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tubos dutos ou risers de aço à base de grafeno, método de fabricação dos mesmos e sua utilização para o transporte de 

petróleo, gás e biocombustíveis 

Abstract 

(BR201102980) 

tubos, dutos ou risers de aço à base de grafeno, método de fabricação dos mesmos e sua utilização para o transporte de 

petróleo, gás e biocombustíveis. a presente invenção refere-se a novos tubos, dutos ou risers de aço à base de grafeno, 

cujos produtos são obtidos por um método de fabricação que consiste na adição de nanofolhas de grafeno, tratamento 

térmico, conformação da geometria tubular e acabamento superficial. além da exclusiva composição química à base de 

grafeno, com teores de carbono que variam entre 0.01 e 21.0%, tais produtos apresentam a espessura da parede (6) entre 

800 nm e 80 mm (de ultra fina a robusta), diâmetro entre 10 e 5000 mm, e são dotados de resistência à tração não inferior 

a 2000 mpa, podendo atingir até 50 gpa, com características muito superiores às obtidas por outros métodos. tais produtos 

podem ser utilizados no transporte de petróleo, gás natural e biocombustíveis, incluindo sistemas risers submarinos de águas 

profundas (>1500 m), com aplicação direta na indústria do petróleo. 
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processo de obtenção de grafeno através de rota de esfoliação eletroquímica Abstract 

(BR102013019478) 

processo de obtenção de grafeno através de rota de esfoliação eletroquímica. a presente invenção tem como objetivo a 

demonstração de um método simples, economicamente viável, ambientalmente correto e eficiente para a obtenção de 

grafeno, partindo de fontes de carbono de baixo custo e baixo grau de cristalinidade. o material de partida, grafite oriundo 

de pilhas exauridas e/ou scraps,consistem num arranjo tridimensional, a qual pode ser transformada em grafeno através do 

processo de esfoliação eletroquímica. atualmente os materiais de partida para a produção de grafeno consistem em 

materiais de alta organização estrutural e alto custo de obtenção. tal situação faz com que o custo de produção em escala 

industrial deste material seja extremo. o grafeno possui notáveis propriedades tais como: alta resistência mecânica, alta 

condutividade térmica, transparência ótica e alta condutividade elétrica. tais qualidades colocam o grafeno numa posição 

estratégica, tanto para área metalúrgica quanto em eletrônica de última geração,pois possibilita a construção de aparelhos 

menores, com maior eficiência e consumo reduzido de energia. 
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