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I.1 – Introdução
O QUE É O GRAFITE?
A grafite é um mineral natural composto apenas de carbono (C), como o diamante. No entanto, esses dois
minerais diferem no arranjo de seus átomos de carbono. O diamante destaca-se pela sua dureza, enquanto a
grafite é bastante macia, uma vez que consiste em anéis hexagonais não compactos, fracamente ligados,
chamados grafenos.

Os principais tipos de grafite são:
Grafite

Grafite
Sintetico

Grafite
Natural

Grafite
Amorfo

Grafite
Cristalino

Grafite
"Flake"

Grafite de
Veio
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I.1 – Introdução
•Os diferentes tipos de grafite natural sao distinguidos por características físicas distintas,
resultantes principalmente de diferenças na formação geológica;

•A Grafita amorfa é formada pelo metamorfismo térmico do carvão;
•A Grafita de flake cristalino ocorre mais comumente nas rochas metamórficas, como calcários
cristalinos (mármores), xistos e gnaisses;
•A Grafita em “Lump” ocorre em veios e acredita-se ser hidrotermal em sua origem;
•A Grafita tem em sua composição principalmente carbono, podendo ser contaminada pelo óxido
de ferro, argila ou outros minerais;

• A grafite é também produzida sinteticamente do coque de petróleo. A grafite sintética é um
competidor da grafite natural em numerosas aplicações;
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I.2 – Propriedades e usos industriais
•As propriedades únicas da grafite, resultante de sua distinta estrutura em camadas e sua inércia
química, fazem da mesma o material escolhido para muitas aplicações:
•Excelente condutividade elétrica e térmica;
•Excelentes propriedades lubrificantes, particularmente a elevada temperatura e
pressão;

•Alta resistência a oxidação e durabilidade contra agressividades químicas;
•A habilidade de moléculas químicas serem intercaladas entre as camadas
da grafite (entre os Grafenos);
•Ambientalmente amigável e não apresenta riscos à saúde;
• Não apresenta riscos de explosão;
• Todas essas propriedades combinadas fazem da grafite desejável para muitas aplicações
industriais (mais de 200 aplicações), e tanto o grafite natural como o sintético possuem usos
industriais;
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I.2 – Propriedades e usos industriais
Apesar de ser um semimetal com grande resistência e rigidez natural, a grafite também é leve e se beneficia de
uma densidade de 2,09-2,23g / cm3. Sua alta temperatura de sublimação de 3.652 ° C permite que ele
desempenhe um papel importante na indústria metalúrgica. Finalmente, a grafite é o único mineral não
metálico eletricamente condutor e, além disso, sua condutividade é alta tanto para eletricidade quanto para
calor.
PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM
METALURGIA
Tijolos refratários: Resistentes a altas temperaturas, tijolos refratários são
feitos de grafite, entre outros componentes, devido à sua excepcional
resistência ao calor. Eles são usados na fabricação e montagem de fornos,
caldeiras, queimadores e lareiras, entre outros.
Moldes e peças moldadas: O grafite pode suportar o calor de moldagem a
temperaturas muito altas. Suas propriedades lubrificantes facilitam a
desmoldagem das peças quando o interior dos moldes é tratado com uma
fina camada de água e tinta à base de grafite.
Outras aplicações incluem: Cadinhos, aditivos de carbono, metal fundido,
lubrificantes de alta temperatura, pó de metal; ligas.
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SETOR DE ENERGIA
Baterias de íons de lítio: O grafite é um componente crítico das baterias de
íons de lítio e não pode ser economicamente substituído ate o momento.
Praticamente todas as baterias comerciais de íons de lítio usam grafite
desde que até 15 vezes mais grafite do que o lítio é necessário em sua
fabricação. Cada bateria de veículo elétrico requer 30 a 130 kg de grafite em
média.
Células de Combustível: Uma célula de combustível possibilita a produção
de energia através de processos químicos.
Outras aplicações incluem: baterias alcalinas, baterias de fluxo e escovas
elétricas.
SETOR DE MATERIAIS DE ENGENHARIA
Grafite expandido: É usado principalmente para aplicações industriais
importantes, como aditivos para membranas de coberturas plásticas e
betuminosas.
Outras aplicações incluem: Grafite expandido e folhas, Difusores térmicos,
Retardadores de chamas, Freios / embreagem, Isolamento térmico, Reatores
nucleares, Catalisadores, Tecidos e fibras, grafeno, etc.
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I.3 – Producao e demanda mundial
Produção Mundial e Reservas: Os dados de reservas para o Brasil, Moçambique e Tanzânia foram revisados
com base nas informações relatadas pelas empresas produtoras de grafite e pelos governos desses países.

Source: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018 – (2) – see appendix C for resources
and reserves definitions – (3) - Included with World total
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I.3 – Producao e demanda mundial
Descarbonização do sector dos transportes ganhando visibilidade e dinamismo

Source: United Nations Framework Convention on Climate Change, IPCC 2012, Bernstein
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I.3 – Producao e demanda mundial
As previsões de penetração de EV variam muito, mas o crescimento de EV está aumentando rapidamente

Source: Syrah Resources, company sources and reports Notes: Range of forecasts include a mix of full battery electric vehicles, mild hybrids, plug in and non-plug in hybrid vehicles and low, mid
and high scenarios for fleet, national and global markets
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I.3 – Producao e demanda mundial
Demanda - Mesmo com a Syrah, maior produtor mundial, em plena capacidade, a análise de cenários
destaca os resultados de múltiplos balanços de mercado; potencial significativo para um déficit global ~ 2020
Análise de mercado - cenários orientados por:
- carro elétrico, ônibus, vendas de unidades de
caminhões/baterias de íon de lítio maiores/
proporção de grafite natural no crescimento do
anodo/setor siderúrgico
- Não se espera que o armazenamento de energia
seja um impulsionador significativo da demanda
<2021
Cenários de fornecimento impulsionados por:
- pressão ambiental sobre a oferta da
China/declínio da oferta da China/esgotamento dos
estoques na China
Baixa probabilidade de nova grande oferta de
greenfield antes de 2021; financiamento continua
sendo um desafio para novos projetos.
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I.3 – Producao e demanda mundial
O setor automotivo está respondendo à regulamentação do governo e à demanda do consumidor
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I.3 – Producao e demanda mundial
A expansão da fabricação de baterias facilitará uma maior produção de EV

SMinerals

SEMOP – BH - 06/02/2019

I – Grafite Natural

SMinerals

I.3 – Producao e demanda mundial
Mercado de grafite natural na transição estrutural, impulsionado pela demanda de bateria
Oferta:
• Maioria da oferta global incremental é da Syrah Resources para 2020.
• A oferta da China deve ser racionalizada devido ao esgotamento de
recursos, declínio de classificação e pressões ambientais; antes de se
estabilizar por volta de 2020.
Demanda:
• Quase todo o crescimento incremental da demanda vem do setor de
baterias de íons de lítio.
• A demanda do setor siderúrgico deverá ser estável no longo prazo.
• O crescimento em aplicações como o expansível (retardador de chama) é
um mercado de alto valor por tonelada.
Mercado:
• Os fluxos de comércio global devem mudar estruturalmente à medida
que a produção de ânodo chinês cresce, o consumo doméstico aumenta e
a China se torna um importador líquido.
• Os usuários ex-chineses que buscam grafite da China precisarão de
fontes alternativas.
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I.3 – Producao e demanda mundial
Mercado de grafite natural passando por grande transformação, impulsionado pela demanda crescente
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I.3 – Producao e demanda mundial
A China mudou estruturalmente o fluxo de comércio de commodities antes; grafite natural está pronta para
seguir a tendência à medida que a produção de ânodos da China aumenta
• China é cerca de 50% da oferta global, o
produtor global número 1
• Movido de exportador líquido para
Source: Syrah Resources, Trading Economics, IEA Notes: value of
importador líquido em 2009
imports
• Preferência por importações de maior
qualidade
• A China é o produtor de minério usável nº
2/3 globalmente
• # 1 importador de minério de ferro; os
volumes cresceram ~ 300% desde 2006
• Preferência por importações de maior
qualidade
Apesar de ter sua própria dotação natural significativa de minério de ferro e carvão, a China tem preferência por
material importado de grau superior. O mercado espera que grafite natural siga esta tendência
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I.3 – Producao e demanda mundial
Os fluxos de comércio global de grafite natural são reformulados pela entrada no mercado da Syrah; China
deverá se mudar para um importador líquido no curto prazo
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I.4 – Preços atuais
• Igual a muitos minerais não metálicos, o Mercado de grafite natural não é muito transparente. O grafite não
é negociado em bolsa, nem é o preço definido por entidades independentes. Não existe uma classificação de
referência para o setor como um indicador. Publicacões: Benchmark e Industrial Minerals Magazine.
• O mercado de Grafite é muito complexo, com vários parâmetros de preços. Os principais parâmetros são:
• Tipo de grafite – Flake, Amorfo, Grafite de Veio ou Sintetico;
• Distribuição granulométrica:
• Flakes extra-grosso (Jumbo): +50 e +35 mesh
• Flakes grosso: +80 mesh
• Flakes Medios: +100 mesh
• Flakes finos: -100 mesh
• Finos (powder): -200 e -325 mesh
• Micronizados e esférico: entre 5 e 25 µm
• Nanografite ou grafeno: abaixo 100nm
• Teor de carbono – medido em % de carbono (LOI, TGC, F.C., etc).
• Regra geral é: quanto mais grosso o flake e com mais alto teor de carbono, mais alto o preço, com exceções.
• Fatores secundários que impactam o preço são: transporte, taxas, seguro, embalagem, quantidades, etc.
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I.4 – Preços atuais
Cadeia de valor para o Grafite Natural
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I.5 – Produção Brasileira

PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU PREVISTOS - Empresas canadenses e australianas têm demonstrados interesse na produção
de grafita natural no Brasil, considerando aspectos relativos ao teor de carbono grafítico das minas. O projeto Itabela, no estado
da Bahia é um dos empreendimentos em fase de avalição. A empresa Paringa Resources detém os empreendimentos de grafite
São Fidélis e Santo Antônio, no estado do Rio de Janeiro. A Lara Exploration apresentou resultados da pesquisa mineral, no
projeto de grafite Canindé, no estado do Ceará.
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II.1 – O que é o Grafeno?
O grafeno é uma folha planar de átomos de carbono de um
átomo de espessura que é densamente empacotada em uma
rede cristalina de favo de mel.
Grafite em si consiste em muitas folhas de grafeno empilhadas
juntas.
É um alótropo de carbono que é densamente empacotado em
uma rede cristalina de favo de mel.
O material mais forte conhecido pela ciência e conduz
eletricidade melhor do que qualquer outra substância
conhecida.
Substância fina, transparente e flexível.
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II.1 – O que é o Grafeno?
Por que devemos nos entusiasmar com o grafeno?
É extremamente fino, tem conectividade extremamente boa.

O que os cientistas descobriram é que é uma substância maior do que eles esperavam.
É chamado de material "MIRACULOSO", que tem aplicações em vários campos.
Um pouco de Historia
A teoria por trás do grafeno foi explorada pela primeira vez pelo físico teórico Philip Wallace em 1947.
Em 1960, acreditava-se que fisicamente o grafeno não poderia existir devido à instabilidade termodinâmica.
O grafeno em si, no entanto, não foi descoberto até 2004 em sua forma totalmente observável e testável
Desde então, nos últimos 15 anos, os cientistas descobriram que a substância retém algumas propriedades surpreendentes
Um avanço chave na ciência do grafeno foi trazido por Andre Geim e Konstantin Novoselov na Universidade de Manchester
Técnica de fita adesiva
Geim e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física de 2010

SEMOP – BH - 06/02/2019

II – Grafeno / Graphene

SMinerals

II.2 – Propriedades e usos potenciais do Grafeno
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II.2 – Propriedades e usos potenciais do Grafeno
Propriedades eletrônicas
Uma das razões pelas quais os pesquisadores de nanotecnologia que trabalham com eletrônica molecular estão tão
entusiasmados com o grafeno são suas propriedades eletrônicas - é um dos melhores condutores elétricos da Terra.
Propriedades mecânicas
As impressionantes propriedades mecânicas intrínsecas do grafeno, sua rigidez, resistência e tenacidade, são uma
das razões que fazem o grafeno se destacar tanto como material individual quanto como agente de reforço em
compósitos.
Rigidez
A força de ruptura obtida experimentalmente e a partir da simulação foi quase idêntica e o valor experimental da
rigidez elástica de segunda ordem foi igual a 340 ± 50 N m-1. Este valor corresponde a um módulo de Young de 1,0
± 0,1 TPa, assumindo uma espessura efetiva de 0,333 nm.
Força
O grafeno de camada única livre de defeitos é considerado o material mais forte já testado com uma força de 42 N
m-1, o que equivale a uma força intrínseca de 130 GPa.
Dureza
A tenacidade à fratura, que é uma propriedade muito relevante para aplicações de engenharia, é uma das
propriedades mecânicas mais importantes do grafeno e foi medida como um fator crítico de intensidade de tensão
de 4,0 ± 0,6 MPa.
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II.2 – Propriedades e usos potenciais do Grafeno

Armazenamento de energia e células solares:
Os nanomateriais à base de grafeno têm muitas aplicações promissoras em áreas relacionadas à energia. Apenas
alguns exemplos recentes: o grafeno melhora a capacidade de energia e taxa de carga em baterias recarregáveis;
grafeno ativado faz supercapacitores superiores para armazenamento de energia; eletrodos de grafeno podem levar a
uma abordagem promissora para fabricar células solares de baixo custo, leves e flexíveis; e os grafenos multifuncionais
são substratos promissores para sistemas catalíticos.
Esses exemplos destacam as quatro principais áreas relacionadas à energia em que o grafeno terá impacto: células
solares, supercapacitores, baterias de grafeno e catálise para células de combustível.
Aplicações de sensores:
O grafeno funcionalizado é uma promessa excepcional para sensores biológicos e químicos. Os pesquisadores já
mostraram que a estrutura distinta 2D do óxido de grafeno (GO), combinada com sua superpermeabilidade às
moléculas de água, leva a dispositivos sensoriais com uma velocidade sem precedentes ("o sensor de grafeno
Ultrafast monitora sua respiração enquanto fala").
Aplicações eletrônicas:
O grafeno possui uma combinação única de propriedades que é ideal para eletrônicos de última geração, incluindo
flexibilidade mecânica, alta condutividade elétrica e estabilidade química. Combine isso com a impressão a jato de
tinta e você terá um caminho barato e escalável para explorar essas propriedades em tecnologias do mundo real
("Impressão a jato de tinta de grafeno para eletrônicos flexíveis").
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II.2 – Propriedades e usos potenciais do Grafeno
1 - Transistores e memória:
Algumas das aplicações mais promissoras do grafeno são na eletrônica (como transistores e interconectores),
detectores (como elementos de sensor) e gerenciamento térmico (como espalhadores de calor lateral).
Devido ao fato de que um elétron pode se mover mais rapidamente através do grafeno do que através do silício,
o material mostra potencial para permitir a computação terahertz.
2 - Eletrônica flexível, elástica e dobrável:
Para esse fim, os pesquisadores demonstraram um processo de fabricação de circuitos de grafeno
dobráveis baseados em substratos de papel.
A notável condutividade, força e elasticidade do grafeno também o tornaram uma escolha promissora para a
eletrônica elástica - uma tecnologia que visa produzir circuitos em substratos plásticos flexíveis para aplicações
como células solares flexíveis ou pele artificial robótica.
Fotodetectores:
Pesquisadores demonstraram que o grafeno pode ser usado para aplicações de telecomunicações e que sua
resposta ótica fraca e universal pode ser transformada em vantagens para aplicações fotônicas ultrarrápidas.
Outras aplicações:
O grafeno é usado no revestimento para proteção de metais contra corrosão, Alto-falantes: as extraordinárias
propriedades elétricas e mecânicas do grafeno foram exploradas para criar um transdutor elétrico / sonoro
muito eficiente, Blindagem contra radiações, Gerenciamento térmico, Lubrificação, Purificação da água, etc.
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II.3 – Como produzir o Grafeno

Plasma Technology
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II.3 – Como produzir o Grafeno

No entanto - uma grande palavra de
cautela aqui: A produção global de
grafeno
parece
sofrer
sérios
problemas de qualidade e parece que
quase não há grafeno de alta
qualidade, como definido pela ISO, no
mercado ainda.
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