
Os segredos
do grafeno
Uma equipa do Instituto de Plasmas e Fusão
Nuclear está a desenvolver uma nova

geração de equipamentos que promete
produzir grafeno com menos custos e

poluição - mas com muito mais qualidade
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boião não será muito diferente daqueles

que estão à venda no supermercado com
salsichas XXL. Os olhos de Elena Tata-
rova brilham ao ver o pó negro no fundo
do frasco. «Hoje, uma quantidade de pó

igual à que está aqui pode custar de mil
euros »

,
estima a investigadora do Instituto

de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFX). O pó negro dá pelo nome
de grafeno - e o boião não terá mais de uma grama desta ma-
téria que, no futuro, poderá disputar o título de «ouro negro »

com o petróleo. Com o grafeno podem ser produzidas baterias
com maior autonomia e resistência, equipamentos médicos,
sensores para a Internet das coisas, novos chips e transísrores

e um sem número de aplicações que ainda estão por inventar.

Hoje, os métodos de produção de grafeno têm reduzidas taxas de

qualidade, são pouco ecológicos e não permitem produções de

larga escala. A equipa de Elena Tatarova superou estes e outros

obstáculos que têm travado a industrialização do grafeno, e



adicionou uma vantagem acrescida: «Conseguimos alcançar
um custo de produção de 45 euros por grama», diz a inves-

tigadora búlgara, radicada há mais de 20 anos em Portugal.
Tararova chegou a Portugal a meados da década de 1990,

depois de um convite de Carlos Matos Ferreira, antigo pre-
sidente do Instituto Superior Técnico. «No início, o objetivo
era ficar apenas um ano», mas a permanência acabou por se

prolongar no tempo, com visitas regulares à Bulgária natal.

Hoje, a «Bulgária connection» mantem-sc ativa: o IPFN (que

pertence ao IST) c a Universidade de Sofia vão trabalhar cm

parceria juntamente com o Centro Nacional de Investigação
Científica de França, o Instituto Jozef Stefan da Eslovénia, a

Universidade de Kiel, na Alemanha, e ainda a startup portu-
guesa Charge2C -Newcap no desenvolvimento do novo método
de produção de grafeno. O projeto, batizado de Pegasus, acaba

de receber quatro milhões de euros do fundo comunitário
Horizonte 2020. Nos próximos quatro anos, a equipa liderada

pelo IPFN terá a missão de construir um dispositivo que permite
produzir graíeno com plasmas.

«Apenas um por cento dos projetos que se candidataram
obtiveram financiamento. Obtivemos uma classificação de

cinco em cinco pontos possíveis», lembra Tãtarova.

A maioria da população pode não saber qvie o grafeno é

um supermaterial que é descrito como um dos mais fortes e

resilientes alguma vez produzidos, e com propriedades de con
dutividade térmica e elétrica únicas, mas para os especialistas

que compõem o júri do I lorizonre 2020 não terá havido muitas
dúvidas. Afinal de contas, a próxima revolução dos materiais
e do armazenamento de energia dependem, em grande parte,
do desenvolvimento de um método fiável para a produção em
larga escala de grafeno de qualidade.

Esf oliação mecânica, esfoliação química e sistemas de vácuo

são alguns dos processos hoje usados na produção de grafe-
no. Com estas técnicas, a produção
de grafeno de qualidade não supera
10 % do total da matéria resultante da

transformação do grafite - e esse é o

melhor dos cenários. No pior cená-
rio

, o graf eno de alta qualidade que
é o que tem utilidade industrial
não supera dois por cento da matéria
transformada. «Não há controlo do

processo de síntese. O que não é bom para a indústria, que
tem como requisito desenvolver produtos com um nível de

qualidade predefinida», frisa Tãtarova.

ElenaTatarova,
investigadora do
Instituto de Plasmas e
Fusão Nuclear, liderou a

equipa que desenvolver
um novo processo que
permita controlar a

qualidade do grafeno

QUALIDADE ATÓMICA
O grafeno de alta qualidade costuma ser encontrado em ca-
madas bidimensionais e monoatómicas , que permitem manter
intactas as características da estrutura hexagonal de seis átomos

de carbono. Se dos métodos de produção resulta um material

composto por mais de uma camada, as estruturas hexagonais
tendem a perder características - e na mesma proporção, o

grafeno perde qualidade. Noutros casos, as estruturas hexa

gonais são alteradas ao nível atómico (exemplo : um átomo de

oxigénio "infiltra-se" na estrutura hexagonal c substitui um
átomo de carbono), o que também se refletc na produção de

grafeno de pior qualidade .

Com os plasmas, Elena Tatarova e os colegas do IPFN acre-
ditam ter criado uma solução que eleva a taxa de qualidade
do anterior máximo de 10 "'o para mais de 40 % da matéria

Grafeno à velocidade do plasma

No roteiro do projeto PEGASUS consta o

desenvolvimento de um equipamento capaz de produzir
20 miligramas de grafeno por minuto, com um custo de

produção de 45 euros por grama (o grafeno é muito leve,

o que significa que uma grama pode não caber numa

mão). Além de poder recorrer a biomassa, a produção de

grafeno com recurso a plasmas é muito menos poluente

que outros processosjá conhecidos e permite um

incremento da produtividade, com qualidade controlada.
A nova geração de equipamentos também estará apta
a garantir a produção de grafeno "num único processo"
e com uma pressão igual à pressão atmosférica. No

IPFN, há a convicção de que o projeto é pioneiro a nível

mundial. Até à data, apenas se conhece um artigo
científico que também previa o uso de plasmas, mas

produz grafeno mesclado com carbono amorfo. Os

investigadores do IPFN admitem que as radiações
ultravioleta e as micro-ondas (frequências de 2,45
GHz e cerca de 6000 Watts de potência) que estão
associadas aos plasmas possam justificar o uso de

proteções no futuro equipamento, mas também

negam qualquer tipo de perigosidade. «Qualquer
restaurante tem um micro-ondas industrial com

essa potência», garante Júlio Henriques.
Antes de garantir uma bolsa no Horizonte 2020,
os investigadores do IPFN consultaram potenciais
investidores - mas todos rejeitaram fazer uma

aposta na solução. O estado embrionário do projeto
terá sido a causa dessa rejeição.



O grafeno de alta qualidade encontra-se em camadas
monoatómicas, constituídas por hexágonos de seis átomos

transformada. Além do aumento da taxa de qualidade, os

plasmas podem produzir hidrogénio - que também tem valor
comercial. O novo processo produz resíduos de dióxido de
carbono (CO2), mas os investigadores do IPFN recordam que
a poluição gerada com o novo processo c muito menor que
a que resulta dos métodos "tradicionais". Júlio Ilenriques,
investigador do IPFN, aponta uma possível de solução: «O
CO2 pode ser usado como gás combustível».

O IPFN já solicitou uma patente de âmbito mundial para o

novo método de produção de grafeno. Por questões de proteção
de propriedade intelectual, Tatarova prefere manter os deta-
lhes em sigilo, mas não se coíbe de apontar o principal fator
diferenciador: «Com os plasmas controlamos toda a estrutura
atómica do grafeno». Por «controlar toda a estrutura atómi-
ca do grafeno» devemos entender a capacidade para trocar
um ou mais átomos dos inúmeros hexágonos atómicos que
distinguem o grafeno. E é esta capacidade que tanto permite
produzir grafeno puro, como abre caminho à produção do
denominado "grafeno dopado" ou N-grafeno, que resulta da

substituição de átomos de carbono por átomos de hidrogénio
e que se distingue por ter níveis de condutividade elétrica e

térmica superiores aos das camadas monoatómicas que dis-

tinguem o grafeno de elevada qualidade.
O facto de o plasma ter capacidade para alterar e controlar

uma estrutura atómica já seria um trunfo suficiente mente
atrativo, mas há outro fator a ter em conta: a possibilidade de

produção de grafeno a partir de matérias precursoras de car-
bono. O que significa que o sistema, quando tiver uma escala

industrial, poderá ter etanol, CO2 ou biomassa (detritos de
árvores e frutos) como matéria prima.

Elena Tatarova acredita que, dentro de ano e meio, o IPFN

já possa dar a conhecer uma prova de conceito de um equi-
pamento de produção de grafeno em grande escala. Mas esta

prova de conceito, que pode ser descrita como um protótipo
de propósitos meramente científicos, não põe fim à missão
do PEGASUS. «Também queremos desenvolver soluções de

automatização, para que tudo possa ser controlado num com-
putador», informa Elena Tatarova.

O grafeno pode ser encarado como a revolução prometida
para a engenharia de materiais, mas Elena Tatarova prefere
relativizar o valor da inovação que tem em mãos: «eu não vou
ser rica. Quando muito vou tentar que todos os nós (e aponta
para os colegas) fiquemos ricos. De qualquer modo, sou uma
cientista e o meu objetivo é fazer ciência. É na ciência que
obtenho o valor».


