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Introdução 

O controle do tamanho, forma e distribuição das 
nanopartículas (NPs) pode determinar as 
propriedades de materiais nanoestruturados, como 
em nanocompósitos. Materiais de grafeno (RGO) e 
óxido de grafeno (GO), conhecidos por suas 
características elétricas, óticas, mecânicas, térmicas 
e estruturais distintas, possuem grupos oxigenados 
que permitem a sua funcionalização e os tornam 
passivantes promissores de NPs. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivos: (i) funcionalizar GO 
com grupos tióis nos sítios de carboxilato; (ii) variar 
o grau de funcionalização; (iii) obter nanocompósitos 
de RGO funcionalizado com NPs de prata (Ag) e (iv) 
caracterizar todas as amostras com  espectroscopia 
Raman, infravermelho (IV), difração de raios X 
(DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET) 
e análise termogravimétrica (TGA). 

Resultados e Discussão 

GO (obtido pelo método de Hummers modificado
1
) 

foi tiolado pela reação com cisteamina (CA), 

formando GOSH e GOSHSH (maior tiolação). Os 

nanocompósitos (RGOSHAg e RGOSHSHAg) 

foram obtidos pela redução concomitante dos 

precursores tiolados/Ag
+
 com NaBH4. Análises de 

Raman mostram perfis típicos de materiais 

derivados de RGO, com as bandas características 

D, G, D’ e G’ e aumento da razão ID/IG GOSH> GO e 

RGOSHAg> RGOSH, confirmando o aumento de 

defeitos no material
1
. Espectros de IV confirmam a 

modificação química do GO com as bandas de N-H, 

S-H,
 
C=O e

 
C-N. Medidas de DRX evidenciam uma 

nova organização estrutural do material após 

tiolação, e para os nanocompósitos confirmam a 

formação de NPs-Ag. Análises de TGA mostram 

perdas de massa esperadas, referentes aos grupos 

oxigenados, grupos tióis e à pirólise do carbono
2
, e 

ainda percentuais de resíduo, confirmando a 

presença de Ag. Imagens de MET mostram 

aglomerações de NPs para RGOSHAg, enquanto 

que a amostra mais funcionalizada (RGOSHSHAg) 

possui distribuição mais homogênea. O mecanismo 

proposto para o crescimento de NPs-Ag sob o RGO 

modificado está ilustrado na Figura 1. Os 

histogramas obtidos indicam uma distribuição de 

NPs de 2-111 e 2-15 nm para RGOSHAg e 

RGOSHSHAg, respectivamente, evidenciando a 

correlação entre o controle do tamanho das NPs 

com o o grau de funcionalização do precursor.  

 
Figura 1. Representação esquemática proposta do  
crescimento de NPs-Ag sob o RGO tiolado. 

Conclusões 

Este trabalho apresenta uma abordagem inovadora 

para a funcionalização do RGO com grupos tióis, 

promissores precursores de nanocompósitos. Foi 

observado que com o maior grau de funcionalização 

de GO, obtêm-se nanocompósitos com NPs-Ag 

menores e distribuição mais homogênea, indicando 

as características de controle de tamanho, 

importante na projeção de novos nanomateriais. 
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