
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Uso de Parâmetros de Solubilidade para a Obtenção de Grafenos a partir 

da Esfoliação Química de Grafite Natural em Solventes Orgânicos  

Jefferson P. Nascimento (PG)
1*

, Flávia G. Pacheco(PG)
1
, Geraldo M. Trindade (PQ)

2
, Fernanda Vieira 

(PQ)
2
, Adelina P. Santos (PQ)

1
, Clascídia A. Furtado (PQ)

1
  

*nascimentopatricio@yahoo.com.br 
1
 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

2 
Nacional de Grafite Ltda – Itapecerica – Minas Gerais - Brasil 

Palavras Chave: grafeno, esfoliação, parâmetros de solubilidade de Hansen, solventes orgânicos. 

Introdução 

O grafeno é um material bidimensional (2D) com 

espessura monoatômica, formado por átomos de 

carbono com hibridização sp
2
. Ele é a base das 

estruturas grafíticas, como os fulerenos, os 

nanotubos de carbono e o grafite, possuindo 

excepcionais propriedades eletrônicas, térmicas, 

mecânicas e ópticas
[1]

. Entre os métodos de 

obtenção do grafeno, a esfoliação química do 

grafite em fase líquida é altamente promissora, pois 

pode ser escalonada, possibilitando a produção de 

grandes volumes. Além disso, apresenta alta 

versatilidade em termos de funcionalização química 

do grafeno e produção de filmes finos para a 

confecção de compósitos e de eletrodos 

transparentes e condutores
[2]

. 

Desde que as singulares propriedades mecânicas 

e condutoras das nanoestruturas de carbono estão 

associadas a espécies individuais isoladas, a 

dispersão e estabilização de grafenos em diferentes 

líquidos são de extrema importância em estudos 

fundamentais e aplicados. Para tal, o potencial 

atrativo entre as folhas no grafite deve ser 

balanceado por um potencial repulsivo. Assim, o 

custo energético das interações grafeno-solvente, 

que depende fortemente do material de partida e 

das propriedades dielétricas do meio, precisa ser 

entendido. 

Teorias de solubilidade têm sido recentemente 

aplicadas a nanoestruturas de carbono. Neste 

estudo, usamos os parâmetros de solubilidade de 

Hansen e de Flory-Huggins para a proposição de 

solventes e misturas capazes de esfoliar o grafite 

natural da empresa Nacional de Grafite Ltda. em 

fase líquida.   

Resultados e Discussão 

   Grafite natural (na forma de flocos) com tamanho 
médio de partícula de 580 μm foi esfoliado em 6 
misturas de solventes orgânicos através de 
sonificação e centrifugação. As misturas de 
solventes foram selecionadas com base nos 
resultados de um algoritmo baseado nos 
parâmetros de solubilidade de Hansen para a 
determinação de soluções otimizadas para 

dispersar o grafeno em termos de concentração e 
qualidade estrutural e em dados da literatura. 
  As dispersões obtidas (Figura1a) foram 
caracterizadas através de espectroscopia Raman e 
no UV-Vis, microscopia eletrônica de transmissão 
(MET) e espalhamento dinâmico de luz (DLS). Com 
os resultados, verificou-se uma faixa de 
concentração do nanomaterial disperso de 0,53 
µg/mL a 97,75 µg/mL e de tamanho médio de 0,97 
nm a 733,5 nm; conforme resultados de DLS e MET 
(Figura 1b). A razão ID/IG dos espectros Raman dos 
filmes produzidos das dispersões de grafeno, 
variaram de 0,27 a 0,65, indicando a alta qualidade 
estrutural do grafeno obtido. 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  Dispersões de grafeno nas misturas de 
solventes (a); imagens MET para dispersão 2 (b) e 
dispersão 4 (c). 

Conclusões 

Dispersões de grafenos de poucas camadas com 

boa qualidade estrutural foram obtidas em misturas 

de solventes apontadas como promissoras segundo 

os parâmetros de solubilidade de Hansen. Tal 

resultado indica que a estratégia de misturas de 

solventes orgânicos para a obtenção de grafeno de 

poucas camadas pode aprimorar os resultados do 

método de esfoliação em fase líquida do grafite 

natural. 
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