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RESUMO 

A difração de raios-X tem sido bastante utili zada com sucesso na caracterização das propriedades cristalográficas de 
grafite natural cristalino, além de outras caracterizações como análise mineralógica e estrutural. 
O grafite é uma forma alotrópica do carbono, onde os átomos estão dispostos em um sistema hexagonal. Esses átomos 
estão empilhados na seqüência de planos ABABAB ao longo do eixo c. A fase romboédrica apresenta por sua vez 
empilhamento de camadas ABCABCABC em menor proporção. 
O deslocamento dos planos pode ocorrer devido a um esforço mecânico, cisalhando as camadas c proporcionando um 

deslocamento nas camadas adjacentes. Em alta temperatura, acima de 1200°C, a fase romboédrica retoma para fase 
hexagonal. Esse processo não é I 00% reversível. 
Através da interpretação dos dados de difração de raios-X é possível fazer a análise quantitativa das fases cristalográficas. 
Este trabalho faz o uso do método de refinamento de Rietveld aplicado aos difratogramas de raios-X para calcular 
as concentrações de fases hexagonal e romboédrica das grafites submetidas a vários processamentos de moagens e 
tratamentos térmicos posteriores. 
A análise pelo método de Rietveld consiste do refinamento estrutural de um modelo, de forma a obter concordância entre 
o difratograma observado e calculado. Os parâmetros de rede iniciais e as coordenadas atômicas das fases hexagonal e 
romboédrica do grafite foram obtidas da literatura para definir o modelo teórico. 
A moagem altera a disposição dos planos do grafite, diminuindo a fase hexagonal, considerada mais estável, logo, 
aumentando-se a fase romboédrica. Essa ação mecânica não causa somente transformação a nível atômico, mas também 
fornece a cominuição das partículas, proporcionando um aumento da área superficial e volume de poros. 
A análise de área superficial e de volume de poros mostrou o aumento em relação ao tempo de moagem. 

PALAVRAS CHAVES: grafite; esforço mecânico; tratamento térmico; difração de raios-X; fases cristalográficas. 

L INTRODUÇÃO 

Materiais carbonáceos são usados em várias aplicações. O grafite, uma das formas alotrópicas do carbono é utilizado 
intensivamente como matéria prima para fabricação de refratários, baterias, escovas clétricas, recobrimentos condutivos e 
lubrificantes. Cada uma dessas aplicações requer um material com características físico-químicas particulares e otimizadas 
quanto à distribuição granulométrica, condutividade elétrica, densidade, área específica, capacidade de intercalação de 
íons, resistência à oxidação, etc .. 

As propriedades do grafite têm relação direta com sua estrutura cristalina. Os estudos por difração de raios-x mostraram 
que os cristais de grafite são fom1ados por uma série de camadas, os grafenos, empilhadas paralelamente ao longo do eixo 
principal do cristal, como mostra a figura I . Em um grafeno, cada átomo de carbono está ligado a outros três por ligações 
covalentes, fom1ando uma rede bidimensional de hexágonos. 
O espaçamento entre grafenos é de 0,355 nm, significativamente maior que as distâncias das ligações covalentes carbono 
- carbono (0, 141 nm) . As energias envolvidas nas ligações entre os grafcnos são, portanto, muito menores do que 
as energias de ligações entre carbonos nos grafenos. Esses fatos conferem ao grafite uma clivagem pronunciada, um 
aspecto ftoculento e propriedades fisico-químicas e mecânicas acentuadamente anisotrópicas. A resistividade elétrica, por 
exemplo é cerca de três ordens de grandeza maior na direção do eixo c que nas direções ortogonais, ou seja, na direção 
do plano ab. 
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Figura l-Estrutura cristalográfica hexagonal da grafite e os eixos cristalográficos: a, b e c. 

Na natureza, são observadas duas sequências de empilhamento dos grafenos distintas, dando origem a duas fases 
cristalográficas: grafite hexagonal (2H) que apresenta sequêncíaABABABAB e grafite romboédrico (3R), que apresenta 
sequência ABCABCABC. A fase hexagonal é considerada termodinamícamente mais estável, fase que se apresenta 
em maior proporção nos grafites naturais. A fase romboédrica, é considerada menos estável, e sua estrutura pode 
ser considerada como originária dos defeitos de empilhamento do grafite hexagonal. O grafite romboédrico nunca é 
encontrado puro, sempre está associado com o hexagonal em teores que chegam a cerca de 40 %. 

De acordo com a literatura (Fukunaga et ai., 1998), o esforço mecânico exercido nas partículas de grafite favorece 
a transformação de uma parte da fase hexagonal em romboédrica. Segundo a literatura (Wakayama et aJ. , 1999), o 
tratamento térmico em altas temperaturas transforma a fase romboédrica em hexagonal. 

Como citado na literatura (Huang et ai., 1998) concluíram que a maior quantidade de grafite romboédrico aumenta a 
capacidade reversível de intercalação de íons lítio nos grafites naturais, embora outros autores não tenham chegado à 
mesma conclusão. Dittrich e Wohlfahrt-Mebrens (2001) revelaram que as concentrações de defeitos de empilhamento 
influenciam as propriedades físicas dos materiais lamelares, em particular as dos grafites. Segundo os autores, as 
propriedades eletrônicas e eletroquímicas podem ser fortemente influenciadas pela presença de defeitos. 

No presente trabalho, o grafite natural foi submetido a três moagens para a produção de grafites com granulometria 
reduzida. A primeira moagem foi em moinho de martelo de alto impacto, em seguida em moinho de jatos espirais, e 
novamente no moinho de jatos espirais até atingir um diâmetro médio ( d50) próximo de 4 ~J.m. 

Após a sequência de moagem, o material foi submetido a tratamento em temperaturas superiores a 1500°C para 
investigação do comportamento das fases hexagonal e romboédrica. 

O método de Rietveld foi utilizado para analisar detalhadamente os padrões de difração de raios-x das amostras e revelar 
as influências dos tratamentos mecânicos e térmicos sobre a estrutura cristalina do grafite natural. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Cominuição do Grafite 

O processo de moagem está esquematizado na figura 2. Foram coletadas 4 amostras, A (alimentação), I (intermediário), 
S1 (salda 1) e S2 (saída 2). A amostra A é o insumo (material sem moagem), enquanto que a amostra J é o material moído 
no moinho de martelo. As amostras S1 e S2 ambas foram passadas pelo moinho de jatos em espirais, a primeira o produto 
da moagem de martelo e a segunda após a segunda moagem de jatos de amostra final. 

Alimentação 
(grafite natural) 

(A) --.. 
Moinho de 

martelo 
(I) --.. 

Moinho de 
jato 

Moinho de 
jato 

Figura 2-Desenho esquemático do processo de moagem de grafite natural. 

Amostta 
Final 
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2.2. Tratamento Térmico 

Posteriormente, a amostra final (S) foi coletada e submetida a dois tipos de tratamento térmico : 

I) A amostra S
2 

foi disposta em cadinhos de grafite sintético aquecida em fomo resistivo de carbono, em atmosfera 
de vácuo (l0-5 mbar) na temperatura de 1550°C, durante uma hora, com taxa de aquecimento de 5° C/min a partir da 
temperatura ambiente. A medida de temperatura foi feita por termopares de Pt/Pt-Rh --

2) Em fomo de indução a alta freqüência com atmosfera de argônio (I mbar) nas temperaturas de 1700"C e l800°C, 
utilizando-se cadinhos de grafite sintético durante o aquecimento. As medidas e os controles de temperatura foram 
feitos por pirometria ótica. Os tratamentos foram realizados em atmosfera de argônio em pressão de I mbar. O tempo 
de tratamento foi estabelecido em 20 minutos na temperatura final e a taxa de aquecimento foi de 20"C/min desde a 
temperatura ambiente. 

Amostra final ---. Amostra 
aquecida a 

1550°C 

(RJ) ---. 
Amostra 

aquecida a 
1700°C 

(Rl) ---. 
Amostra 

aquecida a 
1800°C 

(R3) ---. 

Figura 3 -Desenho esquemático do processo de tratamento térmico. 

2.3. Análise Termoquímica 

Amostra 
Final 

As amostras foram submetidas à análise de teor de carbono, cinzas e umidade, por análise termoquímica. Esta análise é 
realizada através da queima da amostra a uma temperatura de 950°C, com o tempo variando de acordo com a granulometria. 
Após a queima do material, a quantidade de cinza é pesada e posterionnente calculado o teor de carbono. 

2.4. Distribuição Granulométrica 

Para a análise do tamanho das partículas foi usado o aparelho Malvem, modelo Macrosizer Microplus, que tem como 
princípio a difração de Fraunhofer com feixe de laser. O aparelho consegue medir partículas com tamanhos variando de 
0,05 a SOOflm. 

2.5. Área Superficial e Volume de Poros 

Esta técnica foi realizada no aparelho Nova 3000 Quantachrome, pelo método de fisissorção de nitrogênio. A área 
superficial específica (ASE) foi calculada pela teoria proposta por Brunauer-Emmett-Teller (BET). A mesoporosidade foi 
calcull!da pela teoria de Barret, Joyner e Halenda (BJH). 

2.6. Difração de Raios-X (DRX) 

As análises foram realizadas em um difratômetro de pó Rigaku Corp., modelo Dmax 2100 Ultima" , utilizando-se radi <lção 
Cu ka com monocromador de grafite no feixe secundário. As amostras foram preparadas carregando-se lateralmente os 
porta-amostras de forma a minimizar o efeito de orientação preferencial dos grãos sobre as intensidades difrat;:•das. O 
silício foi utilizado como padrão de referência interno para corrigir os deslocamentos de picos devidos principalmente à 
acentuada transparência do grafite aos raios-X. Os difratogramas foram obtidos em um intervalo angular 20" < 28 < 80" 
em passos de 0,05° e foram analisados pelo método de Rietveld de Young ( 1996) utilizando-se o programa fullprof de 
Rodriguez-Carvajal ( 1993). 

A análise pelo método de Rietveld consiste do refinamento estrutural de um modelo, objetivando-se a melhor cuncordância 
entre o difratograma observado e calculado. Para definição do modelo, os parâmetros de rede iniciais e as coordenadas 
atômicas das fases hexagonal e romboédrica da grafite foram obtidos de Wyckoff ( 1963). 

2. 7. Resistividade Elétrica 

Para determinar a resistividade elétrica dos pós, as amostras foram submetidas a um teste de resistência elétrica de sonda 
de 4 pontas da Mitsubishi, modelo Loresta GP. A medida é obtida através da avaliação do pelet composto de bióxido de 
manganês, grafite e KOH, simulando o catodo da pilha alcalina. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. A Etapa de Moagem 

Os resultados de análise termoquímica apresentados na tabela I demonstram que o grafite natural utilizado tinha elevado 
grau de pureza. Além disso, o processo de moagem utilizado não introduziu nenhuma contaminação apreciável nesses 
materiais, já que o teor de cinzas manteve-se constante ao longo do processo. As etapas de cominuição em moinhos de 
jatos acrescentaram quantidade adicional de umidade no material. É importante destacar que, num estudo estrutural de 
grafites naturais, faz-se necessário excluir qualquer efeito que possa ser causado pela presença de impurezas. 

Tabela I. Análise de teor de carbono, cinzas e umidade por termoquímica. 

I Amf' I Thm d'l"" (%) I c;]~%) I um;~ ('!.J I 

A figura 4 mostra os valores de tamanho de partículas de cada amostra, evidenciando a cominuição da partícula do material 
inicial (A) até o final (S2). A seqüência de moagens produziu um material com a distribuição granulométrica desejada, 
evidenciada por dI O, d50 e d90 ,com média de 4f.Lm da amostra S

2
• A área superficial especifica (ASE), o volume de poros 

e a porosidade, mostrados na tabela II, cresceram proporcionalmente ao número de moagens. A isoterma de adsorção de 
nitrogênio dos grafites estudados apresentou características que sugerem a presença de mesoporos, já que em pressões 
relativas próximas a unidade, as curvas exibiram crescimento vertical, do tipo II. A histerese observada correspondeu ao 
tipo A, característico de poros em fonna cilíndrica. • 

0 250 
"' '5 200 ~ ·-t: 
"' 150 
~'ê' 
'C :L 

100 -o 
.c 
c 50 ê 
"' 1- o 

Distribuição granulométrica 

A S1 S2 R1 

Amostras 

R2 

Od10 

•d50 

~d90 

Figura 4 - Análise de distribuição de tamanho de partícula, dI O, d50 e d90, das amostras A, I, SI e S2. 

O incremento de área superficial observado não é completamente justificado pela redução de tamanho da partícula de 
grafite no processo. Um cálculo simples para estimar a área específica de uma partícula de grafite com dimensão D, pode 
ser feito de acordo com a fórmula: 

ASE=_!_ 
p * D 

(Eql) 

onde F é um fator que depende da forma da partícula e que varia tipicamentede de 2 a 6 e p é a densidade do cristal de 
grafite, em tomo de 2,2 g/cm3. Para ter área superficial específica de 14,3 m2/g, as partículas devem ser aproximadamente 
de 0,06 a O, 18 11m de diâmetro, pelo menos uma ordem de grandeza inferiores aos dados observados por espalhamento 
de laser (amostra SJ Como conclusão, é razoável supor que o processo de moagem cisalha preferencialmente os cristais 
de grafite perpendicularmente ao eixo c, exposto maior número de planos basais, quando mais superficie específica nos 
planos cisalhados. Nota-se que houve uma diminuição na amostra R

1 
e aumento em relação a esta da R

2 
nas análises 

abaixo. 
Tabela II- Análise de área superficial, volume de poros e porosidade obtidas por fisissorç~ ío de nitrogênio. 
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Amostras Área Superficial (m2/g) Volume de poros xJ0·3 (mL/g) Porosidade(%) 
A 2,0 4,1 0,91 
I 5,2 9,6 2,11 
s 7,1 13,2 2,85 
S, 14,3 24 5,12 
R 12,2 22,6 4,81 
R, 12,7 23,0 4,90 

3.2 Transformações na Estrutura Cristalina do Grafite Provocadas pela Moagem 

Os difratogramas de raios-X das amostras A, I, SI e S2 estão mostrados na figura 5. Neles se observa a presença de três 
fases cristalinas: grafite hexagonal, grafite romboédrico e o silício padrão utilizado como referência interna. Os padrões 
de difração da amostra de alimentação (A) evidenciam a presença das reflexões das diferentes zonas (001), (hkO) , (hk I), 
(hk2), ... (hkl) bem definidas, indicando tratar-se de estrutura grafítica completamente cristalina, bem ordenada e não
turbostrática. A medida que as partículas de grafite vão sofrendo esforço mecânico, as reflexões (I 02) e (I 03) vão se 
alargando progressivamente, indicando que a moagem produz um pouco de desordem na sequência de empilhamento dos 
grafenos, ou seja, produz desordem turbostrática . 
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Figura 5- Padrões de Difração das amostras submetidas ao processamento mecânico de moagem. 

Os difratogramas foram refinados pela metodologia de Rietveld, observando-se concordância visual satisfatória entre os 
difratogramas calculado e observado, significando que o modelo de três fases: grafite hexagonal, grafite romboédrico e 

silício descreve adequadamente o sistema estudado. 

Os parâmetros de rede a
0 

e c
0

, os tamanhos médios de domínios cristalinos na direção do eixo principal do cristal (L) e 
porcentagem em massa de fase romboédrica das amostras cominuídas estão mostrados na tabela lV. Todos esses valores 
foram obtidos da análise detalhada dos difratogramas pelo refinamento de Rietveld. Dentro da incerteza experimental, 
os parâmetros de rede não sofreram alterações apreciáveis na moagem, indicando que a natureza grafítica persiste sob a 
ação mecânica nessas condições. Nota-se aumento significativo da fração de fase romboédrica e a diminuição do tamanho 
médio dos cristais (L) pelo processo. 

A análise quantitativa das fases cristalográficas confirmou que a moagem modifica a estrutura cristalina do grafite, 
influenciando a disposição das camadas subjacentes e produzindo desordem turbostrática. Pode-se concluir que a moagem 
feita no estudo é do tipo impacto e cisalhante, modificando a sequência de empilhamento das camadas e causando 
diminuição do tamanho médio de cristalitos na direção do eixo c (Lc). Esse decréscimo do tamanho de cristalitos que é o 
responsável pelo aumento de área superficial específica (ASE) do grafite. Pela equação I, partículas da ordem de I OOnm 
geram área específica da ordem de I O m2/g para os grafites. 
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Tabela IV- Parâmetros de rede (a
0 

e c
0

) da fase hexagonal , tamanho médio de cristalito (Lc) e quantidade de fase 
romboédrica obtidos pelo refinamento de Rietveld das amostras cominuídas. 

Amostra ao(nm) co(nm) Lc(nm) % Romboédrica 

A 0,2465 0,6699 356 7,9 

I 0,2464 0,6698 206 19,0 

SI 0,2464 0,6702 179 29,8 

s_l 0,2465 0,6702 116 43,1 

3.3 Transformações na Estrutura Cristalina do Grafite Cominuído Causadas Pelo Tratamento 
Térmico 

Os padrões de difração das amostras tratadas termicamente nas temperaturas de 1550°C(R
1
) , 1700°C(R

2
) e 1800°C(R) 

estão apresentados na figura 6. Neles não foram observadas alterações visuais significativas em relação ao ao difratograma 
do material mais cominuído (SJ Não há decréscimo apreciável na largura dos picos (102) e (103) da fase hexagonal, 
indicando que o tratamento não reduziu o grau de desordem turbostrático. 
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Figura 6 - Padrões de difração de raios-X das amostras submetidas ao tratamento térmico. 

Os padrões de difração foram também refinados pela metodologia de Rietveld , obtendo-se os resultados apresentados 
na tabela V: 

Tabela V- Parâmetros de rede (a
0 

e c
0

) da fase hexagonal , tamanho médio de cristalito (Lc) e quantidade de fase 
romboédrica obtidos pelo refinamento de Rietveld das amostras submetidas ao tratamento térmico. 

Amostra aJnm) co<nm) Lc(nm) % Romboédrica 

sz 0,2465 0,6702 11 6 43,1 

RI 0,2464 0,6703 165 37,6 

R2 0,2464 0,6706 112 37,0 

R3 0,2464 0,6705 128 36,6 

Nas amostras submetidas a altas temperaturas é possível observar um leve decréscimo na fração de grafite romboédrico, 
porém não há variação apreciável dos parâmetros de rede. 
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3.4. Resistividade Elétrica -Alterações na Moagem e no Tratamento Térmico 

A resistividade elétrica decresceu (tabela IV) com a cominuição do material e com o aumento da temperatura. A 
resistividade esta diretamente correlacionada com a razão entre o diâmetro da partícula e sua espessura, isto é, entre La 
e Lc. 

Tabela VI- Análise de determinação de resistividade através do resistivímetro Mitsubishi. 

Resistividade Elétrica 
Amostras (!!.cm) 

A 2,146 

I 1,075 

s 0,679 
I 

s2 0,625 I 

RI 0,434 I 

R2 0,335 
I 

I 

4. CONCLUSÕES 

Nesse trabalho, o refinamento de Rietveld demonstrou ser uma ferramenta poderosa para caracterizar os grafites naturais e 
as modificações estruturais que ocorrem neles devido a ação mecânica e tratamento térmico, sendo possível concluir que a 
seqüência de moagem estudada produz desordem de empilhamento dos grafenos e a moagem de impacto e autógena nos 
moinhos de martelos e jatos provocam maior alteração de fases na estrutura cristalina. 

Se for feito um esquema de evolução da moagem, pode-se verificar que houve um aumento da área superficial , volume de 
poros e fase romboédrica, enquanto a fase hexagonal sofreu diminuição. Com esses dados pode-se concluir que a energia 
cinética inserida através do esforço mecânico provocou uma modificação na estrutura cristalina de grafite natural. 

Com o tratamento térmico pode supor que a variação do tamanho de cristalito foi devido ao tempo de exposição do 
material e a rampa de aquecimento do fomo. 

Com aumento da temperatura pode comprovar que a reversão de fase romboédrica c diminuição da resistividade. A 
alta temperatura pode ter implicado na remoção dos defeitos microcristalinos, diminuindo o valor de resistividade. 
Trabalhos futuros serão realizados para o estudo de uma temperatura maior do que a realizada e sobre o decaimento da 
resistividade. 
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