
Boletim FISPQ/ Aditivo de Grafeno 
   
VALE PARA:                                GRAFENO ADITIVO PURO TIPO GP1 SECO 
   
VALE PARCIALMENTE PARA:  GRAFENO ADITIVO PURO TIPO GP1 PASTOSO 
                  GRAFENO ADITIVO FACIL TIPO GP2 
                  GRAFENO ADITIVO AGRO TIPO GP3 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / EMPRESA 
Nome da empresa: Amazonas Comercio de Grafeno LTDA 
Endereço: Rodovia TO 498 km27 Novo Horizonte, Jaú do Tocantins, Tocantins CEP: 77450-000 
Telefone da empresa: (63) 984510808 E-
mail: amazonasgrafeno@gmail.com Nome 
do produto: GRAFENO Classificação ISO: 
a) Número de folhas de grafeno: 1 – 2; 
b) Classificação: Flakes de grafeno; 
c) Tamanho das folhas de grafeno: 0,5 – 10 micrômetro 
Recomendação de uso: Como aditivo o grafeno tem 1001 utilidades (Presidente da Republica) 
Origem: Própria mina de grafeno localizada em Tocantins, Brasil. 
Produção: Método mecânico com água, sem química e sem forno. 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
Elementos da Harmonizado GHS: Não consta. 
O grafeno é um Alótropo de átomos de carbono, cada átomo de carbono forma uma ligação covalente com três 
átomos de carbono em um plano. 

 
3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
Componentes: Todos componentes são átomos de carbono. 

4. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
Primeiros socorros para pessoas que não usam equipamentos de segurança: 
a. No corpo e nas extremidades: Lavar com água; 
b. Olhos: Lavar com água ou colírio teuto. 

 
5. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 
O grafeno se desintegra com temperaturas acima de 1400 °C em carbono. 
a. No processamento: O grafeno na mineração é misturado com 80 – 90 % de terra e pedras, um 
incêndio não é possível. 
b. No final do processamento: Se a temperatura ambiente acidentalmente sobe acima de 1400 °C um fogo é 
possível. Para a segurança dos profissionais da mineradora são utilizados seis extintores de incêndio e o 
acesso é livre para a saída em todas as direções. 
c. Produto: Se a temperatura ambiente sobe acima de 1400 °C e o carbono é liberado causa se um 
incêndio. Extintores do tipo ABC são recomendados, água é o meio para apagar fogo de carbono. 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO 
Derramamento e vazamento do produto é recomendado usar água para limpar. 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
A empresa adotou um padrão de 1,5 kg de grafeno embalado em sacos de polietileno de qualidade para 
alimentos. Também é enviado em outras quantidades específicas para os clientes que assim deseja. 
Armazenar maiores quantidades é recomendado armazenar em tambores para evitar o risco de derramamento 
por acidente. 



8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Equipamentos de proteção individual: capacete, óculos e luvas são uma exigência em todos os lugares da 
mineradora de grafeno. 
Em lugares de permanente exposto recomenda se máscaras com filtro com cartucho CMA e filtros P2. Em 
lugares com exposição com menos de 10 horas ao ano estudos médicos não fazem sentido. 
Observação: As folhas de grafeno são muito leves (microgramas), o vento pode carregar facilmente para o 
usuário, então se recomenda evitar manipular o grafeno em lugares que circulam o ar do ambiente. 

9. PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 
Propriedades das folhas de grafeno 
a. Físico: 
-Aparência: Pó preto, mas as folhas de grafeno são transparentes. 
-Peso: 1 litro pesa aproximadamente 1 kg. 
-Espessura das folhas de grafeno: > 1 nanômetro 
-Superfície das folhas de grafeno: 0,5 – 10 nanômetro 
b. Químico: 
Não reativo. 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
As ligações covalentes de átomos de carbono entre eles é a mais forte que a natureza conhece. Fisicamente é 
muito difícil destruir eles, quimicamente é necessário ácido clorídrico ou ácido sulfúrico para destruir suas 
extremidades. 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
Ver U.S. FDA – Brazil ANVISA.  
Ver Universidade de Manchester – National Graphene Institute (a meca do grafeno). 
 
Artigos (os artigos mostram uma preocupação com este material novo e recomendam mais estudos, o corpo 
humano é complexo): 
- Journal of Nanoparticle Research: Article 1320; Recent advances in graphene family materials toxicity 
investigations. November 2012. 
- Materials Science Engeneering Vol. 77: Pages 1363-1375; Advanced review of graphene-based 

nanomaterials in drug delivery systems. August 2017. 
- Carbon Vol 64: Pages 45-60; Evaluationof the toxicity of graphene derivatives on cells of the lung luminal 

surface. November 2013. 
-Biomaterials Vol. 33; Issue 32: Pages 8017-8025; Size-dependent genotoxicity of graphene nanoplatelets in 
human stem cells. November 2012. 
- Advanced Drug Delivery Reviews: Graphene-Based Materials in Nanomedicine Vol. 105; Part B, pages 107-

288. Oct 2016. 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Impactos ao meio ambiente. 
O grafeno sai da terra tipicamente com uma mistura de 80 – 90 % com terras e pedras. A mineradora tem 
vários lugares onde este tipo de minério está na superfície da terra, fazendas, pastagens, bananais. 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
Descartar grafeno na terra é considerado devolver a terra. A produção é feita mecanicamente usando apenas 
água e sem forno. A embalagem é usada também para alimentos e segue as regras de “lixo das casas” 

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 
- A agência nacional de mineração não reconhece grafeno como uma substância de mineração; 
- A receita federal com alfandega não reconhece grafeno como produto que merece um número. Por 
enquanto, grafeno só existe como grafeno. 



As regras para o transporte é a seguinte: 
- Grafeno ensacado de 1,5 kg em sacos de polietileno e transportado em caixas de papelão. 

 
15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
A legislação segue os resultados das pesquisas da ANVISA, até o presente momento a ANVISA não fez nada a 
respeito. 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Muitos dados relevantes estão inclusos nos vídeos encontrados em: www.amazonasgrafeno.com 
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