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RESUMO 

Nanocompósitos a base de resina epóxi e nanografite foram processados por 

mistura de alto cisalhamento, com concentrações de 1 % e 3 % p/p de reforço. O 

nanografite foi obtido através de tratamentos: químico (intercalação ácida), térmico 

(expansão por microondas) e mecânico (esfoliação por ultrassom). Os 

comportamentos mecânico, elétrico e térmico dos materiais obtidos foram analisados 

em função da porcentagem de reforço. De acordo com os resultados obtidos, não 

foram verificadas alterações na condutividade elétrica do epóxi com a adição de 

nanografite, nos percentuais estudados. Entretanto, com base nos ensaios 

mecânicos observou-se que os nanocompósitos com adição de 1 % p/p e 3 % p/p de 

grafite expandido apresentaram aumento na resistência à tração de 16,62 % e 3,20 

% respectivamente, em relação ao polímero puro. O menor aumento de resistência 

mecânica para os nanocompósitos com 3 % p/p de nanografite foi relacionado com a 

formação de aglomerados. A adição de 1 % p/p e 3% p/p de nanografite também 

resultou em uma diminuição de 6,25 % e 17,60 %, respectivamente, na densidade 

relativa do polímero. Portanto, a elevação da resistência específica dos 

nanocompósitos foi de aproximadamente 33,33% para os dois nanocompósitos, em 

relação ao polímero puro. A adição de 1 % p/p e 3 % p/p de nanografite no material 

aumentou os valores médios de condutividade térmica em 28,33 % e 132,62 %, 

respectivamente, combinado com uma redução de 26,11 % e 49,80 %, 

respectivamente, na capacidade térmica volumétrica. Em resumo, verificou-se que 

uma adição de nanografite da ordem de 1 % e 3 % p/p produziram elevações 

notáveis na resistência mecânica específica e condutividade térmica do epóxi.  

Palavras-chave: Nanocompósitos; Nanografite; Nanografita; Epóxi; Grafite 

expandido; Microondas. 

  



 
 

ABSTRACT 

Epoxy based nanocomposites with 1 wt % and 3 wt % of nanographite were 

processed by high shear mixing. The nanographite was obtained by chemical (acid 

intercalation), thermal (microwave expansion) and mechanical (ultrasonic exfoliation) 

treatments. The mechanical, electrical and thermal behavior of the nanocomposites 

was determined and evaluated as a function of the percentage of reinforcement. 

According to the experimental results, the electrical conductivity of epoxy was not 

altered by the addition of nanographite in the contents evaluated. However, based on 

the mechanical tests, nanocomposites with addition of 1 wt.% and 3 wt.% of 

nanographite showed increase in tensile strength of 16,62 % and 3,20 %, 

respectively, compared to the neat polymer. The smaller increase in mechanical 

strength of the nanocomposite with 3 wt.% of nanographite was related to the 

formation of agglomerates. The addition of 1 wt.% and 3 wt.% of nanographite also 

resulted in a decrease of 6,25 % and 17,60 %, respectively, in the relative density of 

the material. Thus, the specific strength of the nanocomposites was approximately 

33,33 % greater when compared to the neat polymer. The addition of 1 wt.% and 3 

wt.% of nanographite in the material increased the mean values of thermal 

conductivity in 28,33 % and 132,62 %, respectively, combined with a reduction of 

26,11 % and 49,80 % in volumetric thermal capacity, respectively. In summary, it has 

been determined that an addition of nanographite of the order of 1 wt.% and 3 wt.% 

produced notable elevations in specific strength and thermal conductivity of epoxy. 

Key-Words: Nanocomposites; Nanographite; Epoxy; Expanded graphite; 

Microwave. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Materiais poliméricos são amplamente empregados em setores como o 

aeroespacial, automotivo, de artigos domésticos, esportivos e ortopédicos em virtude 

de propriedades como resistência à corrosão, processabilidade e baixo peso. 

Entretanto, quando comparados aos materiais cerâmicos e metálicos, os polímeros 

possuem propriedades mecânicas em geral pouco atrativas, como baixo módulo de 

elasticidade e resistência mecânica (CARVALHO, ÁVILA e PETTEN, 2011). 

Dentre os polímeros termorrígidos, a resina epóxi vem despertando muito 

interesse em várias aplicações industriais devido a sua fácil processabilidade, baixa 

volatilidade, baixa contração durante a cura, baixa fluência e boa adesão a muitos 

substratos (SANTOS, 2011; ISIK, YILMAZER e BAYRAM, 2003). 

Visando melhorar as propriedades mecânicas, elétricas e térmicas dos 

polímeros, tornou-se prática comum na indústria a adição de partículas de reforço 

com dimensões micrométricas. Entretanto, para se obter um ganho significativo 

nessas propriedades é necessário uma adição de material particulado na ordem de 

10 – 60% em peso, fato que pode afetar negativamente as características de 

processabilidade e densidade do polímero (CARVALHO, ÁVILA e PETTEN, 2011; 

MEDEIROS, 2010). 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da nanotecnologia despertou um 

grande interesse pela área de nanocompósitos. O interesse dá-se devido à 

possibilidade de quando comparado aos compósitos convencionais, os 

nanocompósitos permitirem um maior incremento nas propriedades dos materiais 

utilizando uma menor quantidade de reforço, da ordem de 1 – 10% em massa 

(MEDEIROS, 2010). 

O desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos com reforço a base de 

nanolâminas de grafita tem sido bastante estudado nos últimos anos. Várias 

pesquisas vêm sendo realizadas envolvendo a preparação de compósitos 

poliméricos reforçados com nanolâminas de grafite, onde essas nanolâminas são 

formadas por um reduzido empilhamento de planos de grafeno (YASMIN e DANIEL, 

2004; BEAUVALET, 2010; DRZAL e FUKUSHIMA, 2001; FIM, 2012; FERREIRA, 

2008; GOPAKUMAR e PAGÉ, 2004; MACEDO, 2011) 
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Estudos demonstram a possibilidade de fabricação de compósitos 

multifuncionais com a adição de pequenas frações de nanolâminas de grafita à 

resina epóxi. Em um determinado estudo, a adição de 5 % em peso de nanolâminas 

de grafita em resina epóxi provocou um aumento de 25% do módulo de elasticidade, 

bem como um aumento em seu módulo de armazenamento (YASMIN, DANIEL e 

LUO, 2005). 

A grafita mineral, matéria-prima para obtenção do nanografite (ou 

nanografita), é um mineral barato e muito abundante. Os recursos mundiais de 

grafita são da ordem de 1.470 milhões de toneladas. As reservas brasileiras de 

grafita são da ordem de 40 milhões de toneladas do tipo flake (MENDO, 2009). 

A rota mais utilizada para obtenção do nanografite é feita a partir da 

esfoliação da grafita expandida (GE), que por sua vez é obtida através da expansão 

térmica dos compostos de intercalados de grafita (CIG). Essa expansão se dá 

através de mecanismos mecânicos, térmicos, radiação de microondas, laser e 

plasma (CHEN et al., 2002; YASMIN, DANIEL e LUO, 2005; CARVALHO, ÁVILA e 

VAN PETTEN, 2011; FERREIRA, 2008; FIM, 2012; MACEDO, 2011; GHENO, 2010; 

TONG et al., 2008). 

A técnica de expansão dos compostos intercalados de grafita (CIG) por 

irradiação de microondas vem sendo cada dia mais utilizada. Pois quando 

comparada ao procedimento clássico de expansão, em forno convencional, a 

expansão em microondas tem se mostrado mais rápida e barata (TONG et al., 

2008). 

Em função de suas propriedades térmicas, mecânicas e elétricas, aliado a um 

baixo custo de produção, muitos pesquisadores apontam as nanolâminas como um 

possível substituto aos nanotubos de carbono para a confecção de nanocompósitos 

com características funcionais (YASMIN e DANIEL, 2004; CENG, WANG e KIM, 

2009).  

Em virtude do que foi comentado, no presente trabalho foram processados 

nanocompósitos de resina epóxi / nanografite expandido em microondas, por mistura 

de alto cisalhamento em um misturador de alta energia, e as propriedades 

mecânicas, térmicas e elétricas dos materiais obtidos foram analisadas. 
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1.1. Objetivos 

 Avaliar o efeito da adição de nanografite obtido por expansão em microondas 

nas propriedades térmicas, elétricas e mecânicas de nanocompósitos de 

matriz epóxi. 

1.2. Objetivos específicos 

1- Processar e caracterizar o nanografite obtido a partir do processo de 

intercalação química, seguido de expansão térmica em microondas e 

esfoliação física por ultrassom; 

2- Processar e avaliar as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas de 

nanocompósitos a base de resina epóxi com diferentes concentrações de 

nanografite. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo contém um resumo dos principais fundamentos teóricos 

envolvidos na execução deste trabalho. 

2.1. Nanocompósitos 

Nanocompósitos poliméricos são materiais nos quais partículas de reforço 

com pelo menos uma das dimensões em escala nanométrica estão dispersas em 

uma matriz polimérica (VELMURUGAN e MOHAN, 2008; MAI e YU, 2006). 

Essa classe de materiais apresenta propriedades superiores quando 

comparadas aos materiais poliméricos convencionais. O ganho de propriedades é 

justificado pela elevada área superficial e fator de forma (L/D). A combinação da 

matriz polimérica e nanocarga pode não só melhorar as propriedades mecânicas do 

material (como rigidez, resistência mecânica, resistência ao impacto e tenacidade), 

como também permitir uma combinação de propriedades adicionais, como redução 

do coeficiente de expansão térmica, melhoria da condutividade elétrica, redução da 

permeabilidade a gases e diminuição de propagação de chama (CARVALHO, ÁVILA 

e PETTEN, 2011; MEDEIROS, 2010). 

As modificações nas propriedades são alcançadas mesmo com pouca 

quantidade de carga. Em nanocompósitos, alguns autores relatam ganhos 

substanciais de propriedades com porcentagens entre 1 e 10% de reforço 

nanométrico. Já em compósitos convencionais se utilizam concentrações (em 

massa) de fase dispersa entre 10 e 60% (MEDEIROS, 2010; NETO e PARDINI, 

2006). 

Um dos principais pontos de atenção para obtenção de características 

específicas em nanocompósitos é o grau de dispersão do reforço na matriz. Desta 

maneira, a rota de processamento torna-se um ponto chave durante o 

desenvolvimento do compósito (MEDEIROS, 2010; MELO et al., 2008). 

Os nanocompósitos desenvolvidos através da mistura polímero – grafita 

expandida, Figura 2.1, podem ser classificados como (BEAUVALET, 2010): 

 Microcompósitos: as partículas de reforço encontram-se aglomeradas com 

separação entre as fases. Neste tipo de material não são observados ganhos 
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significativos de propriedades, que são semelhantes às de um compósito 

convencional; 

 Nanocompósitos intercalados: a inserção da matriz polimérica no espaço 

interlamelar do reforço ocorre de uma maneira cristalograficamente regular, 

normalmente uma única cadeia polimérica encontra-se entre as lamelas; 

 Nanocompósitos esfoliados: ocorre a destruição da ordem estrutural 

multicamadas do reforço. As lamelas individuais com espessura nanométrica 

estão separadas e dispersas na matriz polimérica. 

 

Figura 2.1 – Estruturas obtidas pela mistura polímero / reforço: a) microcompósitos; b) 
nanocompósito intercalado; c) nanocompósitos esfoliado (MEDEIROS, 2010). 

Em geral, o objetivo dos pesquisadores que trabalham com nanocompósitos é 

obter uma estrutura esfoliada, como a mostrada na Figura 2.1 - c, pois é esta que 

permite um contato total entre a grande área superficial das partículas de reforço e a 

matriz polimérica, maximizando sua interação, o que resulta em um aproveitamento 

máximo das propriedades que essa nanocarga pode proporcionar ao polímero 

(BEAUVALET, 2010). 

2.2.  Técnicas de preparação de nanocompósitos  

Os principais métodos utilizados para a obtenção de compósitos de matriz 

termofixa intercalados e esfoliados são: 
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 Mistura direta: o reforço deve ser primeiramente adicionado ao polímero 

puro e em seguida misturado continuamente utilizando um misturador 

magnético com placa aquecida visando diminuir a viscosidade do polímero. 

Após o período inicial de mistura, o catalisador deve ser adicionado e o 

processo de mistura deve prosseguir por mais alguns minutos (período que 

irá variar de acordo com o ciclo de cura do polímero). No fim desse, deve-se 

aplicar vácuo ao compósito, ainda no estado líquido, para retirar possíveis 

bolhas de ar formadas durante o procedimento e em seguida a mistura deve 

ser vertida no molde desejado. Este procedimento tende a formar um 

compósito com alto grau de aglomeração (YASMIN, DANIEL e LUO, 2005); 

 Mistura de alto cisalhamento – em misturador mecânico de alta energia: 

o reforço deve ser adicionado ao composto polimérico (resina + catalisador) e 

depositado em um misturador de alta energia operando em alta rotação por 

um período que irá variar de acordo com o ciclo de cura do polímero utilizado. 

É importante que durante este processo, o sistema seja resfriado para que a 

temperatura da mistura não se eleve ao ponto de iniciar prematuramente o 

processo de cura. No fim desse, deve-se aplicar vácuo a esse compósito, 

ainda no estado líquido, para retirar possíveis bolhas de ar formadas durante 

o procedimento e em seguida a mistura deve ser vertida no molde desejado. 

Este procedimento é usualmente empregado quando utilizados compostos de 

baixa - média viscosidade e promove uma boa dispersão das partículas de 

reforço (CARVALHO, ÁVILA e PETTEN, 2011); 

 Mistura de alto cisalhamento – moinho de rolos: primeiramente o polímero 

puro passa em um moinho de rolos de alto cisalhamento. Em seguida, já com 

o moinho em operação, deve-se adicionar gradualmente o reforço a resina 

para garantir o máximo contato com os rolos. No começo do processo o 

polímero apresenta uma alta viscosidade e certa dificuldade para se misturar 

com o reforço, mas com sua continuação, a mistura tende a se tornar mais 

homogênea e com menor viscosidade. Esse processo é normalmente feito em 

temperatura ambiente e o tempo de mistura deve respeitar o ciclo de cura do 

polímero. No fim desse, deve-se aplicar vácuo a esse compósito, ainda no 

estado líquido, para retirar possíveis bolhas de ar formadas durante o 

procedimento e em seguida a mistura deve ser vertida no molde desejado. 

Esse método é normalmente utilizado com matrizes de alta viscosidade e 
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tende a produzir melhor dispersão das partículas de reforço do que os dois 

métodos citados acima (YASMIN, DANIEL e LUO, 2005). 

2.3. Matriz polimérica – Resina Epóxi 

A resina epóxi é um polímero termorrígido que contém mais de um grupo 

epóxi, conhecido também como grupo oxirano ou etoxilina. Polímeros a base de 

epóxi vêm sendo utilizados na fabricação de embalagens, recobrimentos protetores, 

adesivos, equipamentos para indústria química, automobilística, aeroespacial, 

compósitos estruturais e multifuncionais (LEVY e PARDINI, 2006). 

A resina epóxi mais utilizada tem como base monômeros de diglicidil éter de 

bisfenol A (DGEBA),  Figura 2.2. Ela é sintetizada a partir de uma reação entre a 

epicloidrina e o bisfenol A. A DGEBA apresenta propriedades como a baixa 

contração durante a cura, alta fluidez e fácil processamento. O produto curado tem 

boa resistência mecânica, porém possui estabilidade térmica e resistência à 

propagação de chama relativamente baixas (LEVY e PARDINI, 2006). 

 

Figura 2.2 - Estrutura química de uma resina epóxi diglicidil éter do bisfenol A 

Algumas propriedades características das resinas epóxi podem ser vistas na 

Tabela 2.1.  

Tabela 2.1 - Propriedades das resinas epóxi a 23º C (SANTOS, 2011; MALLICK, 2007). 

Densidade (g/cm³) 1,2 – 1,3 

Resistência à tração (MPa) 55 – 130 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,75 – 4,10 

Coeficiente de Poisson (adimensional) 0,2 – 0,33 

Coeficiente de expansão térmica (10-6 m/m) 50 – 80 

Contração após cura (%) 1 – 5 

As resinas epóxi comerciais tipo DGEBA são na realidade misturas de 

oligômeros e as unidades de repetição (n) podem variar de 0 a 25, podendo ser 

obtidas resinas líquidas de baixa viscosidade com n ≤ 1, até semi-sólidas e sólidas 

com n > 1. Estas resinas também podem ser agrupadas de acordo com sua massa 
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equivalente de epóxi ou EEW equivalent epoxy weight, que é a razão entre a massa 

molecular da resina/número de anéis epoxídicos. As resinas líquidas possuem um 

EEW até 229, o EEW das semi-sólidas varia entre 230 e 459, já o EEW das sólidas 

pode variar entre 460 e 5000 (LEVY e PARDINI, 2006).  

Resinas epóxi também podem ser obtidas com características multifuncionais. 

Por exemplo, as resinas gicidil éter de novalaca, glicidil de aminas trifuncionais ou 

tetrafuncionais, conforme Figura 2.3, Figura 2.4 e Figura 2.5. Estas resinas 

apresentam alta viscosidade à temperatura ambiente (> 50 Pa.s) e permitem obter 

materiais com maior grau de reticulação em relação as resinas do tipo DGEBA, 

fazendo com que possuam melhor performance em altas temperaturas,  sendo 

assim, comumente empregadas para manufatura de pré-impregnados para indústria 

aeroespacial. 

 

Figura 2.3 - Estrutura química de uma resina epóxi novolaca (REPN) (LEVY e PARDINI, 2006). 

 

Figura 2.4 - Tetraglicidil metileno dianilina (TGMDA) (LEVY e PARDINI, 2006). 
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Figura 2.5 - Triglicidil tri(hidroxifenil) metano (TTHM) (LEVY e PARDINI, 2006). 

Os endurecedores ou agentes de cura são compostos capazes de promover 

abertura do anel epoxídico da resina por meio de uma reação química denominada 

“reação de cura”. O produto desta reação é uma resina epoxídica com cadeia 

tridimensional rígida, insolúvel e infusível (RANGEL, 2006 apud MARK et al., 1986). 

Os principais agentes de cura são os amínicos e os anidridos. Os agentes do 

tipo amínicos são divididos em aminas alifáticas e aminas aromáticas. 

As aminas alifáticas, Figura 2.6, à temperatura ambiente são altamente 

reativas, têm tempo de gel relativamente curto (menor que 1 hora), são líquidas e 

voláteis. A massa equivalente de hidrogênio para o dietileno triamina (DETA) é de 21 

e para o tetraetileno triamina (TETA) é 24, (LEVY e PARDINI, 2006). 

 

Figura 2.6 - Endurecedores de amina alifática: (a) dietileno triamin (DETA) e tetraetileno 
triamina (TETA) (LEVY e PARDINI, 2006). 

As aminas aromáticas, Figura 2.7, têm menor reatividade que as aminas 

alifáticas e necessitam de altas temperaturas de cura (150 – 180 ºC). São portanto 

endurecedores de cura a quente, o que permite serem aplicados em 

processamentos demorados. São comercializados na forma de pó ou flocos, e 

necessitam ser fundidos antes da adição à resina. O endurecedor DDM tem 

temperatura de fusão de ~94 ºC e massa equivalente de hidrogênio ativo de 50. O 
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endurecedor DDS tem temperatura de fusão de ~175 ºC e massa de hidrogênio 

ativo de 62. As aminas aromáticas podem formar estágios de cura parcial, sendo 

adequadas para fabricação de materiais pré-impregnados (LEVY e PARDINI, 2006). 

 

Figura 2.7 - Endurecedores de resinas epóxi do tipo aromática: (a) 4,4' Diaminodifenilmetano 
(DDM), (b) diaminodifenilsulfona (DDS) (LEVY e PARDINI, 2006). 

Os anidridos, Figura 2.8, têm menor reatividade do que as aminas aromáticas 

têm baixa exotermia e ciclos de cura relativamente longos. Normalmente são 

utilizados em conjunto com aceleradores (1% de peso) do tipo benzildimetilamina 

(BDMA) (LEVY e PARDINI, 2006). 

 

Figura 2.8 - Endurecedores para resinas epóxi do tipo anidro: (a) anidrido metil nádico,   (b) 
anidrido ftálico (LEVY e PARDINI, 2006). 

A relação epóxi / endurecedor afeta, após a cura do polímero, o módulo de 

elasticidade, a resistência mecânica e a temperatura de transição vítrea. Sendo 

assim, a estequiometria da mistura epóxi / endurecedor é fundamental na definição 

das propriedades a serem obtidas no sistema curado. Em princípio, não deve haver 

nenhum grupo epóxi ou agente de cura não reagido depois de completado o 

processo de cura (LEVY e PARDINI, 2006). 

A porcentagem de endurecedor a ser adicionada em cem partes de resina 

epóxi pode ser calculada pela equação 2.1. 

                
                              

          
                        (2.1) 

2.4. Grafita   

A grafita corresponde a uma das formas polimórficas do carbono, assim como 

o diamante e do fullereno.  
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A grafita é encontrada na natureza na forma de flocos ou pó particulado. A 

estrutura da grafita consiste no empilhamento de camadas de átomos de carbono 

que seguem um arranjo hexagonal. Cada camada é composta de lâminas ou 

“folhas” de grafeno, com espessura de 2 a 8 nm, e essas lâminas são formadas por 

átomos de carbono hibridizados sp² que estão ligados a três átomos vizinhos 

coplanares através de fortes ligações covalentes simples e duplas alternadas, 

resultando numa distância de 1,42 Å. Os planos de grafeno são ligados através de 

uma fraca ligação do tipo van der Waals entre as camadas, resultando numa 

distância entre as lâminas de grafeno de 0,335 nm e numa espessura de camada da 

ordem de 100 nm, como pode ser observada na Figura 2.9 (GOPAKUMAR e PAGÉ, 

2004). 

 
Figura 2.9 - Estrutura da grafita (FIM, 2012) 

Como consequência da estrutura observada na Figura 2.9, a grafita possui 

propriedades como: condutividade elétrica comparável a de um condutor metálico, 

fácil clivagem interplanar devido as ligações de van der Waals, alta estabilidade 

química em temperaturas elevadas (~ 2.500 ºC) e em atmosferas não oxidantes, 

baixo coeficiente de expansão térmica (aproximadamente 25% da do alumínio) e 

elevada absorção de gases (devido a sua área superficial de ~43 m²/g, dependendo 

do tratamento realizado). Essas propriedades citadas fazem com que a grafita e/ou 

seus nanoconstituintes, sejam utilizados como elementos de aquecimento em fornos 

elétricos, elemento para soldagem a arco, cadinhos metalúrgicos, moldes de 

fundição para ligas cerâmicas, para materiais refratários e isolamento para altas 

temperaturas, bocais de foguete, vasos para vedações químicas, dispositivos de 

purificação do ar, eletrodos elétricos, escovas e resistores elétricos, 
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supercondutores, barreira antichama, absorvedores de microondas, isolantes 

magnéticos, nanocompósitos multifuncionais e entre outros (CALLISTER JR, 2006).   

2.5. Grafita Intercalada 

A grafita intercalada ou composto intercalado de grafita (CIG) é composto por 

grafita e íons ou moléculas intercaladas entre as lâminas de grafeno. Estes 

intercalantes aumentam o espaço interlamelar da grafita. 

A grafita intercalada pode ser obtida através de técnicas como: 

 Transporte de fase vapor: o metal intercalante é vaporizado para se 

posicionar entre as lamelas de grafeno; 

 Intercalação líquida: a grafita é submersa em solução líquida de intercalante; 

 Intercalação química ou eletroquímica: a grafita é mecanicamente misturada 

por 16 h com uma solução concentrada de ácido sulfúrico (H2SO4) e nítrico 

(HNO3) ou outros compostos oxidantes. A reação que ocorre pode ser 

representada como exposta na equação 2.2. 

                        ⁄                    ⁄         (2.2) 

Sendo o oxigênio o oxidante e grafita-HSO4 representa o CIG (FIM, 2012; 

GHENO, 2010). 

A medida que se processa a reação, as lâminas de grafeno ficam 

positivamente carregadas (etapa I), o que provoca o surgimento de forças de 

repulsão entre elas, gerando o afastamento entre as camadas (etapa II). Esse maior 

afastamento entre as lâminas de grafeno permite a inserção dos agentes 

intercalantes entre as camadas de grafeno (etapaIII), Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Etapas do processo de intercalação (GHENO, 2010) 
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 Co-intercalação: primeiro átomos de pequeno tamanho, como o H, são 

posicionados entre as lamelas de grafeno. Em seguida, estes átomos são 

substituídos por átomos maiores como Na, Cs ou K (FERREIRA, 2008). 

2.6. Grafita Expandida 

Assim como em alguns sólidos, por exemplo, alguns silicatos naturais como a 

vermiculita, a grafita também pode ser expandida ou esfoliada a partir dos 

Compostos Intercalados de Grafita (CIGs). A expansão consiste na separação das 

lamelas de grafeno com a diminuição ou eliminação das interações entre os planos. 

A expansão dos Compostos Intercalados de Grafita pode ocorrer através de meios 

mecânicos, térmicos, radiação de microondas, laser e plasma (MACEDO, 2011).  

Acredita-se que o aquecimento de um composto intercalado de grafita leva à 

vaporização das espécies intercaladas e que então ocorra uma significativa 

expansão ao longo do eixo-c. Esta expansão seria provocada pela pressão exercida 

por gases sendo liberados entre os planos de grafeno. Porém, alguns pesquisadores 

tratam a expansão térmica como um processo de transição de fases cristalográfica 

causada pela remoção brusca das espécies intercaladas. As transições de fase 

provocam o deslocamento dos planos de grafeno que poderiam levar a uma redução 

das ligações de van der Waals provocando uma grande expansão interplanar. Na 

verdade, os dois processos podem estar presentes dependendo da temperatura 

aplicada para provocar a expansão (MACEDO, 2011). 

A estrutura da grafita expandida, Figura 2.11, é basicamente formada por 

lâminas paralelas que colapsaram e se deformaram aleatoriamente, resultando em 

poros com diferentes tamanhos. O processo de expansão faz com que ocorra um 

aumento de volume de 100 – 300 vezes e uma expansão de 80 – 100 vezes na 

direção cristalográfica c. Além disso, o grafite expandido possui um alto fator de 

forma e área superficial acima de 40 m²/g (YASMIN, DANIEL e LUO, 2005). 
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Figura 2.11 – Imagens obtidas através de microscopia eletrônica de varredura da grafita 
expandida (TRYBA, MORAWSKI e INAGAKI, 2005; CHEN et al., 2003). 

Quando o precursor CIG é de origem química / eletroquímica a base de 

ácidos sulfúrico e nítrico concentrados, após o tratamento de expansão, as 

nanolâminas resultantes irão apresentar grupos funcionais como –OH, -COOH. 

Estes grupos melhoram as interações físicas e químicas entre as nanolâminas e o 

polímero (YASMIN, DANIEL e LUO, 2005). 

2.7. Utilização de microondas para a obtenção da grafita 

expandida 

A utilização da técnica de irradiação de microondas para a obtenção da grafita 

expandida e de nanotubos de carbono vem crescendo a cada dia. Quando 

comparado com o método clássico de expansão, que é a exposição direta do CIG 

em fornos a uma temperatura em torno de 1000 ºC por aproximadamente 30 s em 

um forno convencional, a expansão através de microondas tem se mostrado mais 

eficiente, pois como não necessita de um aquecimento prévio do sistema, consome 

menos energia, tornando-se assim um processo mais rápido e barato (TONG et al., 

2008). 

Experimentos realizados mostram que uma amostra de 0,25 g de grafita em 

pó irradiada dentro de um forno microondas doméstico com uma potência de 700 W 

por um período de 12 s atingiu uma temperatura de 1000 ºC. A essa temperatura, o 

composto emite uma radiação luminosa de cor alaranjada, Figura 2.12, enquanto 

libera os elementos intercalantes na forma de vapor (CASTRO et al., 2011). 



 29 

 

 

 

Figura 2.12 – Radiação de cor alaranjada emitida pela amostra durante o processo de 
expansão. 

Os fornos microondas usam o efeito dielétrico para aquecer os materiais em 

seu interior. O aquecimento dielétrico se refere ao aquecimento causado pela 

incidência de radiação eletromagnética de alta frequência. A interação de partículas 

carregadas presentes em alguns materiais com o campo elétrico gerado pela 

radiação eletromagnética incidente faz com que esses materiais se aqueçam 

(MENÉNDEZ et al., 2010). 

Materiais, como alguns compostos de carbono, que interagem com 

microondas produzindo calor são chamados de materiais absorvedores de 

microondas. A habilidade do material se aquecer na presença de microondas é 

definida pela tangente de perda dielétrica ou “dielectric loss tangent”, δ = ε” / ε’ 

equação. 2.3, onde a tangente de perda dielétrica é composta por dois parâmetros, 

a constante dielétrica ε” (ou permissividade real) e o fator de perda dielétrica ε’ (ou 

permissividade imaginária). A grafita, por ser um bom condutor de eletricidade, 

reflete uma fração considerável de microondas. Isto ocorre porque onde os elétrons 

que estão ligados através de ligações π possuem regiões relativamente grandes 

para se moverem. Com isso, a energia cinética destes elétrons pode aumentar 

permitindo-lhes se desprender do material, resultando na ionização da atmosfera 

circundante. Em nível macroscópico, este fenômeno é percebido como faíscas ou 

formação de arcos elétricos, Figura 2.13. Em nível microscópico, esses pontos de 

emissão são caracterizados como plasma. Na maioria das vezes esses plasmas 

podem ser considerados microplasmas, uma vez que eles estão confinados a uma 

pequena região do espaço e dura apenas uma fração de segundo (MENÉNDEZ et 

al., 2010). 
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Figura 2.13 - Formação de arcos elétricos durante o processo de expansão. 

2.8. Nanolâminas de grafita 

As nanolâminas de grafita ou nanografite / nanografita são estruturas 

multiplanares obtidas a partir da esfoliação da grafita expandida (GE), Figura 2.14. 

Uma das maneiras de se obter esta estrutura é através da esfoliação por 

sonificação, ou esfoliação por ultrassom. Este método consiste na imersão do GE 

junto com uma solução de álcool (≥ 70%) em um banho ultrassônico por um período 

de 8 h (CHEN et al., 2002). 

O ultrassom provoca a cavitação do líquido utilizado no banho. O fenômeno 

da cavitação pode ser explicado como o colapso de bolhas microscópicas do líquido. 

Durante o colapso dessas microbolhas podem ocorrer picos de temperatura e de 

pressão de até 1500 K e 101 MPa. Com isso, ocorre a liberação de radicais livres e 

o efeito das ondas de choque, que aumentam a reatividade química do material, a 

entropia da substância e a erosão e/ou a quebra por cisalhamento das ligações 

químicas existentes entre as lamelas de grafita (HUANG E TERENTJEV, 2008; 

GEDANKEN, 2003; LOHSE, 2005; BIRKIN et al., 2005).  

 

Figura 2.14 – Nanolâminas de grafita (CHEN et al., 2003). 
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Após o processo, as lamelas apresentam uma espessura total variando entre 

30 a 80 nm, um fator de forma de 200 a 1500, módulo de elasticidade próximo de 1 

TPa, condutividade elétrica ~104 S/cm, e uma condutividade térmica de ~ 133 W/m.K 

a temperatura ambiente (CHEN et al, 2002; YASMIN, DANIEL e LUO, 2005 apud 

VICULIS, MACK e KANER, 2003; DRZAL et al., 2001). 

Em virtude de suas propriedades, as nanolâminas de grafita vêm sendo 

estudadas em aplicações como: célula a combustível, blindagem eletrônica, 

revestimentos absorvedores de ondas de radar, circuitos integrados, reforço 

estrutural e nanocompósitos funcionais. Além disso, as nanolâminas vêm sendo 

apontadas como um possível substituto para os nanotubos de carbono, visto que o 

custo de produção destes é em torno de 500 vezes maior do que o das nanolâminas 

(YASMIN e DANIEL, 2004). 

2.9. Nanocompósitos de epóxi / grafita 

Por ser quimicamente similar aos nanotubos de carbono e estruturalmente 

análoga aos silicatos, a grafita tem se mostrado um grande potencial para ser 

utilizada como nanocarga em materiais poliméricos (FIM, 2012). 

A modificação das propriedades mecânicas e térmicas desses compósitos 

está diretamente ligada ao grau de dispersão dessas partículas na matriz. Assim, em 

alguns trabalhos são utilizados processos de fabricação que envolvem alto 

cisalhamento e/ou fazem uso de agentes de acoplamento (YASMIN e DANIEL, 

2004; CARVALHO, ÁVILA e PETTEN, 2011; FIM, 2012). 

Com o objetivo de estudar o comportamento mecânico, viscoelástico e 

térmico de compósitos epóxi/nanolâminas de grafita, Yasmin e Daniel, (2004), 

processaram nanocompósitos a base de resina epóxi reforçados com concentrações 

de 2,5 a 5% p/p de lâminas de grafita, através do método de mistura direta. A 

análise dos ensaios indica que quanto maior a concentração de reforço, maior o 

módulo de armazenamento e a temperatura de transição vítrea. A resistência a 

tração obteve o valor máximo para a concentração de 2,5% p/p de reforço. O 

coeficiente de expansão térmica diminuiu com a adição das nanopartículas. 

Em um estudo posterior, Yasmin, Daniel e Luo, (2005), analisaram o 

comportamento do módulo de elasticidade de dois nanocompósitos poliméricos a 
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base de resina epóxi reforçado com grafite expandido e grafite esfoliado obtidos por 

duas diferentes rotas de processamento, mistura direta e mistura de alto 

cisalhamento utilizando moinho de rolos. Os ensaios realizados mostraram que 

todos os nanocompósitos obtidos, não importando a rota nem a porcentagem em 

massa de reforço, apresentaram um módulo de elasticidade maior do que o do epóxi 

puro. Além disso, os compósitos preparados com auxílio de moinho de rolos 

apresentaram uma dispersão de reforço na matriz polimérica superior à obtida 

através da outra rota e um módulo de elasticidade por volta de 25% maior do que o 

epóxi puro. 

Miller et al., (2010) realizaram um tratamento de compatibilização química na 

grafita expandida visando melhorar a interação reforço-matriz. Apesar de haver sido 

relatada uma maior dispersão de reforço na matriz polimérica, o nanocompósito 

processado com o reforço tratado quimicamente demonstrou um comportamento 

mecânico similar ao do compósito reforçado com grafita expandida sem tratamento. 

Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram que o valor de resistência à tração 

aumento de 17,7 MPa (polímero puro) para 23,8 MPa (compósito reforçado com 1% 

p/p de GE), onde atingiu seu valor máximo, e em seguida diminuiu para 18,3 MPa 

(compósito reforçado com 3% p/p de GE).  

Carvalho, Ávila e Petten, (2011) estudaram o efeito da adição de diferentes 

concentrações de nanolâminas de grafita (1-3% p/p), obtidas pelo método de 

expansão convencional, em resina epóxi. Os compósitos foram processados por 

dispersão de alto cisalhamento, através de misturador de alta energia. Os 

nanocompósitos apresentaram uma estabilidade térmica maior do que a do polímero 

puro, chegando a um aumento de 13 ºC para o compósito reforçado com 3% p/p de 

nanolâminas. Entretanto a TG dos compósitos mostrou-se inferior a do polímero 

puro, comportamento semelhante ao relatado por Prolongo et al., (2013), que 

verificou, quando comparado ao polímero puro, uma queda por volta de 4 ºC na Tg 

do compósito epóxi / nanografite, processado por mistura de alto cisalhamento.  

Chatterjee et al., (2012), processaram compósitos a base de epóxi reforçada 

com nanolâminas de grafita em concentrações variando de 0,5% - 2% e avaliou a 

tenacidade e a condutividade térmica dos compósitos obtidos. Os resultados obtidos 

mostram que a tenacidade do compósito aumenta até um limite de concentração de 
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reforço de 1% p/p e em seguida este valor tende a diminuir para maiores 

concentrações de grafita. Por outro lado, a condutividade térmica dos compósitos 

atingiu seu maior valor para o compósito reforçado com 2% p/p de nanolâminas de 

grafita, apresentando um incremento de 36% quando comparado ao polímero puro.  

Embora a modificação das propriedades térmicas e mecânicas, esteja 

associada a uma alta dispersão do reforço na matriz, o ganho nas propriedades 

elétricas se apresenta quando o reforço está mais aglomerado. Materiais compósitos 

de rede segregadas apresentam início de percolação mais baixo, quando 

comparados com os materiais com cargas condutoras distribuídas aleatoriamente 

(FIM, 2012; DU et al., 2011). 
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3. MATERIAL E PROCEDIMENTOS 

Nesta seção são detalhados os materiais e os procedimentos utilizados para 

obtenção e caracterização do nanografite e dos nanocompósitos. A sequência dos 

procedimentos adotados está descrita de forma simplificada pela Figura 3.1 

 

Figura 3.1- Fluxograma demonstrando de maneira simplificada o procedimento adotado. 

3.1.  Reagentes 

Os ácidos utilizados no procedimento de obtenção do composto intercalado 

de grafita (CIG) e o hidrocarboneto utilizado para esfoliação da grafita expandida 

estão listados na Tabela 3.1. Todos os reagentes possuíam grau de pureza P.A. e 

não foram submetidos nenhum tratamento antes do uso. 

Tabela 3.1 - Reagentes utilizados 

Produto Fornecedor 

Ácido Sulfúrico Synth 

Ácido Nítrico Synth 

Álcool Isopropílico Vetec 
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3.2.  Sistema epoxídico 

O sistema epoxídico utilizado consistiu da resina epóxi AIRSTONE 780E e do 

endurecedor amínico AIRSTONE 785H, ambos fornecidos pela “The DOW Chemical 

Company”.   

Seguindo recomendações do fabricante, a proporção da mistura resina / 

endurecedor utilizada foi de 100 partes em massa de resina para 31 partes em 

massa de endurecedor. Após a cura do polímero, em temperatura ambiente por 24 

horas, o mesmo foi exposto a um tratamento térmico de pós-cura em uma estufa a 

70 ºC durante 7 horas. 

3.3.  Grafita 

A grafita utilizada foi a micrograf 9930MA (CIACI N-99), fornecida pela 

Companhia Nacional de Grafite. Esta grafita possui granulometria de 325 mesh, e 

sua composição química é de 99% de carbono, 0,7% de cinzas e 0,3% de umidade. 

3.4. Obtenção das nanolâminas de grafita 

O procedimento utilizado para obtenção das nanolâminas de grafita foi 

baseado no método descrito por (CHEN et al., 2002), diferindo apenas na etapa de 

expansão térmica, que neste trabalho foi realizada em forno microondas. O 

procedimento é dividido em três etapas:  

1- Preparação da Grafita Intercalada (CIG); 

2- Obtenção da Grafita Expandida (GE) através da expansão do CIG; 

3- Esfoliação da GE para obtenção das nanolâminas. 

3.4.1.  Grafita Intercalada 

Em temperatura ambiente, foram colocados em um becker, na seguinte 

ordem, 30 g de flocos de grafita, 240 ml de ácido sulfúrico e 60 ml de ácido nítrico, 

obedecendo a proporção de 4:1 (v/v). A mistura foi colocada sob agitação 

magnética, dentro de uma capela, por 16 h, Figura 3.2 - a. Em seguida, a suspensão 

foi filtrada sob vácuo em um funil de Büchner, Figura 3.2 - b, e lavada com água 

destilada até atingir um pH próximo ao neutro. Após a filtragem, a grafita intercalada 

foi separada em três vidros de relógio e posta para secar em uma estufa a 100º C 

por um período de 2h (CHEN et al., 2002). 
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Figura 3.2 – a) Mistura utilizando agitador magnético; b) Filtragem a vácuo 

3.4.2.  Grafita Expandida 

A expansão térmica da CIG foi realizada em forno microondas (marca: 

Electrolux, modelo: MEF33). Para isso, a CIG foi separada em amostras de 0,25 g 

cada. Em seguida as amostras foram depositadas em um bloco refratário e inseridas 

no forno microondas e submetida a um aquecimento a uma potência de 800 W 

(potência máxima do equipamento utilizado) por um período de 15 s (período que 

cessa a emissão de luz alaranjada). Cada amostra utilizada durante a expansão foi 

de 0,25 g. Esta quantidade foi limitada em testes preliminares onde foi observado 

que quantidades superiores provocavam a quebra do refratário. 

3.4.3.  Grafita Esfoliada – nanolâminas de grafita 

O grafite expandido foi imerso em uma solução de álcool isopropílico e 

introduzido em um banho ultrassônico (marca: Sacch Eletrotécnica, modelo: 

UC40/3PT) operando em uma frequência de 40 khz (frequência de operação do 

aparelho utilizado) por um período de 8 h, Figura 3.3. Em seguida, o produto foi 

filtrado sob vácuo em um funil de Büchner e posto para secar em uma estufa a 100 

ºC por um período de 12 h (CHEN et al., 2002). 
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Figura 3.3 – Esfoliação por ultrassom no equipamento UC40/3PT 

3.5. Processamento dos materiais 

Para realização do estudo, foram fabricadas 3 (três) placas de materiais 

poliméricos, sendo 1 (uma) de resina epóxi pura e 2 (dois) reforçadas com as 

nanolâminas de grafita, em concentrações (p/p) de 1% e 3% de reforço.  

Para dispersão das partículas na matriz polimérica, o sistema composto da 

resina epóxi (AIRSTONE 780E) + endurecedor (AIRSTONE 785H), foi agitado junto 

com o reforço em um misturador de alta energia (marca: Marconi, modelo: MA147), 

Figura 3.4, a uma velocidade de 10.000 rpm por um período de 10 minutos (período 

limite antes que a resina entre em ponto de gel, devido ao aumento de temperatura 

ocorrido durante o processo de mistura). Em seguida, a mistura foi inserida em um 

dessecador de vidro submetida a vácuo até que fossem retiradas todas as bolhas de 

ar. 
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Figura 3.4 - Misturador MA147 

Os polímeros processados (reforçados ou não), Figura 3.5, ainda em estado 

liquefeito, foram vertidos em dois diferentes moldes: um de vidro com dimensões: 

300 mm x 300 mm x 3 mm, do qual possibilitou a posterior fabricação dos corpos-de-

prova de tração, densidade relativa e condutividade elétrica e um outro molde de 

madeira com dimensões: 40 mm x 40 mm x 100 mm, que foi utilizado para 

fabricação dos corpos-de-prova para medição das propriedades térmicas. Após essa 

etapa, os compósitos foram curados e pós-curados em uma estufa (marca: Tecnal 

modelo: TE 394/1) de acordo com as instruções do fabricante do composto 

epoxídico adotado.  

 

Figura 3.5 - Placa de compósito com dimensões 300 mm x 300 mm x 3 mm e corpo-de-prova 
prismático com dimensões 40 mm x 40 mm x 100 mm. 
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3.6. Técnicas de caracterização  

As técnicas utilizadas para caracterizar tanto as nanolâminas de grafita 

quanto os nanocompósitos obtidos estão descritas a seguir.  

3.6.1.  Difração de Raios-X (DRX) 

A difração de raios-X foi utilizada para identificação do grau de esfoliação do 

reforço nos nanocompósitos. As análises por DRX foram realizadas em um 

equipamento (marca: Shimadzu, modelo: XRD6000), operando a uma voltagem de 

40 KV, com uma corrente de 30 mA e uma velocidade de varredura de 2,0 º/min. A 

varredura do ângulo 2θ foi feita variando entre 2 e 80º, utilizando como fonte de 

raios-X um tubo de Cu (λ = 0,154 nm). As amostras foram analisadas na forma de pó 

em temperatura ambiente.  

A distância interlamelar foi calculada utilizando a Lei de Bragg, equação 3.1. 

  
 

     
                                                     (3.1) 

Sendo: d = distância interlamelar (nm), λ = comprimento da onda irradiada 

(nm), θ é o ângulo de Bragg (radianos) no plano referente ao pico característico. 

O tamanho médio do cristal foi obtido pela equação de Scherrer, equação 3.2. 

  
   

        
                                                    (3.2) 

Sendo: C = tamanho médio do cristal (nm), β = a largura do pico difração (nm) 

no ponto em que a intensidade cai pela metade e K = fator de forma, que para este 

caso foi adotado um valor de 0,9 (mais apropriado para este tipo de material). 

Para obter a largura do pico a meia altura em nm, utilizou-se a equação 3.3, 

(FIM, 2012). 

   
      

   
                                                    (3.3) 

Sendo: β’= a largura do pico de difração (º) no ponto em que a intensidade cai 

pela metade. 
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3.6.2.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para verificar a mudança da 

microestrutura do reforço. Para isso, foram feitas 4 (quatro) análises, 

correspondendo as fases in natura da grafita, grafita intercalada, grafita expandida e 

a grafita esfoliada. As amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de 

varredura, modelo TM 3000 fabricado pela Hitachi, com uma tensão de 15kV.  

3.6.3.  Picnometria  

A massa específica dos materiais obtidos foi determinada utilizando a técnica 

de picnometria, que relaciona a massa de determinado volume de material com a 

massa de igual volume de água transbordada, equação 3.4.  

⍴  
  

                   
                                             (3.4) 

Sendo: ⍴a = massa específica da amostra (kg/m³), ma = massa da amostra 

(kg), mt-inicial = massa do picnômetro cheio + massa da amostra fora do picnômetro 

(kg) e mt-final = massa do picnômetro cheio (após transbordo) + massa da amostra 

dentro do picnômetro (kg). 

Para os ensaios, utilizou-se um picnômetro com volume total de 50 ml, uma 

balança com resolução de 0,1 mg (marca: Denver Instruments, modelo: TP-214) e 

água destilada como fluido de referência.  Para cada amostra, Figura 3.6, foram 

realizadas 5 (cinco) medições com temperatura ambiente de 25 ºC. 

 

Figura 3.6 – Amostra utilizada ensaios de picnometria 

3.6.4.  Propriedades Mecânicas 

Os ensaios de tração foram realizados em uma máquina de ensaios universal 

AG - X fabricada pela Shimadzu com uma velocidade de 5 mm/min. Esses ensaios 

tiveram como finalidade fornecer dados de resistência a tração e valor do 

alongamento máximo do corpo-de-prova. Para cada composição (polímero puro, 
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compósito reforçado com 1% e 3% p/p de nanografite) foram testados 5 (cinco) 

corpos-de-prova tipo IV ASTM D 638, Figura 3.7, cortados com laser. 

 

Figura 3.7 - Corpo-de-prova tipo IV ASTM D638 

3.6.5.  Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)  

A técnica de DSC foi usada para determinar a temperatura de transição vítrea 

do composto epoxídico e dos materiais obtidos. O equipamento utilizado foi o Q600 

da TA Instruments. 

As amostras, com peso de 5 mg cada, foram encapsuladas, seladas e em 

seguida inseridas na câmara calorimétrica e aquecidas a uma razão de temperatura 

de 10º C/min de 25 ºC até 200 ºC, sob fluxo constante de nitrogênio. 

3.6.6.  Propriedades Térmicas  

As medições de capacidade calorífica volumétrica, difusividade térmica, 

condutividade térmica e resistência térmica foram realizadas utilizado o aparelho 

KD2 PRO, produzido pela Decagon Devices Inc., equipado com o sensor SH-1 

(dupla agulha). Para cada corpo-de-prova, Figura 3.8, foram realizadas 5 (cinco) 

medições. O período de aquisição de dados utilizado foi de 10 minutos. Os corpos-

de-prova utilizados possuíam dimensões de 40 mm x 40 mm x 100 mm e possuíam 

dois furos paralelos centrados na secção de menor área para inserção do sensor. 
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Figura 3.8 - Corpo-de-prova utilizado nas análises térmicas. 

3.6.7.  Resistividade Elétrica 

A condutividade elétrica foi analisada com auxílio de um dispositivo montado 

pelo Laboratório de Alta Tensão – UFCG, que mede as variações de tensão (V) e 

corrente (I) em cada amostra. A Figura 3.9 representa esquematicamente o 

dispositivo utilizado. O valor médio da resistência elétrica foi obtido após a medição 

em 3 (três) diferentes corpos-de-prova. A voltagem aplicada variou gradativamente 

de 0 V a 1000 V. Os corpos-de-prova, Figura 3.10, mediam 50 mm x 10 mm x 3 mm 

e foram cortados com laser. 

 

 

Figura 3.9 – Circuito equivalente utilizado para determinar as características tensão (V) x 
corrente (I) das amostras. 
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Figura 3.10 - Corpo-de-prova utilizado nas análises elétricas. 

 Os valores de resistividade elétrica foram obtidos a partir da equação 3.5. 

    
     

  
                                                       (3.5) 

 Sendo: rho = Resistividade elétrica (Ω.m), V = Voltagem (V), A = Área da 

amostra (m²), I = Corrente elétrica (A),   = comprimento / espessura (m). 

 A condutividade elétrica foi determinada a partir da equação 3.6. 

   
 

   
                                                        (3.6) 

 Sendo: σE = Condutividade elétrica (Ω.m)-1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são descritos os resultados obtidos com as técnicas de 

caracterização utilizadas para avaliar a morfologia do reforço e as propriedades dos 

nanocompósitos obtidos. 

4.1. Caracterização do reforço 

A mudança da estrutura cristalina ao longo das etapas de preparação da 

grafita utilizada nos compósitos foi analisada através da técnica de DRX. Além da 

mudança da microestrutura, a análise da Figura 4.1 serve para verificar que durante 

o processo de preparação do reforço não ocorreram contaminações com outros 

materiais, visto que não existem outros picos de difração a não serem aqueles que 

são característicos da grafita. 

 

Figura 4.1 – DRX da grafita durante os diversos estágios de preparação: Grafita Natural em 
Flocos, Grafita Intercalada, Grafita Expandida, Grafita Esfoliada. 

Apesar de a varredura realizada ter sido na faixa de 2-80º, este estudo se 

concentrará no intervalo entre 25,5º e 28º, Figura 4.2, pois é nesse intervalo onde 

ocorre o pico difratométrico da grafita. 
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Figura 4.2 – Pico característico das amostras de grafita 

O difratograma, Figura 4.2, mostra que nenhum dos tratamentos realizados 

na grafita foi suficiente para destruir completamente sua estrutura, ou seja, as 

lamelas de grafeno continuam a existir na forma de agregados. Porém, a diminuição 

na intensidade e o alargamento dos picos difratométricos, indicam que à medida que 

cada etapa do processo de preparo do reforço era concluída, o material obtido 

possuía um maior grau de distorção na orientação das lamelas de grafeno. 

A distância entre as lamelas de grafeno (d002) e o tamanho médio do grão (C) 

foram determinados através da Lei de Bragg, equação 3.1, e da equação de 

Scherrer, equação 3.2. Estes dados podem ser vistos na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Distância Interplanar e tamanho médio das amostras de grafita 

Amostra 2ϴ d002 C 

Grafita Natural 26,60º 0,335 nm 20,92 nm 

Grafita Intercalada 26,48º 0,336 nm 14,07 nm 

Grafita Expandida 26,38º 0,337 nm 11,99 nm 

Grafita Esfoliada 26,30º 0,338 nm 11,02 nm 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.1, os tratamentos químico 

(intercalação), térmico (expansão) e físico (esfoliação) aumentaram a distância 

interlamelar da grafita, saindo de 0,335 nm para 0,338 nm. A diminuição do tamanho 

médio do cristal reflete não somente a quebra de algumas ligações entre as lamelas 

de grafeno, mas principalmente o grau de desorganização das nanolâminas obtidas. 
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A mudança na estrutura da grafita também pode ser observada com auxílio 

das figuras 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, que representam as imagens das diversas etapas 

para obtenção da grafita esfoliada feitas através da microscopia eletrônica de 

varredura. 

Na Figura 4.3 observa-se a morfologia da grafita natural. Na Figura 4.3- a 

verifica-se que a grafita natural é formada por grandes agregados compactados de 

grafita. Na Figura 4.3- b ao observar a espessura dos flocos de grafita, fica evidente 

a grande compactação entre camadas de grafeno. 

 

Figura 4.3 – Imagem obtida através de microscopia eletrônica de varredura da amostra de 
grafita natural: a) com 500x de ampliação; b) com 2000x de ampliação. 

Na Figura 4.4 é apresentada a morfologia da grafita após o tratamento 

químico de intercalação. Assim como foi visto anteriormente durante a análise do 

DRX, é possível verificar na Figura 4.4– a, que existe um maior grau de desordem 

entre as lamelas de grafita quando comparado com a amostra de grafita natural, 

Figura 4.3. Na Figura 4.4- b pode-se notar que as lamelas foram levemente 

afastadas, fato que se atribui ao processo de intercalação ácida. 
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Figura 4.4 – Imagem obtida através de microscopia eletrônica de varredura da amostra de 
grafita intercalada: a) com 500x de ampliação; b) com 2000x de ampliação. 

Na Figura 4.5 é mostrada a morfologia da grafita após o tratamento térmico 

de expansão. É possível constatar na Figura 4.5- a um total colapso da estrutura da 

preexistente na direção paralela as camadas de grafita, formando o que alguns 

autores denominam de estrutura de estrutura sanfonada ou worm like. Ainda na 

mesma figura, percebe-se que apesar da exposição da estrutura lamelar da grafita, 

verifica-se que um grande número de lamelas ainda estão ligadas. A analise da 

Figura 4.5- b põe em evidência a separação interlamelar obtida. 

 

Figura 4.5 – Imagem obtida através de microscopia eletrônica de varredura da amostra de 
grafita expandida: a) com 500x de ampliação; b) com 2000x de ampliação. 

A Figura 4.6 apresenta a morfologia da grafita após o tratamento físico de 

esfoliação. A análise da Figura 4.6- a, mostra que a estrutura sanfonada observada 

na amostra de grafite expandido foi desfeita e em seu lugar passou a existir uma 

estrutura com um menor número de lamelas empilhadas e maior grau de desordem. 

Na Figura 4.6- b é possível concluir que mesmo após esta sequência de tratamentos 
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não foi possível a obtenção de lamelas isoladas de grafeno, mas sim uma estrutura 

similar a da grafita expandida, porém com uma menor sequência de lâminas.  

 

Figura 4.6 – Imagem obtida através de microscopia eletrônica de varredura da amostra de 
grafita esfoliada: a) com 1000x de ampliação; b) com 5000x de ampliação. 

4.2. Massa específica dos Nanocompósitos 

A massa específica dos materiais obtidos foi determinada e seus valores 

médios, assim como os respectivos desvios padrão, são mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Massa específica do polímero puro e dos compósitos obtidos 

Amostra ⍴ (kg/m³) 

Epóxi Puro 1216 ± 24 

Epóxi + 1% de reforço 1140 ± 33 

Epóxi + 3% de reforço 1002 ± 26 

A análise dos dados da Tabela 4.2 mostra que a massa específica do material 

diminuiu com o aumento da adição de nanografite. Essa redução foi em média de 

6,25% para o polímero reforçado com 1% p/p de nanografite e de 17,60% para o 

polímero reforçado com 3% p/p de nanografite.  

4.3. Propriedades Mecânicas dos Nanocompósitos 

As propriedades mecânicas do polímero puro e dos compósitos foram 

avaliadas através do ensaio de tração. O comportamento tensão x alongamento dos 

materiais obtidos é apresentado na Figura 4.7.  
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Figura 4.7 – Diagrama tensão x alongamento dos materiais obtidos. 

As figuras 4.8 e 4.9 representam respectivamente as médias e os desvios 

padrão dos valores obtidos de resistência à tração e alongamento máximo para os 

materiais avaliados.  

 

Figura 4.8 - Resistência à tração do polímero puro e dos compósitos obtidos. 

 

Figura 4.9 - Alongamento Máximo do polímero puro e dos compósitos obtidos. 
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A partir da análise destes dados, é possível concluir que quando comparado 

ao polímero puro, todos os compósitos avaliados apresentaram um ganho nos 

valores de resistência à tração e alongamento máximo. Estes valores podem ser 

vistos com mais detalhes na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas do polímero puro e dos compósitos obtidos. 

Propriedades Epóxi puro 

Epóxi + 1% de 

grafita 

Epóxi + 3% de 

grafita 

Resistência à tração (MPa) 37,96 ± 2,01 44,27 ± 0,64 39,18 ± 1,13 

Alongamento máximo (mm) 1,74 ± 0,17 2,73 ± 0,09 2,31 ± 0,13 

Os valores médios da resistência à tração aumentaram em 16,62% para o 

compósito reforçado com 1% p/p de grafita esfoliada e de 3,2% para o compósito 

reforçado com 3% p/p de grafita esfoliada. O alongamento máximo aumentou 

59,89% para o compósito reforçado com 1% p/p de grafita esfoliada e de 32,75% 

para o compósito reforçado com 3% p/p de grafita esfoliada. Este resultado está de 

acordo com o encontrado por Miller et al., (2010) e Yasmin e Daniel, (2004), que 

concluiram que devido a menor tendência dos compósitos menos carregados (com 

menor concentração de reforço) de formarem aglomerados, a adição de pequenas 

quantidades de até 2,5% de nanopartículas de grafita em uma matriz de epóxi 

provoca um aumento no limite de resistência à tração e no alongamento máximo, 

enquanto que quantidades maiores que essa tende a provocar uma redução no valor 

destas propriedades.  

O aumento observado para as propriedades mecânicas do compósito está 

associado à alta resistência mecânica e ao fator de forma da grafita esfoliada, que 

contribuíram para facilitar a transferência de carregamento entre a matriz e o reforço. 

Os motivos para o compósito com 1% de reforço ter apresentado valores médios 

maiores do que o com 3% pode estar associado com uma possível melhor dispersão 

do particulado na matriz polimérica do primeiro em relação ao segundo.  

De posse dos dados de massa específica, Tabela 4.2 e dos resultados 

obtidos pelos ensaios de tração, Tabela 4.3, foi possível determinar os valores de 

resistência específica à tração dos materiais avaliados, Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Resistência específica à tração dos materiais obtidos. 

 A análise da Figura 4.10, mostra que a resistência específica à tração dos 

nanocompósitos, propriedade dada pela razão entre a resistência a tração e a 

massa específica dos materiais, aumentou em média 33,33% em relação ao valor 

médio obtido para o polímero puro. Além disso, observa-se que apesar da maior 

resistência à tração demonstrada pelo nanocompósito reforçado com 1% p/p de 

nanografite (ver Tabela 4.3), o valor médio obtido de resistência específica mostrou-

se semelhante ao obtido para o nanocompósito reforçado com 3% p/p. Este 

comportamento é justificado em virtude da menor massa específica apresentada 

pelo nanocompósito reforçado com 3% p/p de nanografite (ver Tabela 4.2).  

4.4. Temperatura de Transição Vítrea - Tg 

A técnica de DSC foi utilizada para determinar a temperatura de transição 

vítrea (Tg) dos materiais obtidos, visto que o epóxi é um polímero termorrígido e 

portanto não apresenta temperatura de fusão cristalina (Tm). Os dados obtidos são 

mostrados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Temperatura de transição vítrea do polímero puro e dos compósitos obtidos 

Amostra Tg (ºC) 

Epóxi Puro 61,84 

Epóxi + 1% de reforço 55,75 

Epóxi + 3% de reforço 54,58 

Quando comparada a Tg do polímero puro com a dos compósitos obtidos, 

percebe-se que o valor da Tg tende a diminuir com a adição de grafita esfoliada. 

Este comportamento está coerente com a diminuição da densidade relativa dos 
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compósitos (Tabela 4.2) e com o que foi observado por Prolongo et al., (2011) e 

Carvalho, Ávila e Petten, (2011), que atribuíram esta diminuição da Tg a uma 

alteração da cinética das cadeias poliméricas na região de interface com o reforço, 

reduzindo o número de ligações cruzadas e assim aumentando sua mobilidade. Esta 

menor densidade de ligações cruzadas permitiu um maior alongamento das 

amostras de compósito quando comparada com o polímero puro, Tabela 4.3.  

As amostras analisadas apresentaram um valor de Tg menor do que o 

esperado, visto que a pós-cura a qual os materiais foram submetidos foi em uma 

temperatura de 70 ºC, quase 10 ºC superior ao valor mais significativo de Tg. Isto 

pode indicar que pode ter ocorrido uma possível degradação do polímero devido ao 

excesso de exposição do conjunto epóxi + endurecedor a um ambiente com 

umidade relativa alta.  

4.5.  Propriedades Térmicas dos Nanocompósitos 

Os resultados obtidos durante as análises térmicas estão apresentados nas 

figuras 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 e nas tabelas 4.5 e 4.6. 

A condutividade térmica (k) é a propriedade que está associada à habilidade 

do material de transferir energia térmica por difusão de uma região de temperatura 

mais alta para uma de temperatura mais baixa, como mostrado na equação 4.1 

(CALLISTER JR, 2006).  

    
  

  
                                                   (4.1) 

Sendo: K = condutividade térmica (W/m.K), q = fluxo de calor (W/m²), dx = 

espessura (m) e dT = temperatura (K). 

Na maior parte dos sólidos, o calor é transportado por meio dos fônons (Kr) e 

por meio da movimentação dos elétrons livres (Ke). Assim, a condutividade térmica 

total é dada pela soma das condutividades térmicas associadas a cada um desses 

modos, equação 4.2 (CALLISTER JR, 2006). 

                                                              (4.2)                        
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A condução de calor na grafita dá-se através do movimento dos elétrons e da 

propagação dos fônons, resultando em uma condutividade térmica de ~133 W/m.K. 

Já o epóxi, por não possuir uma estrutura cristalina organizada e uma quantidade 

quase nula de elétrons livres, a exemplo dos metais e da grafita, seu mecanismo de 

transferência de energia térmica é menos eficiente e ocorre através da vibração e/ou 

rotação das moléculas das cadeias poliméricas, o que o resulta em uma 

condutividade térmica de ~ 0,2 W/m.K (CALLISTER JR, 2006). 

O resultado da combinação destes dois mecanismos de condução de calor, 

obtida pela dispersão de nanografite no epóxi está mostrada na Figura 4.11, que 

representa os valores médios obtidos durante as medições de condutividade térmica 

das amostras avaliadas.  

 

Figura 4.11 – Condutividade térmica do polímero puro e dos compósitos obtidos 

Quando comparados aos valores médios obtidos para o polímero puro, os 

compósitos reforçados com 1% p/p e 3% p/p apresentaram um aumento médio de 

28,33% e 132,62% respectivamente. Esta modificação da condutividade térmica 

associada ao aumento da concentração de nanografite nas amostras pode ser 

explicada pelo fato da condutividade térmica da grafita ser aproximadamente 600 

vezes maior do que a do epóxi. 

A resistência térmica (R), assim como a condutividade térmica, está 

relacionada com a habilidade do material de conduzir calor. Porém, no sentido de 

indicar o grau de “dificuldade” com que o calor se propaga no material. Sendo assim, 

a resistência térmica pode ser definida como o inverso da condutividade térmica. Os 
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valores médios obtidos durante as medições de resistência térmica estão mostrados 

na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Resistência Térmica do polímero puro e dos compósitos obtidos 

A análise da Figura 4.12 permite afirmar que quando comparado aos valores 

obtidos para o polímero puro, os compósitos reforçados com 1% p/p e 3% p/p 

apresentaram uma diminuição média no valor desta propriedade de 22,10% e 

57,00%. Além disso, ao comparar as figuras 4.11 e 4.12, pode-se verificar o 

comportamento inversamente proporcional da resistência térmica em relação à 

condutividade térmica. 

A capacidade térmica volumétrica (Cv) é uma propriedade dada pelo produto 

da densidade da amostra (⍴a) pelo calor específico (cp) e ela está relacionada com a 

capacidade do material de armazenar energia térmica, equação 4.3. Os valores 

médios obtidos para esta propriedade podem ser vistos na Figura 4.13 

(INCROPERA et al, 2011). 
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Figura 4.13 – Capacidade Térmica volumétrica do polímero puro e dos compósitos obtidos 

  A exemplo do que ocorreu com a resistência térmica, os valores médios da 

capacidade térmica volumétrica dos compósitos reforçados com grafita tendeu a 

diminuir com o aumento da concentração de reforço. A diminuição foi de 26,11% 

para a amostra reforçada com 1% p/p e de 49,80% para amostra reforçada com 3% 

p/p de grafita.  

A partir dos valores obtidos de capacidade térmica volumétrica e das 

densidades relativas dos materiais avaliados (Tabela 4.2), foi possível determinar os 

valores do calor específico dos nanocompósitos aplicando a equação 4.3. Os 

valores de calor específico são mostrados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Calor específico das amostras avaliadas 

Amostra Cp (kJ/kg.K) 

Epóxi Puro 2,148 

Epóxi + 1% de reforço 1,693 

Epóxi + 3% de reforço 1,309 

A grafita possui um calor específico de ~ 0,85 kJ/kg.K. Assim, combinação do 

calor específico da nanografite com o calor específico o epóxi provocou a diminuição 

dos valores de calor específico dos nanocompósitos em relação ao polímero puro e 

segundo a Tabela 4.5, a diminuição dos valores de calor específico das amostras de 

nanocompósito foi de 21,18% para o reforçado com 1% p/p e de 39,06% para o 

compósito reforçado com 3% p/p. 

A partir da análise dos valores de densidade relativa (tabela 4.2) e calor 

específico (tabela 4.5), a aplicação da equação 4.3 permite concluir que a redução 
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dos valores de capacidade térmica volumétrica, Figura 4.13, ocorreu devido à 

redução conjunta dos valores de densidade relativa e de calor específico das 

amostras.  

A difusividade térmica (α) é uma propriedade resultante da razão entre a 

condutividade térmica (K) e a capacidade térmica volumétrica (Cv), equação 4.4. 

Esta propriedade está relacionada à velocidade com que o calor se propaga pelo 

material, no decorrer das variações de temperatura em função do tempo 

(INCROPERA et al, 2011).  

                                                            (4.4) 

Os valores médios de difusividade térmica obtidos durante os ensaios são 

mostrados na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 – Difusividade Térmica do polímero puro e dos compósitos obtidos 

As figuras 4.11 e 4.13 apresentam respectivamente o aumento e a diminuição 

dos valores médios de condutividade e capacidade térmica, associados ao 

incremento da concentração de nanografite presente nos nanocompósitos. Sendo 

assim, como mostrado na Figura 4.14, os valores médios de difusividade térmica dos 

nanocompósitos quando comparados com as do polímero puro apresentaram um 

aumento de 74,16% e 164,04% respectivamente para os compósitos reforçados com 

1% e 3% p/p de grafita. 

Além disso, a aplicação da equação 4.4 mostra que mesmo com a redução da 

densidade relativa e do calor específico associado ao aumento da concentração de 

nanografite nas amostras, a condutividade térmica aumentou. Isso justifica-se 
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porque ao adicionar um material com alto valor de difusividade térmica (grafita) a um 

de menor (epóxi), a combinação de suas propriedades provocou um incremento 

percentual nos valores médios de  difusividade térmica muito maior que a 

diminuições observadas para densidade relativa e calor específico. 

Tabela 4.6 – Propriedades Térmicas do polímero puro e dos compósitos obtidos pelo 

equipamento KD2-PRO 

Propriedades Epóxi Puro 
Epóxi + 1% 

de Reforço 

Epóxi + 3% 

de Reforço 

Condutividade Térmica [W / m . K] 0,233 ± 0,001 0,299 ± 0,001 0,542 ± 0,006 

Resistência Térmica [(ºC . Cm)/W] 429,1 ± 0,8 334,2 ± 0,6 184,4 ± 2,0 

Capacidade Térmica [MJ/m³ . K] 2,612 ± 0,005 1,93 ± 0,044 1,312 ± 0,051 

Difusividade Térmica [mm²/s] 0,089 ± 0,001 0,155 ± 0,004 0,235 ± 0,003 

4.6. Resistividade Elétrica dos Nanocompósitos 

Os ensaios foram realizados utilizando um potencial elétrico variando de 0 V a 

900 V, contrariando a previsão inicial que era de 0 V a 1000 V. Isso ocorreu porque 

em uma das amostras do polímero reforçado com 3% de grafita foi observado o 

surgimento de faísca para tensões superiores a 900 V. 

Durante os ensaios, em nenhuma das 9 (nove) amostras ensaiadas (3 do 

polímero puro, 3 do polímero reforçado com 1% p/p de nanografite e 3 do polímero 

reforçado com 3% de nanografite) foi registrada passagem de corrente elétrica pelo 

microamperímetro utilizado no arranjo mostrado na Figura 3.9. Portanto, não foi 

possível analisar o comportamento tensão (V) x corrente (I) das amostras nem tão 

pouco quantificar sua condutividade elétrica. 

Apesar de o nanografite ser um bom condutor elétrico (~104 S/cm), sua adição 

ao polímero não modificou o comportamento elétrico apresentado pelo epóxi puro, 

ao contrário do que foi constatado na análise de condutividade térmica. Isso ocorreu, 

porque não foi possível a formação de um caminho contínuo de nanografite ligando 

as extremidades do material. Assim, as camadas de epóxi que envolvem essas 

nanocargas, por menos espessas que sejam, conseguem barrar o fluxo de elétrons 

pela amostra. 
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O caráter isolante do epóxi está relacionado ao tipo de ligação química, do 

tipo covalente, presente no material. Esse tipo de ligação ocorre por meio do 

compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Este compartilhamento é 

responsável por formar barreiras de energia potencial que impedem o fluxo de 

elétrons pelo material, quando o mesmo é submetido a força gerada por um campo 

elétrico externo. Assim, a impossibilidade de levantamento das características 

tensão (V) x corrente (I) durante os ensaios pode ser atribuído à falta de 

disponibilidade de elétrons livres para participar do processo de condução 

(FRANCISCO, 2002). 
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5. CONCLUSÕES 

As Nanolâminas de grafita foram obtidas através de tratamentos químico 

(intercalação ácida), térmico (expansão por microondas) e físico (esfoliação por 

ultrassom).  

A técnica de expansão utilizando microondas mostrou-se eficiente para 

obtenção do material desejado, porém devido à limitação das pequenas quantidades 

de material utilizadas durante a etapa de expansão, o processo tornou-se mais 

demorado do que a expansão realizada via forno convencional que admite 

quantidades superiores. 

Materiais compósitos de matriz epóxi foram produzidos com 1% e 3% de 

nanolâminas de grafita para estudo do efeito da adição deste reforço nas 

propriedades mecânicas, térmicas e elétricas do polímero. Os ensaios mecânicos 

mostraram que a adição deste reforço ao polímero produziu um aumento nos 

valores médios de alongamento máximo e da resistência à tração que aumentou em 

aproximadamente 16,62% para o compósito reforçado com 1% p/p e 3,2% para o 

compósito reforçado com 3% p/p de grafita.  Os valores superiores obtidos para o 

compósito com adição de 1% de reforço em comparação com o de 3% foram 

associados com uma possível maior dispersão do particulado na matriz polimérica 

do primeiro em relação ao segundo.  

A adição de reforço modificou a temperatura de transição vítrea do material. O 

aumento percentual de reforço foi associado a menor densidade relativa 

apresentada pelos nanocompósitos e a uma possível diminuição do número de 

ligações cruzadas do polímero próximo da zona de interface matriz-reforço, o que 

fez com que a Tg caísse de 61,84 ºC no polímero puro para 55,75 ºC no compósito 

reforçado com 1% p/p de nanolâminas de grafita e 54,58 ºC no compósito reforçado 

com 3% p/p. A indicação de um menor número de ligações cruzadas é corroborada 

por um aumento do alongamento máximo para os compósitos em comparação com 

o polímero puro. 

A análise das propriedades térmicas (condutividade, resistência, capacidade e 

difusividade) mostrou que a grafita pode ser usada para reduzir a capacidade de 

isolamento térmico do epóxi. A adição de 3% de reforço fez com que condutividade 
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e difusividade térmica aumentassem respectivamente 132,62% e 164,04% e a 

capacidade térmica diminuiu 49,80%. 

Os ensaios de condutividade elétrica mostraram que para uma faixa de 

tensão de 0 V a 900 V não foi registrado nenhuma passagem de corrente elétrica 

através das amostras. Esse fato foi atribuído a não formação de um caminho 

contínuo de nanografite ligando as extremidades do compósito. Assim, as camadas 

de epóxi que envolvem as nanocargas, por mais fina que sejam, conseguiram 

impedir a ocorrência do fluxo de elétrons pela amostra. 

Os resultados apresentados neste trabalho indicam que o percentual ideal de 

adição de nanografite ao epóxi, assim como seu grau de dispersão, depende das 

propriedades desejadas para o material.  As propriedades térmicas (condutividade e 

difusividade) aumentaram com o aumento do percentual de reforço adicionado.  Este 

aumento foi muito significativo mesmo para pequenos percentuais de reforço.  

Entretanto, um comportamento diverso foi observado para as propriedades 

mecânicas. A resistência à tração foi maior para o nanocompósito com 1% de grafita 

quando comparada com aquela medida para o material com 3%.  Neste caso, a 

dispersão do reforço no polímero mostrou-se fundamental e um aumento no 

percentual de carga pode produzir redução nas propriedades.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para que seja dada continuidade no estudo de compósitos com base epóxi 

reforçados com grafita esfoliada, sugerem-se os seguintes pontos: 

 Avaliar outra rota de obtenção da grafita expandida; 

 Avaliar outros meios de processamento do compósito; 

 Avaliar o efeito da adição da grafita no desgaste do material. 
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