
O grafite micronizado foi diluído na água Grau em
diferentes concentrações. A única amostra que apresentou uma
condutividade parecida a de água foi a de 0,5% de concentração.
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Os materiais nanométricos são largamente analisados
devido suas utilidades. Entre esses materiais estão os
derivados de carbono que se destacam por sua estrutura,
onde apresentam características especificas. Entre os
derivados de carbono, destaca-se o grafeno por apresentar
uma estrutura sp2 e ser altamente condutivo. O objetivo
deste trabalho era a obtenção de óxido de grafeno em
óxido de grafeno reduzido, partindo de flocos de grafite. E
assim analisando sua condutividade e o mesmo sendo
comparado ao grafite micronizado, a fim de ser utilizado em
filmes condutivos.
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Figura 1: Grafico da condutividade em função do tempo para as amostras de 0%, 

0,125%, 0,250%, 0,500%, 1,000%

Comparando-se a condutivadade dos materiais estudados, o
grafite micronizado apresentou uma condutividade elétrica de 0,02
mS/cm, já o óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido
obtiveram uma condutividade 170 vezes maior que o grafite. A
condutividade do óxido de grafeno foi de 3,38 mS/cm e a do óxido
de grafeno reduzido foi de 2,83 mS/cm.

Figura 2: Grafico da condutividade elétrica das amostra de grafite micronizado (GM), 

óxido de grafeno reduzido (OGr) e óxido de grafeno (OG). 
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Nesta pesquisa obteve-se óxido de grafeno e óxido de grafeno
reduzido, a partir do método de Hummers. As medidas de
condutividade elétrica mostraram que os óxidos produzidos
apresentam resultado muito superior ao grafite micronizado.


