquidos utilizados a 20°C. 

 

3.5.4- Resistência mecânica à tração em filmes 

Nesse trabalho, os ensaios de tração foram executados conforme ASTM D638/D882 

109 , para compostos de PCU/GO nas concentrações em massa de GO iguais a 2,0% , 0,4% e 

0,2%, bem como para o PCU puro. Os corpos de prova foram estampados a partir de corpos 

dos filmes finos com espessuras variando entre 0.5e0.6mm, largura 3,18 mm e a relação da 

largura pela espessura de no mínimo 8, de acordo com o que a norma ASTM D882 exige. Os 

filmes foram inicialmente cortados nas direções transversal e longitudinal com faca de corte 

inserida em prensa manual.  Um mínimo de dez corpos de prova de comprimento 50mm 

foram testados por amostra, as espessuras dos corpos de prova foram medidas três vezes e 

adotada espessura média para os cálculos. Foi utilizada equipamento para testes de tração 

universal Instron 3365 (fabricante Instron, MA-EUA), com célula de carga de 100N, com 

Substância a 

20°C 
dispersiva

 (N/m) polar
 (N/m) Tensão superficial (N/m) 

Água 21,8 51,0 72,8 

Etileno glicol 19,0 29,0 49,0 
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extensômetro óptico acoplado (Figura 3.2). A velocidade de teste foi de 25mm/min e foi 

calculada a tensão no escoamento para percentuais de deformação de: 50%, 100%, 200% e 

300%.  

 

Figura 3.5- Teste de tração realizado em máquina Instron, com extensômetro, para os filmes 

finos (ASTM D638/D882) de PCU puro Chronoflex® AR/LT e do PCU/GO-II 2,0%, 0,4% 

e 0,2% em massa. 

 

3.5.5 – Microscopia óptica de luz transmitida  

As seções de filmes de nanocompósitos de PCU puro e PCU / GO foram observadas 

através do microscópio óptico de luz transmitida Nikon, Eclipse. 

 

3.5.6 – Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

  Os filmes de nanocompósitos foram estampados em discos de 3,5 mm de diâmetro e 

expostos em 2mL de solução aquosa de corante tetróxido de ósmio (OsO4) a 1% e deixados 

por 1 hora nesta solução. Tetróxido de ósmio usado para coloração de copolímero em bloco 

de PCU para identificar a separação de fases na microestrutura 110. Solução de lavagem 

aquosa à base de cloreto de sódio foi usada para eliminar o excesso de ósmio. Os corpos de 

prova foram desidratados em banhos de acetona e embebidos em resina epóxi, secados em 

estufa de circulação de ar a 60 ° C por 72h. Cortes ultrafinos foram obtidos com um ultra 
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micrótomo Reichert. As micrografias foram obtidas com um microscópio eletrônico Jeol 

JEM 1010. 

3.6- Resultados e Discussões 

3.6.1 – Análise térmica por calorimetria diferencial de varredura 

em filmes.  

As propriedades físicas dos copolímeros segmentados em bloco tal como a 

temperatura de transição vítrea (Tg), dependem de aspectos da estrutura: composição 

química e a arquitetura molecular 59,83,85,88. Os elastômeros Chronoflex AR-LT® contém 

grupos carbonato em suas cadeias, os quais possuem alta energia coesiva e são capazes de 

promover fortes interações por forças de dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio com os 

grupos uretano no próprio policarbonato-uretano. Esta alta energia coesiva leva a maior 

mistura entre os segmentos rígidos e flexíveis de cadeia neste tipo de PCU quando comparado 

por exemplo, ao poliéter-uretano83,85. A variação da temperatura de transição vítrea no 

Chronoflex está relacionada a mistura ou separação destas duas fases. Neste polímero a Tg 

da fase rígida (TgHS) de segmentos de MDI (4,4’-difenilmetano diisocianato) de cadeia 

estendida, está relacionada a uma ordem de curto alcance destes segmentos de cadeia que é 

similar a um estado semicristalino.  Microdomínios da ordem de 3-10nm também chamados 

de paracristalinos de acordo com o fabricante Lubrizol deste mesmo tipo de PCU, são 

formados embora este polímero seja amorfo85. Para o Chronoflex AR-LT®  esta fase rígida 

representa apenas 40% da composição e por esta razão a sua TgHS muitas vezes aparece mal 

definida e em uma faixa de temperaturas nas análises de DSC83. Os SS representam cerca de 

60% no Chronoflex® AR e estes longos segmentos provenientes de um policarbonato diol 

de cadeia alifática são responsáveis pela Tg da fase flexível (Tgss)
83. A Figura 3.6 mostra as 

curvas obtidas nos ensaios de DSC e a Tabela 3.2 as informações extraídas dessas curvas, 

para o poliuretano puro e para os nanocompósitos produzidos com o GO-II e GO-4h.  

Para o PCU a TgSS foi -27,0 ° C e dois eventos endotérmicos relacionados a fase 

rígida foram identificados como: (T1) mal definido na faixa de 49 a 76 ° C, provavelmente 

devido a microcristais metaestáveis e um segundo evento (T2) na faixa de 76,5 a 100,0 ° C 
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proveniente de microcristais em estado de equilíbrio83. Estas temperaturas estão dentro da 

faixa descrita na literatura para a Tg dos SS e HS e as curvas de DSC não mostram nenhum 

pico atribuído a um estado onde as cadeias se encontram mais ordenadas ou que poderia ser 

chamado de semicristalino83,85.  

Para os nanocompósitos PCU/GO-II em todas as composições, a fase flexível mostra 

valores de Tgss muito próximos aos do PCU puro e apenas a composição com 2,0% em massa 

de GO apresenta um decréscimo de 1,9 ° C; no entanto, está dentro da faixa de confiabilidade 

da técnica. As faixas de temperaturas encontradas para os eventos endotérmicos para estas 

composições com o GO-II indicam que os nanocompósitos com um maior conteúdo de GO 

não alteram significativamente esses eventos quando comparados ao PCU puro. No entanto, 

para PCU + 0,2% GO-II, o primeiro evento endotérmico desaparece e um pico atribuído a 

temperatura de fusão dos segmentos rígidos (Thm) é facilmente observado. Como 

mencionado, ele vem de uma ordem de curto alcance (similar a um estado semicristalino) 

muito bem definida. Este resultado indica que as partículas GO-II atuam como força motriz 

promovendo maior separação de fases entre SS e HS aumentando a formação de 

microdomínios HS ordenados no PCU. É uma indicação de que há uma interação entre a 

partícula e o segmento rígido da matriz polimérica induzindo a modificação física nas 

propriedades dos nanocompósitos quando comparados com o PCU puro. 
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Figura 3.6: Termogramas de DSC de nanocompósitos para cada nível de oxidação: PCU/GO 

II (a) e (b), PCU/GO 4h (c) e (d) nas concentrações em massa 0,2%, 0,4% e 2,0%. 

 

Tabela 3.2: Temperaturas de transição vítrea para os segmentos de cadeia rígidos (HS) e 

flexíveis (SS) do PCU determinados por DSC.  

*Thm- temperatura de fusão relacionada ao estado de organização das cadeias dos segmentos rígidos (HS). 
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No caso dos nanocompósitos PU/GO-4h, em todas as composições a Tg da fase 

flexível mostrou pequena redução de aproximadamente 2°C em relação ao PCU puro 

indicando que a presença das partículas ampliou o volume livre da matriz ao redor desses 

aglomerados111. Isso ocorreu porque o óxido de grafeno (GO-4h) é constituído por 

micropartículas (conforme mostrado nas Figuras 2.10 e 2.11, dados de AFM), 

provavelmente, gerando aglomerados nos nanocompósitos. Os eventos endotérmicos para 

esses nanocompósitos aumentaram e, muitas vezes, entram em colapso, gerando apenas um 

evento, e não mostram um pico de Thm. O micro tamanho das partículas do GO-4h não 

interfere no processo de cristalização dos segmentos rígidos, o que pode indicar um baixo 

nível de interação entre eles e as cadeias de PCU. A diferença no nível de oxidação e tamanho 

de partícula entre as partículas GO-II e GO-4h induziu uma interface distinta com o PCU. 

Consequentemente, partículas nanométricas (alta razão de aspecto) e um alto nível de 

oxidação podem levar a um melhor desempenho do nanocompósito PCU/GO-II. A alta área 

superficial das nanopartículas permitiu uma interação considerável com o polímero. Em 

contraste, a boa interação entre o GO-II e o segmento rígido se deve à alta polaridade de 

ambos.  

No caso do PCU/GO-II 0,2% em massa, o grande aumento na Tg, pode indicar uma 

mudança na morfologia 88,100, ou seja, nesta composição as nanopartículas mais esfoliadas 

do GO-II e com menores distâncias entre aglomerados bem distribuídos na matriz de PCU 

causam forte restrição ao movimento das cadeias refletindo no aumento da Tg dos segmentos 

rígidos. Desta forma há uma forte indicação de que ocorreu interação suficiente para 

possibilitar a transferência de esforços na interface HS/GO e estes resultados são 

considerados positivos para garantir o reforço mecânico.   

 

3.6.2 – Análise térmica dinâmico - mecânica em filmes  

Filmes de PCU/GO-II e PCU/GO-4h nas concentrações em massa de GO 2,0%, 0,4% 

e 0,2% foram utilizados para medir as propriedades dinâmico-mecânicas (DMA). A 

dependência do módulo de armazenamento, E’, módulo de perda, E’’, e fator dissipação de 

energia, Tan δ (razão E’’/E’) ou também chamado de “damping”, para os nanocompósitos 
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em função da temperatura (de -125 °C a 0 °C) são apresentados na Figura 3.7. Os picos de 

Tan δ são atribuídos aos movimentos de relaxação das cadeias dos segmentos flexíveis (SSs) 

do PCU40,59,68 e utilizados para identificar sua transição vítrea por relaxação destes 

segmentos. Os experimentos foram realizados em temperaturas abaixo de zero, indicando 

que os resultados de DMA estão mais correlacionados com a interação entre as 

nanopartículas de GO e os SS. Se encontram também na Tabela 3.1 dados da temperatura de 

transição vítrea dos segmentos flexíveis obtidos a partir do módulo de perda (E’’) de acordo 

com a ASTM E1640. As diferenças encontradas entre maiores temperaturas de transição 

vítrea quando determinadas por DMA e valores mais baixos quando determinadas por DSC 

são atribuídas a escala de tempo do experimento e possíveis diferenças na fração 

paracristalina 83.      

Como pode ser visto nas Figuras 3.7, os módulos de armazenamento (E´) e módulos 

de perda (E´´) para todos os nanocompósitos são superiores aos do PCU puro numa faixa de 

temperaturas inferiores a Tgss e como reflexo disso a Tan δ se mostra também superior para 

todas as composições.  Na temperatura de -50 ° C as melhorias em E 'e E "são maiores para 

composições com o GO-II indicando que estas partículas estão agindo para aumentar a 

rigidez e a capacidade de dissipação de energia na região do estado vítreo. Isso indica que as 

partículas de GO apesar de não interagirem de forma efetiva com os segmentos flexíveis, 

restringem a movimentação molecular desses segmentos. Esse efeito é mais acentuado para 

os nanocompósitos PCU-GO-II, o que sugere melhor distribuição das partículas nesse 

material. É fácil visualizar a partir das curvas do módulo de armazenamento que o declínio 

da rigidez começa mais cedo (em torno de -50 ° C) para os nanocompósitos com o GO-4h 

quando comparados ao PCU puro e até mesmo aos nanocompósitos de GO-II (ambos em 

torno de -30 ° C). O deslocamento do decaimento da rigidez para o SS é atribuído à separação 

de fases entre SS e HS levando a uma diminuição na Tgss até um máximo de 5°C, conforme 

mostrado na Tabela 3.2 dos dados DMA-SS82,90. Nos nanocompósito PCU/GO-II as 

variações de Tgss, são menores indicando que as partículas não têm interação ou têm uma 

interação muito fraca com os segmentos flexíveis do poliuretano confirmando os resultados 

obtidos por DSC. No caso das composições de PCU/GO-4h os valores de Tgss para os 

nanocompósitos são ligeiramente mais baixos quando comparados as composições com o 

GO-II, seguindo a mesma tendência dos resultados de DSC.  
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Figura 3.7: Curvas de DMA para: (a) módulo de armazenamento, E’, (b) módulo de perda, 

E’’, (c) fator dissipação de energia, Tan δ, em função da temperatura para o PCU, PCU/GO-

II e PCU/GO-4h em concentrações em massa de 2,0%, 0,4% e 0,2%.  
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As variações que ocorreram nesta temperatura dos segmentos SS são mais atribuídas 

a separação (diminui Tg) ou mistura (aumenta Tg) com a fase rígida HS do PCU devido à 

alta energia coesiva existente entre os grupos policarbonato da fase SS e uretano da fase 

HS82,90.  O fato de a intensidade de Tan δ para todos os nanocompósitos ser mais alta do que 

para o PCU puro, em torno da temperatura de transição vítrea dos SS, indica que essas 

partículas conduziram a uma restrição na mobilidade da cadeia do polímero (segmentos 

flexíveis) proporcionada por confinamentos geométricos e interações polímero / carga 112,113. 

 

3.6.3 – Medidas do ângulo de contato na superfície do diafragma 

e em filmes.  

É usual se dizer que um líquido “molha” um sólido quando o ângulo de contato entre 

eles é inferior a 90°  108. Quando esse ângulo é superior a 90° diz-se, ao contrário, que o 

líquido “não molha o sólido”. Diz-se ainda que a “molhabilidade” é tanto maior quanto menor 

o ângulo de contato na interface na qual existe uma tensão interfacial, característica do par 

de substâncias em questão 108. Quando o ângulo de contato é zero, o líquido tem a tendência 

de espalhar-se completamente sobre o sólido. A Tabela 3.3 apresenta as medidas para os 

ângulos de contato medidos diretamente nos filmes de PCU puro e nanocompósitos. 

 

Tabela 3.3: Medidas do ângulo de contato para lados lisos nos filmes de nanocompósitos 

para as três concentrações e dois tempos e oxidação em água e etileno glicol (EG). 

AMOSTRA 
ÂNGULO CONTATO 

COM ÁGUA 
DESVIO 

PADRÃO 
ÂNGULO CONTATO 

COM EG 
DESVIO 

PADRÃO 

PCU PURO 72,48 0,81 62,07 0,32 

PCU/GO II 2,0% 80,08 0,04 56,68 0,10 

PCU/GO II 0,4% 76,79 0,31 57,51 0,04 

PCU/GO II 0,2% 75,49 0,51 58,69 0,17 

PCU/GO 4H 2,0% 69,56 0,79 56,76 0,05 

PCU/GO 4H 0,4% 76,83 0,33 65,82 0,69 

PCU/GO 4H 0,2% 68,53 0,39 64,30 0,30 
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O valor do ângulo de contato com água (ACA) para o filme de PCU puro é inferior a 

90º (~72,5º), o que indica que sua superfície apresenta característica hidrofílica. Resultado 

semelhante está reportado na literatura para um PCU com percentual de SS muito próximo 

do usado aqui, cerca de 60% 114. A presença das partículas de GO-II conduziu a um aumento 

nos valores de ACA, e quanto maior a concentração maior é o efeito observado. Em artigo 

publicado recentemente, os pesquisadores indicam que as partículas de GO interagem com 

os grupos polares do polímero que estão localizados na superfície invertendo sua posição 

para o interior do filme, tornando assim, a superfície menos hidrofílica61. Contudo, essa 

afirmação só pode ser usada para uma boa distribuição de partículas e até um limite de 

concentração de partículas. Ao superar esse limite, as partículas interagem entre si devido a 

formação de aglomerados, e pouco influenciam o polímero. No caso dos nanocompósitos 

com GO-4h, não existe uma tendência clara, muito provavelmente pela não muito boa 

distribuição das partículas e formação de aglomerados.  

Somando-se os dados de ângulo de contato com a água e etileno glicol obtém-se os 

dados de energia de superfície61,107 e seus componentes (polar e dispersiva), esses dados estão 

apresentados na Figura 3.8. Verifica-se para os nanocompósitos PCU/GO-II que o aumento 

do teor de GO conduz a uma redução na componente polar e aumento da parte dispersiva, 

mantendo-se o valor de ELS quase que inalterado. As medidas das energias livres de 

superfície mostraram que os grupos oxidados do GO bastante hidrofílico, tendem a facilitar 

a sua dispersão na matriz de PCU. Este resultado está relacionado com: nanocarga de GO-II 

homogeneamente distribuída, bem incorporada à matriz polimérica além de possuir uma alta 

razão de aspecto e gerar mais pontos de interação com o PCU.  

Como já mencionado, os grupos polares expostos na superfície do PCU foram 

“atraídos” pelas partículas de GO, deixando a superfície com menos presença desses grupos. 

Novamente, os nanocompósitos PCU/GO-4h não apresentam uma tendência clara, em termos 

de componentes. Esses resultados corroboram com os dados de DSC e DMA, que claramente 

indicam que a distribuição de partículas para os nanocompósitos PCU/GO-II é muito superior 

aos PCU/GO-4h, o que conduz a uma melhor interação partícula-matriz.  

Os valores da energia livre de superfície (ELS) são mostrados na Figura 3.9 para 

medidas realizados em filmes dos compósitos de PCU/GO-II e PCU/GO-4h, nas 
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concentrações em massa de GO de: 2,0%, 0,4% e 0,2%. Os gráficos mostram a contribuição 

das parcelas dispersiva (PD) e polar (PP) quando em contato com água DI e EG.   
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Figura 3.8: Medidas da energia livre de superfície de filmes de PCU/GO-II e PCU/GO-4h 

nas várias concentrações (0,2, 0,4 e 2,0% em massa de GO). Para a parcela polar (PP) e 

parcela dispersiva (PD) da energia livre de superfície total (ELS). 

 

3.6.4 – Ensaio de resistência mecânica à tração em filmes finos  

Visto as informações obtidas pelas análises de DSC, DMA e ângulo de contato, que 

indicaram a melhor dispersão e interação das partículas com o polímero para o 

nanocompósito contendo o GO-II, apenas filmes desses nanocompósitos foram preparados 

para as análises subsequentes de resistência mecânica à tração apresentadas na Figura 3.9.  

Devido à presença de microdomínios do GO, os nanocompósitos PCU + GO-II 

apresentaram comportamentos distintos de acordo com as deformações aplicadas, conforme 

mostrado na Figura 3.9-a. O módulo elástico secante calculado na deformação de 50% para 

o PCU é aproximadamente 2,8 MPa, enquanto para os nanocompósitos isso aumenta para 

3,9 MPa (39%), 3,5 MPa (25%) e 3,8 MPa (36%) com 0,2%, 0,4% e 2,0% em massa de GO, 

respectivamente como mostrado na Tabela 3.4. O módulo é calculado a partir da secante as 

curvas desde o ponto de origem (0% de deformação) até o ponto desejado tal como para 50% 

de deformação (ASTM D638/D882).  
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      (a) 

 
         (b) 

Figura 3.9: (a) Curvas de Tensão-Deformação para o PCU e para os nanocompósitos 

PCU/GO-II 0,2, e 0,4% e 2,0% em massa. (b) Ampliação das curvas para cálculo do módulo 

secante em determinada deformação (ASTM D638/D882). 

Tabela 3.4: Propriedades mecânicas para o PCU puro e seus nanocompósitos. 

 

 

Esses aumentos nos módulos de elasticidade são causados pela rotação dos domínios 

de aglomerados de GO ( blocos com várias folhas de GO) dentro da matriz de PCU durante 

a deformação, gerando campos de tensão ao longo da matriz115 como respostas a estímulos 

de tensão externa, conforme mostrado na Figura 3.10. Não se trata de esfoliação, mas sim de 

interações entre blocos e entre campos de tensões bloco a bloco. 

Tensão na 

Fratura 

Deformação 

na Fratura 

(MPa) (%)

 PCU 2.8 ± 0.1 1.8 ± 0.1 19.1 ± 3.6 757.3 ± 21.3

PCU + 0,2% GO-2 3.9 ± 0.3 1.7 ± 0.5 16.3 ± 4.5 867.4 ± 110.6

PCU + 0,4% GO-2 3.5 ± 0.1 1.8 ± 0.2 20.2 ± 2.8 900.6 ± 100.7

PCU + 2,0% GO-2 3.8 ± 0.2 2.1 ± 0.2 37.4 ± 2.7 1125.7 ± 40.9

Módulo 

Secante em  

Deformação 

400% (MPa )

Amostra

Módulo 

Secante em 

Deformação 

50% (MPa)
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Para deformações de até cerca de 350%, os blocos de GO, provavelmente, ainda estão 

muito próximos uns dos outros e o efeito de interação dos campos de tensões causam o 

travamento no giro dos blocos, o que reduz a mobilidade geral do sistema, aumentando o 

módulo dos nanocompósitos em relação ao do PCU. Quando deformações superiores a 350% 

são aplicadas (Figura 3.9a), os nanocompósitos PCU/GO-II com 0,2% e 0,4% em massa 

apresentam módulos secantes mais baixos do que o PCU, bem como menor tensão na ruptura 

combinada com um pequeno aumento na deformação na ruptura comparados ao PCU puro. 

Para estas maiores deformações os blocos provavelmente se encontram mais afastados e 

existem menores interações entre os campos de tensão e os blocos podem girar mais 

livremente reduzindo o módulo de rigidez.   No entanto, a amostra de PCU/GO-II 2,0% em 

massa apresentou acima de 350% um comportamento diferente com um módulo ligeiramente 

mais elevado, bem como aumento também na tensão no ponto de ruptura. Este resultado 

mostra que a interação bloco a bloco persiste e quando utilizada alta concentração do GO-II 

o comportamento mecânico reflete os efeitos do módulo de rigidez da carga, bem maior do 

que o do polímero. Desta forma, a alta concentração também pode melhorar as propriedades 

mecânicas de resistência do PCU no ponto de ruptura. 

 

Figura 3.10: Mecanismo proposto para os movimentos dos microdomínios de GO-II na 

matriz PCU. Círculos amarelos representam campos de tensão. 
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Ferreira et al.115 mostraram que microdomínios de cargas carbonáceas têm um papel 

importante no desenvolvimento de propriedades mecânicas de compósitos poliméricos 

devido ao seu efeito de superlubricidade causado pelo deslizamento entre blocos. Os 

microdomínios são formados pela segregação de pequenos blocos GO ligados por forças 

secundárias, sendo possível que durante um regime de alta deformação, seja atingida tensão 

suficiente para induzir ao escorregamento dos blocos de GO reduzindo a resistência mecânica 

e módulo. Entretanto, este efeito de superlubricidade foi estudado para matrizes rígidas e não 

se aplica inteiramente no caso do policarbonato-uretano estudado por se tratar de um 

polímero macio e elastômero borrachoso116. Neste caso o giro dos blocos tende a prevalecer 

sobre o seu movimento ou deslizamento pois os efeitos de tensões externas são amenizados 

pela facilidade da deformação imediata da matriz elastomérica.  

Desta forma, quando os blocos giram uns sobre os outros, inicialmente aumentam as 

tensões localizadas devido aos movimentos de rotação, o que implica em um aumento inicial 

no módulo da PCU, como observado em deformações de até aproximadamente 350%. Como 

a energia necessária para esfoliar o GO é muito alta com valores de resistência ao 

cisalhamento intercamadas entre 0,54-4,48 GPa115, o movimento do GO é restrito ao 

deslizamento entre blocos, como consequência da alta tensão a deformação da matriz tende 

a afastar os domínios GO. Com o aumento da distância média entre os domínios GO, o efeito 

do campo de tensões é reduzido, e as propriedades da matriz PCU dominam o sistema 

levando os nanocompósitos a falharem. Como no PCU + 2,0% GO-II existem mais 

microdomínios, maior deformação deve ser aplicada para afastamento destes domínios de 

GO, resultando em um aumento significativo nas propriedades mecânicas do PCU. Apesar 

do aumento nas propriedades mecânicas, devido à deformação dos domínios de GO, esses 

nanocompósitos provavelmente apresentam maior histerese na recuperação da elasticidade; 

que embora não tenha sido medida é importante variável principalmente para um sistema 

submetido a regimes de altas deformações o que não se enquadra no caso do diafragma 

(<100%).  A histerese estudada para o PCU puro similar ao utilizado, revelou-se baixa para 

deformações abaixo de 50%83.  

Até 300% a resistência à tração do nanocompósito é consistentemente maior do que 

a do PCU puro, para qualquer um dos três teores de carga utilizados. Este resultado reflete a 
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menor mobilidade das cadeias poliméricas (efeito da boa interação na interface GO-MDI) 

com incremento nas propriedades mecânicas de resistência sob tração e módulo de 

elasticidade. Elastômeros, ao contrário de polímeros rígidos, são caracterizados 27,83,101 por 

possuir baixa rigidez mecânica e suportar baixas tensões, mesmo quando submetidos a baixas 

deformações e por esta razão utiliza-se a medida da tensão para deformações fixas. 

Resultados comparativos de valores de tensões para deformações fixas em 50, 100, 200 e 

300% para filmes do PCU puro e nanocompósitos de PCU/GO-II nas concentrações em 

massa de GO de: 0,2%, 0,4% e 2,0% estão apresentados na Figura 3.11. 

A melhor distribuição e dispersão da carga conduziu a uma maior área de contato 

PCU-GO. A eficiência na transferência de esforços na interface PCU/GO se deve à formação 

de fortes interações entre grupamentos uretano polares dos finais de cadeia da matriz de PCU 

e os grupos oxigenados do GO82,88.  A extensão destas interações por sua vez, se deve à 

adequada esfoliação e menor reempilhamento das partículas resultando num nanocompósito 

de morfologia mais uniforme como será apresentado a seguir40,92. Com o aumento do teor de 

carga para 2,0% a tendência a maior reagregação das partículas do GO, maior dificuldade no  

processo de incorporação da nanocarga uma vez que o processo de rotomoldagem é 

caracterizado por baixo cisalhamento10 levando ao uma menor área de contato entre carga e  

matriz.   
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Figura 3.11: Valores médios de tensão para deformações de: 50%, 100%, 200% e 300% 

(ASTM D638/D882), em PCU/GO-II nas concentrações em massa de: 0,2%, 0,4% e 2,0%.   

 

3.6.5 – Caracterização morfológica por microscopia  

Com base em todos os resultados, os nanocompósitos de GO-II foram caracterizados 

por microscopia. A Figura 3.12 mostra a caracterização morfológica dos nanocompósitos 

PCU/GO-II. Como pode ser observado na Figura 3.12-a, o PCU puro apresenta uma 

superfície com aparência marmorizada, resultante da separação de fases HS e SS. O grau de 

separação de micro fases tem um efeito profundo nas propriedades físicas e mecânicas de 

poliuretanos segmentados de forma geral40. As Figuras de microscopia ótica 3.12-b, 3.12-c e 

3.12-d mostram os nanocompósitos PCU/GO-II, sendo possível observar a presença de 

microdomínios GO-II ao longo da matriz PCU. Aglomerados de GO ligados por forças 

secundárias formam esses microdomínios, e o número e o tamanho tendem a aumentar com 

os aumentos no conteúdo de GO-II. A Figura 3.12-e mostra uma imagem microscopia 

eletrônica de transmissão de pequenos grupos de GO observados na amostra de PCU + 2,0% 

GO-II. Como pode ser visto, o desempenho mecânico dos nanocompósitos PCU + GO-II 
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resultam da presença de microdomínios de partículas. Devido à presença desses 

microdomínios, os compósitos PCU/GO-II apresentaram comportamentos distintos de 

acordo com as deformações aplicadas, conforme mostrado anteriormente na Figura 3.9-b. 

Figura 3.12: Caracterizações morfológicas dos nanocompósitos PCU + GO-II. Microscopia 

óptica: (a) PCU; (b) PCU + 0,2% GO-II; (c) PCU + 0,4% GO-II e (d) PCU + 2,0% GO-II. 

Imagem de microscopia eletrônica de transmissão: (e) PCU + 2,0% GO-II, marcado com 

tetróxido de ósmio. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

(e) 

 1 
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Pode-se entender melhor pelos dados de tamanho de partícula mostrados na Figura 

3.13 e extraídos das Figuras 3.12-b a 3.12-d como o aumento do conteúdo de GO-II altera os 

microdomínios ao longo da matriz PCU. Abaixo de 10 µm de tamanho lateral há maior 

frequência de partículas para nanocompósitos com menor teor de GO-II enquanto valores 

>10 µm mostram uma inversão. Isso significa que quanto mais GO foi adicionado, os 

microdomínios se tornaram maiores. Outra observação interessante se refere ao tamanho das 

partículas dentro da matriz PCU (90% entre 5-20 µm) foi maior do que o observado por AFM 

(0,1 a 1,0 µm), indicando que durante a preparação do nanocompósito ocorreu aglomeração 

de partículas.  
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Figura 3.13: Histotogramas de nanocompósitos do tamanho lateral do GO medido a partir 

das imagens de microscopia ótica utilizando software Gwyddion.  

3.7 – Conclusões 

Todas as caracterizações da nanocarga indicaram que GO-II apresentou alto nível de 

oxidação com menor número de camadas empilhadas. Estas características levaram a 

excelente compatibilidade na interface entre a nanocarga e o polímero favorecida pela melhor 
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e maior área de interação junto a matriz polimérica. O melhor desempenho mecânico quando 

em baixas deformações de até aproximadamente 250% foi obtido para o nanocompósito 

PCU/GO-II, especialmente para a concentração de 0.2% em massa do GO-II. Concentrações 

maiores conduziram a formação de aglomerados, o que diminui a ação reforçante dessa 

nanocarga na condição de baixas deformações como as sofridas pelo diafragma objeto deste 

estudo. 

 A ação das nanopartículas de GO é intimamente ligada com uma maior 

compatibilidade dessa carga com os segmentos rígidos do PCU. Dados de DSC e DMA 

indicaram que grupos oxigenados de GO interagem com PCU, principalmente com 

segmentos rígidos, induzindo um alto nível de organização da cadeia. Uma nova região 

morfológica (evento endotérmico atribuído a um estado semicristalino) combinada com boa 

dispersão e a possibilidade de efeito de superlubricidade dos microdomínios GO dos 

nanocompósitos PCU/GO-II gerou melhorias nas propriedades mecânicas. As melhorias 

também foram observadas para duas regiões distintas nas curvas de tensão versus 

deformação; para baixas e altas deformações como uma consequência do reforço 

proporcionado pelas partículas rígidas e do deslizamento dos microdomínios de GO, 

respectivamente. Nanocompósitos PCU/GO com alto desempenho mecânico, podem ser 

produzidos ajustando o conteúdo e as características GO para alcançar diferentes 

possibilidades de aplicação. As etapas cumpridas até o momento conduziram a escolha de 

uma rota de produção de GO com características adequadas (dimensão lateral, quantidade de 

folhas empilhadas e nível de oxidação) para ser usado como carga de reforço para uma matriz 

de PCU. Etapas subsequentes desta tese serão destinadas a avaliação desses nanocompósitos 

quando submetidos a esforços mecânicos de fadiga e posterior produção do diafragma 

constituinte de um DAV. Testes de excursão com o dispositivo DAV montado com 

membranas PCU/GO também serão realizados a fim de simular o uso desse dispositivo em 

condições similares a condições reais. Conjuntamente, testes biológicos serão conduzidos 

para avaliação da citotoxicidade desses materiais. 
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CAPÍTULO 4 – Produção e caracterização do diafragma  

4.0- Introdução – DAVs  

As doenças cardiovasculares afetaram 121,5 milhões de pessoas nos EUA 117,118 de 

acordo com estatística da American Heart Association (AHA) publicada em 2020. Nas duas 

últimas décadas o Suporte Circulatório Mecânico (SCM) com uso de Dispositivos de 

Assistência Ventricular (DAV) tornou-se opção de tratamento como terapia temporária ou 

de destino (permanente) em pacientes com insuficiência cardíaca. Existem diferentes DAVs 

que podem fornecer assistência ao ventrículo esquerdo (VE), ao ventrículo direito (VD) ou 

assistência biventricular (BV), podendo a bomba ser posicionada interna ou externamente ao 

corpo do paciente e variando na sua forma de construção e acionamento31,119,120. O 

acionamento pode ser pneumático ou elétrico, com bombas de fluxo sanguíneo pulsátil ou 

contínuo.  

O material desenvolvido neste trabalho tem como aplicação o diafragma de um DAV 

pediátrico do tipo pulsátil com volume de ejeção de 30 mL. O DAV é composto por duas 

câmaras, de sangue e pneumática separadas por um diafragma flexível. A câmara de sangue 

do DAV, possui duas válvulas para controle do fluxo posicionadas na conexão da bomba 

com as cânulas de entrada e saída37.  

Nesta pesquisa, materiais de policarbonato-uretano e óxido de grafeno estão sendo 

estudados como uma opção para uso no diafragma do DAV. Não é de nosso conhecimento o 

uso do nanocompósito de PCU/GO para aplicações em DAVs.  

Poliuretanos têm sido usados como biomateriais para construir corações artificiais 

desde o primeiro coração Jarvik-7 (Jarvik Heart Inc. – 1982, USA), construído em 

poliuretano e alumínio121. Atualmente fabricantes tais como a Abiomed Inc. (USA)122 , Berlin 

Heart (Alemanha)119 e CARMAT123 (França) também utilizam o poliuretano em seus 

dispositivos e esta última, empresa francesa, tem produzido diafragmas em policarbonato-

uretano com material proveniente da AdvanSource Biomaterials; o mesmo fabricante do 

PCU adotado nesta pesquisa. Um dos líderes globais é a empresa americana Thoratec 

Corporation, que pertence ao grupo Abbott (Illinois-USA) que produz vários tipos de 
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dispositivos tal como chamado HeartMate III®124 muito utilizado também como terapia de 

destino. São vários os tipos de dispositivos existentes e  podem ser classificados  segundo a 

duração da assistência circulatória em classe I para dispositivos de curto prazo, classe II 

dispositivos de médio prazo e classe III dispositivos de longo prazo ou permanentes119. 

Segundo Bertolín et al120 os dispositivos de curta duração em geral são usados por menos de 

30 dias.     

O material utilizado para aplicação no diafragma do DAV é submetido à esforços 

repetidos de maneira que a resistência à fadiga é importante, assim como o tempo da excursão 

do diafragma. A extensão e retorno do diafragma durante a excursão requerem que esta 

membrana trabalhe com alta capacidade de recuperação elástica, uma vez que a deformação 

plástica poderia alterar o volume do sangue bombeado. Também é esperado que o lado do 

diafragma em contato com o sangue possua superfície lisa e livre de defeitos para evitar a 

formação de trombos sanguíneos123.  

Aqui procurou-se também estudar as características biológicas das partículas de GO 

que incluem tanto o tamanho das suas nano folhas, quanto o grau de oxidação que tem um 

papel importante na atividade metabólica celular e na prevenção ao dano na estrutura da 

membrana celular13.  

As propriedades relevantes do GO para possível aplicação para fabricação de 

diafragmas utilizados em DAVs são leveza, flexibilidade e elevada resistência ao rasgamento 

7,10,125. Uma desvantagem quando usado o GO é sua alta hidrofilicidade por favorecer a 

formação de trombos61,123,126. Por esta razão, buscou-se neste trabalho, incorporar a 

nanocarga de forma que fique encapsulada à matriz de poliuretano. Por outro lado, a alta 

hidrofilicidade do GO, é uma propriedade desejada para incremento da interação com a 

matriz de PCU e para biocompatibilidade com as células humanas. Esta é uma das razões 

pela qual o GO tem atraído enorme interesse no estudo da engenharia de tecidos incluindo a 

fabricação de tecidos cardíacos principalmente devido às suas propriedades especiais, de alta 

condutividade, tenacidade, alta estabilidade e baixa toxicidade18,127.  

 A superfície do nanocompósito deve ser bastante lisa e livre de defeitos uma vez que 

estudos demonstraram que quando a membrana se encontra sob esforços de pressão 
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hidrostática de compressão durante enchimento da cavidade sanguínea, ela deve exibir um 

comportamento elástico isotrópico até o movimento de reversão para a posição onde expulsa 

o sangue. Pequenas imperfeições em sua geometria interferem com a estabilidade do 

movimento pulsatil28,123,128. O dispositivo estudado nesse trabalho, desenvolvido no 

Laboratório de Bioengenharia do Instituto do Coração, utiliza tela reforçante de polietileno 

tereftalato (PET - Dracon®), revestida por PCU em ambos os lados. Esta tela atua como 

reforço mecânico no controle da extensão do diafragma e função similar deve ser reproduzida 

pelo quando GO adicionado à matriz de poliuretano. Uma vantagem na substituição da tela 

de PET pelo GO seria eliminar ou reduzir as imperfeições superficiais no diafragma. O papel 

de reforço mecânico, pode ser desempenhado pelo uso de conjunto de diafragmas contendo 

mais de um diafragma ou pelo uso de tramas poliméricas de poliéster enclausuradas no filme 

de PCU ou mesmo por outros detalhes construtivos129. O reforço mecânico é necessário para 

evitar o estiramento demasiado da cavidade côncava do diafragma e assim não exceder o 

tempo dimensionado para o bombeamento. 

Esse capítulo descreve a produção e caracterização de diafragmas compostos de 

PCU/GO, utilizando o GO-II mediante conclusões obtidas nos Capítulos 2 e 3. Foram 

produzidos nanocompósitos com teores em massa de 0,2% e 0,4% de GO. 

 

4.1-Materiais e Métodos 

4.1.1-Processo de fabricação do diafragma de PCU/GO-II 

Os diafragmas mostrados na Figura 4.1 foram fabricados por processo de roto 

moldagem a partir dos nanocompósitos líquidos preparados como descrito na seção 3.4.1. Os 

diafragmas possuem cerca de 12 camadas depositadas com espessura final variando 0,5 ± 

0,1mm (para medida obtida no centro da concavidade do diafragma). Medidas feitas com 

medidor de espessura manual, marca DIGIMESS. A Figura 5.1 também mostra o conjunto 

do DAV com o diafragma fixado axialmente à carcaça da bomba.   
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(a)                                         (b)                                           (c) 

Figura 4.1: Diafragma de tamanho pediátrico DAV30 mL de nanocompósito PCU/GO-II, 

2,0% em massa – (a) lado brilhante interno em contato com o sangue, (b) lado opaco externo 

não tem contato com o sangue. (c) vista do conjunto DAV30 mL. 

4.1.2-Medida do tempo de resposta ao pulso de pressão  

O desempenho de diafragmas PCU/GO-II 0,2% e 0,4% concentrações em massa de 

GO-II e do PCU puro foi avaliado através da medição do tempo de resposta do diafragma ao 

pulso de pressão pneumática. Dez pulsos de pressão variando entre 0-130 mmHg e também 

de 0-200 mmHg são aplicados na câmara pneumática e os sinais de pressão são medidos por 

transdutor de pressão Edwards DTH4 (Edwads LifeScience, USA), e registrados após 

condicionamento em sistema de aquisição DataQ WinDaq DI-220 (DataQ Instruments, 

USA).  Os resultados foram comparados por análise estatística da variância ANOVA one-

way utilizando-se programa SigmaPlot 11.0, marca Sistat, USA, que compara valores médios 

entre diafragma de controle padrão (com tela de PET e mesmo PCU utilizado nos 

nanocompósitos) versus o diafragma fabricado com GO. Foi adotado nível de significância 

de 5% para identificar se há uma diferença significativa entre amostras e peças em triplicata 

foram testadas para cada amostra.  

4.1.3-Cultura celular 

Células HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) imortalizadas, foram 

cultivadas em frascos de poliestireno T-75cm2, mantidas em meio de cultura (Roswell Park 

Memorial Institute) -RPMI-1640 (Life Technologies, EUA) complementado com 10% (v/v) 

de soro fetal bovino (Thermo Fisher Scientific, EUA) e solução 1% (v/v) de antibiótico / 
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antimicótico (penicilina / estreptomicina) (Thermo Fisher Scientific, EUA). Em seguida 

foram incubadas em condições estáticas e ambiente hidratado com 5% de CO2 a 37 ° C por 

3 horas. Todas as células utilizadas neste trabalho foram isoladas e proliferadas em cultura a 

partir de linhagem de células imortalizadas disponibilizadas no Laboratório de Bioengenharia 

do Instituto do Coração seguindo os protocolos da rotina do laboratório.  

4.1.4-Teste de adesão celular 

Após incubação, as células HUVEC imortalizadas foram dissociadas 

enzimaticamente dos frascos T-75cm2 com 0,25% (w/v) tripsina-EDTA (Thermo Fisher 

Scientific, USA) em tampão fosfato pH 7,4 (Invitrogen, USA), centrifugadas a uma 

velocidade de 200g por 5 minutos e ressuspensas com o meio de cultura RPMI (Roswell Park 

Memorial Institute). A concentração celular (células/ mL) foi determinada por meio da 

contagem celular na Câmara Neubauer. Os filmes das amostras do PCU puro e PCU/GO-II 

0,2% e 0,4% em massa  foram estampados em discos de Ø 3,5 mm, embebidos em álcool 

70%, v/v 17,21,65 para esterilização e então transferidos para placa de 96 poços e equilibrados 

com meio de cultura RPMI-1640 (Gibco) por 2 horas. As células foram então semeadas na 

quantidade de 2500 células / em 180 µL por poço e amostra (foram semeados cinco discos 

por amostra) por um período de 28 horas e em seguida incubadas por 1h, 4h e 24h horas em 

relação ao final da semeadura. Em seguida foi feita a fixação destas células com 

paraformaldeído 4% em solução salina tamponada com fosfato por 20 minutos. No processo 

de fixação é previsto que as células que não aderiram ao substrato sejam eliminadas durante 

a lavagem. Os discos das amostras foram lavados com água destilada e colocados para secar 

em temperatura ambiente. Em seguida as amostras PCU / GO 0,2% e 0,4% em massa foram 

tratadas com o marcador de núcleo de célula fluorescente (4’,6-diamidino-2-fenilindol – 

DAPI). A observação das células aderidas foi feita com e sem o uso de corantes e ainda, dois 

tipos de corantes diferentes foram testados 130:- o não fluorescente (hematoxilina/Eosina- 

HE) e o fluorescente (4’,6-diamidino-2-fenilindol – DAPI ). Os corantes foram gotejados 

(aproximadamente 45µL) diretamente sobre as amostras. Uma vez que as propriedades 

químicas destes corantes variam, a sua escolha é de acordo com o tipo de estrutura celular ou 

grupo celular a ser analisado. A presença do GO dificultou o estudo citogenético e exigiu a 

utilização da técnica por microscopia de luz transmitida e fluorescente para comprovação da 
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adesão celular. Entretanto, com o corante HE não se conseguiu marcar as células. Desta 

forma a microscopia por fluorescência de luz invertida e o corante DAPI foram os que se 

mostraram adequados. As análises foram conduzidas por microscopia de fluorescência com 

uso do microscópio invertido NIKON-Eclipse TS100 com sistema de fluorescência da marca 

Mira Light Engine - Lumen Color. 

 

4.1.5-Quantificação das células viáveis em proliferação  

A fim de avaliar a atividade metabólica celular e determinar a quantidade de células 

viáveis em proliferação nos substratos de PCU e PCU/GO utilizou-se a norma ASTM F2739-

16 (Standard Guide for Quantifying Cell Viability within Biomaterial Scaffolds)131 , o 

protocolo de preparo para o kit de ensaio do composto MTS [3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-5-(3-

carboxi-metoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolium] (Promega, USA)132. Neste ensaio, 

após a incubação como descrito anteriormente no tópico que se refere a cultura celular, foram 

adicionados 100 μL de MTS a cada amostra e em seguida incubadas por mais 3 horas em 5% 

de CO2 a 37 ° C. A leitura da absorbância foi então realizada usando o espectrômetro 

FLUOstar Omega (BMG LABTECH, Alemanha) e os dados calculados no comprimento de 

onda de 540 nm. Para isso é obtida inicialmente uma curva de proliferação padrão e sabendo-

se a quantidade de células semeadas, têm-se a relação linear entre o número de células e a 

absorbância. Por meio dessa relação é possível determinar a quantidade de células viáveis 

em cada amostra. A análise estatística da variância (ANOVA) one-way utilizando-se 

programa SigmaPlot 11.0, marca Sistat, USA, foi realizada adotando-se como controle a 

amostra do PCU puro e nível de significância de 5%.   

4.1.6-Citotoxicidade e viabilidade celular  

A citotoxicidade foi acessada de duas maneiras diferentes: para partículas do GO-II 

puro em suspensão aquosa quando diretamente em contato com as células e para uma 

composição com alta concentração de GO utilizando-se o nanocompósito PCU/GO-II 2,0% 

em massa. A citotoxicidade foi determinada pelo teste conhecido por LIVE/DEAD® 

(Viabilidade/Citotoxicidade) utilizando o kit de teste (Thermo Fisher Scientific, USA), (Cat. 
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no. L3224) de calceína AM (acetóxi metil éster) fluorescente verde (Cat. no. C481) e 

indicador de homidímero-1 de etídio (EthD1), (Cat. no. E1169) que são corantes celulares 

utilizados para determinar a viabilidade celular. O método de marcação seguiu exatamente a 

recomendação do fabricante Thermo Fisher Scientific133. A calceína é um fluoróforo verde 

permeável à célula comumente usada para rastreamento de células por exibir fluorescência 

independente do pH entre 6,5 e 12. Em células vivas, a calceína AM não fluorescente é 

convertida em calceína verde fluorescente após hidrólise de éster acetoximetílico por via 

esterases intracelulares. O indicador de viabilidade celular homodímero-1 de etídio (EthD-1) 

impermeável à membrana celular é uma coloração de ácido nucleico de alta afinidade que é 

fracamente fluorescente até se ligar ao DNA da célula quando esta morre, só então, o corante 

consegue penetrar emitindo fluorescência vermelha. O ensaio de homo dímero de etídio é 

usado para detectar células mortas ou moribundas. A mesma metodologia descrita 

anteriormente para preparo e contagem de células em meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich) foi 

utilizada. Inicialmente cerca de 5000 células endoteliais HUVEC imortalizadas, foram 

contadas e depositadas em microplacas de cultura de 96 poços em seis posições e foram 

incubadas durante 7h a 37°C em meio a 5% CO2. O meio de cultura RPMI-1640 foi retirado 

e duas diferentes suspensões aquosas de concentração 0,1% e 1% em massa de GO-II foram 

testadas quando adicionadas `as microplacas de cultura e assim as células foram expostas 

diretamente ao contato com o óxido de grafeno.  

Para a citotoxicidade acessada com amostras do nanocompósito, discos de 3.5mm de 

diâmetro foram estampados a partir de filmes de PCU/GO 2,0% em massa. Foram utilizados 

seis discos por amostra que foram transferidos para microplacas de cultura de 96 poços e 

equilibrados em meio RPMI-1640 durante 2 horas. A mesma suspensão de cerca de 5000 

células HUVEC foi semeada e incubada durante 7h a 37°C em incubadora com 5% CO2. As 

imagens foram feitas por microscopia de fluorescência com uso do microscópio invertido 

NIKON-Eclipse TS100 com sistema de fluorescência da marca Mira Light Engine - Lumen 

Color.  
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4.1.7-Microscopia eletrônica de transmissão 

As suspensões aquosas em concentrações de 0,1% e 1% em peso de GO contendo 

células HUVEC imortalizadas, cultivadas em RPMI-1640 foram centrifugadas a 1200 rpm 

por 5 min. As células em “pellets” (células fracionadas `a partir do endotélio de veias do 

cordão umbilical humano) foram fixadas com glutaraldeído a 2% em tampão fosfato 0,15 M, 

seguido de pós-fixação em tetróxido de ósmio (OsO4) a 1% e coloração em bloco em acetato 

de uranila aquoso a 1% durante a noite.  Os espécimes foram então incluídos em resina epóxi. 

Cortes ultrafinos foram obtidos com ultra micrótomo Reichert e duplamente corados com 

acetato de uranila e citrato de chumbo. As micrografias foram obtidas com um microscópio 

eletrônico Jeol JEM 1010.  

4.1.8-Resistência a fadiga no conjunto do diafragma  

O diafragma tamanho pediátrico de PCU/GO 0,2% em massa, foi montado na bomba 

DAV de 30 mL e submetido a uma pressão de pulso diástole-sístole de 120-80 mmHg. Esta 

é a pressão de enchimento da cavidade do DAV. A pressão pneumática aplicada foi de 250-

10 mmHg ou o diafragma deve suportar uma pressão de 260 mmHg. O meio de teste foi de 

água salina glicerinada, na temperatura ambiente e com viscosidade semelhante à do sangue 

humano. Os ciclos de bomba cardíaca foram registrados. Os resultados do teste são relatados 

para a primeira amostra, mas seguem sendo repetidos para confiabilidade estatística. O 

equipamento de teste foi montado pela Divisão de Bioengenharia do InCor e possui bomba 

simulando o funcionamento do coração e módulo de registro de variáveis analógicas com 

contagem do número de ciclos.  

4.2- Resultados e Discussões  

4.2.1-Medida do tempo de resposta ao pulso de pressão em 

diafragma  

Como mencionado anteriormente, os resultados obtidos por este teste comparam 

dados de tempo entre os diafragmas estudados e o padrão com tela de PET de acordo com 
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protocolo de testes utilizado no Laboratório de Bioengenharia do HCFMUSP. A variação do 

tempo de resposta ao pulso de pressão, ou seja, o intervalo de tempo para elevação da pressão 

entre 0 e 130 mmHg ou entre 0 e 200 mmHg foi avaliada. A análise dos (ANOVA) indica 

não haver diferença significativa (p< 0,05) entre o diafragma produzido com a adição de 

óxido de grafeno e o padrão.  Há diferença para o diafragma produzido com PCU puro. Os 

tempos médios foram de 48 milissegundos para a composição com 0,2% em massa de GO, 

46 milissegundos para a composição com 0,4% em massa de GO e 44 milissegundos para o 

PCU puro quando aplicada a pressão de 0-130 mmHg. Com a pressão de 0-200 mmHg o 

tempo de 123 e 121 milissegundos foi encontrado para as composições de 0,2% e 0,4% 

respectivamente e 117 milissegundos para o PCU puro. A variação do tempo de resposta 

médio e desvios padrão são mostrados na Figura 4.2.  Estes resultados confirmaram que para 

os dois níveis de pressão testados, o GO mesmo quando em concentrações muito pequenas, 

demonstrou bom desempenho, ou seja, dentro da faixa de tempo de retorno média 

comparável ao diafragma adotado como padrão que apresentou tempos de 48 e 128 

milissegundos para pressões de 0-130 mmHg e 0-200 mmHg respectivamente. Observou-se 

também, que há um limite de espessura do filme do diafragma para a qual a resposta do 

material é muito rápida devido à maior tensão gerada e quando esta resposta é muito rápida, 

o diafragma não atende a operação do sistema. Uma espessura mínima indicada para a parede 

do diafragma de 0,50 mm é recomendada, neste caso com base no número de amostras 

testadas. 
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Figura 4.2: Tempos de resposta do diafragma DAV 30mL, para elevação da pressão: (a) entre 

0 e 130 mmHg, (b) entre 0 e 200 mmHg fabricadas com o PCU puro e composições com 

0,2% e 0,4% em massa do GO todos com espessura média de 0,40 mm e do padrão PCU+Tela 

de PET com espessura média de 0,60 mm. (*) Indicação de diferenças estatísticas 

significativas.   

Os tempos de resposta foram semelhantes para os diafragmas de PCU/GO 0,2% e 

0,4% em massa, quando comparados para a mesma espessura de filme. Os diafragmas 

produzidos com a nanocarga de óxido de grafeno corresponderam aos resultados esperados, 

uma vez que estão sendo avaliados como materiais alternativos.    

 4.2.2-Teste de adesão celular 

A adesão celular sobre um biomaterial e sua proliferação têm despertado 

recentemente o interesse no estudo da medicina regenerativa em tecidos-tronco e criação de 

órgãos em laboratório127. Se trata de processo dinâmico e específico das moléculas da 

superfície das células. A adesão pode ocorrer entre células adjacentes (célula- célula) ou entre 

a célula e um substrato onde foram depositadas134. As forças intermoleculares no contato 

interfacial é que conferem a adesão. De acordo com Lotfi et al134 durante o contato das células 

com um material podem ser induzidas alterações na superfície do material do substrato uma 

vez que as células aderem através da adesão entre proteínas (isto é, fibronectina, colágeno, 

etc.).  A rugosidade, energia livre da superfície assim como sua composição química são 

fatores que afetam a adesão celular. Este teste de adesão se enquadra como um teste de 

biocompatibilidade do material do nanocompósito com as células endoteliais HUVEC. Para 
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os substratos semeados com estas células, uma boa adesão e proliferação foi observada para 

os nanocompósitos e concentrações de GO testadas. Após 24h de incubação uma certa 

quantidade de células aderidas, superior à obtida para o substrato de PCU puro foi detectada 

conforme mostrado na Figura 4.3. Os resultados apresentados mostraram tendência a boa e 

rápida proliferação para as duas composições testadas. Dados da energia livre de superfície 

(apresentada no capítulo 3) e principalmente sua componente polar, medidos para a 

composição PCU/GO 0,2% em massa, se mostraram ligeiramente maiores do que para a 

composição com 0,4% em massa o que favorece a proliferação.   

 

 

Figure 4.3: Imagens de microscópio NIKON-Eclipse TS100 com sistema de fluorescência 

Mira Light Engine e ampliação de 100X de células HUVEC semeadas e não tratadas para: 

(A) os substratos de controle PS e (B) do PCU puro e (C) células tratadas com marcadores 

de núcleo fluorescentes para substratos dos nanocompósitos PCU/GO 0,4% e (D) PCU/GO 

0,2% em massa.  
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4.2.3-Quantificação de células viáveis em proliferação  

O número de células viáveis em proliferação nos substratos de PCU, PCU/GO 0,2% 

e 0,4% em massa, é apresentada na Figura 4.4. De acordo com Lofti et al134 o percentual do 

número de células aderidas comparado ao número de células semeadas a um substrato de um 

polieletrólito de poli(estireno-4-sulfona) foi de 76% após 2 horas de incubação. De acordo 

com esta pesquisa, este percentual foi de 53% para o substrato de PCU, 57% para o substrato 

de PCU+0,4% de GO e 71% para PCU+0,2% de GO após 24 horas de incubação. Estes 

resultados indicam muito boa interação das células com as moléculas da superfície dos filmes 

dos nanocompósitos e seus ligantes, pois são comparáveis a substratos de polieletrólitos que 

são substratos propositalmente preparados para a fixação de células em suas cadeias.  Com 

apenas 1 hora de incubação os resultados não são conclusivos. Após 4 horas de incubação 

estes resultados começam a mostrar uma tendência que se torna bem definida após 24 horas. 

A análise estatística ANOVA da variância feita para 24h em proliferação, demonstrou 

diferença (p > 0,05) para o controle adotado, o PCU puro e PCU/GO 0,2% e 0,4% em massa.  

 

Figura 4.4: Número de células viáveis em proliferação para PCU, PCU/GO 0,2% e PCU/GO 

0,4% em peso após a incubação por: 1h, 4h e 24h. (*) Indicação de diferenças estatísticas 

significativas.  



90 
 

  A hidrofilicidade da superfície devido à presença de GO parece aumentar a adesão 

celular 17,20. Para aplicação específica no DAV, o aumento da quantidade de células aderidas 

e proliferadas poderia contribuir para a formação de trombos sanguíneos quando do contato 

direto do diafragma com o sangue. Esse resultado pode ser interessante para situações em 

que se deseja formar uma camada celular sobre a superfície do dispositivo como para 

aplicações em engenharia de tecidos ou para biônicos14. 

As composições estudadas são consideradas hidrofílicas pois os ângulos de contato 

foram inferiores a 90°. A molhabilidade foi ligeiramente maior devido ao menor ângulo de 

contato na interface com a composição de 0,2% em massa de GO e esta propriedade também 

depende da composição química e homogeneidade da superfície134.  

4.2.4-Citotoxicidade e viabilidade celular  

Este foi um teste preliminar com objetivo de obter indicação quanto ao material usado 

para confeccionar os diafragmas, se este era de algum modo tóxico para as células cultivadas 

sobre os substratos de PCU/GO. Imagens de contraste de interferência diferencial na Figura 

4.5 mostram os seguintes resultados: 1. O teste “Live / Dead” funcionou corretamente na 

identificação de possível perda da integridade das membranas celulares o que seria um 

indicador de morte celular nesta análise de marcação dos filmes com as células; 2. Células 

no substrato de controle de poliestireno (PS) mantiveram-se vivas como esperado; 3. As 

células em superfícies dos filmes PCU/GO não morreram quando em altas concentrações em 

massa de 2,0% de GO. As células na suspensão aquosa de GO 0,1% em massa mantiveram-

se vivas; 4. As células em suspensão aquosa com GO a 1% em massa não morreram e 

parecem apresentar alteração da morfologia com alongamento e este resultado foi 

posteriormente confirmado por microscopia eletrônica de transmissão apresentado a seguir. 

Não foram identificadas células com membranas comprometidas, uma vez que não exibiram 

a fluorescência vermelha da coloração de ácido nucléico impermeável para células vivas 

EthD1. As células com membranas intactas foram capazes de converter a calceína AM não 

fluorescente em calceína verde brilhante-fluorescente e permaneceram vivas indicando que 

o GO foi atóxico para as células dentro das condições testadas. Os resultados deste teste 

foram bastante objetivos e diretos e foram conclusivos neste caso. Como poder ser observado 
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na Figura 4.5 (A e C) as células verdes são vivas e Figura 4.5 (D) as de tonalidade margenta 

(avermelhadas) são mortas. A Figura 4.5 (B) é um controle do experimento onde a morte 

células foi forçada com metanol antes de colocar os marcadores do “Live / Dead”. Essa 

imagem serve para que se prove que o Kit funciona. Na Figura 4.5 (A) As células amarelas 

são a sobreposição de verde e vermelho e neste teste em especial esse amarelo acorre porque 

as células provavelmente estão morrendo (a morte celular e seus complexos estágios e tipos 

são um estudo para ser aprofundado) e por isso ainda tem alguma atividade de esterases, mas 

também já apresentam ruptura de membrana plasmática que permite a entrada de ambos os 

marcadores (calceina-AM e EthD1). Com ambos os marcadores no interior das células e por 

ainda haver alguma atividade de esterases (enzimas intracelulares ativas) clivando o AM 

(acetometoxi) da calceina, tem-se por um momento antes da morte final das células a 

positividade de marcação para ambos os marcadores. Considerando ainda as cores 

observadas nas fotos, todas as células tiveram o núcleo corado com DAPI; é por essa razão 

que as imagens de controle de morte ficam com as células marcadas em margenta (vermelho 

+ azul). Não é possível ver o núcleo (azul) nas imagens que tem marcação amarela. Não se 

vê sobreposição de núcleo porque o campo focal do centro do núcleo ficou levemente fora 

do campo focal do canal verde e vermelho na obtenção das fotos evidenciando as marcações 

verde e vermelho que são fortes, deixando o núcleo “escondido”. Por isso se fez necessário 

trabalhar com as imagens utilizando software Image J selecionando filtros para que todos os 

espectros de luz pudessem passar possibilitando separar as imagens para visualização das 

cores sem sobreposição como mostrado na Figura 4.6. Com o ajuste do plano focal foi 

possível verificar que as células não estão positivas para o vermelho (EthD1 – morto)17,20. 
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Figura 4.5: Imagens do microscópio NIKON-Eclipse TS100 com sistema de fluorescência e 

marcadores de células para: (A) Imagem das células sobre poliestireno com os marcadores, 

(B) Um controle do experimento onde a morte células foi forçada com metanol antes de 

colocar os marcadores do “Live / Dead”, (C) Substrato PCU/GO 2,0% em massa mostra a 

calceína verde fluorescente AM (viva), (D) Controle após uso do marcador EthD1 (morta).  

 

Como poder ser observado na Figura 4.5 (A). Nenhuma mudança na morfologia das 

células foi encontrada para as células depositadas em superfície dos diafragmas (Figura 4.5C) 

mesmo com concentrações em massa dez vezes maiores do que para a composição PCU/GO 

0,2% em massa.  
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(a)                                                                      (b) 

Figura 4.6: Separação das imagens de microscopia de fluorescência (software de imagens 

Image J) nos planos focais para as superfícies: (a) de poliestireno (Ref. Fig. 4.5 A) e (b) 

amostra PU+GO 2% em massa (ref. Figura 4.5 C) para identificar a marcação dos núcleos 

com DAPI em azul.  

 

Os resultados na Figura 4.7 demonstram que células cultivadas na placa de PS (Figura 

4.7 A) e PS + GO 0.1% em massa (Figura 4.7 C) apresentam maior índice de células duplo 

marcadas para calceina-AM e etídio (verde + vermelho). Isso sugere que algo nesta solução 

foi tóxico para suas células. A toxicidade parece diminuir quando foi adicionada a solução 

de GO 1% em massa porque as células não se mostram duplo marcadas (Figura 4.7 D). Além 

disso, PCU/GO 2% em massa (Figura 4.7 B) parece ser o material menos tóxico para as 

células que estão tentando se cultivar nesse substrato.  

Ref. Fig.4.5 A Ref. Fig.4.5 C
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Figura 4.7: Imagens do microscópio NIKON-Eclipse TS100, ampliação de 100X com 

sistema de fluorescência. Amostras tratadas com marcadores de células para: (A) Substrato 

de PS das células duplo marcadas sobre poliestireno, (B) Substrato PCU/GO 2,0% em massa 

mostra a calceína verde fluorescente AM (viva) e núcleos marcados com DAPI em azul, (C) 

Suspensão 0,1% em massa GO e marcação para ambos os corantes (calceína -AM e EthD1), 

(D) Suspensão 1% em massa GO e marcação para calceína e DAPI.  

4.2.5-Microscopia eletrônica de transmissão de GO / células 

Imagens de microscopia eletrônica de transmissão das nano placas de GO colocadas 

diretamente em contato com as células HUVEC. As nano placas de comprimento em torno 

de 3 a 5µm penetraram através do plasma da membrana HUVEC e foram encapsuladas nas 

vesículas intracelulares quando nas duas concentrações, Figura 4.8a para 0,1% em massa, 

Figura 4.8b para 1% em massa. As células fagocitaram o GO, mas não o absorveram. Não 

há indícios de que as células tenham sofrido um processo de apoptose. Micrografias revelam 
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morfologia celular saudável e nenhuma evidência de danos à membrana para a concentração 

de 0,1% de GO135.  

 

 

Figura 4.8: a) Micrografia eletrônica de baixa ampliação (8000X) de uma célula HUVEC 

mostrando grandes fagossomas contendo partículas GO. b) Micrografia eletrônica de alta 

ampliação (40000X) de uma parte da célula HUVEC. É possível ver a primeira etapa da 

fagocitose quando uma projeção da membrana celular (seta) envolve as partículas GO. A 

ponta da seta aponta as partículas completamente envolvidas por um vacúolo ligado à 

membrana. 

 

Com relação as mudanças morfológicas da forma das células identificadas no teste 

de citotoxicidade para a concentração de 1% de GO, foi confirmado que as células estão mais 

alongadas e interagindo com a membrana celular como mostrado na Figura 4.9-a quando 

comparadas com a forma arredondada regular da célula Figura 4,9-b 13.  
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(a)                                                  (b) 

Figura 4.9: a) Micrografia eletrônica de baixa ampliação (8000X) de uma célula HUVEC 

mostrando morfologia alongada, b) alta ampliação (10.000X) célula não alongada.  

4.2.6-Resistência a fadiga em conjunto do diafragma  

De acordo com Morgan et al 32 a duração em dias para o suporte cardíaco por DAV 

pneumático similar ao utilizado neste estudo, fabricado pela Thoratec HeartMate 

implantados para assistir o ventrículo esquerdo e usados como ponte para o transplante foi 

de 99± 91,8 dias (três DAVs foram implantados em pacientes críticos de idade em torno de 

49 anos). Segundo Bertolín et al120 os dispositivos de curta duração normalmente são usados 

por menos de 30 dias como é o caso de alguns dispositivos extracorpóreos similares ao 

estudado. A complexidade na duração da assistência depende não só de fatores relacionados 

ao design do dispositivo, ao tipo de bomba, mas também aos riscos de tromboembolismo e 

outros relacionados a condição de saúde do próprio paciente. 

O primeiro teste de resistências à fadiga para o DAV 30 ML de PCU/GO 0,2% em 

massa, sob esforços pulsáteis foi considerado satisfatório, pois foram completados 

15.552.000 ciclos ou 135 dias, com 80 batimentos por minuto antes que o diafragma falhasse. 

O modo de falha foi devido ao rompimento por rasgamento do filme do diafragma na região 

axial próximo ao ponto de fixação do diafragma a caixa do DAV. Muitas variáveis estão 

envolvidas para análise deste teste pois o comportamento mecânico do diafragma é também 

muito dependente da caixa do DAV onde ele se encontra fixado28.  O tempo de vida do 
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diafragma de PCU+GO estudado tem superado as expectativas. Devido aos resultados 

obtidos há uma certa segurança em número de dias, que indicam o potencial de uso do 

dispositivo estudado. Embora a repetição deste teste se encontra em andamento para outra 

amostra. Embora testes em vivo e em outras condições de pressão e temperatura sejam 

requeridos para uma aprovação definitiva, considera-se que os objetivos deste estudo foram 

todos atingidos e abriram um leque enorme a ser explorado na pesquisa. 

4.2.7-Conclusões 

Os diafragmas produzidos com o nanocompósito PCU/GO-II apresentam adesão 

celular controlada por suas propriedades de sua superfície, como a composição química, 

energia livre de superfície e suas componentes, e homogeneidade. As células endoteliais 

HUVEC aderiram muito bem aos substratos testados (diafragmas). Estes substratos 

apresentaram condições fisiológicas, na superfície dos filmes, que foram favoráveis a adesão 

com alto percentual de células em proliferação. A quantidade de células aderidas foi maior 

para a composição com 0,2% em massa de GO sugerindo a maior quantidade de ligações 

com as moléculas desta superfície. As células viáveis em proliferação não apresentaram 

membranas comprometidas, uma vez que não exibiram a fluorescência vermelha da 

coloração de ácido nucléico impermeável para células vivas EthD1 e mantiveram-se vivas 

sem alterações em sua morfologia mesmo quando diretamente em contato com concentrações 

dez vezes maiores do que a concentração 0,2% de GO no nanocompósito. Desta forma, nas 

condições testadas, o biopolímero dos nanocompósitos foi atóxico e biocompatível para as 

células HUVEC. As partículas de GO isoladas em contato direto com as células e quando em 

altas concentrações de 1% em meio aquoso, conduziram a mudanças na morfologia celular 

identificadas pela forma alongada e embora as células tenham se mantido vivas, estudos de 

maior duração são necessários para verificar o comprometimento da membrana celular e a 

citotoxicidade. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução 

confirmam encapsulamento do GO em vesículas intracelulares e a ocorrência do processo de 

fagocitose do material internalizado, o que é um fator positivo para a não toxicidade. 

Entretanto, como se trata de emprego em biomaterial, muitos estudos são necessários para 

aprovação do seu uso pelos órgãos de controle e muitos protocolos de teste em presença de 

sangue e em vivo são requeridos pelas normas. Os resultados de fadiga se mostraram 
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promissores para este tipo de dispositivo extracorpóreo por ter completado 15.552.000 ciclos, 

mais de 4 meses. O DAV 30mL é um projeto novo e desafiador pois todo o conjunto vem 

sendo desenvolvido e as variáveis da caixa do DAV afetam fortemente o desempenho do 

diafragma na vida em fadiga. Desta forma conclui-se que o GO como produzido, pode ser 

utilizado no PCU Chronoflex, principalmente nas concentrações testadas e para o diafragma 

do DAV 30mL testado, pois todos os estudos demonstraram incrementos nas propriedades 

em comparação com o PCU puro e também em relação ao DAV de referência com a tela de 

PET. Destaca-se ainda vantagens do DAV de PCU+GO por se tratar de processo de 

fabricação simplificado, além de resultar em membranas que não apresentam marcas de tela 

de poliéster, o que gera pequenas ondulações, favorecendo a eliminação de defeitos 

superficiais e prevenindo a retenção do sangue.     
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CAPÍTULO 5 – Conclusões e Sugestões para Futuros Trabalhos  

5.1 – Conclusões finais 

Em resumo os objetivos, principal e específicos como definidos, foram atingidos e os 

resultados são promissores. Desta forma pode-se reafirmar a hipótese do trabalho de que a 

combinação de óxido de grafeno e policarbonato-uretano permite gerar um nanocompósito 

com incremento da resistência mecânica, podendo-se produzir o diafragma para uso em DAV 

pediátrico com capacidade para trabalho em modo pulsátil para assistência circulatória de 

curta-média duração.  

A multidisciplinaridade desta pesquisa unindo as áreas de exatas e biológicas, a 

engenharia e a medicina, convergiu para resultados de sinergia e que podem beneficiar muitas 

pessoas principalmente pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). A evolução da pesquisa 

nos dias de hoje não deve se deter a formação acadêmica dos pesquisadores já que um 

universo se abre na interface das áreas da ciência.  

Esta pesquisa alavanca a oportunidade para que um novo tratamento seja oferecido 

aos pacientes pediátricos com deficiência cardíaca e que ainda não se encontra disponível na 

rede pública de saúde no Brasil. Desta forma esta pesquisa não para aqui, mas tem muito a 

ser explorada.  

5.2- Sugestões para futuros trabalhos  

1- Utilização deste tipo de biomaterial para estudos de medicina regenerativa de tecidos com 

células tronco e criação de órgãos em laboratório que já é uma área promissora.   Isto 

porque a proliferação e adesão celulares foram observadas principalmente com 

concentrações menores de 0,2% em massa do GO-II no PCU grau médico. 

2- Avaliação da interação do GO diretamente em contato com alguns diferentes tipos de 

células e para diferentes concentrações de GO. Verificar efeitos de coalescência e 

biocompatibilidade.   

3- Execução de testes “in vivo” com uso do DAV contendo estes nanocompósitos. 
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4- Acompanhamento das reações de oxidação com a avaliação rigorosa do pH para se 

verificar a quantidade relativa de íons hidrogênio presentes em solução e também estudos 

sobre a cinética da reação de oxidação. 

5- Avaliar o modelo estrutural do GO com grupos sulfato anexados pela oxidação por 

método de Hummers modificado. 

6- Estudos de histerese na tensão-deformação para os nanocompósitos. 
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