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O que é grafeno?

O grafeno é um cristal com a espessura de um único 
átomo, formado por átomos de carbono dispostos em 
uma estrutura hexagonal.

Grafite



5 mm

2004: primeiros dispositivos eletrônicos



Propriedades superlativas do 

grafeno

É o material mais fino
Um milhão de vezes mais fino do que um 
cabelo humano. E por isso é também 
flexível.

É transparente
O grafeno absorve apenas 
2%  da luz e, portanto, é 
quase invisível a olho nu.

É o material 
mais forte
É mais de 200 vezes mais forte 
que o aço. Mas é flexível.

Possui a maior
mobilidade elétrica

Elétrons no grafeno possuem a maior 
mobilidade que se conhece.

É o melhor 
condutor térmico

A condutividade térmica do 
Grafeno é mais de 10 vezes maior 

do que a do cobre. 

Grafeno

É o material mais leve
1 g de grafeno cobre um campo de 
futebol.



Visão geral das aplicações do 

grafeno em diferentes setores

Energia
Biomedicina e 

Sensores



Produção de grafeno e 

derivados

chemical reduction

Reduced Graphene Oxide
(rGO)

GO rGO



Produção de grafeno e 

derivados

Ultrasom

Cisalhamento

• Vantagens

 Interação físicas com o grafeno formado

 Menos defeitos associados a estrutura do grafeno

Cavitação

Bonaccorso, F.; Sun, Z. Optical Materials Express 4(1) (2014).

Georgakilas, V. et al. Chem. Rev. 116, 5464−5519 (2016).

CavitaçãoDispersão em solvente



O MackGraphe

É o centro de pesquisas em grafeno 
e nanomateriais da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, localizado 
no Campus Higienópolis da 
Universidade.



O MackGraphe tem por missão 
investigar as propriedades do 
grafeno e de outros nanomateriais
bidimensionais com uma visão de 
engenharia aplicada, e desenvolver 
tecnologias que atendam às reais 
necessidades da sociedade em 
próxima colaboração com indústrias.

O MackGraphe



Setores de Interesse do 

MackGraphe

Fotônica

Energia Compósitos

Grafeno para armazenamento e 
produção de energia:
• Dispositivos flexíveis, leves e 

portáteis;
• Baterias;
• Supercapacitores;
• Células combustíveis.

Teoria



Dispositivos de armazenamento 

de energia



Baterias íon lítio
• SONY, 1991: Primeira bateria íon-lítio (íon–Li), baseada em um ânodo de

grafite e cátodo de cobaltado de lítio (LiCoO2) e com uma tensão nominal de

3,6V.

LixC6

Ânodo 

Eletrólito orgânico 

condutor de Li
Li1-xMO2

Coletor de corrente 

de alumínio

Coletor de 

corrente de cobre

Grafite
Capacidade de 400 mAh/g

400-1200 ciclos



• Estrutura lamelar facilita a inserção dos íons

Li+ em sua estrutura

• Maior capacidade específica

• Aumento do número de ciclos

• Maior tempo de vida útil

GRAFITE 

GRAFENO 

Baterias íon lítio com grafeno



Baterias flexíveis

Baterias Íon – Li Substituição dos componentes rígidos das baterias

por nanomateriais:

• Filmes de Nanotubos de Carbono

(Coletores de corrente)

• Grafeno e Sulfeto de molibdênio

(eletrodos de ânodo)

• Nanocompósitos condutores a base de óxido

cobaltato de lítio

(eletrodos de cátodo)



Supercapacitores

Dupla Camada Elétrica
Grafeno

Pseudocapacitância
Polímeros condutores

Óxidos metálicos



Supercapacitores híbridos

Híbridos



Células combustíveis:

Hidrogênio a partir da água

H2O H2

Eletrólise
O2+

Catalisador

MoS2

Diminui o consumo de energia
no processo e viabiliza a 

produção do combustível H2O
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 Alta condutividade elétrica e térmica
 Elevada resistência mecânica
 Possibilidade de combinação com outros materiais
 Leveza e flexibilidade

Grafeno e derivados

Células combustíveis à base de 

grafeno

𝟐𝑯𝟐 + 𝑶𝟐 → 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 + 𝟐𝑯𝟐𝑶+ 𝒄𝒂𝒍𝒐𝒓

Membrana 
permeável

 Emissão de CO2 → ZERO
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China – 780.000 ton. (67%)
Índia – 170.000 ton. (15%)
Brasil – 80.000 ton. (7%)
Turquia – 30.000 ton. (2%)
Canada – 30.000 ton. (2%)
Coreia do Norte – 30.000 ton. (2%)

https://www.graphene-info.com/companies

https://investorintel.com

https://www.statista.com/statistics/267367/reserves-of-graphite-by-country/
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Potencial comercial do 

grafeno
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(em 1000 ton. métricas)

1 kg de grafite ~ US$ 1

1 g de grafeno ~ US$ 100



Empresas utilizando grafeno 

para aplicações em energia

Empresa Localização Ramo
ZapGo Reino Unido Supercapacitores
Skeleton Technologies Alemanha Supercapacitores

Graphenex Reino Unido Supercapacitores

Ionic Industries Austrália Supercapacitores
SupraG Energy Austrália Supercapacitores
Nanotech Energy EUA Supercapacitores
GMCC China Supercapacitores
Graphene ESD EUA Supercapacitores
Talga Resources Austrália Baterias
JenaBatteries Alemanha Baterias
CalBattery EUA Baterias
SiNode Systems EUA Baterias
NanoPhyll Canadá Células solares
Nanotech Engineering EUA Células solares
Sunvault Energy Canadá Supercapacitores, baterias, células solares
Eskagon Reino Unido Geração, conversão e armazenamento



Grafeno em baterias íon-Li no mundo

Alemanha

Estabilidade maior que 10 000 ciclos



Estados Unidos – empresa nasceu de parceria com 

Northwestern University e Argonne National Laboratory.

Capacidade de 1000-2500 mAh/g

Grafeno em baterias íon-Li no mundo



O Cenário Brasileiro

• Não temos notícias de empresas brasileiras 
comercializando dispositivos para armazenamento de 
energia com grafeno

• Universidades e Centros desenvolvendo pesquisa na 
área

o IPEN

o INCT Nanomateriais de Carbono

o MackGraphe

o CDTN/Codemig

o USP

o UFMG 

o UFPR

o UFSCar

o Unicamp

o TecPar

o CPqD



Considerações finais

• Grafeno e materiais similares oferecem 
imensas oportunidades para o setor elétrico
– Baterias e supercapacitores com maior 

capacidade e maior número de ciclos

– Geração de hidrogênio e células combustíveis 
sem impacto ambiental

• Há expertise nas instituições de pesquisa 
brasileiras

• São necessárias ações específicas para 
estimular o envolvimento de empresas.



Obrigado pela atenção!


