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RESUMO 

Grafeno é uma monocamada de grafite com muitas propriedades 

diferenciadas, visto ser um material com uma rede hexagonal de carbonos sp2 de 

apenas duas dimensões, com alta condutividade, espessura fina, resistência 

elevada, transparente, flexível e maleável. Por conta de todas essas características, 

há um grande interesse de pesquisa para as aplicações deste material, tanto nas 

áreas de eletrônicos (como dispositivos móveis), na geração de energia, nos 

sensores químicos, bem como nas aplicações biomédicas. Existem vários métodos 

de obtenção do grafeno, sendo a esfoliação eletroquímica um dos métodos mais 

rápidos, fáceis e de menor impacto ao meio ambiente. Este trabalho teve por 

objetivo o estudo da obtenção do óxido grafeno, pelo método da esfoliação 

eletroquímica do grafite, avaliando diferentes parâmetros de síntese, dentre eles a 

variação da concentração dos eletrólitos usados, as diferenças dos resultados 

utilizando eletrólitos diferentes (Na2SO4 e H2SO4), tipos de grafites de partida 

diferentes, além das voltagens de 10,0V, 15,0V, pulsos de +10,0/-10,0V e 7,0V. 

Observou-se que o melhor eletrólito a ser utilizado é o ácido sulfúrico, pois não 

foram identificados problemas de separação e purificação do mesmo com o produto 

obtido. Para cada material de partida, a diferença de potencial aplicada gerou 

resultados distintos, o grafite cilíndrico apresentou uma variação da quantidade de 

material sólido retido pela filtração, o grafite em placas ao ser submetido a uma 

voltagem de 7,0V não produziu partículas sólidas, e por último o lápis carpinteiro que 

devido a sua composição resultou, além do resíduo sólido, a espuma na superfície. 

As sínteses oriundas do grafite cilíndrico são as menos promissoras, pois ainda que 

seja possível a visualização de partículas menores que as magnificações da técnica 

MEV podem detectar, seus espectros Raman são muito semelhantes ao espectro do 

grafite de partida, verificado pelas razões das bandas D/G calculadas. Após a 

utilização do grafite em placas, resultados mais favoráveis foram obtidos, posto que 

folhas de grafeno puderam ser observadas. 

 

Palavras-chave: Grafeno, óxido de grafeno, GO, grafite, esfoliação eletroquímica. 

 

 

 



ABSTRACT 

Graphene is a single-layer of graphite with a lot of differentiated properties, 

since it is a material with hexagonal network of sp2 carbons of only two dimensions, 

high conductivity, thin thickness, high resistance, transparent, flexible and malleable. 

Because of all these characteristics there is a huge research interest for applications 

with this material, not only in electronics (such as mobile devices), energy 

generation, chemical sensors but also in biomedical applications. There are several 

methods to obtain graphene, nevertheless the electrochemical exfoliation is one of 

the quickest and easiest methods, moreover it is the method with lower 

environmental impact. This work aims at studying the production of graphene oxide, 

by using electrochemical exfoliation of graphite method, measuring different 

syntheses parameters among them the variation of the electrolyte concentration 

used, the differences in the results by using different electrolytes (Na2SO4 e 

H2SO4), different starting graphite types, as well as the voltages of 10,0V, 15,0V, 

pulses of +10,0/-10,0V and 7,0V. It was observed that the best electrolyte to be used 

is sulfuric acid, as there were no problems of separation and purification of it with the 

resulting product. For each starting material, the potential difference applied 

generated to different results; the cylindrical graphite showed a change in the amount 

of solid material retained by the filtration, the graphite in plates when being subject to 

a voltage of 7,0V did not produce solid particles; and at last the carpenter’s pencil 

and which, by reason of its composition, resulted not only in the solid residue, but 

also in the foam on the surface. The syntheses derived from cylindrical graphite are 

the less promising, because even though it is possible to observe the smaller 

particles that the magnifications of the SEM technique can detect, their Raman 

spectra are very similar to the spectra of the starting graphite, verified by the ratios of 

the calculated D/G bands. When graphite in plates was utilized, more favorable 

results were obtained, given that sheets of graphene might be observed. 

 

Keywords: Graphene, graphene oxide, GO, graphite, electrochemical exfoliation 
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1. INTRODUÇÃO: 

1.1. Grafeno: 

Desde o início do XIX, estudos de compostos de grafite como fulerenos, 

nanotubos de carbono e grafeno vem sendo de grande interesse da área acadêmica 

e o centro de grandes pesquisas ao redor do mundo.1 Mas foi nos anos de 1990 que 

as pesquisas alavancaram e em 2004 os físicos de origem russa ganhadores do 

prêmio Nobel, Andre Geim e Konstantin Novoselov, conseguiram separar pela 

primeira vez folhas de grafeno experimentalmente.2  

Seu nome é derivado do grego “grafos” que significa escrever e do sufixo eno, 

usado na nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos de rede hexagonal,3 

recomendado pela IUPAC e sugerido por Eberhard Stumpp (TU Clausthal) e de 

acordo com eles, essa terminologia só deveria ser usada quando se discute 

reações, relações estruturais e outras propriedades das camadas individuais. 

Todavia, a denominação “grafeno” é usada para intitular camadas de grafeno que 

foram aderidas e sobrepostas.1 De forma que grafeno é uma monocamada de grafite 

e por isso é um material bidimensional, onde possui uma rede hexagonal de 

carbonos hibridizados em sp2. São as interações de Van der Waals que permitem as 

folhas de grafeno interagirem entre si e caracterizar essa substância como grafite 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura do grafite e do grafeno.
4
 

 

1.1.1. Propriedades: 

A sua configuração estrutural de ligações σ no plano e orbitais π 

perpendiculares, possibilita que o grafeno possua características específicas, como 

sua espessura extremamente pequena, com a capacidade de ser até 1 milhão de 

vezes mais fino que um fio de cabelo; uma alta resistência, em cerca de 200 vezes 

maior que o aço, ainda que seja um material leve; bastante flexível e maleável, de 
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forma que seu raio de curvatura é semelhante aos de nanotubos de carbono.5 Além 

de uma condutividade elevada, uma vez que é um semicondutor com uma banda 

gap igual a zero, o que possibilita a movimentação dos elétrons sem que haja 

alguma fuga dos mesmos.1  

 

1.1.2. Aplicações: 

Devido às propriedades anteriormente mencionadas, o grafeno possui várias 

áreas possíveis de atuação. Sua característica como semicondutor permite que sua 

condutividade seja propícia para aparelhos eletrônicos com dispositivos móveis, 

geração de energia e sensores químicos.6 Além das suas aplicações com os 

materiais compósitos, os polímeros, aumentando sua condutividade, resistência 

mecânica e térmica, e as que não envolvem eletricidade, como biomédicas, 

purificação e descontaminação das águas, entre outras ainda em estudo.7 

 

1.2. Métodos de obtenção: 

Existem vários métodos de obtenção do grafeno, pela esfoliação mecânica 

(ou método da fita adesiva), esfoliações químicas que envolvem a oxidação do 

grafeno, como o método de Brodie, método de Staudenmaier, método de Hummers 

e a esfoliação eletroquímica. 

A esfoliação mecânica consiste em utilizar fita adesiva para retirar algumas 

camadas do grafite, e colocá-las em um substrato. Ao repetir esse processo 

algumas vezes, obtém uma monocamada de grafite, que é o grafeno (Figura 2).8 

 

Figura 2. Representação do método da fita adesiva.
9 

 

Em 1859 foi a primeira vez que se obteve o óxido de grafeno (GO) pela 

oxidação do grafite, pelo chamado método de Brodie, utilizando o ácido nítrico 

fumegante, com adições esporádicas de clorato de potássio (Reação 1). 
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Por outro lado, tem o método de Staudenmaier, muito parecido com o de 

Brodie, com a diferença de se utilizar ácido sulfúrico, ácido nítrico e clorato de 

potássio para oxidar o grafite e sua vantagem em relação a Brodie é não precisar 

fazer adições constantes de clorato, ocorrendo em apenas uma única etapa  

(Reação 2).3 

 

Método de Brodie:   

Grafite + KClO3 + HNO3(fumegante) → óxido de grafeno  (Reação 1) 

Método de Staudenmeir:  

Grafite + KClO3 + HNO3 + H2SO4 → óxido de grafeno  (Reação 2) 

 

 Um dos métodos mais utilizados na atualidade é o método de Hummers, que 

também oxida o grafite de partida através de uma mistura que contém nitrato de 

sódio, ácido sulfúrico e permanganato de potássio. Ao substituir o clorato de 

potássio pelo permanganato de potássio, não há a formação e liberação do gás 

tóxico dióxido de cloro (Reação 3).3 

 

Método de Hummers:  

Grafite + NaNO3 + H2SO4 + KMnO4 → óxido de grafeno  (Reação 3) 

 

 Por outro lado, é possível obter grafeno pelo método da esfoliação 

eletroquímica. Este método apresenta como vantagens de ser rápido e fácil de 

replicar, causar menor impacto ao meio ambiente por não liberar gases tóxicos e a 

obtenção do grafeno com propriedades elétricas aprimoradas, quando comparado 

com os outros métodos. 

  

1.3. Esfoliação Eletroquímica: 

Este método, assim como outros citados anteriormente, obtém o óxido de 

grafeno antes de reduzi-lo e formar o grafeno. O óxido de grafeno (Figura 3) possui 

uma estrutura que se assemelha a estrutura do grafeno,9 porém com o diferencial de 

possuir vários grupos funcionais com oxigênio e defeitos na sua rede hexagonal, 

apresentando carbonos hibridizados em sp3. Sua desordem está diretamente ligada 

ao seu grau de oxidação.10 
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Figura 3. Estrutura do óxido de grafeno.
9 

 

Figura 4. Defeitos de estrutura gerados por grupos funcionais.
10

 

A esfoliação do grafite por essa técnica se dá pela eletrólise, onde o ânodo é 

sempre de grafite, para que possa haver o consumo do mesmo e esfoliar o material 

de partida. E o cátodo pode variar quanto a sua constituição, podendo ser de platina 

ou do próprio grafite (Figura 5). Esses eletrodos são imersos em uma solução, o 

eletrólito que pode ser tanto um sal como um ácido, e são submetidos a uma 

diferença de potencial.11 Essas variáveis interferem tanto na qualidade do óxido de 

grafeno obtido, quanto na desordem estrutural do mesmo.7 

 

 

Figura 5. Esquema de uma esfoliação eletroquímica, onde os dois eletrodos são de grafite, 

{modificada de CHEN, L e XUE, D., 2014}.
 11 
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A esfoliação demonstrada na Figura 5 ocorre pela expansão do eletrodo de 

grafite como ânodo, como é visto na Figura 6.  

 

Figura 6. Esquema ilustrativo da esfoliação eletroquímica do grafite.
12 

 

Há uma vasta literatura produzida por diversos autores que já utilizaram o 

método da esfoliação eletroquímica do grafite. Ambrosi et al apresentaram um 

estudo da variação de algumas soluções eletrolíticas, ácida e salinas (H2SO4, 

Na2SO4 e LiClO4), ao qual verificaram que as soluções que continham íons sulfatos 

possuíam um maior rendimento que as que continham clorato, assim como a 

diferença de potencial mais adequada para ser aplicada foi de 10,0V.7 

Chen e Xue prepararam tinta de grafeno coloidal a partir da esfoliação 

eletroquímica do grafite em meio salino (NH4)2SO4, também a 10,0V, para que 

pudesse envolver eletrodo de níquel na aplicação de supercapacitores.11 

Já Parveen et al implementaram uma mistura de sais NaOH, Na2S2O3 e 

NaClO4 como solução eletrolítica, que possuía a vantagem de ser menos corrosiva 

que as soluções ácidas comumente utilizadas.13 

 

1.3.1. Mecanismo e reações: 

Ainda que não se saiba detalhadamente o mecanismo dessa expansão, é 

conhecido que ao aplicar uma diferença de potencial entre os eletrodos, há a 

formação do íon hidroxila (OH-) e do radical oxigênio (O·), essa oxidação 

proporciona a expansão das bordas do grafite, assim como as áreas defeituosas, já 

que há a formação de grupos funcionais hidroxila, epóxi e carbonila nos carbonos 

das superfícies (Cs) e nos carbonos do interior da estrutura (Ce), permitindo que os 

ânions do eletrólito facilitem a intercalação entre as monocamadas, formando o 
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grafeno oxidado e em sequência o grafeno, conforme Figura 7 e as reações em 

seguida.9 

 

 

Figura 7. Esquema ilustrativo da proposta de mecanismo da esfoliação eletroquímica do grafite por 

PARVEZ et al, utilizando eletrólito com íon sulfato.
9 

 

Passo 1:  Cs + 2H2O → Cs-1 + CO2 + 4H+ + 4e-   (Reação 4.1) 

Ce
 + H2O ↔ CeOH + H+ + e-    (Reação 4.2) 

Ce
 + 2H2O ↔ Ce-1COOH + 3H+ + 3e-   (Reação 4.3) 

  H2O → 2H+ + ½ O2 + 2e-     (Reação 4.4) 

 

Passo 2:  CeOH + HnA
n- → ACe +ne-     (Reação 4.5)14 
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2. OBJETIVO: 

2.1. Objetivo Geral: 

Sintetizar o óxido de grafeno, intermediário da produção de grafeno, pelo 

método da esfoliação eletroquímica do grafite, utilizando o mesmo material de 

partida como os dois eletrodos, tanto anodo quanto catodo. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

a) Avaliar os diferentes parâmetros da síntese, os diferentes eletrólitos, 

variação das concentrações e variação das voltagens aplicadas, além das suas 

consequências na obtenção do produto requerido; 

b) Determinar e caracterizar os produtos obtidos pelas sínteses feitas por 

diferentes técnicas. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL: 

3.1. Instrumentação, Reagentes e Materiais: 

3.1.1. Instrumentação: 

i. Fonte (Instrutherm DC POWER SUPPLY FA-3005); 

ii. Balança (Marte, modelo AY220); 

iii. Bomba de vácuo (PRIMAR, modelo 141, tipo 2VC, número 745,P); 

iv. Centrífuga 4000 rpm; 

v. Centrífuga 14000 rpm; 

vi. Estufa; 

vii. Espectrômetro Raman; 

viii. Infra-vermelho; 

ix. Microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

3.1.2. Reagentes: 

i. Na2SO4 P.A.; 

ii. H2SO4 P.A.; 

iii. Grafite cilíndrico; 

iv. Grafite em placas; 

v. Grafite do lápis carpinteiro (CIS). 

 

3.1.3. Materiais: 

i. Fios; 

ii. Garra Jacaré; 

iii. Balão volumétrico; 

iv. Béquer; 

v. Proveta; 

vi. Kitasato; 

vii. Funil de Büchner; 

viii. Papel de filtro (100 discos); 

ix. Bastão de vidro; 

x. Tubos de centrífuga; 

xi. Eppendorf; 

xii. Placas petri; 

xiii. Pipetas; 
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xiv. Fitas de pH. 

 

3.2. Metodologia: 

As etapas dos procedimentos realizados seguiram a sequência de acordo 

com o esquema abaixo (Figura 8), levando em conta as variações de cada uma 

delas. Os detalhes de cada etapa para cada um dos experimentos serão descritos 

mais detalhadamente em seguida.  

 

Figura 8. Esquema das etapas dos experimentos. 

 

3.2.1. Síntese do óxido de grafeno em meio salino: 

Foram preparadas soluções de Na2SO4 de diferentes concentrações: 0,1 

mol/L, 0,5 mol/L e 1,0 mol/L, pesando-se a massa necessária do reagente para o 

volume escolhido. Em seguida, avolumou o balão volumétrico para terminar o 

preparo das soluções de cada uma das concentrações. 
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Uma vez que as soluções foram preparadas, pode-se dar início a montagem 

da aparelhagem da síntese. Utilizando os fios conectores com as garras jacaré, 

conectou-se essas a fonte e as garras aos seus eletrodos de grafite. Nesse método 

só se fez uso do grafite cilíndrico (Figura 9). Deste modo, colocou-se os eletrodos de 

anodo e catodo na maior distância possível entre eles no béquer de 250mL, a uma 

altura arbitrária acima do fundo do béquer. 

 

Figura 9. Eletrodos de grafite cilíndrico. 

 

Tendo toda a aparelhagem montada, pode-se dar início a síntese, com uma 

voltagem de 10,0V e duração de 1 hora, de acordo com Ambrosi e Pulmera.7 

O produto foi obtido em suspensão na solução, e para que pudesse fazer uma 

separação dele do eletrólito, foi feita filtração a vácuo. Utilizou a bomba a vácuo, 

kitasato, funil de büchner e 2 papeis de filtro (100 discos) para esse procedimento e 

no final obteve uma solução escura e um precipitado no papel de filtro, ao qual foi 

descartado por ser o material de partida grafite. 

Primeiramente, a solução foi posta na estufa para secar e foi feita uma nova 

filtração a vácuo para que fosse feita a separação e purificação. 

O outro método foi submeter a solução descrita acima a uma centrifugação de 

4000 rpm e a suspensão desta submeter, em seguida, a 14000 rpm, na tentativa de 

separar as partículas em suspensão da solução. No final, a solução foi posta na 

estufa para evaporar e obter apenas o precipitado em suspensão. 

Tendo-se como base as informações descritas acima, foram feitas três 

sínteses por esse método, como mostra Tabela 1. 
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Tabela 1. Condições das sínteses feitas em relação à concentração do eletrólito 

salino utilizado, todas com duração de 1 hora. 

Síntese Tipo de Grafite Concentração (mol/L) Voltagem (V) 

SC01M-10V Cilíndrico 0,1 +10,0 

SC05M-10V Cilíndrico 0,5 +10,0 

SC1M-10V Cilíndrico 1,0 +10,0 

 

Por motivos que serão explicados posteriormente, abandonou essa 

metodologia, com apenas 3 sínteses e passou a utilizar um novo método com 

eletrólito ácido, ao qual foi mais desenvolvido, como será descrito a seguir.  

3.2.2. Síntese do óxido de grafeno em meio ácido: 

Foram preparadas soluções de H2SO4 de diferentes concentrações: 0,1 mol/L, 

0,5 mol/L e 1,0 mol/L, medindo-se o volume necessário do reagente para o volume 

do balão volumétrico escolhido. 

Uma vez que as soluções foram preparadas, pode-se dar início a montagem 

da aparelhagem da síntese, com a diferença de que nessas sínteses, alguns 

parâmetros físicos foram padronizados, como o volume do béquer utilizado (25mL) e 

a altura dos eletrodos acima do fundo deste (1cm), além do fato que o material de 

partida varia em 3 tipos: grafite cilíndrico (Figura 5), grafite em placas (Figura 10) e 

grafite do lápis carpinteiro (Figura 11). Deste modo, colocou-se os eletrodos de 

anodo e catodo na maior distância possível entre ele, medindo-se essa distância, 

assim como o quanto o eletrodo estava submerso em solução. 

 

  

Figura 10. Grafite em placa. Figura 11. Grafite do lápis carpinteiro. 

 

Tendo como base o procedimento anterior (ítem 3.2.1.), na síntese do óxido 

de grafeno em meio ácido, além da variação das concentrações, também variou as 
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voltagens submetidas em 10,0 V, 15,0V, pulsos de +10,0V e -10,0V a cada 5 

minutos e 7,0V, todas as sínteses com duração de 1 hora. 

O único método de separação foi a filtração a vácuo, lavando precipitado até 

possuir o mesmo pH da água destilada utilizada.  

Já nessa metodologia, como há mais de uma variável, foi feita mais 14 

sínteses, listadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Condições das sínteses feitas em relação a concentração de eletrólito 

ácido utilizado, todas com duração de 1 hora. 

Síntese Tipo de Grafite Concentração (mol/L) Voltagem (V) 

HC01M-10V Cilíndrico 0,1 +10,0 

HC05M-10V Cilíndrico 0,5 +10,0 

HC1M-10V Cilíndrico 1,0 +10,0 

HC1M-15V Cilíndrico 1,0 +15,0 

HC1M-p10V Cilíndrico 1,0 +10,0/-10,0 

HC1M-7V Cilíndrico 1,0 +7,0 

HP1M-10V Placas 1,0 +10,0 

HP1M-15V Placas 1,0 +15,0 

HP1M-p10V Placas 1,0 +10,0/-10,0 

HP1M-7V Placas 1,0 +7,0 

HL1M-10V Lápis carpinteiro 1,0 +10,0 

HL1M-15V Lápis carpinteiro 1,0 +15,0 

HL1M-p10V Lápis carpinteiro 1,0 +10,0/-10,0 

HL1M-7V Lápis carpinteiro 1,0 +7,0 

 

Nas duas metodologias, foram escolhidos eletrólitos com o ânion sulfato por 

pesquisas mostrarem que este íon apresenta uma maior eficiência em relação a 

outros ânions que possam ser utilizados.15 

 

3.3. Caracterização: 

Foram utilizadas duas técnicas para identificação e caracterização do material 

obtido, a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a Espectroscopia Raman. 
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3.3.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): 

É possível, através dessa técnica, avaliar a morfologia e a textura dos sólidos 

retidos com as diferentes magnificações, o que é muito importante para caracterizá-

los.  

Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura com Filamento de 

Tungstênio do Modelo INSPECT (FEI Company), onde foi colocada uma fita de 

carbono em um suporte e em seguida o material a ser analisado na fita. Não foi 

necessária a magnetização devido as características do material. Aplicou-se uma 

tensão no aparelho de 20kV, para em seguida ajustar a distância da câmera e 

focalizar a imagem, usando magnificações de 200 a 10000x.  

Os resultados para o material estudado nesse trabalho devem ser 

condizentes com o da Figura 12, onde pode observar as monocamadas de óxido de 

grafeno ou folhas do mesmo em escalas nanométricas. 

 

Figura 12. Imagens esperadas do MEV do óxido de grafeno em várias magnificações.
13

 

 

3.3.2. Espectroscopia Raman: 

Nessa técnica, há incidência de uma luz monocromática em cima de uma 

amostra, podendo ser espalhada ou absorvida. Quando ocorre o primeiro caso, toda 

a luz é refletida, de forma que a luz incidente tem a mesma energia da luz 

espalhada. Já no segundo caso, a energia é diferente, então ocorre o chamado 

espalhamento inelástico ou espalhamento Raman. 

As informações desse espalhamento são características de cada material, 

apresentando picos no espectro em números de ondas específicos. 

Com isso vê-se que é um método de identificação direto e menos destrutivo, 

ao qual possibilita descrever as bandas características da descrição da estrutura e 

da sua desordem, sendo útil para caracterização de materiais a base de carbono 

com carbonos híbridos em sp2 e sp3.9  
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Os espectros Raman foram obtidos através de um Microscópio Raman 

Confocal modelo alpha300 SR da Witec®. O laser utilizado como fonte de excitação 

foi de Nd:YAG com comprimento de onda 532nm e potência máxima de 100 mW. O 

instrumento foi operado com lentes de 50x. O espectrômetro foi operado com rede 

de difração de 600 ranhuras/mm. O preparo da amostra consiste em colocar o sólido 

em uma lâmina de vidro e pressioná-la com outra lâmina no intuito de tentar nivelar 

o sólido o máximo possível, pois assim conseguirá focalizar a amostra mais 

facilmente e obter um resultado melhor. 

As bandas encontradas tipicamente nos materiais carbonosos são: D (1200 a 

1400 cm-1) e G (1500 a 1600 cm-1), que podem se relacionar, respectivamente com 

a desordem da estrutura hexagonal do grafite, associada à pobre grafitização e com 

as vibrações C-C do grafite, as quais estão presentes nos materiais carbonosos. A 

banda 2D (2600 a 2800 cm-1) resulta do espalhamento de um elétron em 2 fônons, 

tipicamente presente em estruturas de multicamada de grafeno.16 

O grafite por ser uma rede cristalina ordenada possui banda D bem menos 

intensa que a sua banda G. Enquanto que no óxido de grafeno, por ter sido oxidado, 

a sua desordem estrutural aumenta, o que reflete na intensidade da banda D que é 

mais intensa que a sua banda G. Por último, o grafeno apresenta um grau de 

desordem menor que do óxido de grafeno por ter sido reduzido e ordenar a sua 

estrutura, mas como são monocamadas de redes hexagonais, não ocorrem mais 

interações entre uma camada e outra, o que diminui a intensidade da banda G, esse 

dados podem ser observados na Figura 13. 

 

 

Figura 13. (a) Espectro Raman do grafite.
16

 (b) Espectro Raman do GO sintetizado em 

solução de H2SO4 a uma voltagem de 10,0V.
7
 (c) Espectro Raman do grafeno.

9 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

4.1. Material de partida: 

Para fins de análises comparativas do material de partida com os produtos 

obtidos foram feitas espectroscopias Raman dos três tipos de grafite utilizados em 

todas as sínteses apresentadas nesse trabalho. 

Dos três tipos de grafite analisados com os espectros abaixo, apenas o do 

grafite em placas possui perfil bem semelhante aos espectros de grafite comumente 

utilizados nas sínteses pelo método de esfoliação eletroquímica (Figura 13.a), ao 

qual possui a banda D, referente a desordem da estrutura de carbonos, com uma 

intensidade significativamente menor que a banda G, ao qual se refere as ligações 

carbono-carbono, e a banda 2D presente, o espalhamento de um elétron em 2 

fônons. O espectro do grafite do lápis carpinteiro também é semelhante, com a 

intensidade da banda D inferior à da banda G e a presença da banda 2D, porém 

possui uma linha base mais intensa e com um sinal mais longo, refletindo na 

intensidade das bandas presentes. O espectro que mais se afasta do da literatura é 

o do grafite cilíndrico, ao qual possui banda D mais intensa do que deveria, 

ultrapassando, em questão de intensidade, a banda G e uma banda 2D com 

intensidade quase insignificante.  

 Pode-se notar essa diferença das intensidades das bandas D e G para cada 

um dos tipos de material de partida calculando a razão da banda D e G, nas 

equações a seguir: 

 

Razão D/G (Grafite cilíndrico) = 730÷729 = 1,001   (Equação 1) 

Razão D/G (Grafite em placas) = 725÷726 = 0,999   (Equação 2) 

Razão D/G (Grafite do lápis carpinteiro) = 730÷732 = 0,997  (Equação 3) 
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Figura 14. Comparativo dos espectros Raman dos grafites de partida utilizados para as sínteses 

mencionadas nesse trabalho: (a) com o grafite cilíndrico, (b) com o grafite em placas, (c) com o 

grafite do lápis carpinteiro.  

 

(a) 

(b) 

(c) 
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4.2. Síntese do óxido de grafeno em meio salino:  

Após feita as sínteses em Na2SO4 com diferentes concentrações, observou-

se ainda na eletrólise uma suspensão no eletrólito em todas as sínteses citadas, 

conforme demonstra na Figura 15. De modo que ao realizar as primeiras filtragens 

para cada uma das concentrações, não obteve diferenças significativas nos 

resultados, além do filtrado continuar sendo uma suspensão e o quantitativo do 

precipitado obtido era baixo, o qual foi descartado pela sua probabilidade de ser 

grafite, como é representado na Figura 16. 

 

  

Figura 15. Suspensão no eletrólito das 
eletrólises salinas. 

 

Figura 16. Quantitativo de sólido retido após 

filtração a vácuo e filtrado como uma suspensão 

A primeira tentativa para retirar o produto em suspensão, foi submeter a 

solução sob aquecimento para evaporar o líquido. Após algum tempo, observou que 

depositou sólido no recipiente, ao qual foi realizada uma nova filtração a vácuo. 

Dessa vez, reteu-se mais precipitado porém este era cristalino (Figura 17), 

caracterizando-o como o sal do eletrólito. Isso pode ser confirmado ao filtrar as 

soluções das diferentes concentrações, e notar que para as mais concentradas, 

reteu-se mais sólido (Figura 18). 

 

 
 

Figura 17. Filtração a vácuo após 

evaporação da solução.  

Figura 18. Precipitado retido nas filtrações da esfoliação 

eletroquímica com solução salina. 
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A outra tentativa de separação foi feita por centrifugação, uma vez que todo o 

sólido desejado permanecia em suspensão e não era retido pelo papel de filtro 

selecionado, o tamanho das suas partículas eram extremamente pequenas. 

Primeiramente, a 4000 rpm (Figura 19) e como não foi eficiente, já que pouco 

material se depositava no tubo de centrífuga, mesmo aumentando o tempo de 

centrifugação, foi feita centrifugação a 14000 rpm com o sobrenadante da primeira 

centrifugação, onde obteve-se pouco precipitado (Figura 20) e boa parte continuou 

em suspensão (Figura 21). 

 

 

Figura 19. (a) Centrifugação do filtrado da síntese SC01M-10V, após 5 min. (b) Centrifugação do 

filtrado da síntese SC05M-10V, após 5 min. (c) Centrifugação do filtrado da síntese SC05M-10V, após 

10 min. (d) Centrifugação do filtrado da síntese SC05M-10V, após 15 min. (e) Centrifugação do 

filtrado da síntese SC1M-10V, após 5 min. 

 

  

Figura 20. Quantidade de sólido retido da 

suspensão obtida nas separações da Figura 15 

após centrifugação a 14000 rpm. 

 

Figura 21. Partículas que permaneceram em 

suspensão após centrifugação a 14000 rpm. Da 

esquerda para a direita: com concentrações de 

0,1M, 0,5M e 1,0M, respectivamente. 

 

 Tendo em vista esses resultados, por não conseguir separar o material do 

eletrólito salino após diversas tentativas de separação, não foi feita nenhum tipo de 

técnica de identificação e caracterização. Já no segundo método, obteve uma 

pequena quantidade de precipitado nos frascos de ependorff, aos quais foram 

ressuspendidos em água para que conseguisse retirar do ependorff e transferir para 

outro recipiente, e, assim, colocar na estufa para evaporar a água e permanecer 
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apenas o material desejado. Isso possibilitou que fossem realizadas as técnicas de 

identificação e caracterização propostas anteriormente. 

 

4.2.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV):  

As imagens de MEV obtidas (Figura 22) não possuem a ampliação necessária 

para fazer uma análise apropriada das partículas do sólido obtido, ainda que possa 

observar a morfologia, o aspecto do produto de grãos aglomerados e a existência de 

partículas muito pequenas que necessitavam melhores imagens para sua 

observação. 

   

Figura 22. Imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) (a) Magnificação de 200x, (b) 

Magnificação de 1600x e (c) Magnificação de 6000x. 

 

4.2.2. Espectroscopia Raman: 

Já analisando o espectro Raman do sólido com o do grafite na Figura 23.a., 

não se percebe grande variação do perfil geral do material de partida para o produto 

(Figura 23.b.), ainda que esteja levemente semelhante ao do GO (Figura 13.b). 

Todavia, é muito provável que não tenha acontecido muitas alterações no grafite de 

partida, uma vez que as intensidades da banda D e banda G possuem intensidades 

com valores próximos nos dois espectros, que ao calcular a razão da banda D em 

relação a banda G, nota-se valores próximos: 

 

Razão D/G (grafite cilíndrico) = 1,001 (Equação 1) 

Razão D/G (Mistura das sínteses SC(01, 05 e 1)M-10V) = 724÷724 = 1,000 (Equação 4) 

 

 

(a) (b) (c) 



34 
 

 

  
Figura 23. Comparativo dos espectros Raman (a) da mistura de sólidos obtidos nas Sínteses 

SC01M-10V, SC05M-10V e SC1M-10V e (b) do seu grafite de partida. 

 

4.3. Síntese do óxido de grafeno em meio ácido:  

Devido à dificuldade de separação, descartou-se o método utilizando o sulfato 

de sódio como eletrólito e passou a usar o ácido sulfúrico com o intuito de que com 

essa alteração houvesse uma maior facilidade na separação dos sólidos obtidos, 

assim como uma melhora nos resultados.  

 

4.3.1. Variação das concentrações em meio ácido: 

Nas sínteses em H2SO4 com concentrações diferentes (0,1M; 0,5M e 1,0M), 

os resultados qualitativos foram bastante parecidos com os adquiridos com as 

sínteses das eletrólises salinas, aos quais poucos sólidos foram retidos pelos papéis 

(a) 

(b) 
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de filtro e uma quantidade significativa continuou em suspensão após filtração a 

vácuo (Figura 24). Estas suspensões foram colocadas na estufa após neutralização, 

na tentativa de evaporar o líquido e obter apenas o sólido desejado. A principal 

diferença entre as primeiras sínteses com essas é o fato de o filtrado não apresentar 

nenhum precipitado salino após alta temperatura, mas assim como na metodologia 

anterior, não conseguiu precipitar o sólido em suspensão, independente da 

concentração escolhida do eletrólito (Figura 25).  

   

          Figura 24. (a) Eletrólise ácida da síntese HC01M-10V com duração de 1 hora. (b) Filtração a 

vácuo da síntese HC01M-10V. (c) Suspensão do filtrado após aquecimento na estufa. 

 

 

Figura 25. Partículas das eletrólises ácidas que permaneceram em suspensão após aquecimento na 

estufa. Da esquerda para a direita: com concentrações de 0,1M, 0,5M e 1,0M, respectivamente. 

 

 Partes dos precipitados foram retidas na filtração a vácuo, aos quais foram 

analisados pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

Espectroscopia Raman. 

 

4.3.1.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV): 

A morfologia e o aspecto dos sólidos obtidos com as sínteses em meio ácido, 

independente das concentrações, são semelhantes entre si. Além de também o ser 

com as amostras oriundas das sínteses com eletrólito salino, conforme Figura 26.  

Assim como no caso anterior, é possível visualizar partículas pequenas nas 

imagens, as quais seriam necessárias ampliá-las mais nas suas análises para 

determinar se eram realmente nanopartículas de óxido de grafeno. 
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Figura 26. Imagens MEV (a) da síntese HC01M-10V com magnificação de 6000x, (b) da síntese 

HC05M-10V com magnificação de 6000x e (c) da síntese HC1M-10V com magnificação de 4000x. 

 

4.3.1.2. Espectroscopia Raman: 

 Diferente do meio salino, as intensidades das bandas D nestas sínteses foram 

levemente maiores que as das bandas G, caracterizando uma desordem um pouco 

maior nas estruturas dos produtos analisados das sínteses HC01M-10V, HC05M-

10V e HC1M-10V (Figura 27.a., b. e c.), o que poderia ser indicativo da obtenção do 

óxido de grafeno. Contudo, o espectro Raman do material de partida nessas 

sínteses possui espectro com a banda D mais intensa que a banda G (Figura 27.d.). 

De forma que ao comparar os espectros resultantes destas sínteses com o do grafite 

cilíndrico (Figura 27) vê-se que são bem similares e que há uma possibilidade 

desses sólidos serem grafite e o óxido de grafeno ter ficado em suspensão no 

filtrado, como mostra no cálculo das razões D/G abaixo: 

 

Razão D/G (grafite cilíndrico) = 1,001     (Equação 1) 

Razão D/G (Síntese HC01M-10V) = 727÷726 = 1,001  (Equação 5) 

Razão D/G (Síntese HC05M-10V) = 732÷731 = 1,001  (Equação 6) 

Razão D/G (Síntese HC1M-10V) = 735÷734 = 1,001   (Equação 7) 

 

 

 

 

(c) (b) (a) 
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Figura 27. Comparativo dos espectros das sínteses em meio ácido com concentrações diferentes (a) 

Espectro Raman da síntese HC01M-10V, (b) Espectro Raman da síntese HC05M-10V, (c) Espectro 

Raman da síntese HC1M-10V e (d) Grafite de partida (cilíndrico). 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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4.3.2. Variação das voltagens em meio ácido com diferentes grafites de 

partida: 

Uma vez que não observou grandes diferenças dos resultados das sínteses 

com variação nas concentrações, determinou-se uma concentração específica para 

padronizar todas as sínteses seguintes que variaram nas voltagens para cada grafite 

usado como reagente. 

 

4.3.2.1. Grafite cilíndrico como material de partida: 

Para o estudo da variação das voltagens foram feitas as sínteses HC1M-10V, 

HC1M-15V, HC1M-p10V e HC1M-7V, com voltagens aplicadas de 10,0V, 15,0V, 

pulsos de +10,0V e -10,0V a cada 5 minutos e de 7,0V, respectivamente, como 

descritos no item 3.2.2. 

Os resultados qualitativos são demonstrados conforme figura 28, onde o 

aspecto do eletrólito após uma hora de duração da eletrólise é bem escuro e 

homogêneo, aos quais são extremamente semelhantes aos das outras sínteses que 

faz uso do mesmo material de partida, o grafite cilíndrico. 

 

    

Figura 28. Sínteses do GO com eletrólito ácido de H2SO4 de 1,0M com grafite cilíndrico como 

eletrodo (a) Síntese HC1M-10V com voltagem aplicada de 10,0V, (b) Síntese HC1M-15V com 

voltagem aplicada de 15,0V, c) Síntese HC1M-p10V com voltagem aplicada em pulsos de +10,0V e -

10,0V a cada 5 minutos e d) Síntese HC1M-7V com voltagem aplicada de 7,0V. 

 

 Após término das eletrólises, foram feitas as filtrações a vácuo. Nessa etapa 

há uma variação dos resultados anteriores que podem ser visualizados na Figura 29. 

A síntese HC1M-10V, como dito anteriormente, mesmo após filtração a vácuo, não 

conseguiu separar todo o sólido produzido, permanecendo parte em suspensão do 

filtrado. Já na síntese HC1M-15V, foi a primeira síntese que todo o sólido foi retido 

(a) (b) (c) (d) 
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pelo papel de filtro e o filtrado possuía uma coloração mais clara e amarelada 

(Figura 30). A síntese HC1M-p10V, parte do precipitado foi retido, entretanto, apesar 

de a princípio aparentar que o sólido não retido ficou em suspensão, após 24 horas, 

este depositou no fundo do béquer. Por último, a síntese HC1M-7V obteve resultado 

muito parecido com a síntese HC1M-10V, após 24 horas não obteve sólido 

decantado, porém após 3 meses percebeu-se que parte da suspensão depositou, 

clareando um pouco a solução. 

 Com isso, percebeu-se que a síntese HC1M-10V, que foi submetida a 10,0V é 

a que obteve suspensão mais estável. 

 

 

 

Figura 29. Filtrados das eletrólises logo após a filtração a vácuo ser feita: (a) da síntese HC1M-15V, 

(b) da síntese HC1M-10V, (c) da síntese HC1M-p10V e (d) da síntese HC1M-7V. Filtrados das 

eletrólises após 3 meses da filtração a vácuo ser feita: (e) da síntese HC1M-15V, (f) da síntese 

HC1M-10V, (g) da síntese HC1M-p10V e (h) da síntese HC1M-7V. 

 

(d) (b) (a) (c) 

(e) 

(f) (h) (g) 
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Figura 30. Filtração a vácuo da síntese HC1M-15V. 

 

a) Microscopia eletrônica de varredura (MEV): 

Comparando as imagens MEV das sínteses HC1M-10V, HC1M-15V, HC1M-

p10V e HC1M-7V foram todas bem similares em questões de aspecto e morfologia 

entre si de grãos aglomerados, mas também apresentaram imagens semelhantes às 

outras análises de MEV feitas anteriormente nas sínteses pela esfoliação 

eletroquímica do grafite cilíndrico. Assim como anteriormente, foi possível verificar a 

existência de partículas pequenas presentes no meio dos aglomerados presentes na 

análise (Figura 31). 

 

  

  

Figura 31. Imagens da Microscopia Eletrônica de varredura (MEV) das sínteses com eletrodos de 

grafite cilíndricos: (a) Síntese HC1M-10V com magnifcação de 4000x, b) Síntese HC1M-15V com 

magnifcação de 4000x, c) Síntese HC1M-p10V com magnifcação de 4000x e (d) Síntese HC1M-7V 

com magnifcação de 10000x. 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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(b) Espectroscopia Raman: 

De acordo com os espectros apresentados na Figura 34, o referente a síntese 

6 é o que mais se assemelha ao espectro esperado de óxido de grafeno, por possuir 

a banda D mais intensa que a banda G, ainda que levemente (Figura 34.a.). Em 

seguida foi o da síntese 8, com as intensidades iguais das duas bandas (Figura 

34.c.), e por último os das sínteses 7 e 9, uma vez que obtiveram intensidades da 

banda D menos intensas que das bandas G, conferindo um maior afastamento do 

espectro desejado para GO (Figura 34.b. e c.), já que demonstraram ter uma banda 

D característica da desordem das estruturas carbonosas menor que da banda G, 

referente as ligações C-C. O cálculo da razão D/G de cada uma das sínteses 

auxiliam a análise das intensidades das bandas. 

 

Razão D/G (grafite cilíndrico) = 1,001     (Equação 1) 

Razão D/G (Síntese HC1M-10V) = 735÷734 = 1,001   (Equação 7) 

Razão D/G (Síntese HC1M-15V) = 739÷740 = 0,999   (Equação 8) 

Razão D/G (Síntese HC1M-p10V) = 722÷722 = 1,000  (Equação 9) 

Razão D/G (Síntese HC1M-7V) = 762÷765 = 0,996   (Equação 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

  
Figura 32. Comparativo dos espectros das sínteses em meio ácido com concentrações diferentes (a) 

Espectro Raman da síntese HC1M-10V, (b) Espectro Raman da síntese HC1M-15V, (c) Espectro 

Raman da síntese HC1M-p10V, (d) Espectro Raman da síntese HC1M-7V e (e) Grafite de partida 

(cilíndrico). 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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4.3.2.2. Grafite em placas como material de partida: 

Assim como foi feito um estudo da variação das voltagens nas sínteses 

utilizando grafite cilíndrico, também foi feito um estudo similar com um material de 

partida diferente, para que pudesse avaliar os diferentes efeitos da alteração das 

voltagens para cada tipo de grafite utilizado como eletrodo. 

Com isso, foram feitas as sínteses HP1M-10V, HP1M-15V, HP1M-p10V e 

HP1M-7V, com voltagens aplicadas de 10,0V, 15,0V, pulsos de +10,0V e -10,0V a 

cada 5 minutos e de 7,0V, respectivamente, como descritos no item 3.2.2. 

Diferente das práticas anteriores, durante a eletrólise as partículas esfoliadas 

do grafite em formato de placa se depositavam no béquer, o que permitia observar a 

presença de duas fases mais distintamente do sólido formado e do eletrólito do 

meio, conforme apresentado na Figura 33. Com isso, ao filtrar a vácuo, todo o sólido 

foi retido pelo papel de filtro nas sínteses feitas com o grafite em placas (Figura 34), 

exceto na síntese 13, a qual foi aplicada 7,0V e não resultou na esfoliação do grafite. 

                                  

  

 

 

 

a) Microscopia eletrônica de varredura (MEV): 

Observou-se que o aspecto e morfologia dos sólidos obtidos nas sínteses a 

partir do grafite em placas são diferentes das sínteses a partir do grafite cilíndrico 

(Figura 35.a, d e g). Nas sínteses em que os materiais de partida foram as placas de 

grafite, o produto resultante possui um formato de folhas agrupadas, enquanto nas 

sínteses anteriores os formatos eram de grãos agrupados. Nessas imagens viu-se 

que não houve grandes diferenças na morfologia do pó adquirido entre as sínteses 

Figura 33. Síntese do GO com 

eletrólito ácido de H2SO4 de 1,0M 

com grafite em placas como eletrodo. 

Figura 34. Filtração a vácuo das 

sínteses que utilizaram grafite em 

placas como eletrodo. 

 



44 
 

10V 

 

 

 

 

 

 

15V 

 

 

 

 

 

p10V 

 

HP1M-10V, HP1M-15V e HP1M-p10V, ainda que as voltagens aplicadas fossem 

diferentes.  

Analisando as imagens com amplitudes de 10000x, confere-se a obtenção de 

nanopartículas de grafeno, já que se consegue averiguar camadas finas e 

transparentes. Nas Figuras 35.c e f viu-se a distinção de camadas de grafeno, as 

quais provavelmente se reagruparam por interações intermoleculares, o que tornou 

difícil a visualização das monocamadas. Já na Figura 35.i., conseguiu-se observar 

claramente uma folha de grafeno, sem estar agrupada a outras.  

   

   

   

2000x 5000x 10000x 

Figura 35. Imagens da Microscopia Eletrônica de varredura (MEV) das sínteses com eletrodos de 

grafite em placas: (a) Síntese HP1M-10V com magnifcação de 2000x, (b) Síntese HP1M-10V com 

magnifcação de 5000x, (c) Síntese HP1M-10V com magnifcação de 10000x, (d) Síntese HP1M-15V 

com magnifcação de 2000x, (e) Síntese HP1M-15V com magnifcação de 5000x, (f) Síntese HP1M-

15V com magnifcação de 10000x, (g) Síntese HP1M-p10V com magnifcação de 2000x, (h) Síntese 

HP1M-p10V com magnifcação de 5000x, (i) Síntese HP1M-p10V com magnifcação de 10000x. 

 

b) Espectroscopia Raman: 

(a) (b) 

(d) 

(c) 

(e) (f) 

(g) (h) (i) 



45 
 

Todos os espectros referentes a cada uma das sínteses apresentados na 

Figura 36 possuíam perfil característico do espectro de óxido de grafeno encontrado 

nos artigos bibliográficos (Figura 13.b.), onde as intensidades da banda referente a 

desordem da estrutura (bandas D) eram maiores que as bandas G. Ao comparar os 

espectros das sínteses HP1M-10V, HP1M-15V e HP1M-p10V com o espectro do 

material de partida deles, o grafite em placas, observou-se que houve uma inversão 

das bandas mais intensas, conforme esperado, já que a estrutura do grafite é mais 

estável e ordenada, então ao esfoliá-lo, a nova estrutura possui uma desordem 

maior, a qual foi notada pelos espectros. As bandas 2D dos sólidos eram menos 

intensas, o que confere a produção de GO nessas sínteses. A partir dos espectros 

foram calculadas as razões D/G dessas sínteses apresentados nas equações 11, 12 

e 13, de forma a auxiliar a comparação das intensidades das bandas D e G ditas 

anteriormente. 

 

Razão D/G (Grafite em placas) = 725÷726 = 0,999   (Equação 2) 

Razão D/G (Síntese HP1M-10V) = 728÷726 = 1,003   (Equação 11) 

Razão D/G (Síntese HP1M-15V) = 732÷729 = 1,004   (Equação 12) 

Razão D/G (Síntese HP1M-p10V) = 726÷725 = 1,001  (Equação 13) 
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Figura 36. Comparativo dos espectros das sínteses HP1M-10V, HP1M-15V e HP1M-p10V (a) 

Espectro Raman da síntese HP1M-10V, (b) Espectro Raman da síntese HP1M-15V, (c) Espectro 

Raman da síntese HP1M-p10V e (d) grafite de partida (em placas). 

 

(d) 

(c) 

(b) 

(a) 
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4.3.2.3. Grafite do lápis carpinteiro como material de partida: 

O último tipo de grafite usado no estudo da variação do parâmetro voltagem 

foi o grafite do lápis carpinteiro da marca CIS, para as sínteses com esse material de 

partida utilizou a mesma metodologia das sínteses do ítem 3.2.2.  

Assim como nos outros experimentos de avaliação da variação da voltagem, 

foram feitas quatro sínteses com o grafite do lápis carpinteiro: a síntese HL1M-10V 

com aplicação de 10,0V, a síntese HL1M-15V com aplicação de 15,0V, a síntese 

HL1M-p10V com aplicação de pulsos de +10,0V e -10,0V a cada 5 minutos e a 

síntese HL1M-7V com aplicação de 7,0V. 

Com o uso do grafite retirados do lápis carpinteiro, observaram-se algumas 

diferenças físicas na esfoliação eletroquímica:  

  

 

 

Figura 37. Início da síntese do 

GO com eletrólito ácido de 

H2SO4 1,0M com grafite de 

lápis carpinteiro. 

Figura 38. Final da síntese do 

GO com eletrólito ácido de 

H2SO4 1,0M com grafite de 

lápis carpinteiro. 

Figura 39. Sólido retido da 

síntese do GO a partir do 

grafite de lápis carpinteiro. 

 

Ao iniciar a eletrólise de todas as sínteses que utilizaram esse tipo de grafite, 

notou-se a formação de espuma na superfície do eletrólito (Figura 37), a qual se 

manteve até o final do procedimento (Figura 38), isso ocorre devido as alterações 

que foram feitas no grafite para aumentar a resistência e aderência a madeira na 

produção do lápis. Além da espuma, também houve formação de partículas sólidas 

como nos experimentos anteriores, formando uma suspensão dessas partículas no 

meio (Figura 38). Retirou essa espuma e filtrou a suspensão, ao qual todo o sólido 

foi retido pelo papel de filtro (Figura 39), como aconteceu com as sínteses HP1M-

10V, HP1M-15V e HP1M-p10V. 
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a) Microscopia eletrônica de varredura (MEV): 

Foi obtido as imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

referentes as sínteses feitas a partir do grafite do lápis carpinteiro com 

magnificações de 2000x e 10000x, na Figura 40. As com menor aumento, 

conseguiu-se observar o aspecto geral do sólido esfoliado e sua morfologia, aos 

quais eram semelhantes entre si, independente das voltagens aplicadas para cada 

procedimento. Todavia, comparando aos produtos oriundos dos outros tipos de 

grafite, este se assemelha um pouco com os originados do grafite em placas e 

diferencia muito do grafite cilíndrico. 

É possível visualizar nas Figuras 40.g e h. a transparência que o sólido 

possui, conferindo a formação de grafeno, por ser uma partícula muito fina. Em 

contrapartida, na Figura 40.e., a partícula é opaca, o que é um indicativo de que não 

houve a formação do produto desejado. 

 

10V 15V p10V 7V 

    

    

 

Figura 40. Imagens da Microscopia Eletrônica de varredura (MEV) das sínteses com eletrodos de 

grafite em placas: (a) Síntese HL1M-10V com magnifcação de 2000x, (b) Síntese HL1M-15V com 

magnifcação de 2000x, (c) Síntese HL1M-p10V com magnifcação de 2000x, (d) Síntese HL1M-7V 

com magnifcação de 2000x, (e) Síntese HL1M-10V com magnifcação de 10000x, (f) Síntese HL1M-

15V com magnifcação de 10000x, (g) Síntese HL1M-p10V com magnifcação de 10000x e (h) Síntese 

HL1M-7V com magnifcação de 10000x. 

  

 

(a) (c) (b) (d) 

(e) (f) (h) (g) 
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b) Espectroscopia Raman: 

Na Figura 41 está representado os espectros Raman referentes as sínteses 

que utilizaram o lápis carpinteiro como material de partida (Sínteses HL1M-10V, 

HL1M-15V, HL1M-p10V e HL1M-7V), assim como a comparação desses espectros 

com o grafite matriz. Observou que os espectros das sínteses HL1M-10V, HL1M-

15V e HL1M-p10V possuíam mesmo perfil do espectro de óxido de grafeno 

representado na Figura 13.b., exceto pelo espectro da síntese HL1M-7V. 

As intensidades das bandas D nas sínteses HL1M-10V, HL1M-15V e HL1M-

p10V foram maiores que as intensidades das bandas G, conferindo um grau de 

desordem maior na estrutura do sólido obtido. Enquanto que na síntese HL1M-7V, a 

intensidade da banda D foi menor que da banda G, e isso se deve ao valor da 

voltagem aplicada de 7,0V, a qual não foi suficiente para esfoliar o grafite e obter 

óxido de grafeno, de forma que o sólido obtido era o próprio grafite. Isso pode ser 

conferido com os valores das razões D/G das sínteses: 

 

Razão D/G (Grafite do lápis carpinteiro) = 730÷732 = 0,997  (Equação 3) 

Razão D/G (Síntese HL1M-10V) = 787÷784 = 1,004   (Equação 14) 

Razão D/G (Síntese HL1M-15V) = 727÷726 = 1,001   (Equação 15) 

Razão D/G (Síntese HL1M-p10V) = 784÷769 = 1,020   (Equação 16) 

Razão D/G (Síntese HL1M-7V) = 751÷761 = 0,987   (Equação 17) 

 

 Todavia, deve-se levar em consideração que foram feitas reprodutibilidades 

para todos os espectros Raman apresentados nesse trabalho, e apenas na última 

metodologia, utilizando lápis carpinteiro, que não houve resultados semelhantes 

para uma mesma amostra, onde nem todos os espectros Raman possuíam os 

mesmos resultados da Figura 41. Nos espectros que não foram apresentados nesse 

trabalho, as intensidades da banda D eram menores que da banda G. De forma que 

isso é um indicativo de instabilidade na formação do produto desejado pelo método 

utilizando grafite de lápis carpinteiro. 
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Figura 41. Comparativo dos espectros das sínteses a partir do grafite do lápis carpinteiro (a) 

Espectro Raman da síntese HL1M-10V, (b) Espectro Raman da síntese HL1M-15V, (c) Espectro 

Raman da síntese HL1M-p10V, (d) Espectro Raman da síntese HL1M-7V e (e) Espectro do grafite 

de partida (lápis carpinteiro). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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4.4. Discussão geral: 

Para uma melhor análise e comparação dos dados, a Tabela 3 compara as 

razões D/G dos espectros Raman, assim como a obtenção do óxido de grafeno das 

sínteses a partir do grafite cilíndrico. 

 

Tabela 3. Comparativo das sínteses com a utilização de grafite cilíndrico.  

  
Material 

de 
partida  

Na2SO4 

0,1; 0,5 e 
1,0M (10V) 

H2SO4 
0,1M 
(10V) 

H2SO4 
0,5M 
(10V) 

H2SO4 
1,0M 
(10V) 

H2SO4 
1,0M 
(15V) 

H2SO4 
1,0M 

(+/-10V) 

H2SO4 
1,0M 
(7V) 

Razão 
D/G 

1,001 1,000 1,001 1,001 1,001 0,999 1,000 0,996 

 Maiores  
partículas  

--- 276 µm 706 µm 705 µm 1375 µm 694 µm 677 µm 677 µm 

Menores 
partículas 

--- 10 µm 8 µm 10 µm 8 µm 8 µm 4 µm 8 µm 

Obtenção 
do GO 

--- Não Não Não Não Não Não Não 

 

A Tabela 4 compara as razões D/G dos espectros Raman, tamanho das 

partículas e a obtenção do óxido de grafeno das sínteses a partir do grafite em 

placas. 

 

Tabela 4. Comparativo das sínteses com a utilização de grafite em placas.  

  
Material de 

partida 

H2SO4 
1,0M 
(10V) 

H2SO4 
1,0M 
(15V) 

H2SO4 
1,0M 

(+/-10V) 

H2SO4 
1,0M 
(7V) 

Razão D/G 0,999 1,003 1,004 1,001 --- 

 Maiores  
partículas  

--- 61 µm 53 µm 77 µm --- 

Menores 
partículas 

--- 4 µm 3 µm 7 µm --- 

Obtenção 
do GO 

--- Sim Sim Sim --- 

 

 

Enquanto que a Tabela 5 compara as razões D/G dos espectros Raman, e a 

obtenção do óxido de grafeno das sínteses a partir do grafite do lápis carpinteiro. 
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Tabela 5. Comparativo das sínteses com a utilização de grafite do lápis carpinteiro. 

  
Material de 

partida 

H2SO4 
1,0M 
(10V) 

H2SO4 
1,0M 
(15V) 

H2SO4 
1,0M 

(+/-10V) 

H2SO4 
1,0M 
(7V) 

Razão D/G 0,997 1,004 1,001 1,020 0,987 

 Maiores  
partículas  

--- 66 µm 71 µm 55 µm 69 µm 

Menores 
partículas 

--- 7 µm 5 µm 6 µm 3 µm 

Obtenção 
do GO 

--- Sim Sim Sim Sim 

 

 Ao comparar os dados das três tabelas com a diferença do material de 

partida, observou que ao utilizar o grafite cilíndrico na esfoliação eletroquímica não 

ocorre grande variação na estrutura do grafite, já que todas as razões D/G 

referentes à Tabela 3, inclusive a do grafite de partida, ficaram em torno de 1,000. 

Além do fato que possui partículas bem maiores que as dos outros métodos de 

síntese. Já ao utilizar o grafite em placas, notou que houve uma leve alteração da 

estrutura, uma vez que em todos os casos a intensidade da banda D aumenta em 

relação à mesma banda do grafite (Tabela 4) e as partículas obtidas não alcançam 

valores tão elevados quanto as do grafite cilíndrico. Por outro lado, as sínteses feitas 

a partir do grafite do lápis carpinteiro foram as que mais desordenaram sua estrutura 

de acordo com as razões D/G na Tabela 5, principalmente na síntese 16, onde 

foram aplicados pulsos de +10,0V e -10,0V a cada 5 minutos, em compensação, foi 

obteve o pior resultado com a síntese HL1M-7V em relação ao espectro Raman, 

mas os resultados em relação ao MEV são satisfatórios e equiparáveis aos da 

Tabela 2. 
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5. CONCLUSÃO: 

Analisando os resultados obtidos das sínteses realizadas, observou-se que o 

melhor eletrólito a ser utilizado foi o ácido sulfúrico, uma vez que não houve 

problemas de separação e purificação do mesmo com o produto obtido, o que agiliza 

a realização das técnicas de identificação e caracterização do material. Outro 

parâmetro analisado foram as diferentes concentrações dos eletrólitos, ao qual não 

apresentou alteração nas eficiências dos resultados partindo do grafite cilíndrico. 

Além disso, foram avaliadas as voltagens aplicadas em outra variável: o tipo de 

grafite. Para cada material de partida, a diferença de potencial aplicada levou a 

resultados distintos, como foram apresentados ao longo desse trabalho. O grafite 

cilíndrico apresentou uma variação da quantidade de material sólido retido pela 

filtração, o grafite em placas ao ser submetido a uma voltagem de 7,0V não produziu 

partículas sólidas; e por último o lápis carpinteiro que devido a sua composição 

resultou, além do resíduo sólido, espuma na superfície, além de não obter resultado 

satisfatório em 7,0V (síntese HL1M-7V) quanto ao espectro Raman, já que a 

intensidade da banda D foi menor do que a desejada, mas obteve uma imagem de 

MEV com uma partícula bem transparente e fina. 

Com isso e o auxílio das imagens da microscopia eletrônica de varredura e 

dos espectros Raman, viu-se que os sólidos analisados das sínteses oriundas do 

grafite cilíndrico são os menos promissores, pois ainda que seja possível a 

visualização de partículas menores que as magnificações da técnica MEV pode 

detectar, seus espectros Raman são muito semelhantes ao espectro do grafite de 

partida, verificado pelas razões D/G calculadas.  

As partículas analisadas das sínteses que foram feitas a partir do lápis 

carpinteiro necessitam de uma análise mais detalhada, uma vez que é possível 

visualizar que possuem partículas próximas a 5µ, porém seus espectros Raman 

divergem das imagens MEV, de forma que é provável que haja uma mistura de 

grafite com grafeno.  

Já nas sínteses feitas a partir do grafite em placas obtiveram os resultados 

mais favoráveis, uma vez que é possível ver que possuem partículas menores e 

apresentam folhas de grafeno. Os espectros Raman dessas sínteses apresentaram 

intensidades das bandas D mais intensas que a do espectro do grafite em placas, 

onde todas as razões D/G são maiores que 1,0, ainda que variem apenas nas casas 

decimais. 
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6. TRABALHO FUTURO: 

Portanto, como foi visto nesse trabalho, uma das principais variáveis para as 

sínteses de óxido de grafeno pelo método da esfoliação eletroquímica do grafite é o 

material de partida. De forma que futuramente é preciso obter imagens da 

microscopia eletrônica de varredura dos grafites de partida para que possa avaliar a 

morfologia e aspecto deles e se são comparativamente semelhantes aos seus 

respectivos produtos, assim como obter imagens com maiores magnificações e com 

produtos diluídos, para que dificulte as interações entre as camadas e facilite a 

visualização de uma folha de óxido de grafeno, já que há uma grande possibilidade 

dos sólidos analisados serem grafite e o produto desejado ter ficado na suspensão 

dos filtrados na forma líquida.  

Além da aplicação do óxido de grafeno e do grafeno produzidos na criação de 

supercapacitores. 
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