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POTENCIALIDADES DA CADEIA PRODUTIVA DA GRAFITA NO BRASIL:

doRecurso Mineral
              aoGrafeno

Por Mathias Heider*

INTRODUÇÃO

A produção mundial de 

grafita natural, em 2014, 

foi da ordem de 1,17 Mt, 

com destaque para a China 

(66,6% do volume total 

produzido), Índia (14,5%), 

Brasil (7,4% ou 87 mil t), e 

Coréia do Norte e Canadá 

(2,6% cada). No Brasil, 

as principais empresas 

produtoras de grafita são 

a Nacional de Grafite, 

estabelecida no Estado de 

Minas Gerais (municípios 

de Itapecerica, Pedra 

Azul e Salto da Divisa), 

responsável por 84% da 

produção em 2014, e a 

Extrativa Metalquímica, 

localizada em Maiquinique, 

no Estado da Bahia, 

responsável por 16%.

Processos Minerários no Brasil para a Grafita 
No Brasil, existem 26 concessões de lavra (23 em MG, 2 na BA e 1 no CE) 
e 55 requerimentos de lavra (42 em MG, 5 no CE e 8 na BA) para grafita. 
Em relação à pesquisa mineral, são 240 autorizações e requerimentos, con-
centrados em Minas Gerais, Bahia e Ceará. Entre os projetos, alguns já se 
encontram em avaliação: Almenara/MG (Magnesita), Itabela/BA (Sayoná 
Mining) e Canindé/CE (Lara/Focus), indicando um cenário futuro bastante 
promissor da mineração de Grafita no Brasil.

Usos da Grafita 
Produtos à base de grafita são demandados, principalmente, pelas indústrias 
de refratários, baterias, lubrificantes, metais e automobilística. As proprieda-
des únicas do mineral, resultantes de sua distinta estrutura em camadas e 
sua inércia química, fazem dele, o material escolhido para muitas aplicações: 
• Excelente condutividade elétrica e térmica/alta estabilidade; 
• Excelentes propriedades lubrificantes, particularmente sob elevada 

temperatura e pressão; 
• Alta resistência à oxidação e durabilidade contra agressividades químicas; 
• Ambientalmente amigável e não apresenta riscos à saúde; 
• Permite que moléculas químicas sejam intercaladas entre as camadas 

da grafita (entre os grafenos).
O mercado de grafita está em alta, graças à expectativa de uma verda-
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deira revolução promovida pelo uso de baterias 
de lítio na indústria automobilística e, também, 
graças ao desenvolvimento do grafeno e suas 
aplicações.  A grafita é componente essencial dos 
ânodos dessas baterias, que consomem duas vezes 
mais grafita do que carbonato de lítio. A título de 
exemplo, cita-se o carro elétrico que possui, em 
média, 50 Kg de grafita em suas baterias.

Conforme suas características, a grafita 
natural tem as seguintes aplicações: 
Flocos Cristalinos: refratários; baterias; escovas 
de carbono; catalisadores; coberturas; cadinhos; 
laminados; materiais de fricção; células a combus-

tíveis; lubrificantes; lápis; plásticos e resinas. 
Microcristalina ou Amorfa: aditivos de carbono; cober-
turas; materiais de fricção; lubrificantes; lápis; refratários. 
Veio cristalino ou Lum:  baterias; lubrificantes. 

Já a grafita tratada, também segundo sua 
tipificação, serve a variados empregos: 
Esfolheada/Expandida: baterias; coberturas; laminados; 
gaxetas; isolantes; lubrificantes; pinturas; vedações.
Coloida: baterias; filmes resistentes de carbono; catali-
sadores; suspensões condutivas; lubrificantes; ligas me-
tálicas; agentes liberadores de molde. Grafita Sintética: 
baterias; aditivos de carbono; eletrodos; células a com-
bustíveis; sistemas de aquecimento.

As pesquisas com o Grafeno, material desenvol-
vido em laboratório em 2004, renderam o prê-
mio Nobel de Física aos pesquisadores russos 
André Geim e Konstantin Novoslevov, em 2010.
 O grafeno é um cristal atômico bidimensional, 
formado por átomos de carbono dispostos em 
uma estrutura hexagonal, sendo o primeiro ma-
terial bidimensional no mundo. Devido à sua 
combinação única de propriedades superlati-
vas, o grafeno potencializa novas tecnologias 
e aplicações, propiciando avanços científicos e 
tecnológicos sem precedentes.
Ele apresenta baixa densidade e altos índices 
de condutividade elétrica, possui alta resistên-
cia mecânica (quase 200 vezes a mais que o 
aço), é impermeável – inclusive a átomos de 
Hélio - e flexível e tem alta condutividade tér-
mica e alta estabilidade química, embora pos-
sa ser ligado a grupamentos químicos diversos. 
Sendo um material bidimensional, é ideal para 
aplicações que necessitam de altas áreas super-
ficiais ativas.
Trata-se de material mais fino - um milhão de 
vezes mais que um fio de cabelo humano - e 
muito leve - um metro quadrado de grafeno 
pesa cerca de 0,77 miligramas. É transparen-
te -  absorve apenas 2% da luz e, portanto, 
é quase invisível a olho nu – e é o melhor 
condutor de eletricidade que se conhece, pos-
suindo condutividade térmica 10 vezes maior 
do que a do cobre.

Uso do grafeno 
Apesar de se tratar de material novo, já existem várias uti-
lizações e enorme potencial para novos usos do grafeno 
em setores como: defesa, eletroeletrônicos, semicondu-
tores, plásticos ou látex, televisores e smartphones, com 
displays flexíveis e transparentes. 
Além disso, estudos recentes revelam que o material tam-
bém pode ser utilizado na filtragem de água. Pesquisas 
avaliam seu uso em baterias de íon-lítio; compósitos poli-
méricos; filmes finos condutores; sensores e dispositivos. 
Poderá contribuir, ainda, na integração de dispositivos 
ópticos em microchips, moduladores de luz e fotodetec-
tores ultrarrápidos (para internet avançada).

Entre as aplicações do grafeno, destacam-se:
Compósitos com polímeros, permitindo a criação de plás-
ticos condutores mecanicamente resistentes e com barrei-
ras, por exemplo, para umidade e oxigênio; 
Adição a tintas e vernizes, gerando filmes e recobrimen-
tos protetores de alto desempenho; 
Produção de tintas, recobrimentos para eletrônica impres-
sa e flexível, painéis fotovoltaicos e produção de filmes 
ativos para fabricação de sensores, inclusive biosensores; 
Produção de baterias de íon-lítio de nova geração, produ-
ção de membranas eficientes para filtragem, dessaliniza-
ção de água e permeação seletiva de moléculas orgânicas 
e inorgânicas e adição a materiais estruturais para reforço 
de propriedades mecânicas;
No campo da energia, veremos o estudo de dispositivos 
flexíveis, leves e portáteis, bem como aplicações em bate-
rias, supercapacitores e células combustíveis.

Grafeno
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A FORÇA DA
TECNOLOGIA

Telas em PU

Excitadores

Peneiras vibratórias 
e soluções para 
processamento mineral.
A Haver & Boecker oferece tecnologia para os 

desafios que a mineração moderna apresenta. 

Possui grande experiência em desenvolvimento, 

construção e fornecimento de peneiras 

vibratórias, disco pelotizador, sistema de 

lavagem, excitadores e telas industriais.

Para um atendimento ainda mais completo, 

na Haver & Boecker você encontra uma gama 

de serviços de alta qualidade.

Conte com a experiência em processamento 

mineral de mais de 40 anos. Conte com a  

força da tecnologia Haver & Boecker.

Saiba mais sobre as 
peneiras vibratórias 
Haver & Boecker
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Diversas instituições de pesquisa e universidades larga-
ram na frente, como, por exemplo, a Mackenzie, com 
investimento avaliado em R$ 100 milhões, inaugurando 
o MackGraphe, um Centro de Pesquisas Avançadas em 
Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia. 
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) realizou, em 05 de julho de 
2016, o lançamento do projeto “MGgrafeno: Produção 
de Grafeno a partir de Grafita Natural e Aplicações”. 
Minas Gerais também abrigará a primeira planta-piloto 
para a produção de grafeno em escala industrial, em-
preendimento do Centro de Desenvolvimento da Tec-

nologia Nuclear/Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CDTN/CNEN), por meio do Laborató-
rio de Química de Nanoestruturas de Carbono 
(LQN) e do Departamento de Física da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). A UFMG 
ganhará novo forno de CVD (Chemical Vapor 
Deposition). O equipamento permitirá que a 
produção de grafeno seja ampliada em 10 vezes, 
a partir de abril de 2016.
No Paraná, a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) encaminhou seu primeiro pedido 
de patente internacional.

Iniciativas no Brasil

* Mathias Heider é engenheiro de minas do DNPM
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A China foi responsável pelo grande declínio nos 
preços da grafita nos anos 1990, já que o produto 
foi despejado no mercado para gerar divisas. Po-
rém, atualmente suas minas são mais profundas 
(com esgotamento dos depósitos de óxido superfi-
cial), mais antigas e de custo mais elevado. 
Por outro lado, o crescimento fenomenal da in-
dústria siderúrgica doméstica chinesa criou gran-
de demanda interna que não existia na década 
de 1990. Estima-se que a produção chinesa de 
flocos diminuiu quase 30% em 2012, devido ao 
fechamento de minas antieconômicas e à política 

agressiva de modernização e consolidação da indústria 
mineira no país, com eliminação de produtores margi-
nais e ilegais. 
A fim de proteger sua indústria e incentivar o processa-
mento de valor agregado em casa, a China instituiu um 
direito de 20% de exportação de grafite, bem como um IVA 
(Imposto sobre o Valor Acrescentado) de 17% e um sistema 
de licenciamento de exportação. Todos esses fatores estão 
criando sérios problemas de abastecimento para o resto do 
mundo. Tanto a União Europeia (EU) como os Estados Uni-
dos (EUA) declararam que a grafita é um mineral crítico e 
essencial para a oferta.
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Conclusões 

O aumento da demanda de flocos foi quase inteira-
mente impulsionado pelas indústrias siderúrgicas e 
automotivas tradicionais e pelo surgimento de eco-
nomias em desenvolvimento. Esses fatores fizeram 
com que os preços subissem de cerca de US$ 700/t, 
em 2005, para quase US$ 3.000/t, no início de 2012. 
A desaceleração da economia chinesa, combinada 
com a falta de crescimento nos EUA/Japão/Euro-
pa reduziu a demanda e os preços caíram. Muitas 
minas antieconômicas fecharam ou suspenderam 
operações, o que indica que estamos no custo 
marginal de produção, que deve limitar novas re-
duções de produção e oferta.

Nos próximos 20 anos veremos o grafeno cada 
vez mais presente em diversas tecnologias em nos-
so dia a dia e outras que ainda nem imaginamos, 
com um amplo suporte de Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação (PD&I). A China, por exem-
plo, já possui cerca de 2.204 patentes registradas 
em produtos com grafeno, seguida dos EUA, com 
1.754, e da Coréia do Sul, com 1.160. Apenas a 
Samsung (gigante sul-coreana de tecnologia) tem 
mais de 500 patentes.
O Brasil tem grande potencial de elevar suas reser-
vas e descobrir novos depósitos, estimulados pela 
valorização futura da grafita e de novas aplicações 
para o grafeno e tem que avançar na cadeia produ-
tiva, investindo pesadamente em PD&I nesse setor.
Segundo estudo realizado pela Coordenadoria de 
Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da 
UFMG, por encomenda da Codemig, atualmente 

Além disso, uma série de novas tecnologias estão come-
çando a ter um impacto significativo no mercado. A de-
manda por essas novas tecnologias, combinada com sérios 
problemas de suprimento na China, permitem antever uma 
dinâmica de oferta/demanda muito interessante no futuro.
A produção de grafeno a partir da grafita natural agrega enor-
me valor e tecnologia a esse mineral:  enquanto uma tone-
lada métrica de grafita é hoje comercializada por aproxima-
damente US$ 1.000 no mercado internacional, uma tonelada 
métrica de grafeno é comercializada por cerca de 500 vezes 
esse valor, sendo que, dependendo da aplicação, o preço 
pode chegar a US$ 100 por grama. De 1 kg de grafite pode-se 
extrair 150 g de grafeno, avaliado em pelo menos US$ 15 mil.

há no mundo cerca de 100 empresas relacionadas ao gra-
feno, sendo que a maioria atua tanto na produção quanto 
na exploração de aplicações desse novo e extraordinário 
nano material. 
As previsões para o mercado mundial de grafeno indicam 
uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CARG) de 44% 
até 2020. As recentes movimentações financeiras nos paí-
ses à frente dos investimentos em grafeno dão uma ideia 
de sua crescente importância econômica: US$ 2,15 bilhões 
em 2013, incluindo investimentos em PD&I), investimentos 
produtivos e a criação de novas empresas e aquisições. 
O grafeno é um material dinâmico e com aplicações cres-
centes e o Brasil, com toda sua potencialidade natural, 
tem que se inserir ao longo de toda essa cadeia produtiva, 
agregando valor e conhecimento.
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