
Resumo:
Neste trabalho foi estudada a influência da adição de dispersão de óxido de grafeno (GO)/etanol no comportamento reológico de
nanocompósitos poliméricos com resina epóxi ao longo de 180 dias. Outras propriedades reológicas foram medidas após esse período,
para compreender as contribuições da nanocarga no comportamento do material. O GO foi preparado pela esfoliação de óxido de
grafite (GrO) em etanol com irradiação ultrassônica. O GrO foi produzido pela oxidação de grafite mineral com ácido sulfúrico e
permanganato de potássio assistida por ultrassom. A esfoliação em etanol resultou em uma dispersão de concentração equivalente a 8 g
L-1 após centrifugação. O grau de oxidação determinado por análise termogravimétrica (TG) indicou 37% de funcionalização em
massa. Micrografias de microscopia eletrônica de transmissão indicaram que a esfoliação do GrO em etanol produziu nanofolhas de GO
com cerca de 3 camadas de espessura e área lateral média da ordem de micrômetros. Medidas de espalhamento de luz eletroforético da
dispersão diluída para 0,1 g L-1 determinaram potencial zeta médio de -42 mV, que indica elevada estabilidade coloidal do nanomaterial
em etanol. A dispersão a 8 g L-1 foi adicionada à resina epóxi para produção de uma mistura GO/epóxi com 1,5% em massa de GO.
Durante a incorporação por agitação manual houve uma separação de fases e difusão do GO para a resina. O etanol foi removido no
sobrenadante e a mistura foi diluída para obtenção dos nanocompósitos com 0,25%, 0,50% e 0,75% de GO em massa. Micrografias de
microscopia eletrônica de varredura indicaram boa dispersão do GO nos nanocompósitos. Medidas de viscosidade por reologia
rotacional ao longo de 90 dias após o preparo dos nanocompósitos mostraram aumentos expressivos em relação à resina não aditivada,
que acompanharam o aumento da concentração de nanocarga e foram progressivos ao longo do tempo. No dia do preparo, o aumento
de viscosidade foi de 300% a 12.000% sob taxa de cisalhamento de 1 s-1 e após 90 dias chegou a 87.000% para a amostra com 0,50%
de GO. A reologia oscilatória sob varredura de amplitude e de frequência angular de deformação comprovou aumento significativo das
contribuições elásticas na viscosidade complexa e no módulo de armazenamento pela adição de 0,50% de GO, resultado que pode estar
associado à formação de redes interligadas entre a nanocarga e as cadeias poliméricas. O efeito da temperatura na viscosidade
complexa sob deformação oscilatória avaliado para o material com 0,50% de GO mostrou ganho de duas ordens de grandeza entre 20 e
150°C, além de aumento da viscosidade complexa do nanocompósito entre 100 e 150°C.
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