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RESUMO
A demanda cada vez maior de energia, e os problemas ambientais, exigem urgentemente não somente de fontes de
energia  renováveis  alternativas,  mas  também de  dispositivos  de  armazenamento  de  energia  mais  avançados.  Os
capacitores  apresentam  propriedades  desejáveis,  tais  como  longo  ciclo  de  vida,  rápido  carregamento,  sendo
provavelmente os dispositivos de armazenamento de energia mais importantes da próxima geração. O grafeno é uma
monocamada de átomos de carbono que formam a estrutura de favo de mel, com propriedades únicas. Assim, o óxido
de grafeno e seus compostos têm uma ampla gama de potenciais aplicações em nanoeletrônica, condutores, polímeros,
bioengenharia e áreas de biomateriais. O objetivo desta pesquisa foi a síntese do óxido de grafeno pelo método de
Hummers  modificado  para  a  utilização  em capacitores,  onde  foi  avaliado  sobre  a  possível  troca  em relação  aos
capacitores de alumínio. Foram desenvolvidos dois tipos de capacitores, um capacitor de alumínio e um de óxido de
grafeno com as mesmas dimensões propostas,  em uma montagem simples utilizando materiais de custo baixo. Os
resultados dos estudos revelaram que não foi possível realizar a substituição do capacitor de alumínio pelo de óxido de
grafeno, devido sua carga ser menor em relação ao capacitor de alumínio, assim fatores como superfície podem ter
influenciado nos resultados, provavelmente devido à superfície irregular do óxido de grafeno.
 

PALAVRAS-CHAVE: Alumínio; Nanoeletrônica; Carbono.

1 INTRODUÇÃO

O grafeno é uma monocamada plana de átomos de carbono, com espessura de apenas um
átomo,  reunidos em uma estrutura  cristalina hexagonal  em uma rede tipo favo-de-mel  de duas
dimensões  (2D)  com  átomos  de  carbono  ligados  por  ligações  sp2  hibridizados  (GEIM  E
NOVOSELOV, 2007; TEIXEIRA, 2013).

A descoberta experimental do isolamento de uma única folha de grafeno levou à atribuição do
Prêmio Nobel de Física de Geim e Novoselov em 2010. O grafeno pode ser considerado o material
do futuro, pois devido à sua configuração peculiar, apresenta propriedades notórias, como alta área
superficial (STANKOVICH et al., 2006), alta resistência mecânica e elasticidade, excelente condução
de corrente elétrica e de calor, além de ser estável a temperatura ambiente (MARTÍN E ESCARPA,
2014), é transparente à radiação ultravioleta, luz visível e infravermelha (LEE et al., 2009; PARK;
RUOFF, 2009). 

Devido às suas amplas propriedades, o grafeno tem despertado enorme interesse científico
na  realização  de  suas  diversas  aplicações  interessantes  e  significativas.  A  ampla  gama  de
aplicações  do  grafeno  incluem:  materiais  nano-eletrônicos,  compostos  estruturais,  polímeros
condutíveis, eletrodos de bateria, supercapacitores, barreiras de transporte, tintas para impressão,
papéis bactericidas, tecnologias biomédicas, sensores moleculares, eletroquímicos e bioquímicos,
armazenamento de energia, drug delivery, tratamento de água e efluentes, telas de toque e células
solares,  entre outros (CHAKRABARTI  et  al.,  2013;  CHOWDHURY; BALASUBRAMANIAN,  2014;
GAO, 2012; MALIYEKKAL et al., 2013).

O grafeno pode ser considerado o material  do futuro, devido à sua configuração peculiar,
apresenta propriedades extraordinárias. Além disso tem despertado enorme interesse científico na
realização de diversas aplicações, assim o óxido de grafeno necessita de propriedades específicas
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tais como longo ciclo de vida e rápido carregamento. O grafeno por ser ótimo condutor, resistente,
estável  é  um  forte  candidato  para  o  desenvolvimento  de  supercapacitores  com  melhores
performances do que os capacitores presentes no mercado hoje.

Portanto  levando  em  consideração  a  grande  empregabilidade  do  grafeno  foi  proposto  o
desenvolvimento de um capacitor de grafeno, logo visto que poderia ser um modelo bem mais eficaz
no armazenamento de energia.  Além do capacitor de grafeno foi  desenvolvido um capacitor  de
alumínio,  que é um capacitor do tipo eletrolítico, ou seja,  uma vantagem nesse projeto,  pois se
assemelha em questões de métodos e materiais, podendo assim ser realizados testes nos dois
modelos para a verificação e a possibilidade em uma utilização futura. Os objetivos foram a síntese
de óxido de grafeno pelo método de Hummers modificado e sua aplicação em capacitores, obtendo
as diferenças entre um capacitor de óxido de grafeno em relação ao capacitor de alumínio utilizado
atualmente, visando a sua possível troca. A grande questão deste trabalho foi o estudo da utilização
do grafeno, devido às suas propriedades particulares, na utilização para produção de um capacitor.
Levando em conta essas propriedades foi desenvolvido e testado um capacitor de óxido de grafeno
para verificar sua aplicabilidade.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram construídos dois modelos de capacitores, que são aqueles com as mesmas dimensões
e que atingem maiores capacitâncias assim sendo os mais utilizados em circuitos em que ocorrem
tensões  contínuas,  sobrepostas  a  tensões  alternadas  menores.  Com as  informações  coletadas
desenvolvemos os capacitores de alumínio e óxido de grafeno. Após a montagem dos capacitores
foi  testado  com  multímetro  digital  para  saber  sua  capacitância  nominal,  assim  sendo  possível
comparar os dois modelos.

3.1 SÍNTESE DE ÓXIDO DE GRAFENO

A rota mais comum para a síntese de óxido de grafeno consiste basicamente na oxidação de
material grafítico para obtenção de óxido de grafite, seguida de esfoliação do óxido de grafite por
método físico, a ultrasonicação, resultando em óxido de grafeno em dispersão  (MARTÍN ET AL.,
2014). 

A Figura 1 representa de forma esquemática simplificada a metodologia que foi utilizada neste
trabalho.
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Figura 1: Esquema do método para produção de óxido de grafeno. 
Fonte: (MARTÍN et al., 2014).

O método de Hummers modificado foi selecionado por ser o método mais utilizado atualmente
para produzir óxido de grafite e posteriormente, óxido de grafeno, devido ao fato de apresentar
tempo de reação reduzido e não produção de gás ClO2 considerado instável e explosivo (COMPTON
et al., 2010). O método de Hummers modificado é descrito em etapas na literatura, com a adição da
etapa de pré-expansão do grafite (HUMMERS; OFFEMAN, 1958; JI et al., 2013; KOVTYUKHOVA et
al., 1999). Após a obtenção do óxido de grafeno foi seco placa de Petri em estufa por 24 h a 100º C
formando uma película.

3.2  MONTAGEM DO CAPACITOR

Na construção de um capacitor eletrolítico foram utilizadas duas armaduras e um dielétrico,
sendo que o dielétrico ficou entre as duas armaduras seguindo distância imposta. O capacitor foi
montado com uma folha de papel cortada com o tamanho de 6,5 cm por 19,5 cm no caso o dielétrico
do capacitor,  essa folha  foi  dobrada em três  partes  do mesmo tamanho.  Posteriormente  foram
utilizadas duas folhas de alumínio ou de grafeno 5,5 cm por 5,5 cm que foram recortadas, no caso a
armadura do capacitor, estas duas folhas foram colocadas entre a folha de papel que foi dobrada
igualmente uma de cada vez logo após ser passado cola em suas superfícies. Após esse passo de
colagem do alumínio ou grafeno foi colado sobre as armaduras os fios para medir a carga após
pronto. Foram construídos os dois modelos de capacitores conforme Ilustrações 2 e 3, devidamente
do mesmo tamanho para poder ser realizado as medições propostas e obtenção dos resultados e
suas medições são feitas como um multímetro-capacímetro.
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Figura 2: Desenvolvimento do capacitor alumínio.

Fonte: Autor.

Figura 3: Desenvolvimento do capacitor grafeno.
Fonte: Autor.

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Após síntese do grafeno obteve-se um nano material de óxido de grafeno que apresentou
características compatíveis ao material de alumínio, contudo sua superfície não ficou totalmente lisa
conforme  ilustrado  na  Figura  4,  na  qual  partes  ficaram  enrugadas,  enquanto  que  do  alumínio
apresenta uma superfície  lisa,  porém foi  possível  utilizar  o  material  sintetizado na produção de
capacitores.

Figura 4: Cédula de Grafeno.
 Fonte: (Autor).

Depois da montagem dos dois modelos de capacitor, foi diagnosticado que se o capacitor for
enrolado ele pode variar devido as estruturas das armaduras, no caso a corrente vai variar, pois a
cédula de óxido de grafeno pode rachar conforme for sendo enrolado e o fio de alumínio se solta não
conduzindo o suficiente para a realização de testes, devido a este fato foi feito os dois modelos de
forma plana mostrado nas Figura 5 (A) e 5 (B).

 
Figura 5: Capacitor de Grafeno (A), Capacitor de Alumínio (B). 

Fonte: (Autor).

Posteriormente a realização de testes, foi constatado com o multímetro digital que o capacitor
de alumínio obteve uma carga melhor em relação ao capacitor de óxido de grafeno. O capacitor de
alumínio obteve 5,25 uF de carga conforme ilustrado pela Figura 6 (A), já o capacitor de óxido de
grafeno obteve 7,03 nF de carga ilustrado pela Figura 6 (B), assim não sendo possível substituir o
capacitor de alumínio pelo de óxido de grafeno.
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Figura 6: Teste capacitor de Alumínio (A), Teste capacitor de Óxido de Grafeno (B).
Fonte: (Autor).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se  nesse  projeto  que  os  objetivos  inicialmente  propostos  foram  verificados,  foi
possível  sintetizar  o  óxido  de  grafeno,  contudo  não  foi  possível  obter  a  troca  do  capacitor  de
alumínio pelo capacitor de óxido de grafeno, diagnosticamos que a superfície do alumínio é bem
mais uniforme, em relação a superfície do óxido de grafeno que tem irregularidades, concluímos
assim que carga do capacitor de grafeno é menor do que a do capacitor de alumínio conforme
testado em multímetro.
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