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Catalisadores heterogêneos baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado 

Abstract 
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catalisadores heterogêneos baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado. catalisadores heterogêneos 

baseados em filmes de grafeno quimicamente modificado. esta patente reivindica a invenção de catalisadores baseados em 

filmes finos de óxido de grafeno modificado covalentemente com grupos funcionais específicos, cisteamina e imidazol, para 

a degradação de organofosforados (especificamente ésteres de fosfato como dednpp e paraoxon). a síntese desses 

materiais ocorreu por meio de duas rotas baseadas no método interfacial, através de uma funcionalização interfacial e da 

funcionalização direta do filme de óxido de grafeno depositado sobre o substrato de interesse. a metodologia é capaz de 

produzir filmes homogeneamente distribuídos sobre o substrato de interesse, de fácil lavagem e manuseio durante o 

processo de catálise. os filmes produzidos e aplicados como catalisadores na degradação dos organofosforados dednpp e 

paraoxon apresentaram incrementos catalíticos (kcat/h20) da ordem de 106-107 vezes, sendo os maiores reportados até o 

momento para a degradação de ésteres de fosfato. além disso, esses catalisadores foram reciclados consecutivamente sem 

perder a atividade, com a vantagem da fácil lavagem e manuseio. 
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Material carbonoso com estrutura similar a grafeno de baixo custo adsorvedor de compostos orgânicos hidrofóbicos 

Abstract 
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material carbonoso com estrutura similar a grafeno de baixo custo adsorvedor de compostos orgânicos hidrofóbicos. a 

presente invenção trata da preparação, por pirólise, de material carbonoso com estrutura similar ao grafeno. utiliza-se 

como matéria prima resíduo industrial de biomassa vegetal, composto de casca esgotada de acácia negra. esse material 

carbonoso é aplicado na descontaminação de compostos orgânicos hidrofóbicos solúveis em óleos minerais ou vegetais, 

ou pouco solúveis em água, como por exemplo contaminantes de óleos de transformadores, como o ascarel, poluentes 

orgânicos emergentes, como alguns hormônios naturais e sintéticos, e antibióticos. 
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