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Introdução 

A produção do grafite oxidado vem sendo estudada 
desde 18591. Desde então vários trabalhos2-3 se 
dedicaram à oxidação do grafite para a obtenção de 
grafenos oxidados (GO) de poucas camadas. Para 
melhorar a dispersão do GO na matriz polimérica e 
assim obter compósitos de alto desempenho, uma 
estratégia que tem obtido sucesso é a inserção de 
funcionalizações na estrutura do GO. A análise 
térmica dinâmico-mecânica (DMA) é uma boa 
alternativa para avaliar o desempenho de 
compósitos de GO em sistemas epóxi diglicidil éter 
de bisfenol A (DGEBA) curados com 
trietilenotetramina (TETA), pois permite a 
investigação das propriedades dos materiais em 
condições complexas. Neste trabalho foram 
preparadas amostras de GO e grafeno reduzido 
(RGO) e estas foram modificadas quimicamente. 
Todas as amostras foram caracterizadas por análise 
termogravimétrica (TG), microscopia de força 
atômica (AFM) e espectroscopia fotoeletrônica de 
raios–X (XPS). Compósitos epóxi/grafenos foram 
preparados e caracterizados por imagens de 
microscopia ótica e por DMA em vários modos de 
medida. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente o grafite foi oxidado conforme descrito 
na literatura4 e em seguida este esfoliado em 
ultrassom de banho para obtenção de GO. O GO foi 
tratado com hidrazina para se obter o RGO. GO e 
RGO foram modificadas por grupos 4,4'-
metilenobis(fenil-isocianato)5 (MDI) obtendo-se GO-
MDI e RGO-MDI. As curvas TG das amostras 
estudadas mostraram perdas de massa entre 120 – 
400 °C indicando que o GO possui 42% de grupos 
funcionais oxigenados enquanto o RGO possui 9%. 
Espectros de XPS na região de ligação de N 1s 
mostraram que houve a formação de ligações 
covalentes entre o MDI e o grafeno, com um sinal 
em em 399 eV referente à energia de ligação do 
grupo (-NH-COO). Micrografias de AFM mostram 
que a espessura das folhas de todos os grafenos 
preparados corresponde a poucos nanômetros. 
Foram produzidos compósitos com 0,50% em 
massa de grafeno (GO, RGO, GO-MDI e RGO-MDI) 

com resina epóxi constituída de DGEBA e TETA em 
phr 14. As amostras foram curadas a 120°C e suas 
temperaturas de transição vítrea (Tg) avaliadas na 
DMA, usando o pico da curva Tan delta em função 
da temperatura, Tabela 1.  
 
Tabela 1. Resultados para a Tg de compósitos de 
DGEBA-TETA com grafenos obtidos por DMA. 

Sistemas Tg (°C) 
Epóxi puro 156,5 

DGEBA-TETA GO 0,50% 153,1 
DGEBA-TETA GO-MDI 0,50% 164,0 

DGEBA-TETA RGO 0,50% 161,2 
DGEBA-TETA GO-MDI 0,50% 164,0 

 
Foi conduzido um experimento de relaxação sob 
tensão para todos os compósitos. Com as “master 
curves” de relaxação avaliou-se como o módulo se 
comporta após a adição de grafenos e este efeito foi 
comparado ao epóxi puro. Os compósitos possuem 
“master curves” de relaxação com uma faixa de 
modulo, anterior à Tg, maior que a do epóxi puro. 

Conclusões 

O método de oxidação de grafite seguido de 
esfoliação foi eficiente para a produção de grafenos 
com poucas camadas. Análises de XPS indicam 
que a funcionalização do GO e RGO com MDI 
foram obtidas com êxito. 
A funcionalização dos grafenos preparados 

proporcionou um aumento da temperatura de 
transição vítrea de até 7,5 °C. Os compósitos 
apresentam resistência mecânica estável por 
tempos mais prolongados quando sua relaxação 
sob tensão é monitorada. 
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