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(57) Resumo: PROCESSO QUíMICO DE
OXIDAÇÃO DO GRAFITE PARA OBTENÇÃO
DE ÓXIDO DE GRAFITE ÓXIDO DE GRAFENO
E GRAFENO USO DO SISTEMA FENTON
COMO OXIDANTE. Grafite foi oxidado pelo
sistema Fenton (uma mistura de Fe2 eH202)
para produzir óxido de grafite. Este sistema é
ambientalmente mais favorável que os sistemas
convencionais existentes, devido a reação de
Fenton ocorrer à temperatura ambiente e
pressão atmosférica, como também por não
haver liberação de gases durante o processo de
oxidação do grafite. Uma vez formado o óxido de
grafite por este método verde, a esfoliação do
mesmo em ultrassom de banho leva á formação
de óxido de grafeno que pode posteriormente
ser reduzido através de um agente redutor, para
então formar o grafeno, um material que tem
ampla aplicação em nanoeletrônica, sensores,
supercapacitores e catálise. O método de
oxidação de grafite descrito aqui pode ser
aplicado em qualquer processo químico de
produção de óxido de grafite, óxido de grafeno
ou grafeno.
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PROCESSO QUÍMICO DE OXIDAÇÃO DO GRAFITE PARA OBTENÇÃO DE 

ÓXIDO DE GRAFITE, ÓXIDO DE GRAFENO E GRAFENO: USO DO 

SISTEMA FENTON COMO OXIDANTE 

A matéria desta invenção refere-se ao desenvolvimento de um processo 

5 químico baseado na oxidação do grafite pelo sistema Fenton (uma mistura de 

cátions Fe2
+ e H202) ou do tipo-Fenton (uma mistura de Cu2

+, Co2
+, Mn2

+, Fe3
+, 

Ni2+ ou Zn2
+ e H20 2), seguido de esfoliação por sonicação, para obtenção de 

óxido de grafeno, e posterior redução química do óxido de grafeno com um 

agente redutor, i.e. ácido ascórbico, ácido cítrico, hidrogênio gasoso, hidrazina, 

10 borohidreto de sódio, hidroquinona, redução térmica ou eletroquímica, tendo 

por escopo a produção de grafeno. Este método tem real aplicabilidade em 

qualquer processo químico que envolva a produção de óxido de grafite, óxido 

de grafeno e grafeno. 

Grafeno é o nome dado a um nanomaterial bidimensional formado por 

15 camadas individuais de carbono sp2. Desde sua descoberta em 2004 

(NOVOSELOV, K.S.; GEIM, A.K.; MOROZOV, S.V.; JIANG, 0.; ZHANG, Y.; 

OUBONOS, S. V.; GRIGORIEVA, I.V.; FIRSOV, A.A. Electric field effect in 

atomically thin carbon films. Science, v. 306, p. 666-669, 2004), o grafeno tem 

recebido atenção especial devido às suas propriedades como área superficial 

20 extremamente grande (-2630 m2 g-1
) (ZHU, Y.; MURALI, S.; CAl, W.; LI, X.; 

SUK, J.W.; POTTS, J.R.; RUOFF, R.S. Graphene and Graphene Oxide: 

Synthesis, Properties, and Applications Advanced Materiais , v. 22, p. 

3906-3924,201 0), alta mobilidade intrínseca (-200.000 cm2 v-1 s- 1
) 

(MOROZOV, S.V.; NOVOSELOV, K.S.; KATSNELSON, M.l.; SCHEOIN, F.; 

25 ELIAS, O. C.; JASZCZAK, J.A.; GEIM, A.K. Giant lntrinsic Carrier Mobilities in 

Graphene and lts Bilayer. Physical Review Letters, v. 100, p. 016602-016605, 

2008), alto módulo de Young (-1 TPa) (LEE, C.; WEI, X. 0.; KYSAR, J.W.; 

HONE, J. Measurement of the Elastic Properties and lntrinsic Strength of 

Monolayer Graphene. Science, v. 321, p. 385-388, 2008), alta condutividade 

30 térmica (-5.000 wm-1 K-1
) (BALANDIN, A.A.; GHOSH, S.; BAO, W.Z.; CALIZO, 

1.; TEWELDEBRHAN, 0.; MIAO, F.; LAU, C.N. Superior Thermal Conductivity of 
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Single-Layer Graphene. Nano Letters, v. 8, p. 902-907,2008) e alta 

transmitânr.ia óptir.a (-97,7°1')) (L!, X; ZHU, Y; CA!, VV; BORYS!AK, M.; HAN, 

B.; CHEN, D.; PINER, R D.; COLOMBO, L.; RUOFF, R S. Transfer of Large

Area Graphene Films for High-Performance Transparent Conductive 

5 Electrodes. Nano Letters, v. 9, p. 4359-4363, 2009). 

O grafeno é um material muito promissor para uso em diversas 

aplicações tecnológicas em nanoeletrônica (AVOURIS, P.; CHEN, Z.; 

PEREBEINOS, V. Carbon-based electronics. Nature Nanotechnology, v. 2, p. 

605-615, 2007), sensores (SCHEDIN, F.; GEIM, AK.; MOROZOV, S. V.; HILL, 

10 E.M.; BLAKE, P.; KATSNELSON, M.L; NOVOSELOV, K.S. Detection of 

individual gas molecules adsorbed on graphene. Nature Materiais, v. 6, p. 

652-655, 2007), nanocompósitos (STANKOVICH, S.; DIKIN, D.A; DOMMETT, 

G.H.B.; KOHLHAAS, K.M.; ZIMNEY, E.J.; STACH, E.A; PINEN, R.D.; 

NGUYEN, S.T.; RUOFF, RS. Graphene-based composite materiais. Nature, v. 

15 442, p. 282-286, 2006), baterias (TAKAMURA, T.; ENDO, K.; FU, L; WU, Y. 

P.; LEE, K.J.; MATSUMOTO, T. ldentification of nano-sized holes by TEM in the 

graphene layer of graphite and the high rate discharge capability of Li-íon 

battery anodes Eletrochimica Acta, v. 53, p. 1055-1061, 2007), 

supercapacitores (LIU, C.; YU, Z.; NEFF, D.; ZHAMU, A; JANG, B.Z. 

20 Graphene-Based Supercapacitor with an Ultrahigh Energy Density. Nano 

Letters, v. 10, p. 4863-4868, 2010), armazenamento de hidrogênio (ATACA, C.; 

AKTURK, E.; CIRACI, S.; USTUNEL, H. High-capacity hydrogen storage by 

metallized graphene. App/íed Physics Letters, v. 93, p. 043123-, 2008), entre 

outros. 

25 A síntese de camadas de grafeno bidimensionais de alta qualidade é a 

primeira etapa e a mais importante para aplicações tecnológicas específicas, 

uma vez que a existência de defeitos residuais pode afetar enormemente as 

propriedades eletrônicas do grafeno. O grafeno foi originalmente descoberto 

usando-se o método da fita adesiva, que é baseado na separação das 

30 camadas de grafeno a partir da clivagem mecânica do grafite (NOVOSELOV, 

K.S.; GEIM, AK.; MOROZOV, S.V.; JIANG, D.; ZHANG, Y.; DUBONOS, S. V.; 

GRIGORIEVA, I.V.; FIRSOV, AA Electric field effect in atomically thin carbon 
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films. Science, v. 306, p. 666-669, 2004). Entretanto, o baixo rendimento deste 

método o torna inadequado para utilização em gíande escala. 

Outro método envolve o crescimento epitaxial de SiC seguido de 

tratamento térmico para produzir uma camada de grafeno (NOVOSELOV, K.S.; 

5 GEIM, A.K.; MOROZOV, S.V.; JIANG, 0.; ZHANG, Y.; DUBONOS, S. V.; 

GRIGORIEVA, I.V.; FIRSOV, A.A. Electric field effect in atomically thin carbon 

films. Science, v. 306, p. 666-669, 2004). Deposição química a vapor também 

tem sido utilizada para crescer grafe no sobre substratos de cobre metálico (LI, 

X.; CAl, W.; AN, J.; KIM, S.; NAH, J.; YANG, 0.; PINER, R.; VELAMAKANNI, 

10 A.; JUNG, 1.; TUTUC, E.; BANERJEE, S. K.; COLOMBO, L.; RUOFF, R. S. 

Large-area synthesis of high-quality and uniform graphene films on copper foils. 

Science, v. 324, p. 1312-1314, 2009). Outra rota de síntese de grafeno é o 

método envolvendo pirólise de polímeros (PAN, D.; WANG, S.; ZHAO, 8.; WU, 

M.; ZHANG, H.; WANG, Y.; JIAO, Z. Li Storage Properties of Disordered 

15 Graphene Nanosheets. Chemistry of Materiais, v. 21, p. 3136-3142, 2009). 

Entretanto, todos estes processos ainda têm um custo muito elevado e são 

difíceis de usar em escala industrial. 

Por outro lado, métodos químicos de produção de grafeno têm recebido 

atenção especial nos últimos anos devido à possibilidade de produção 

20 daqueles materiais em escala industrial. O principal desafio para conseguir 

poucas camadas de grafeno é quebrar as interações de Van der Waals entre 

as camadas de grafeno, que formam o grafite. Para isso, vários métodos 

baseados em intercalação, derivatização química, expansão térmica, oxidação

redução, uso de surfactantes ou alguma combinação daqueles métodos têm 

25 sido usados (CHAKRABORTY, S.; GUO, W.; HAUGE, R.H.; BILLUPS, W.E. 

Reductive Alkylation of Fluorinated Graphite. Chemistry of Materiais, v. 20, p. 

3134-3136, 2008; Si, Y.; SAMULSKI, E.T. Synthesis of Water Soluble 

Graphene. Nano Letters, v. 8, p. 1679-1682, 2008; LOMEDA, J.R.; DOYLE, 

C.D.; KOSYNKIN, D.V.; HWANG, W.F.; TOUR, J.M. Diazonium 

30 Functionalization of Surfactant-Wrapped Chemically Converted Graphene 

Sheets Journal of the American Chemical Society, v. 130, p. 1620-, 2008; 

BEHABTU, N.; LOMEDA, J.R.; GREEN, M.J.; HIGGINBOTHAM, A.L.; 
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SINITSKII, A.; KOSYNKIN, O.V.; TSENTALOVICH, 0.; PARRA-VASQUEZ, 

A N G: SCHMI[)T J; KESSELMAN, E; COHEN, Y.; TALMON, Y.; TOUR, 

J.M.; PASQUALI, M. Spontaneous high-concentration dispersions and liquid 

crystals of graphene. Nature Nanotechnology, v. 5, p. 406 - 411, 201 O; 

5 STANKOVICH, S.; OIKIN, O.A.; PINER, R. 0.; KOHLHAAS, K.A.; 

KLEINHAMMES, A.; JIA, Y.; WU, Y.; NGUYEN, S.B.T.; RUOFF, R.S. Synthesis 

of graphene-based nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite 

oxide. Carbon, v. 45, p. 1558-, 2007; LOTYA, M.; HERNANOEZ, Y.; KING, 

P.J.; SMITH, R.J.; NICOLOSI, V.; KARLSSON, L.S.; BLIGHE, F.M.; DE, S.; 

10 WANG, Z.; MCGOVERN, I.T.; OUESBERG, G.S.; COLEMAN, J. N. Liquid 

Phase Production of Graphene by Exfoliation of Graphite in Surfactant/Water 

Solutions. Journal of the American Chemical Society, v. 131, p. 3611 2009). 

Basicamente, a síntese de grafeno por métodos químicos consiste na oxidação 

e esfoliação de grafite para formar o óxido de grafeno, que em seguida é 

15 reduzido quimicamente para formar camadas de grafeno. 

O método mais comum para esfoliação de grafite, i.e separação das 

camadas de grafeno no mesmo, utiliza fortes agentes oxidantes para produzir 

óxido de grafite, um material hidrofílico e não condutor. Em 1859, Brodie foi o 

primeiro a demonstrar a síntese de óxido de grafite através da adição de clorato 

20 de potássio a uma suspensão de grafite em ácido nítrico fumegante (BROOIE, 

8. C. On the Atomic Weight of Graphite. Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London, v.14, p. 249-259, 1859). Em 1898, Staudenmaier 

melhorou este método usando uma mistura de ácido sulfúrico, ácido nítrico e 

clorato de potássio. Esta pequena mudança no procedimento levou a produção 

25 de óxidos de grafite altamente oxidados (STAUDENMAIER, L. Method of 

preparation of graphite-acid. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 

v. 31, p. 1481, 1898). Em 1958, Hummers reportou o método mais usado nos 

dias de hoje. Neste método o grafite é oxidado por tratamento com KMn04 e 

NaN03 em ácido sulfúrico concentrado (Patente U.S. 2.798.878; HUMMERS, 

30 W.; OFFEMAN, R. Preparation of Graphitic Oxide. Journal of the American 

Chemical Society, v. 80, p. 1339-1339, 1958). Entretanto, todos esses três 

métodos envolvem a geração de gases tóxicos, tais como N02, N204 e/ou 
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CI02, sendo esse último um gás explosivo. Além disso, quando o KMn04 é 

usado como agente oxidante, a remoção de Mn02 produzido na reação envolve 

uma segunda etapa de purificação extremamente tediosa envolvendo H202. 

Diversos artigos e documentos de patentes são encontrados, com 

s relação ao desenvolvimento de novos métodos químicos de síntese de grafeno. 

Os métodos relatados no estado da arte, têm focado principalmente no uso de 

diferentes agentes oxidantes e redutores para obtenção do óxido de grafeno e 

grafeno, respectivamente. Entre os documentos encontrados em hercúlio labor 

de busca de anterioridade, podem-se citar os seguintes: 

10 O trabalho de Stankovich e colaboradores descreve um método para 

preparar nanofolhas de grafeno a partir da redução química de óxido de grafite 

esfoliado. Neste método, o óxido de grafite foi obtido a partir da oxidação de 

grafite pelo método de Hummers e esfoliado por sonicação para formar óxido 

de grafeno. Posterior redução química com hidrazina levou a formação das 

t5 nanofolhas de grafeno (Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical 

reduction of exfoliated grafite oxide, STANKOVICH, S., DIKIN, D.A., PINER, 

R.D., KOHLHAAS, K.A., KLEINHAMMES, A., JIA, Y., WU, Y., NGUYEN, S.T., 

RUOFF, R.S., Carbon, v. 45, p. 1558-1565, 2007). 

Gilje e colaboradores descreveram um processo de preparação de uma 

20 única camada e de poucas camadas de grafeno através da oxidação do grafite 

pelo método de Hummers modificado. Após a oxidação do grafite, ele foi 

esfoliado por sonicação e disperso em uma mistura 19:1 de dimetilformamida, 

metanol, etanol ou acetona: água para posterior deposição sobre um substrato 

pré-aquecido de Si02. Após a evaporação dos solventes foi possível obter 

25 filmes uniformes de óxidos de grafeno. Posterior redução química com 

hidrazina levou a formação de grafeno (A chemical route to graphene for 

devices applications, GILJE, S., HAN, S., WANG, M., WANG, K. L., KANER, R. 

B. Nano Letters, v. 7, p. 3394-3398, 2007). 

Guo e colaboradores descreveram um processo de síntese de grafeno 

30 partindo da oxidação de grafite pelo método de Hummers modificado, seguido 

de esfoliação por sonicação, sendo que a redução química para obtenção do 

grafeno foi realizada usando uma mistura de amônia e hidrazina ou por 
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métodos eletroquímicos (A green approach to the synthesis of graphene 

nanosheets GUO H l WANG X F OIAN O Y . WANG. F 8 , XI.A, X H , 

ACS Nano, v. 3, p. 2653-2659, 2009). 

O trabalho de Wang e colaboradores relata a produção de nanofolhas de 

5 grafeno a partir da oxidação química de grafite pelo método de Hummers 

modificado e pelo método de Offeman. Basicamente, os pós de grafite são 

primeiramente oxidados por uma mistura 1 :2 de ácido nítrico: ácido sulfúrico 

concentrados e clorato de potássio por 120 h. O óxido de grafite obtido, foi 

então lavado e suspenso em uma mistura de água/etanol e esfoliado por 

10 sonicação durante 1 h. Por sua vez, o óxido de grafeno obtido foi então 

reduzido a grafeno sob refluxo em presença de hidroquinona durante 20 h 

(Facile synthesis and characterization of graphene nanosheets, WANG, G., 

YANG, J., PARK, J., GOU, X., WANG, 8., LIU, H., YAO, J. Journal of Physical 

Chemistry C, v. 112, p. 8192-8195, 2008). 

15 Si e Samulski usaram o método de Hummers para preparar óxido de 

grafite, a partir do grafite seguido de esfoliação por sonicação para obtenção do 

óxido de grafeno, que foi então reduzido em três etapas (i) pre-redução do 

óxido de grafeno com borohidreto de sódio a 80 °C durante 1 h, (ii) sulfonação 

com sal de arildiazônio do ácido sulfanílico em banho de gelo por 2 h e (iii) 

20 redução com hidrazina a 100 °C durante 24 h, para obtenção do grafeno 

(Synthesis of water soluble graphene. SI, Y., SAMULSKI, E.T. Nano Letters, v. 

8, p. 1679-1682). 

Chandra e colaboradores desenvolveram uma nova rota sintética para 

produzir camadas de grafeno que podem ser altamente dispersas em meio 

25 aquoso. Esta rota de síntese consiste na oxidação do grafite por dicromato de 

potássio seguido de redução química com hidrazina para formar as camadas 

de grafeno. O tamanho das partículas, as características físicas e o potencial 

zeta do óxido de grafeno foram melhores que aqueles obtidos pelo método de 

Hummers (A novel synthesis of graphene by dichromate oxidation. CHANDRA, 

30 S., SAHU, S., PRAMANIK, P. Materiais Science and Engineering B, v. 167, p. 

133-136, 2010). 
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Kaniyoor e colaboradores sintetizaram grafeno a partir da oxidação de 

grafite pelo método df' Hummf'r~. ~eguido de esfoliação/redução química co~ 

hidrogênio a 200 °C (Graphene synthesis via hydrogen induced low 

temperature exfoliation of grafite oxide, KANIYOOR, A., BABY, T.T., 

s RAMAPRABHU, S., Journal of Materiais Chemístry, v. 20, p. 8467-8469, 2010. 

Marcano e colaboradores desenvolveram um método para melhorar a 

produção de óxido de grafeno. Neste método, eles substituíram o NaN03 

usado no método de Hummers, por um aumento na quantidade de KMn04 e 

realizaram a reação de oxidação em uma mistura 9:1 de H2S04/H3P04. Este 

10 método mostrou-se mais eficiente para oxidar o grafite do que o método de 

Hummers (lmproved Synthesis of graphene oxide. MARCANO, D.C., 

KOSYNKIN, D.V., BERLIN, J.M., SINITSKII, A., SUN, Z., SLESAREV, A., 

ALEMANY, L.B., LU, W., TOUR, J.M. ACS Nano, v. 4, p. 4806-4814, 2010). 

O documento de patente US 2009028777 (Environmentally benign 

15 chemical oxidation method of producing graphite intercalation compound, 

exfoliated graphite, and nano-scaled graphene platelets) descreve um método 

para produzir grafite esfoliado, grafite flexível e placas nanométricas de 

grafeno. O método consiste em intercalar uma mistura de ácido carboxílico e 

peróxido de hidrogênio nas camadas de grafite seguido de rápido aquecimento 

20 em uma temperatura específica. 

O documento de patente CN 101575095 (Method for preparing 

graphene) descreve um método para preparar grafeno a partir da oxidação de 

nanotubos de carbono por um líquido iônico. A razão de massa entre nanotubo 

de carbono e líquido iônico deve estar entre 1:10000-1:1 O. A temperatura da 

25 reação deve estar ente 0-300 °C e o tempo de reação entre O, 1 h a 48 h. A 

patente WO 2010042912 (Process for the preparation of grafite oxide and 

graphene sheets) relata a preparação de óxido de grafite a partir do grafite 

usando um sal de permanganato e solução aquosa de ácido sulfúrico. Posterior 

redução química leva a formação do grafeno. 

30 A patente WO 2011 078639 (production of graphene by means of 

oxidation in an aqueous phase) descreve um método preparação de grafeno 

com espessura menor que 100 nm. O método consiste em oxidação, 
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intercalação de grafite ou grafite expansível usando como agente oxidante 

persulfato de amônia de potássio ou de sódio em meio aquoso 

O documento de patente US2011 0797 48A 1 (Exfoliation of grafite oxide 

in propylene carbonate and termal reduction of resulting graphene oxide 

5 platelets) descreve um método de produção de óxido de grafeno através da 

dispersão de óxido de grafite em carbonato de propileno seguido de sonicação 

em ultrassom de banho. O aquecimento da suspensão de óxido de grafeno a 

150 °C leva a redução substancial do óxido de grafeno. 

O documento de patente W02011 019095 A 1 (A method of producing 

10 nano-size graphene-base materiais and an equipment for producing the same) 

relata a produção de óxido de grafite a partir da oxidação de um lodo de grafite 

ácido por uma solução sulfúrica de KMn04 e usando peróxido de hidrogênio 

para completar a oxidação. 

O documento de patente W0/2011/083896 (Method for the fabricating 

15 graphene nanosheet) descreve um método para produzir nanofolhas de 

grafeno a partir da esfoliação do grafite por HzOz em presença de persulfato de 

amônia sob sonicação durante 2 a 6 minutos. Redução com hidrazina levou a 

produção de camadas de grafeno. 

Os principais problemas nos métodos atuais de síntese de óxido de 

20 grafite e grafeno, reportados nos artigos ou em documentos de patentes, 

citados acima, são: 

25 

(i) Na etapa de oxidação do grafite são utilizados reagentes como 

KMn04, NaN03 e KCI03. Por causa disso, durante o processo de 

oxidação grandes quantidades de gases tóxicos como NOz, Nz04 

e/ou CIOz são liberados para a atmosfera. Além disso, o CIOz é um 

gás explosivo. 

(ii) Quando o KMn04 é usado como agente oxidante, a remoção de 

Mn02 produzido na reação envolve uma segunda etapa de 

purificação extremamente tediosa envolvendo HzOz. 

30 (iii) Durante o processo de oxidação do grafite, grandes quantidades de 

ácidos sulfúrico e nítrico concentrados são usadas, o que torna 

perigoso a aplicação daqueles métodos em escala industrial. 
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(iv) A etapa de oxidação do grafite é usualmente realizada em 

temperaturas maiores quP ?~ 0
\.. o que aumenta o custo do processe 

devido ao seu maior gasto energético. 

(v) Muitas vezes, os tempos de reação de oxidação do grafite são 

s excessivamente longos. 

lO 

15 

20 

25 

30 

(vi) No método usando persulfato/H202, apesar do radical sufatil formado 

ser altamente oxidante, ele é mais estável que os radicais hidroxila 

formados na reação de Fenton, o que torna o processo de oxidação 

usando o sistema persulfato/H20 2 menos eficiente que o sistema 

Fenton. 

A invenção ora proposta relata um método de oxidação do grafite, 

ainda não descrito no estado da técnica. O método desenvolvido possui várias 

vantagens em relação aos métodos existentes de oxidação do grafite, como: 

(i) A reação de Fenton (mistura de Fe2
+ e H20 2), usada como agente 

oxidante, pode ser realizada à temperatura ambiente e pressão 

atmosférica, o que não se observa na maioria dos métodos 

químicos existentes; 

(ii) Os reagentes usados para a síntese do grafeno, i.e. Fe e H202, são 

ambientalmente favoráveis, uma vez que durante o processo de 

síntese não há liberação de gases tóxicos para a atmosfera, como 

ocorre na maioria dos métodos químicos existentes, como por 

exemplo, no método de Hummers (mistura de KMn04 + NaN03 + 

H2S04) ou no método usando clorato de potássio como oxidante, 

onde há a liberação de N02, N204 e/ou CI02; 

(iii) A reação entre Fe2
+ e H20 2 produz radicais hidroxila ("OH), que são 

espécies altamente oxidantes e não seletivas. O potencial de 

redução daqueles radicais (E0 = 2,80 V) é muito maior que os 

potenciais redução do MnO~ (E0 = 1,51 V), e do Cr20~- (E0 = 
1 ,33 V), que são os agentes oxidantes mais utilizados para este 

propósito. Isso torna o processo de oxidação do grafite pelo 
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sistema Fenton mais eficiente, favorecendo assim uma melhor 

separação rlas r.;=tm;=trlas de grafeno 

(iv) Os reagentes utilizados para oxidação do grafite, Fe e H202, são 

baratos, uma vez que o Fe é um dos elementos mais abundantes 

da Terra. 

Por todas essas razões citadas acima, ressalta-se que a presente 

proposta de invenção preenche cumulativamente todos os requisitos de 

patenteabilidade previstos na lei federal n° 9.279/1996: lei de propriedade 

industrial- LPI, a saber: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O 

10 método de oxidação do grafite usando o sistema Fenton como agente oxidante 

apresenta várias vantagens em relação aos métodos convencionais de 

oxidação do grafite, configurando novidade (atendendo a esse requisito de 

patenteabilidade vislumbrado no art. 11 da LPI), conquanto o novo processo 

traz à baila na etapa de oxidação do grafite, realizada por um oxidante químico 

15 mais efetivo (Fe2+/H202) que os oxidantes usados para este fim. Ademais, o 

método aqui descrito, é completamente distinto dos outros métodos até agora 

reportados, nos documentos disponíveis em bancos de dados científicos ou de 

patentes, atendendo também ao requisito da atividade inventiva para fins de 

patenteamento (art. 8° da LPI), e tem real aplicabilidade em qualquer processo 

20 químico que envolva a produção de óxido de grafite, óxido de grafeno ou 

grafeno, sendo pois, passível de aplicação industrial, em conformidade com 

esse requisito de patenteabilidade elencado no art. 15 da LPI. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

A Figura 1 mostra uma imagem óxido de grafite em suspensão aquosa. 

25 A Figura 2 mostra uma representação esquemática do método de produção do 

óxido de grafite a partir do grafite. 

A Figura 3 mostra uma imagem do grafeno em suspensão aquosa. 

A Figura 4 demonstra a microscopia eletrônica de transmissão da amostra de 

(a) grafite, (b) óxido de grafite e (c) grafeno. 

30 A Figura 5 mostra a microscopia eletrônica de transmissão da amostra de 

grafite esfoliada, sem tratamento prévio com o Fe2
+ /H202. 



11/14 

A Figura 6 apresenta os espectros Raman da amostra de grafite (G), do óxido 

de grafite (GO) e do grafeno (RGO) 

A Figura 7 mostra o padrão de difração das amostras de grafite (G), óxido de 

grafite (GO) e do grafeno (RGO). 

s A Figura 8 apresenta o perfil termogravimétrico das amostras de grafite (G), 

óxido de grafite (GO) e grafeno (RGO). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

Nesta invenção é descrito um novo método químico de oxidação do 

grafite pelo sistema Fenton homogêneo (uma mistura de Fe2+ e H20 2), mais 

10 não restrito unicamente a esse sistema, podendo o Fe2+ ser substituído por 

outros cátions como Cu2+, Co2+, Mn2+, Fe3+, Ni2+ ou Zn2+, para síntese de óxido 

de grafite, óxido de grafeno e grafeno. Conforme já ressaltado anteriormente, a 

novidade do processo desenvolvido está na etapa de oxidação do grafite, 

realizada por um oxidante químico mais efetivo (Fe2+/H20 2) que os oxidantes 

15 convencionais usados para este propósito. Devido o sistema Fenton oxidar o 

grafite mais eficientemente que os sistemas convencionais, as ligações de Van 

der Waals que unem as camadas de grafeno no grafite, podem ser mais 

facilmente rompidas durante o processo de sonicação, e assim produzir o óxido 

de grafeno. Posterior redução química do óxido de grafeno com agentes 

20 redutores como ácido ascórbico, ácido cítrico, hidrogênio gasoso, hidrazina, 

borohidreto de sódio, hidroquinona, redução térmica ou eletroquímica, leva a 

consequente formação do grafeno. 

A presente invenção pode ser melhor entendida através dos seguintes 

exemplos, todavia não limitantes: 

25 Exemplo 1 

A oxidação do grafite pelo sistema Fenton (uma mistura de Fe2+ e H202) 

pode ser realizada através da adição 0.1-1.5 g de FeS04.?H20 à 25-500 ml 

de uma suspensão aquosa contendo de 5-500 mg de grafite e 0.1 a 5 ml de 

H2S04 (98%) sob forte agitação durante um período de tempo de 30 min a 12 

30 h. Após esse período cerca de 1-50 ml de H202 (3-30% v/v) é adicionado à 

suspensão. Durante este período, os radicais hidroxila, formados devido a 
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reação entre H202 e Fe2
+, podem oxidar o grafite para formar partículas óxidos 

de grafite (Figura 1) Todo o processo é realizado à temperatura do ambiente 

A oxidação do grafite pode ser facilmente observada pelo aumento do caráter 

hidrofílico, devido à presença de grupos funcionais como --OH e -COOH, e 

5 através da aparência levemente metálica apresentada pelo óxido de grafite 

(Figura 1). O material obtido (Figura 1) foi filtrado, lavado várias vezes com 

água destilada e H2S04 diluído para obter o óxido de grafite purificado. 

O óxido de grafite obtido após o tratamento químico de grafite com uma 

mistura de Fe2+/H20 2 foi submetido a um processo de esfoliação por sonicação 

10 em um ultrassom de banho durante um período de 30min-10 horas. Este 

processo leva a separação das camadas de grafeno no óxido grafite para 

produzir óxido de grafeno (Figura 2). 

Posterior redução química do óxido de grafeno com um agente redutor 

como ácido ascórbico, ácido cítrico, hidrogênio gasoso, hidrazina, borohidreto 

15 de sódio, hidroquinona, redução térmica ou eletroquímica sob sonicação 

durante um período de 1 Omin-2 horas, leva a formação do grafeno (Figura 3). 

O material obtido foi filtrado, lavado várias vezes com água destilada, seco e 

armazenado em um eppendorf para posterior caracterização. 

Para confirmar a identidade dos materiais sintetizados, os mesmos 

20 foram caracterizados por (i) Microscopia Eletrônica de Transmissão, (ii) 

Espectroscopia Raman, (iii) Difratometria de raios X e (iv) análises 

termog ravimétricas. 

Exemplo 2 

25 As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (Figura 4) 

mostraram que a amostra de grafite (a) apresenta morfologia do tipo placas, 

enquanto a amostra de óxido de grafite (b) e de grafeno (c) apresenta 

morfologia do tipo folhas. A partir destas imagens é possível verificar que o 

sistema Fe2+/H20 2 é eficiente para promover a oxidação do grafite e, por isso, 

30 facilita sua esfoliação quando submetido ao processo de sonicação, para 

formar óxido de grafeno. Na ausência do pré-tratamento do grafite com o 

sistema Fe2+/H20 2, o processo de sonicação para separar as camadas de 
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grafeno no óxido de grafite não é eficiente, como confirmado através da 

imagem de microscopia eletrônica (Figura 5). Este fato é mais uma forte 

evidência do importante papel do sistema Fe2
+/H202 no processo de produção 

de óxido de grafeno e grafeno. 

5 Exemplo 3 

O espectro Raman das amostras grafite (G), óxido de grafite (GO) e 

grafeno RGO (Figura 6) apresenta bandas em 1336, 1581 e 2680 cm-1 que 

podem ser atribuídas as bandas D, G e 20, respectivamente. A banda em 1581 

cm-1 está relacionada a estiramentos de ligações C-C no plano. A intensidade 

10 da banda D fornece informações da quantidade de defeitos nas camadas de 

grafeno. A razão de intensidade das bandas O e G (1 0 /IG) para as amostras G, 

GO e RGO foram 0,42, 0,60 e 0,29, respectivamente, sugerindo que o 

tratamento com o oxidante Fe2
+/H202 pode criar vários defeitos estruturais nas 

camadas de grafeno por causa da oxidação do grafite. Após a redução 

15 química, a razão da (lo/IG) diminui, indicando a restauração das camadas não 

oxidadas no grafeno. 

20 

A partir da largura de linda da banda 2G do pico próximo a 2700 cm-1 foi 

possível estimar que o número de camadas de grafeno na amostra RGO é 

igual a 5. 

Exemplo 4 

Os padrões de difração de raios X (Figura 7) mostraram o 

desaparecimento da reflexão em d = 0,335 nm e o aumento do espaçamento 

interplanar na amostra RGO, indicando que as camadas de grafeno no grafite 

25 foram separadas em virtude do tratamento com Fe2
+/H20 2 seguido de 

sonicação no ultrassom de banho. 

Exemplo 5 

Os dados de análise termogravimétrica (Figura 8) indicaram que a 

temperatura de queima da amostra RGO (grafeno) é menor que a das 

30 amostras G e GO. Isso deve ser devido ao menor número de camadas de 



14/14 

grafeno naquela amostra, confirmando assim a eficiência do sistema Fe2+/H202 

no processo de oxidação/esfoliação do grafitP 
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REIVINDICAÇÕES 

1- Processo químico de oxidação de grafite para produzir óxido 

de grafite, óxido de grafeno e grafeno, caracterizado por compreender as 

seguintes etapas para a sua obtenção: 

5 a) oxidação do grafite pelo do sistema Fenton ou do tipo-Fenton; 

lO 

15 

2- Processo químico de oxidação de grafite para produzir óxido 

de grafite, óxido de grafe no e grafe no, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizados pela etapa "a" compreendendo um sistema à base de uma 

mistura de Fe2+, Cu2+, Co2+, Mn2+, Fe3
+, Ni2

+ ou Zn2+ e H20 2 . 

3- Processo químico de oxidação de grafite para produzir óxido 

de grafite, óxido de grafeno e grafeno, de acordo com as reivindicações 1, 

etapa "a" e 2, caracterizados pela oxidação poder ocorrer em meio aquoso, 

ou em presença de álcool, ácidos carboxílicos, éter e cetonas ou uma mistura 

deles. 

4- Processo químico de oxidação de grafite para produzir óxido 

de grafite, óxido de grafe no e grafe no, de acordo com a reivindicação 1, 

etapa "a", 2 e 3, caracterizados pela reação de oxidação poder ser em 

temperaturas entre 15 a 300 °C. 

5- Processo químico de oxidação de grafite para produzir óxido 

20 de grafite, óxido de grafeno e grafeno, de acordo com as reivindicações 1 

-4, caracterizados por poder ser utilizado em qualquer processo químico que 

envolva a produção de óxido de grafite, óxido de grafeno ou grafeno. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: PROCESSO QUÍMICO DE OXIDAÇÃO DO GRAFITE 
PARA OBTENÇÃO DE ÓXIDO DE GRAFITE, ÓXIDO DE GRAFENO E 
GRAFENO: USO DO SISTEMA FENTON COMO OXIDANTE 

5 Grafite foi oxidado pelo sistema Fenton (uma mistura de Fe2
+ e 

H202) para produzir óxido de grafite. Este sistema é ambientalmente mais 

favorável que os sistemas convencionais existentes, devido a reação de Fenton 

ocorrer à temperatura ambiente e pressão atmosférica, como também por não 

haver liberação de gases durante o processo de oxidação do grafite. Uma vez 

10 formado o óxido de grafite por este método verde, a esfoliação do mesmo em 

ultrassom de banho leva à formação de óxido de grafeno que pode 

posteriormente ser reduzido através de um agente redutor, para então formar o 

grafeno, um material que tem ampla aplicação em nanoeletrônica, sensores, 

supercapacitores e catálise. O método de oxidação de grafite descrito aqui 

15 pode ser aplicado em qualquer processo químico de produção de óxido de 

grafite, óxido de grafeno ou grafeno. 
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