
 

APLICAÇÕES DO GRAFENO 
AMAZONAS GRAFENO LTDA. 

 

O interesse na utilização do grafeno está crescendo. O grafeno tem muito potencial e 

pode ser aplicado de várias formas. Saiba o que é e o que pode ser feito. No youtube tem ao 

redor de 3500 vídeos sobre o grafeno.  

 

O grafeno é uma camada superfina de grafite. Sua peculiaridade é que ele se trata do 

primeiro material 2D do mundo: como todos os materiais, possui largura e comprimento, mas 

sua espessura é de um único átomo. 

Por isso, o grafeno é o material mais fino que se pode conceber: para se ter uma ideia, ele é um 

milhão de vezes mais fino do que um fio de cabelo humano. 

 

Propriedades: O grafeno é considerado o material mais forte, fino e flexível do mundo. 

O grafeno é mais duro do que o diamante. Supera o cobre em condutividade elétrica, 

conductor de eletricidade e calor au mesmo tempo, tem a capacidade de ficar imerso en 

liquidos sem oxidar sendo um protetor contra a ferrugem  (ao contrario dos demais materiais 

condutores). Possui maior flexibilidade do que a borracha. Aguenta altas temperaturas. Não 

tóxico.  

 

O presidente Bolsonaro tem falado em redes sociais e entrevistas: “Vamos reunir 

esforços para tirar o grafeno do grafite”. Ele defende com frequência a necessidade de explorar 

o potencial das reservas brasileiras existentes para a produção de grafeno. 

 

A aplicação do grafeno na ciência é outro mundo, porque a ciência precisa do grafeno 

con todos os seus átomos em perfeita configuração sp2.  

 



O grafeno que fazemos do grafite tem formas irregulares e tem pequenos defeitos, mais 

o custo da produção é muito barato. As aplicações do nosso grafeno na industria em grande 

escala são infinitas! Por exemplo: a fabricação de materiais reforçados com misturas de grafeno 

de 0.1 a 1% em sua composição: 

 

•Cemento 

•Asfalto 

•Cerâmica 

•Plástico 

•Metal 

•Petróleo 

•Borracha 

•Baterías 

•Tintas 

•Tecido têxtil 

•Papel 

•Gesso 

•Esponjas de poliuretano 

•Cosméticos 

 

 

 

1. Cemento: o cemento reforçado com grafeno permite una redução de 30% do peso, mais 

com as mesmas características. O Brasil usa um aproximado de 500,000,000 toneladas 

por ano. Na construção: uma mistura de cemento, grafeno, espuma (pode ser espuma 

para barbear) e agua faz um material como esponja dura e leve que da pra construir 

uma casa com 2kg e 20 sacos de cemento. 

  

2. Asfalto: super asfalto com grafeno dura 3 vezes mais que o atual. 



 

3. Plásticos e metais: Injeção, extrusão, fundição, fazem os materiais mais fortes e leves 

para ser usados na fabricação de cualquer coisa até bicicletas, motocicletas, automóveis 

e aviões 

 

4. Borracha: A borracha reforçada com o grafeno se torna 50% más flexível e 30% menos 

desgaste. Para ser usada em pneus, para recapagem e correias. 

 

5. Baterías:  Baterias podem recarregar mais rápido. Baterías que usam grafeno na 

superfície do ânodo recarregam mais rápido. Defeitos na folha de grafeno (introduzida 

usando um tratamento térmico) fornecem caminhos para que os íons de lítio se liguem 

ao sub-estado do ânodo. Estudos demonstraram que o tempo necessário para 

recarregar uma bateria usando o ânodo de grafeno é muito menor do que com as 

baterias convencionais. 

 

6. Tintas:  Protetor contra a ferrugem e menos desgaste 

 

7. Tecido têxtil:  Colete a prova de balas. Também funciona como uma barreira invisível, 

que impede a picada dos insetos. O grafeno é capaz de bloquear os sinais químicos do 

mosquito, que o atraem para a pele, e mudar seu comportamento, assim como un 

repelente.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Cosméticos: Na era do Instagram, das redes sociais, mudar a cor dos cabelos deveria ser 

tão simples e seguro quanto mudar de roupa. O problema é que as tintas para cabelos 

ainda são vistas como substâncias agressivas demais, tanto para os fios como para o 

couro cabeludo. Porém, uma novidade poderá revolucionar o setor: o grafeno pode ser 

usado como tintura capilar, oferecendo uma alternativa mais segura às opções químicas 

atuais no mercado. Além disso, o material contém propriedades antibacterianas, o que 

significa que os usuários do Grafeno podem não ter que lavar o cabelo com tanta 

frequência. Além de evitar o uso de ingredientes tóxicos de pequeno tamanho 

molecular, o grafeno é capaz de conferir aos cabelos novas propriedades que melhoram 

a sensação de conforto, proporcionando, entre outros benefícios, efeito antiestático e 

dissipação térmica muito maiores" 

 

 

9. Esponjas de poliuretano: a esponja é mais leve que agua, óleos entrar na esponja, limpa 

a água. Características: Consegue absorver quase na totalidade a pressão exercida na 

mesma, reduzindo assim, os pontos de pressão exercidos na sua cervical com um  toque 

extra-Soft. Uma outra característica é a capacidade superior a outras espumas visco-

elásticas de dissipação de calor. 

 

10. Latex: faz que a temperatura se espalha rápido e é antiestático  

 

11. Fibra: faz un banho de grafeno com acetona, coloca a fibra dentro, depois a fibra pode 

ser usada em 3D printing para fazer peças fortes  

 

12. Gesso: mistura com o grafeno e faz o gesso impermeável. 

 

13. Papel: folhas reforçadas com grafeno ficam com uma superficie condutora  

 



14. Colchões, roupa de cama, almofadas, assentos e sofás: O grafeno é um excelente 

agente antibacteriano, as bacterias não sobrevivem no grafeno, assim reduz os maus 

odores que estam causam. É um excelente conductor de calor, ajudando a prevenir a 

desconfortável retenção de calor que podem produzir outros colchões e roupa de cama.  

 

 

O grafeno também tem aplicações em sistemas de filtragem  (de água ou de processos 

químicos), armazenamento de energia, e de impressões de flexografía, inkjet, offset e 

impressões 3D, embalamento embalamento de todo o tipo de produtos (electrónicos, louças, 

máquinas, mobiliário). 

 

O grafeno tem excelentes propiedades de barreira e não deixa nada passar, poder ser usado 

na construção de barreiras do som (isolamento acústico) e pode ser usado em barreiras contra 

a radiação ionizante. Na medicina a radiação é utilizada em procedimentos invasivos no serviço 

da hemodinâmica para diagnosticar e agir diante das patologias nos sistemas cardiovascular e 

neurológico. A radiação é usada especialmente na cardiologia intervencionista em 

procedimentos de cateterismo. A exposicão a radiação ionizante é um problema para os 

professionais da saúde como para os pacientes. Nas atividades da hemodinâmica precisam usar 

materiais de proteção, hoje em dia ainda usam o material chumbo para fornecer proteção e o 

chumbo é um metal muito pesado. É necesario utilizar um avental plumbifero (é um colete 

feito de chumbo), protetor de tireóide plumbífero, luvas plumbíferas, óculos com vidrios 

plumbíferos anterior e lateral. Alem da proteção individual se faz necesario cortinas ou saiotes 

plumbiferos nos equipamentos de fluoroscopia. Com o grafeno podemos fornecer a proteção 

confortável de peso muito leve e por um preço muito barato.  

 
 


