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Resumo: O advento da nanotecnologia e a descoberta do grafeno, um dos alótropos do 

carbono, tem permitido grandes avanços na área de nanomateriais. Este material pode 

ser empregado como nanocarga em matrizes poliméricas e formar uma rede hexagonal 

bidimensional com propriedades térmicas, elétricas e mecânicas excepcionais. 

Entretanto, os métodos de obtenção são difíceis e também utilizam agentes oxidantes 

fortes que podem comprometer as propriedades físicas do nanomaterial. O presente 

estudo visa avaliar um método físico para obtenção do grafeno, através da delaminação 

do grafite natural, utilizando-se um polímero termoplástico adesivo em mini-extrusora, 

seguido de calcinação. De acordo com os resultados obtidos por difratometria de raios-X 

(DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), observou-se a obtenção de folhas 

de grafite com maior espaçamento basal quando comparado aos flakes de grafite 

original.  
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Abstract: The advent of nanotechnology and the discovery of graphene, one of carbon 

allotropes, has made great advaces in nanomaterials. This material can be used as nano 

load in polymer matrices and form a two-dimensional hexagonal lattice with exceptional 

thermal, electrical and mechanical properties. However, the methods of production are 

difficult and also use strong oxidizing agents, which can compromise physical properties 

of the nanomaterial. The aim of the present study was to evaluate a physical method to 

obtain graphene, through the delamination of natural graphite, using a mini-extruder 

adhesive thermoplastic polymer, followed by calcination. According to the results 

obtained by X-ray diffractometry (DRX) and scanning electron microscopy (MEV), it was 

observed the obtaining of graphite sheets with greater basal spacing when compared to 

the flakes graphite original. 
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1. Introdução 
 

O grafeno é um dos nanomateriais mais pesquisados e aplicados como nanocarga em 

diversos segmentos tecnológicos. Possui excelentes propriedades elétricas e térmicas, alto 
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módulo elástico e dureza, sendo classificado como um material extremamente 

resistente[1]. Por reunir todas essas propriedades, grafeno é considerado o material do 

futuro[2]. Contudo, os métodos para sua obtenção a partir das placas de grafite são longos 

e poluentes. Um dos métodos mais utilizados para esfoliação do grafite é o tratamento 

químico, o qual utiliza soluções de ácidos concentrados e agentes oxidantes fortes. 

Entretanto, o grafeno produzido pode apresentar comprometimento em suas 

propriedades, além da grande quantidade de subprodutos que são gerados durante sua 

obtenção. Outro processo é a micro-esfoliação mecânica, que baseia-se na utilização de 

uma fita adesiva que remove camada por camada, porém é pouco eficaz e de baixo 

rendimento[3]. Na Figura 1 é possível visualizar a estrutura do Grafite em folhas de 

Grafeno. 

 

 
Figura 1. Ilustração do processo de delaminação das folhas de Grafeno a partir dos 

conjuntos empilhados que formam o Grafite[4]. 

O objetivo do presente estudo é avaliar a obtenção do grafeno a partir dos flakes de 

grafite por método físico baseado na força de cisalhamento, utilizando-se como 

equipamento mini extrusora de bancada dupla-rosca contra rotacional.  

2. Parte experimental 
 

Em uma mini extrusora dupla rosca (Minilab compouder, Haake) grafite natural 

(graflakes 99550, Nacional de Grafite Ltda.) foi processado com poli[(etileno)-co-

(acetato de vinila)], cujo teor de acetato de vinila corresponde a 28% em massa (EVA-

28), obtendo-se a mistura (grafite:EVA-28). As amostras foram processadas a 160 °C e o 

percentual em massa grafite:EVA-28 foi de 10% (m/m). Variou-se os seguintes 

parâmetros de processamento: rotação do parafuso (20 e 100 rpm) e o tempo (20 e 60 

min). Metade das amostras obtidas foram calcinadas em uma mufla a 500 °C por 15 min. 

e a outra metade a 900 °C por 2 min. a fim de decompor o polímero e obter somente o 

grafite expandido ou delaminado. As amostras foram caracterizadas por difratometria de 

raios X (DRX), Rigaku, modelo Miniflex, potencial de 30Kv, corrente elétrica de 15mA, 

Cukα de λ= 1,5418 e velocidade do goniômetro de 0,05º/min) e por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV, JEOL JSM, modelo 5610LV). 

A partir dos difratogramas de DRX foi calculado a distância cristalográfica (d002) pela 

Lei de Bragg (Equação I) e determinado o tamanho do cristalito (τ) pela Lei de Scherrer 

(Equação II). 

Equação I: d= n λ/2 sen θ 
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Equação II:  τ = K λ/β cos θ 

 

Onde, d= distância interplanar (Å), n= número natural, 𝝀= comprimento de onda da 

radiação do Cu (1,54 Å), θ= ângulo de difração (°); β= largura a meia altura do pico de 

difração e K= constante de proporcionalidade das partículas (0,9) [5].  

O número de lâminas (N) foi calculado através da divisão do tamanho do cristalito pelo 

espaçamento entre as lâminas (d)[6]. 

3. Resultados e discussões 
 

A Tabela I apresenta os resultados de DRX das amostras processadas e calcinadas em 

diferentes condições. Onde o termo antes de “°”, ”T” e “R” correspondem 

respectivamente a temperatura do processamento (°C), o tempo do processo (minutos) e a 

rotação dos parafusos (RPM). 

 

Tabela 1. Resultados de DRX das amostras processadas em mini extrusora e calcinadas 

sob diferentes condições. Sendo: N= número de lâminas e τ = tamanho do cristalito.  

Amostra 
Calcinação a 500°C/ 15 minutos Calcinação a 900°C/ 2 minutos 

2θ (°) d(002)(nm) (nm) N 2θ (°) d(002)(nm) (nm) N 

EVG-

160°20T20R 
26,39 0,3373 10,875 32 26,32 0,3386 14,828 44 

EVG-

160°20T100R 
26,60 0,3351 13,611 40 26,41 0,3375 14,831 44 

EVG-

160°60T20R 
26,41 0,3375 10,889 32 26,37 0,3380 12,563 37 

EVG-

160°60T100R 
26,25 0,3391 13,590 40 26,35 0,3378 12,548 37 

 

O grafite original possui 2θ=26,70°, d (002)= 0,33387, (nm)= 30,5000 e N= entre 90 

laminas[6]. Pode ser observado que as amostras obtidas apresentaram pico de difração 

deslocado para menores ângulos, indicando que houve expansão das lâminas presentes na 

estrutura do grafite. Porém, esse aumento foi discreto em relação ao que é observado 

quando ocorre esfoliação de sua estrutura para obtenção das lâminas de grafeno pelo 

processo de oxidação (2θ= 9,97°) [7]. Foi observado que a amostra que sofreu maior 

deslocamento de seu ângulo de difração foi processada no tempo de 60 min. e a 100 rpm 

(EVG-160°60T100R ), seguida da calcinação a 500 °C. Contudo, para as demais 

amostras, houve o aumento da distância interlamelar com a calcinação em maior 

temperatura e menor tempo (900 °C2 min.)  

De acordo com as micrografias apresentadas na Figura II foi possível observar que 

houve aumento da distância interlamelar entre as folhas do grafite processado com EVA-
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28 e posteriormente calcinada (500°C/15 min.) em comparação com os flakes de grafite 

original. Tal resultado corrobora os dados apresentados na análise de DRX.  

 

 
 

Figura 2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): (a) grafite original com aumento 

de 9200x; (b) grafite original com aumento de 37000x; (c) Amostra EVG-160°20T20R 

(extrusada a 160°C, 20 min. e 20 rpm) calcinada a 500°C/15 minutos com aumento de 

35000x. 
 

 

 

 

4. Conclusão 
 

O processo de delaminação dos flakes de grafite a partir do processo de extrusão 

seguido da calcinação das amostras com polímero termoplástico mostraram-se 

promissores. Através das caracterizações por DRX e MEV foi possível observar o 

aumento da distância interlamelar entre as folhas do grafite obtido através de método 

físico, simples, sem agentes oxidantes fortes nem ácidos concentrados e podendo ser 

aplicado em escala Industrial.  
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