
Resumo:
O grafeno possui uma estrutura monoatômica a qual é composta por átomos de carbono hibridizados em sp2. Ele
detém propriedades extraordinárias que fazem com que este material tenha diversas áreas de aplicabilidade.
Além disso, o grafeno dispõe de seus derivados, como é o caso do óxido de grafeno, ou GO, no qual sua síntese
acarreta a incorporação do oxigênio na forma de diferentes grupos oxigenados em sua estrutura. Assim como o
grafeno, o óxido de grafeno é estudado e aplicado em diferentes ramos da ciência e da tecnologia a mais de 10
anos. Apesar disto, as pesquisas voltadas para a sua aplicação e viabilização econômica são mais rapidamente
difundidas nos meios acadêmicos e privados em relação às que priorizam a sua padronização, efeitos ao meio
ambiente em geral, caracterização, etc. Como em todo novo material descoberto, visa-se promover a
normatização de seu processo de fabricação, caracterização, síntese e vários outros processos envolvidos com
este, e a organização responsável por isto, internacionalmente, é a ISO. No caso do grafeno, a ISO publicou a
primeira norma internacional, no ano de 2021, que propende a normalização da caracterização estrutural do
grafeno tanto em pó, como em dispersões líquidas, a ISO DTS 21356-1. Atualmente, constata-se no cenário
acadêmico a discussão acerca da padronização do que se conhece como grafeno e seus derivados, e com isto, é
de extrema importância o estudo e difusão desta norma. Neste trabalho, a norma ISO/TS 21356-1 foi aplicada ao
GO sintetizado a partir do método de Hummers modificado, com o objetivo do estudo de sua caracterização
estrutural. As técnicas abordadas, espectroscopia Raman, BET, TEM, MEV e AFM, obtiveram resultados acerca
da averiguação do material quanto grafítico, da espessura média do material (46 nm), tamanho lateral médio do
floco ((1759 ± 850) nm) e a presença de desordem na estrutura.
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