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RESUMO 

 

Neste trabalho estudou-se a preparação, caracterização e capacidade de NTCs 

amino funcionalizados com tetraetilenopentamina (TEPA) e etilenodiamina (EDA) de 

adsorver CO2. Os NTCs foram sintetizados por deposição química de metano a 800°C 

com um catalisador 5%Co-5%Mo/MgO preparado por impregnação seca e, após isso, 

passaram por um processo de pré-oxidação e oxidação para a inclusão de grupos 

oxidativos que os tornaram mais atrativos para serem posteriormente amino 

funcionalizados pelo método da impregnação com excesso de solvente. Em cada uma das 

etapas memcioandas, as amostras foram caracterizadas por DRX, fisissorção de N2, 

espectroscopia de Raman, DRIFTS, EDX, XPS e TG. Para estimar a quantidade de CO2 

adsorvida utilizou-se uma unidade multipropósito onde foram realizados pulsos de CO2 

e acompanhou-se o seu consumo por espectrometria de massa com o intuito de quantificar 

a capacidade de adsorção. Verificou-se que os NTCs sintetizados e os NTCs oxidados 

não apresentaram potencial para adsorção de CO2. Por outro lado, os NTCs amino 

funcionalizados com TEPA conseguiram adsorver 1,72 mmol CO2/g enquanto que os 

com EDA adsorveu 0,745mmol CO2/g, nas mesmas condições operacionais.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: nanotubos de carbono, amino funcionalização, adsorção de CO2. 
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ABSTRACT 

 

           Adsorption with solid adsorbents is one of the most promising options for 

capturing carbon dioxide and decreasing the concentration of this gas in the atmosphere. 

In this work, the preparation, characterization and the capacity of carbon nanotubes amine 

functionalized with tetraethylenepentamine (TEPA) and ethylenediamine (EDA) to 

adsorb CO2 was analyzed. The CNTs were synthesized by chemical deposition of 

methane at 800°C using a catalyst with 5% of Cobalt and Molybedum supported on MgO. 

After this, a pre-oxidation and an oxidation process was done to the CNTs to add 

oxidative groups to the structure of the CNTs, which made them more attractive to be 

amine functionalized by the wet impregnation method. In each step of the preparation of  

functionalized nanotubes, the samples were characterized by XRD, N2 physical 

adsorption, Raman spectroscopy, DRIFTS, XPS, EDX and thermogravimetric analysis. 

With these techniques, it was possible to identify the progress and changes suffered by 

the NTCs. CO2 pulses were performed and its consuptiom was monitored by mass 

spectrometry to quantify the adsorption capacity of the material. It was verified that the 

synthesized CNTs and the oxidized CNTs had no potential for CO2 adsorption, but the 

amine functionalized CNTs with TEPA had the capacity to adsorb 1,72 mmol CO2/g of 

samples at 50°C, while with EDA adsorbs 0,745 mmol CO2/g of sample under the same 

conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: carbon nanotubes, CO2 adsorption, amine functionalization
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1. INTRODUÇÃO 

  

O aumento das emissões de dióxido de carbono (CO2) é considerado uma das principais 

causas do aumento do aquecimento global. A principal fonte de emissão de CO2 é a queima de 

combustíveis fósseis (Lee et al., 2015). Diferentes estratégicas vem sendo propostas para a 

mitigação da emissão  de CO2, como a utilização de  fontes renováveis para a geração de 

energia, sendo que o setor dos transportes é um dos que demanda maiores quantidades 

energéticas (Le et al., 2014). Neste sentido, a produção de uma nova geração de veículos 

limpos, e/ou o aperfeiçoamento em sistemas de instalações industriais já existentes se mostra 

uma boa estratégia. Apesar dos esforços, nos próximos anos, os combustíveis fósseis 

continuarão sendo a principal fonte de energia ( Le et al., 2014). Sendo assim, estudos têm sido 

realizados com o intuito de estabilizar a concentração de CO2 na atmosfera usando técnicas 

que envolvem a captura e armazenamento de CO2 proveniente principalmente de usinas e 

fontes industriais. Com a infraestrutura energética existente, a estratégia para remoção e 

recuperação de CO2 dos gases de combustão é adequada apenas a curto prazo. Os métodos 

tradicionais de absorção de CO2 baseiam-se na absorção de CO2 por processos envolvendo 

aminas líquida. Porém, o principal problema envolvendo soluções de amina é a alta energia 

requerida durante o processo de dessorção resultante da forte ligação química entre o CO2 e os 

grupos amino (Lee et al., 2015). 

Recentemente, a utilização de adsorventes sólidos têm sido uma opção promissora para 

a captura de CO2, pois este método evita o alto custo de energia associado à regeneração do 

adsorvente, bem como problemas de corrosão, que são desvantagens do processo de absorção 

de alcanolamina aquosa (Le et al, 2014). No desenvolvimento dessas tecnologias sólidas de 

adsorção, deve-se notar que o adsorvente deve possuir uma boa capacidade de adsorção de 

CO2, alta área específica, além de uma boa estabilidade química e mecânica durante longos 

períodos de operação com ciclos repetidos.  

Os adsorventes sólidos mais utilizados para a captura de CO2 são os óxidos metálicos, 

zeólitas, estruturas de metal-orgânico, carvão ativado, hidrotalcitos e materiais contendo 

amina. Entretanto, a aplicação de agentes fisiológicos como estruturas metal-orgânicas e zeólita 

é limitada, pois a presença da água afeta negativamente a aplicação deles. O vapor de água é 

adsorvido de forma competitiva com tais adsorventes, diminuindo assim a sua capacidade de 

adsorção de CO2. A tecnologia da amina sólida, que integra as vantagens de absorção e 

adsorção, é um método promissor para a captura do gás carbônico.  
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Materiais carbonosos como carvão ativado, nanotubos de carbono (NTCs) e fibras de 

carbono ativadas para sequestro de CO2 são caracterizados por terem uma alta area específica 

(~272 m2/g), e uma excelente regeneração em múltiplos processos de adsorção de CO2 (Lee et 

al., 2015). Os nanotubos de carbono (NTCs) funcionalizados com aminas vêm, de forma 

crescente, chamando a atenção para a captura de CO2 do gás de combustão pois além de 

possuírem as propriedades citadas, eles possuem uma boa resistência mecânica (Hsu et al., 

2010). O uso dos nanotubos de carbono funcionalizados com aminas exibiram uma alta 

capacidade de captura de CO2 e a presença dos  grupos amino melhora a seletividade e 

capacidade de adsorção de CO2  (Hsu et al., 2010; Su et al., 2013).   

Esses adsorventes incluem nanotubos de paredes simples (SWNTCs) e de paredes 

múltiplas (MWNTCs) funcionalizados com várias soluções de aminas. MWNTCs, carvão 

granular e zeólitas foram funcionalizados por 3-aminopropiltrietoxisilano (APTS) e 

selecionados como adsorventes para a adsorção de CO2 de correntes gasosas de combustão. A 

natureza superficial desses adsorventes foi alterada após o processo de funcionalização, pois 

mais grupos nitrogenados foram adicionados a superfície do material, aumentando a sua 

capacidade de adsorção de CO2. A captura de CO2 por grupos nitrogenados na superfície 

provoca a formação de íon carbamato (RNHCO2
-) e assim, resulta na adsorção de mais gases 

de CO2. Para as mesmas condições operacionais (10% CO2), os NTCs funcionalizados 

obtiveram ainda maior capacidade de adsorção de CO2 (0,929 mmol/g amostra), seguidos pelas 

zeólitas (0,677 mmol/g amostra) e posteriormente pelo GAC (0,695 mmol/ g amostra) (Lu et 

al., 2008).  

Diante do que foi exposto acima, este trabalho tem como principal objetivo preparar e 

caracterizar NTCs funcionalizados e verificar sua capacidade de adsorção de CO2. 
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2. REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 

2.1. O efeito estufa e o CO2  

O clima da Terra varia continuamente devido a vários fatores, como a mudança na 

órbita da Terra, a mudança na intensidade do Sol, a mudança nas correntes oceânicas, as 

emissões vulcânicas e o aumento das concentrações de gases de efeito estufa (GEE). O efeito 

estufa é o fenômeno em que o vapor d'água, o dióxido de carbono (CO2), o metano e outros 

gases atmosféricos absorvem a radiação infravermelha levando a um aumento na temperatura 

da Terra  (Mondal et al., 2012).  

Gases de efeito estufa excessivos (GEEs) na atmosfera são responsáveis por vários 

problemas ambientais, como o aumento contínuo do nível da água no mar, o aumento do 

número de tempestades oceânicas, inundações e entre outros. Entre os GEEs, o CO2 é um dos 

principais contribuintes do aquecimento global, sendo responsável por cerca de 64% do efeito 

estufa (IPCC) (Mondal et al., 2012). Vale ressaltar que o maior contribuinte para o efeito estufa 

é o vapor de água que absorve o calor presente na atmosfera e o distribui pelo planeta. A neve, 

o gelo, as superfícies dos rios, mares e oceanos são exemplos de fontes naturais do vapor de 

água. A passagem para vapor ocorre por meio de processos físicos de transpiração, evaporação 

e sublimação.  

De acordo com a previsão do IPCC, até o ano 2100, a atmosfera pode conter até 570 

ppm de CO2, causando um aumento da temperatura global média de cerca de 1,9ºC e um 

aumento no nível médio do mar de 3,8 m. Atualmente, 85% do total da demanda mundial de 

energia é fornecida por usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis, incluindo petróleo e 

gás. Usinas que utilizam combustível fóssil respondem por cerca de 40% do total de emissão 

de CO2 e a usina a carvão é o principal contribuinte entre eles. A captura de CO2 do gás de 

combustão de uma usina representa três quartos do custo total de captura e armazenamento de 

carbono, e tornou-se uma importante questão de pesquisa de perspectivas globais à medida que 

mais atenção internacional é focada no aquecimento global. Para alcançar as metas de redução 

de CO2 de médio e longo prazo, a captura de CO2 de baixo custo da usina de combustível fóssil 

e as opções subsequentes de seqüestro precisam ser avaliadas, tendo em vista a crescente 

demanda mundial de energia (Mondal et al., 2012).   

As principais tecnologias para separação e captura de CO2 serão discutidas a seguir.   
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2.2. Tecnologias usadas para captura e separação de CO2 

Nos últimos anos, a captura e armazenamento de carbono (CAC) é visto como um 

método promissor para atenuar os efeitos das mudanças climáticas ao reduzir as emissões de 

CO2 (Lee et al., 2015). A razão para a implantação do CAC em usinas de energia movidas a 

combustíveis fósseis (e possivelmente no futuro com estações de biomassa) é que, quando 

implantado em conjunto com outras tecnologias (como renováveis e nuclear), o custo total do 

fornecimento de eletricidade é minimizado. Isso ocorre porque as usinas de energia movidas a 

combustíveis fósseis são capazes de variar sua produção em resposta a mudanças na demanda 

(ou mesmo ao fornecimento de fontes intermitentes como vento) e, assim, a CAC reduz a 

necessidade de armazenamento de energia em larga escala (Boot-Handford et al., 2014).  A 

captura de CO2 contribui com 75% do custo total da CAC, e ela aumenta em 50% o custo da 

produção elétrica. Esses números podem variar, dependendo do esquema aplicado pela CAC, 

mas o custo da captura de CO2 é uma questão muito importante para o processo da CAC ser 

aceito no setor de energia, (Olajire, 2010; Lee et al., 2015). 

          A CAC pode ser vista como uma cadeia de tecnologias projetadas para capturar o CO2 

provenientes de fontes industriais, transportá-lo para um local de armazenamento e isolá-lo a 

longo prazo da atmosfera. Esse armazenamento pode ocorrer em formações geológicas (como 

campos de petróleo e gás), no oceano, em minerais carbonatos ou para uso em processos 

industriais. A redução líquida do total de emissões para a atmosfera através da CAC depende 

da fração de CO2 capturada; do aumento da produção de CO2 resultante da perda da eficiência 

geral de usinas ou de processos industriais devido a energia adicional necessária para a captura, 

transporte e armazenamento; de algum vazamento que possa ocorrer ao longo do transporte e 

da fração de CO2 retida no armazenamento a longo prazo.  A CAC pode reduzir as emissões 

de CO2 de grandes fontes industriais e centrais elétricas a carvão em aproximadamente 80% - 

90%, quando comparado a plantas industriais que não tem a CAC (D’Alessandro et al., 

2005)(IPCC, 2005). 

           A CAC baseia-se em três tecnologias para captura do CO2, sendo elas a pós-combustão, 

pré-combustão e oxi-combustão. A concentração de CO2 na corrente gasosa, a pressão da 

corrente gasosa e o tipo de combustível (sólido ou gás) são fatores importantes para a seleção 

da tecnologia a ser aplicada. As duas primeiras tecnologias são bem desenvolvidas quando 

comparadas com a última, que foi construída e operada na escala de uma planta piloto (Bowen 

et al., 2011). 
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2.2.1. Pós-combustão 

Nessa tecnologia de captura, o CO2 é separado dos gases de combustão emitidos por 

um processo industrial, como uma usina elétrica movida a carvão (Bowen et al., 2011).  Sendo 

considerado em vários aspectos, análogo ao processo de dessulfurização de gases de 

combustão, que é amplamente usado para capturar o SO2 oriundo do gás de combustão de 

processos que envolvam carvão e petróleo de usinas termoelétricas. Esse método requer, 

portanto, a separação do CO2 de outros gases pois o sequestro de outros gases não é viável, 

devido em parte, ao custo de compressão e estocagem do gás. A baixa concentração de CO2 no 

gás de combustão em usinas (em torno de 4 e 14%) significa que um grande volume de gás 

deve ser manuseado, o que resulta em grandes tamanhos de equipamentos e um alto custo de 

capital. A captura por pós-combustão oferece um desafio no design devido à pressão parcial 

relativamente baixa do CO2 e a alta temperatura dos gases de combustão. Outra desvantagem 

da baixa concentração do CO2 é que poderosos solventes químicos têm que ser usados no 

processo e a regeneração dos solventes para liberar o CO2 requer um alto gasto energético 

(Olajire, 2010). O experimento realizado nesse trabalho, está enquadrado nessa categoria. Na 

Tabela 1 está exposto as características dessa tecnologia.  

 

2.2.2. Pré-combustão 

Nessa tecnologia de captura, o combustível reage com o oxigênio ou ar e em alguns 

casos com vapor para produzir principalmente monóxido de carbono e hidrogênio. Esse 

processo é conhecido como gaseificação, oxidação parcial ou reforma. A mistura de CO e H2 

é passada por um reator catalítico, conhecido como conversor de shift, no qual o CO reage com 

vapor para gerar CO2 e mais H2. O CO2 é separado e o H2 é usado como combustível em uma 

usina de ciclo combinado de turbina a gás, dentre outras aplicações. Esse método é geralmente 

usado para gaseificação de carvão, no entanto, pode ser aplicado ao combustível líquido e 

gasoso. Biomassa e gás natural também podem ser usados na pré-combustão (Audus et al., 

1997). Apesar de requerer uma etapa inicial de gaseificação, essa tecnologia produz um fluxo 

mais puro de CO2 para a captura no final do processo (Bowen et al., 2011). 

O lucro da tecnologia da pré-combustão é baseado na transformação de combustível 

com carbono para combustível sem carbono. O processo de gaseificação usa energia química 

do carbono e a transforma em energia química de hidrogênio. A concentração de CO2 e a 

pressão são maiores no processo de pré-combustão do que no de pós-combustão. Sendo assim, 

o equipamento para captura de CO2 é muito menor e diferentes solventes podem ser usados 
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com um menor consumo de energia para regeneração. Além disso, a pré-combustão oferece 

uma perda de energia mais moderada, cerca de 10% com base na gaseificação ou reforma a 

vapor (Olajire, 2010). 

   A alta pressão parcial de CO2 poderia permitir o uso de uma captura mais eficiente, o que 

reduziria ainda mais a perda de energia. Assim, esse método mostra-se com um maior potencial 

para o futuro. Sua principal desvantagem são os altos custos para a instalação (Olajire, 2010). 

Na Tabela 1 está exposto as características dessa tecnologia. 

 

2.2.3. Oxi-combustão 

No processo de oxi-combustão, o combustível é queimado com oxigênio quase puro ao 

invés de ar, o que resulta em uma alta concentração de CO2 nos gases de combustão. A 

vantagem da combustão só com oxigênio é que o gás de combustão tem uma concentração de 

CO2 acima de 80%, isso torna o posterior processo de purificação bem simples. Uma outra 

vantagem é o fato do volume do gás a ser tratado na planta de dessulfurização ser bastante 

reduzido. Além de ser necessária para a etapa de dessulfurização do gás, a oxi-combustão 

também é aplicada em processos de separação física para a produção de O2 e na captura de 

CO2, evitando assim o uso de qualquer reagente e/ou solvente que possa contribuir no aumento 

dos custos operacionais e na eliminação de qualquer resíduo sólido ou líquido para o meio 

ambiente. A principal desvantagem da oxi-combustão é a necessidade de uma elevada 

quantidade de oxigênio, que é muito caro, tanto em termos de custo quanto de consumo de 

energia para sua obtenção com pureza elevada (Olajire, 2010).  

Na Tabela 1 encontram-se as características de cada uma das tecnologias para fins 

comparativos, e na Figura 1 a ilustração do processo delas. 
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Tabela 1. Características das tecnologias de captura de CO2. 

Oxi-combustão Pré-combustão Pós-combustão 

Alta concentração de CO2 no gás 

de combustão; 

 

Geralmente possui uma maior 

concentração de CO2 quando 

comparado ao processo de pós-

combustão; 

Aplicável a maioria das usinas a 

carvão; 

 

A elevada necessidade na 

quantidade de oxigênio puro pode 

acarretar em um alto custo para o 

processo; 

 

Possui maior força motriz para 

separação de CO2; 

 

Necessita de uma baixa pressão 

parcial de CO2 

Necessidade de reciclar uma alta 

quantidade de gás de combustão 

para evitar 

temperaturasexcessivamente alta, 

o que acarretaria num maior gasto 

energético; 

 

O processamento do combustível 

é necessário; 

 

É necessário um desempenho 

maior para obter altos níveis de 

captura; 

 

O CO2 é reciclado para o 

compressor para fornecer o meio 

de expansão, em vez de ar, o que 

acarreta em um elevado potencial 

para separação; 

Potencial de redução nos 

custos/carga de compressão; 

 

O CO2 é produzido a baixas 

pressões quando comparado aos 

requisites de captura; 

 

Nas plantas de carvão, as perdas 

na eficiência e nos custos são 

geralmente menores do que no 

processo de pós-combustão; 

 

Uma economia dos custos é bem 

viável; 

 

As perdas de energia podem ser 

reduzidas quando usam solventes 

mais aprimorados; 

Fonte: Adaptada de Olajire (2010). 
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Figura 1. Ilustração das principais rotas de captura e separação de CO2. Fonte: (Santos et al., 2014). 

 

2.3. Processos de separação associados às tecnologias de CAC 

As três tecnologias de captura de CO2, citadas anteriormente, utilizam processos de 

separação baseados na absorção, adsorção, membranas, criogenia ou outros processos 

químicos ou físicos já aplicados na indústria, como exemplo, na indústria petroquímica para 

aumentar a recuperação nas frações mais leves na destilação de petróleo, ou na indústria de 

alimentos, para produzir CO2 para refrigerantes (Bowen et al., 2007). Cada um tem suas 

variações em suas respectivas propriedades químicas e físicas (Olajire, 2010).  

A escolha do processo a ser usado depende de certos fatores, tais como: pressão parcial 

de CO2 na corrente do gás, extensão da recuperação de CO2 necessária, regeneração do 

solvente, sensibilidade a impurezas (como gases ácidos, partículas), pureza do produto de CO2 

desejado, os custos de capital e operação do processo, os custos dos aditivos necessários para 

lidar com os problemas de incrustações e corrosão, e quando aplicável, com os problemas 

ambientais. O CO2 separado é usado para vários processos industriais, como a produção de 

fertilizantes, carbonatação de bebidas, produção de gelo seco e entre outros (Olajire, 2010). A 

seguir abordaremos brevemente tais processos. 
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2.3.1. Absorção  

A absorção química é aplicável em pressões parciais de CO2 baixas a moderadas. O 

CO2 reage com solventes químicos para formar uma ligação fraca com um composto 

intermediário, que é quebrado após a aplicação de calor, regenerando o solvente original e 

produzindo uma corrente pura de CO2. Sendo o CO2 um gás ácido, a absorção química dele 

proveniente de correntes gasosas como os gases de combustão, depende da reação de 

neutralização ácido-base com solventes básicos (Olajire, 2010). Por outro lado, o processo de 

absorção física é baseado no conceito da Lei de Henry. O CO2 é absorvido sob alta pressão e 

baixa temperatura, e dessorvido a pressão reduzida.  Maior pressão parcial de CO2 e menor 

temperatura favorecem a solubilidade desse gás nos absorventes (solventes). Quando a 

interação entre o CO2 e o absorvente é fraca diminui a energia requerida para regeneração. Essa 

tecnologia tem sido amplamente aplicada em muitos processos industriais, como na produção 

de gás de síntese e hidrogênio com alto teor de CO2 (Olajire, 2010).   

Os processos de absorção que envolvem a captura de CO2, através de um meio líquido, 

são bem desenvolvidos. Os meios líquidos são geralmente soluções aquosas de amina (como a 

monoetanolamina) ou outros fluidos de caráter básico, que absorvem quimicamente os gases 

ácidos. Os processos comerciais que realizam a absorção física, utilizam normalmente o 

metanol ou poli-etileno-glicol dimetil éter como fases de absorção (Choi et al., 2009). 

Algumas aplicações de captura e separação de CO2 utilizam mutuamente os dois tipos 

de absorção. Um exemplo bastante empregado é o Sulfinol, que é uma mistura do absorvente 

físico, o sulfolano, com as aminas (como a metil-dietanolamina) como um absorvente químico. 

Os absorventes híbridos, quando aplicados, tentam explorar as qualidade positivas de cada 

constituinte sob certas condições, dependendo do processo em análise (Olajire, 2010). 

 

2.3.2. Criogenia 

O processo criogênico de purificação envolve a separação de misturas gasosas por 

condensação fracionada e destilação a baixas temperaturas. A destilação a baixa temperatura 

(separação criogênica) é um processo comercial comumente usado para liquefazer e purificar 

o CO2 de fontes de pureza relativamente alta (> 90%). Esse processo envolve o resfriamento 

dos gases a baixas temperaturas (< - 73°C), para que o CO2 possa congelar (ou se liquefazer) e 

assim se separar. O processo é vantajoso pois permite a recuperação do CO2 puro na forma 



28 

 

líquida, que pode ser posteriormente transportado ou bombeado para o local de interesse 

(Olajire, 2010). 

 

2.3.3. Adsorção  

Processos de adsorção para separação de gás via adsorção seletiva em meios sólidos 

são bem conhecidos. As zeólitas, carvão ativado, nanotubos de carbono e aminas suportadas 

são alguns exemplos de adsorventes empregados nesse processo. Eles podem operar atráves da 

adsorção física, que é caracterizada por uma interação fraca (Van Der Waals), ou através da 

adsorção química, que é caracterizada por uma forte interação. Os adsorventes sólidos são 

tipicamente empregados em processos cíclicos de adsorção e dessorção, com a dessorção 

induzida por meio da pressão ou de uma alteração na temperatura (Choi et al., 2009). 

O uso de um adsorvente apropriado pode reduzir potencialmente o custo associado à 

separação de CO2 na estratégia da CAC. Para isso, o mesmo deve conter as seguintes 

características (Sayari et al., 2011): 

- Alta capacidade de adsorção de CO2 

- Cinética rápida; 

- Alta seletividade de CO2; 

- Boas condições para regeneração; 

- Estabilidade química, térmica e mecânica durante ciclos extensivos de adsorção-dessorção; 

- Tolerância à presença de umidade e outras impurezas; 

- Baixo custo; 

 Como a absorção possui algumas desvantagens, como a baixa área de contato entre gás 

e o líquido, baixa concentração de CO2 separado e problemas de corrosão nos equipamentos, 

o processo de adsorção com adsorventes sólidos vem sendo uma alternativa mais eficaz para a 

separação e obtenção do CO2 (Yu et al., 2012). 

 

2.3.4. Membrana 

As membranas são barreiras semipermeáveis capazes de separar substâncias por vários 

mecanismos (solução/difusão, adsorção/difusão, peneira molecular e transporte iônico). Elas 

estão disponíveis em diferentes tipos de materiais, que podem ser orgânicos (poliméricos) ou 

inorgânicos (carbono, zeólita, cerâmico ou metálico) e pode ser poroso ou não. E atuam como 

filtros para separar um ou mais gases da alimentação e gerar um permeado rico em um gás 

específico (Olajire, 2010). 
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O processo de separação por membrana é utilizado para separar certos componentes de 

uma corrente de gás, que pode ser CO2 de qualquer sistema contendo O2, N2, CO e NOx. O 

desempenho desse processo é baseado por dois fatores: a permeabilidade, que é o fluxo de um 

certo gás pela membrana, e a seletividade, que é a preferência da membrana em passar uma 

espécie de gás sobre a outra (Olajire, 2010). 

 

2.4. Adsorventes carbonáceos  

Nos últimos anos, nanoestruturas a base de carbono tem sido analisadas como materiais 

possíveis de serem aplicados como adsorventes (Zhang et al., 2013). Nanodiamantes, 

fulerenos, nanotubos de carbono, grafeno e nanofibras de carbono são alguns exemplos dessas 

nanoestruturas. Na Figura 2, encontram-se as estruturas destes alótropos de carbono, que se 

distinguem pela forma como os átomos de carbono estão organizados entre si.   

 

 

Figura 2. Principais nanoestruturas carbonáceas Adaptado de (Esteves et al., 2018). 

 

As características nas estruturas desses nano materiais permitem que eles interajam com 

moléculas orgânicas através de forças covalentes, como ligações de hidrogênio, forças 
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eletrostáticas, forças de Van Der Waals e interações hidrofóbicas. Essas interações alinhadas 

às suas estruturas nanométricas os torna bons candidatos a serem usados como materiais 

adsorventes. 

O grafeno é considerado a estrutura mais básica de todas as formas grafíticas (incluindo 

NTCs, grafite e fulereno). Ele é uma forma bidimensional de carbono cristalino, podendo ser 

de uma única camada de átomos de carbono formando uma estrutura hexagonal, ou de várias 

camadas acopladas nessa estrutura hexagonal. Possui uma grande area específica e ambos os 

lados de suas folhas planas estão disponíveis para adsorção de moléculas (Zhang et al., 2013).  

  Já os nanotubos de carbono (NTCs), segundo Smart et al.(2006) são macromoléculas 

unidimensionais, cujas excelentes propriedades têm provocado um número significativo de 

pesquisas desde a sua descoberta em 1991. Os NTCs possuem estruturas tubulares com 

diâmetros de escalas nanométricas e razões significativas de comprimento/diâmetro. Em 

decorrência das ligações covalentes de sp2 formadas entre os átomos de carbono, eles sāo 

bastante rígidos e resistentes quando comparados a outros materiais (Hou et al., 2008). Os 

nanotubos de carbono de paredes simples são construídos com uma única parede (diâmetro de 

0,4-2nm), enquanto que os nanotubos de carbono de paredes múltiplas consistem em múltiplos 

cilindros e concêntricos de diâmetro crescente (2-100 nm). Ambos possuem alta resistência à 

tração, são ultraleves e possuem uma excelente estabilidade térmica e química (Iijima et al., 

1991).  

Devido às suas propriedades, os NTCs vêm sendo muito aplicados em diversas áreas. 

Eles podem ser aplicados na area da catálise, principalmente como suportes dos catalisadores; 

podem ser inseridos em materiais de compósitos proporcionando-lhes uma melhor resistência; 

em meios de armazenamento de gases; em dispositivos nanoeletrônicos, aplicações médicas, 

entre outras (Shao et al., 2009). As propriedades elétricas, condutoras ou semicondutoras, são 

dadas pela forma como o crescimento ocorre na etapa de produção. Isso é válido tanto para o 

SWNTC como para o MWNTC (De Volder et al., 2013).  

Quanto a produção dos NTCs, existem vários métodos, e os mais comuns são: a 

descarga de arco elétrico, ablação a laser e deposição química a vapor (CVD) (Shah et al., 

2016). O método mais aplicado atualmente é o CVD devido a sua simplicidade e baixo custo 

(Baker et al., 1989). Nele ocorre a reação de decomposição de um hidrocarboneto por um 

catalisador. Geralmente são utilizados catalisadores metálicos, como Ni, Fe e Co. O catalisador 

é colocado em um reator tubular, normalmente de leito fluidizado e o reator é aquecido até a 

faixa de temperatura necessária (600-1200°C). Quando atingida a temperatura de reação, uma 

mistura de gases com hidrocarbonetos (etileno, metano, acetileno, etc.) ou apenas os 
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hidrocarbonetos são admitidos ao reator durante um período de tempo (15~60 min), onde irá 

ocorrer a decomposição do precursor do carbono gerando os nanotubos de carbono (De Volder 

et al., 2013). Além disso, em relação aos outros métodos, descarga de arco elétrico e ablação a 

laser, o CVD é considerado o método preferencial para ser usado em produções em grande 

escala.   

Durante a produção dos NTCs, é inevitável que ocorra a presença de impurezas, em 

qualquer método de produção que venha a ser utilizado. Tal situação provoca uma queda no 

rendimento do material e pode impossibilitar a incorporação dos NTCs em aplicações que seja 

necessária uma pureza elevada (>99 %). As impurezas que podem aparecer ao longo do 

processo são espécies carbonáceas como carbono amorfo, fulerenos, nanocápsulas de carbono 

multitubulares e grafite nanocristalino que são formados no processo de produção utilizado, 

juntamente com os próprios NTCs; as impurezas metálicas são geralmente resíduos dos 

catalisadores dos metais de transição, que são encapsuladas nas camadas dos carbonos, 

tornando-os impermeáveis e incapazes de se dissolverem em ácidos usados nas etapas de 

purificação (De Volder et al., 2013). Diante disso, a etapa de purificação é essencial para que 

se possa obter NTC de alta pureza. Os métodos de purificação podem ser classificados em três 

categorias: a química, a física e uma combinação de ambos (De Volder et al., 2013). 

O método químico purifica os NTCs baseados em uma ideia de oxidação seletiva, em 

que as impurezas carbonáceas são oxidadas mais rapidamente que os NTCs, e a dissolução das 

impurezas metálicas ocorrem por meio de alguns ácidos, como o HNO3 e H2SO4. Além disso, 

esse método remove efetivamente partículas metálicas e carbono amorfo (com exceção de 

partículas de grafite poliédricas) ocasionando, geralmente, em NTCs de alta pureza. Porém, 

vale ressaltar que, devido à oxidação envolvida, esse método químico sempre influencia nas 

estruturas dos NTCs, podendo também ocorrer uma perda significativa de produto (Hou et al., 

2008). Já a separação física (que pode ser uma centrifugação ou filtração, por exemplo) entre 

os NTCs e as impurezas ocorre devido às diferenças que existem entre os seus respectivos 

tamanhos, propriedades magnéticas, entre outros. No geral, esse método é usado para remover 

folhas de grafite, nanosferas de carbono, agregados ou NTCs separados com diferentes razões 

de diâmetro e comprimento. A princípio, esse procedimento não requer o processo de oxidação, 

e assim, previne que os NTCs sofram danos severos. Contudo, este método é menos eficaz, e 

exige um tempo maior para ser aplicado. Quando temos a junção desses dois métodos, o 

percentual de NTCs mais puros e se torna maior. Esse procedimento ocorre quando existem 

diversas amostras de NTCs, que se diferenciam pela sua morfologia e estrutura, e tipo de 

impureza que apresentam. Sendo assim, para obter NTCs com uma pureza desejada e sem 



32 

 

causar danos irreversíveis a eles, é necessária uma combinação eficaz de diferentes técnicas de 

purificação (Hou et al., 2008). Vale ressaltar que o método de oxidação seletiva utilizado para 

purificar os NTCs é diferente dos métodos de oxidação que veremos a seguir. O intuito deles 

não é deixar o NTC purificado, e sim mais atrativo para se ligarem diferentes grupos funcionais, 

como o grupamento amino. 

 

2.5. Oxidação dos materiais carbonáceos 

Os métodos de oxidação relatados a seguir foram desenvolvidos para o grafite. 

Contudo, por conta da semelhança das propriedades entre os NTCs e o grafite, tais métodos 

vêm sendo aplicados na oxidação dos NTCs (Datsyuk et al., 2008). 

 

2.5.1 Métodos de oxidação do grafite 

  Os métodos mais comuns para a oxidação do óxido de grafite (OG), segundo Talyzin 

et al.(2012), foram desenvolvidos por Brodie, Staudenmaier e Hummers. Eles serão descritos 

ao longo deste tópico. Com o tempo, eles sofreram algumas modificações, e continuam sendo 

aplicados. 

Como resultado do processo de oxidação, o espaçamento entre as camadas do OG 

aumenta juntamente com a presença de grupos funcionais de oxigênio na estrutura do material. 

A exata composição do OG é definida pela presença de vários grupos funcionais que atacam a 

superfície do grafeno, tais como a hidroxila e carbonila. A proporção e as quantidades dos 

grupos funcionais variam de acordo com o método de oxidação utilizado. 

Em 1859, a estrutura e a reatividade do grafite estavam sendo analisadas por B.C. 

Brodie (Gao et al., 2015). Uma das reações que ele realizou envolveu a adição do clorato de 

potássio (KClO3) à uma lama de grafite imersa em ácido nítrico fumegante (HNO3, com uma 

pureza maior que 90%) (Gao et al., 2015). Determinou-se que o material resultante era 

composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, e que a presença desses elementos aumentava a 

massa total do grafite. Sucessivos tratamentos oxidativos resultaram em um aumento 

significativo no teor de oxigênio, atingindo um limite após quatro reações. Brodie constatou 

que o material era dispersível em água pura ou básica, mas não em meios ácidos. Após aquecer 

o material até a temperatura de 220°C, a composição foi alterada, com uma perda de ácido 

carbônico e óxido carbônico. Desde então, muitos outros procedimentos foram realizados para 

a formação do óxido de grafite, quase todos dependentes de misturas de oxidantes fortes, 

contendo um ou mais ácidos concentrados. Realizou-se o processo de oxidação com H2SO4, 
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HNO3 e KClO3 (clorato de potássio). Contudo, os pesquisadores Hofmann, Frenzel e Hamdi 

que trabalharam com esse método, relataram que o mesmo era demorado e perigoso.  O método 

envolvia a adição de KClO3 a uma mistura de H2SO4 com HNO3 concentrado (63%) e grafite 

(Hummers et al., 1958). O KClO3 era mexido lentamente e adicionado aos poucos na mistura 

(diferentemente do que ocorria no método de Brodie), ao longo de uma semana de 

resfriamento.  O dióxido de cloro evoluído foi removido com um gás inerte como o dióxido de 

carbono ou nitrogênio. O processo necessitou de mais de 10g de clorato de potássio para cada 

grama de grafite tratada, e a explosão era um perigo constante no processo (Hummers et al., 

1958). 

Com o passar dos anos, um outro método de oxidação foi desenvolvido por Hummers 

e Offeman. Tal método alternativo consistia na reação do grafite com uma mistura, livre de 

água, que continha permanganato de potássio (KMnO4), ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

e nitrato de sódio (NaNO3), (Hummers et al., 1958). Ele ganhou destaque por obter um grau 

de oxidação maior do que os demais métodos, além de possuir uma maior segurança e ser mais 

fácil de ser aplicado que os outros. É por esse motivo que ele será abordado, detalhadamente, 

no próximo tópico. 

 

2.5.2  Métodos de Hummers  

Como citado anteriormente, o método de Hummers consiste na oxidação do grafite 

através do KMnO4, H2SO4 e NaNO3. O nitrato de sódio reage com o H2SO4 conforme a reação 

1. 

Reação 1: 2NaNO3 + H2SO4 → 2HNO3 + Na2SO4 

O HNO3 é conhecido por ser um agente oxidante comum e que reage fortemente com 

superfícies de carbono aromáticas, incluindo nanotubos de carbono, segundo 

Lakshminarayanan et al.(2004) e Zhang et al.(2008). Nesse processo de oxidação, ocorre a 

liberação de NO2 e/ou N2O4 gasoso, confirmados pelos vapores amarelos presentes no 

processo. Posteriormente, o permanganato de potássio é adicionado ao meio e reage com o 

ácido sulfúrico, conforme reação 2, segundo Gao et al.(2015).  

Reação 2: KMnO4 + 3H2SO4 → K+ + MnO3
+ + H3O

+ + 3HSO4
- 

Reação 3: MnO3
+ + MnO4

- → Mn2O7 

Embora o permanganato seja um agente oxidante muito usado, a espécie ativa nesse 

caso é heptóxido dimangânes, que é extremamente reativo e explosivo, principalmente em 

temperaturas maiores que 55°C. O motivo do alto grau de oxidação do método de Hummers é 
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justamente devido à presença do MnO7 e do HNO3, que juntos conseguem atacar as ligações 

dupla aromáticas e as alifáticas.  

Devido a presença de reagentes e produtos formados bem reativos e com características 

explosivas, todo o procedimento experimental deve ser feito com muito cuidado. Deve-se 

controlar cuidadosamente a temperatura por meio do banho de gelo e adicionar os reagentes 

vagarosamente e sob forte agitação. 

 

2.5.3 Método de Hummers Modificado 

Com o intuito de amenizar o teor extremamente explosivo do método de Hummers 

convencional, pesquisadores continuaram analisando outras possibilidades de reagentes que 

pudessem ser aplicados nesse método.  Kovtyukhova et al.(1999) realizaram a oxidação do OG 

por meio de um pré-tratamento antes do método de Hummers ser aplicado. Essa primeira etapa 

consistia na inserção do OG em uma solução concentrada de H2SO4, K2S2O8 e P2O5. O 

resultado dessas adições foi a obtenção de uma mistura de cor azul escuro, que foi isolada 

termicamente e esfriada a temperatura ambiente por 6 horas. Posteriormente, ela foi 

cuidadosamente diluída em água, filtrada, lavada até atingir o pH neutro e seca durante a noite 

em temperatura ambiente. Uma vez tendo o produto pré-tratado, iniciou-se a oxidação pelo 

método de Hummers modificado. O produto foi colocado em uma mistura fria (0°C) que 

continha H2SO4. Vagarosamente e sob agitação, foi se adicionando o KMnO4, com todo o 

cuidado para que a mistura fria não atingisse a temperatura de 20°C. Depois disso, a mistura 

foi agitada por duas horas a 35°C, e nela foi adicionado água. 

Como pode se notar,  Kovtyukhova et al.(1999) não utilizaram o NaNO3, reagente este 

usado no método de Hummer original e que em presença de H2SO4 se convertia em HNO3, 

ácido extremamente reativo e que pode ocasionar na liberação de gases NOx, que são poluentes 

e danosos ao meio ambiente. Esse método além de não usar o NaNO3, apresentou uma razão 

atômica de C:O igual a 1:3. Razões similares a essa foram encontradas para óxidos de grafite 

preparados a partir do grafite natural. A essa nova maneira de realizar a oxidação ficou 

conhecida como o método de Hummers Modificado. 

Segundo  Hummers et al.(1958), a eficiência de uma oxidação pode ser baseada na 

proporção de óxido de grafite presente no produto ou na razão atômica entre o carbono e o 

oxigênio. Geralmente, amostras de OG possuem uma razão atômica de C:O em torno de 2.1 e 

2.9. Quanto menor o valor dessa razão, maior será a eficiência da oxidação. Além disso, um 

outro critério que se pode usar para analisar a eficiência de uma etapa de oxidação é a coloração 
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do produto obtido quando suspenso em água. O produto mais rico em OG terá uma coloração 

amarela brilhante, enquanto que o produto pobre em OG com razões altas de C: O terá um tom 

verde para preto. 

A razão de 1:3 obtida por Kovtyukhova et al.(1999) demostrou que o processo de 

oxidação foi extremamente eficaz, e bem inferior a variação citada por Hummers et al.(1958), 

o que era esperado de se encontrar. Contudo, o autor relatou que esse valor baixo se justifica 

pela presença de água fortemente adsorvida na amostra, o que teria alterado a medição correta 

da razão de C: O por conta da presença dos átomos de oxigênio presentes na água. 

Já  Liu et al.(2014) se basearam no método de Hummers Modificado em seu 

experimento, e em uma de suas análises, obteve uma razão atômica de C: O igual a 2.35, o que 

demostra que o processo de oxidação foi eficaz e tal valor está dentro da variação citada por 

Hummers et al.(1958). Sendo assim, o método de Hummers Modificado seria uma boa opção 

para oxidação de materiais de carbono. 

 

2.6. Funcionalização dos nanotubos de carbono 

Os NTCs são compostos estáveis devido às fortes ligações covalentes dos átomos de 

carbono na superfície do nanotubo. Muitas aplicações dos NTCs necessitam de uma 

modificação química em suas estruturas para controlar suas propriedades físico-químicas. Uma 

maneira de conseguir esse controle é por meio da funcionalização, onde átomos e moléculas 

interagem, de forma covalente (interação forte) ou não covalente (interação fraca) com os 

NTCs (Gomes et al., 2007). A funcionalização é o processo de modificação das propriedades 

dos NTCs pela adsorção de átomos, moléculas ou aglomerados em suas paredes externas, ou 

pela inserção dessas espécies em seu interior oco. Tal processo é visto como algo promissor no 

campo da nanotecnologia pois permite uma maior aplicabilidade dos NTCs (Enyashin et al., 

2007; Milowska et al., 2013). 

Na funcionalização covalente, a extensa superfície hidrofóbica dos NTCs é 

quimicamente alterada, criando assim sítios ativos para futuras interações dos NTCs com 

outros grupamentos, como -CHn, -NHn, -COOH. Ela só será bem sucedida se for usado um 

reagente altamente reativo (Hirsch et al., 2002). Já na funcionalização não covalente, a região 

hidrofóbica dos surfactantes é adsorvida na região hidrofóbica da superfície dos NTCs, o que 

gera várias interações de Van Der Waals, que no final resulta em uma ligação suficientemente 

forte para formar um complexo estável. Além disso, os grupos polares presentes nos 

surfactantes são capazes de solubilizar os NTCs. A funcionalização não covalente com 
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moléculas anfifílicas é de grande importância pois, ao contrário da funcionalização covalente, 

as folhas de grafeno não são modificadas, e suas propriedades físicas permanecem intactas 

(Behnam et al., 2013). A Figura 3 ilustra exemplos das funcionalizações dos NTCs. 

 

Figura 3. Diferentes versões de funcionalização dos NTC: (a) Covalente (parede do NTC atacada por um sistema aromático), 

(b) Covalente (interação em locais defeituosos e nas bordas dos NTC) e (c, d) funcionalização não covalente nas superfícies 

Adaptada de (Savilov et al., 2015). 

 

. 

2.6.1 Funcionalização com as aminas  

As aminas constituem um grupo importante para funcionalizar os NTCs, 

principalmente devido à sua alta reatividade quando ligada a eles. Elas funcionam como uma 

âncora, que permite a interação dos NTCs com outros materiais, como os compósitos 

poliméricos. Além disso, induzem a alteração da natureza hidrofóbica dos NTCs para 

hidrofílica, o que permite a solubilização dos mesmos (Milowska et al., 2013). Devido a isto, 

os adsorventes à base de amina representam uma categoria de adsorventes que vem sendo 

utilizados para capturar o CO2, quando funcionalizam os NTCs (Yaumi et al., 2017).  Essas 

aminas se ligam fisicamente ou quimicamente com o CO2, resultando em uma adsorção 

significativa. Além disso, adsorventes de aminas sólidas requerem uma baixa energia para 

regeneração (em torno de 60-100°C), quando comparada às soluções de aminas, conforme 

informou Khatri et al.(2006). 

Os mecanismos de adsorção podem ocorrer em: 

- Condição seca, com amina primária ou secundária formando carbamato com o CO2 e 

aminas terciárias trabalhando apenas como recebedoras de elétrons. Como mostra a 

Figura 4. 
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- Condições úmidas, aminas reagem com o CO2 produzindo bicarbonato em presença de 

água.  Como é mostrado na Figura 5. 

 

                               Figura 4. Mecanismos de Amino funcionalização sem água.     

 

Figura 5. Mecanismos de Amino funcionalização com água. 

 

De acordo com a diferença no modo pelo qual a amina é introduzida, os adsorventes 

modificados com as aminas podem ser preparados por dois métodos. Um método é impregnar 

fisicamente a amina nos materiais porosos, porém as aminas com baixo peso molecular podem 

ser facilmente lixiviadas em processos de adsorção e regeneração, o que resulta em um baixo 

desempenho de reutilização. O outro método é “enxertar” quimicamente a amina nos materiais 

porosos, e nesse método, os adsorventes são mais estáveis no processo de reutilização. Os 

adsorventes de aminas sólidas requerem menor energia para regeneração em comparação com 

as soluções aquosas de amina (Chen et al., 2013). Além disso, requerem também um menor 

custo de processo e uma baixa pressão para recuperação do gás. As pesquisas têm se baseado 

em três aspectos para melhorar  a captura do CO2 pelos adsorventes sólidos à base de amina: 

(1) suportes que sejam capazes de suportar uma elevada carga de amina; (2) aminas que 

apresentam uma alta densidade; (3) métodos eficazes para a manter  a estabilidade das aminas 

(Wang et al., 2011). 

Além disso, com o intuito de aprimorar ainda mais a captura de CO2 pelos adsorventes 

à base de aminas, os suportes devem ter uma boa afinidade com as moléculas das mesmas, ter 

uma alta area específica, boa porosidade, boa resistência mecânica e estabilidade térmica. 

Sílica, carbono, polímeros como resina, vidro e óxidos metálicos são alguns exemplos de bons 

suportes. Geralmente, os materiais porosos são mais requisitados devido às suas altas areas e 

por possuir poros de grande tamanho e volume. Sendo assim, pode-se dizer que materiais 

microporosos e não porosos são raramente usados para esse processo (Yaumi et al., 2017). 

Dentre os porosos, as sílicas mesoporosas (SBA-15, MCM-41, etc.) são bastante analisadas, 
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principalmente pela presença do silano. Um número de aminosilanos pode reagir com a 

superfície da sílica via ligações alquil-silil, proporcionando assim várias oportunidades para o 

carregamento de moléculas de aminas nos suportes (Wang et al., 2011).  

As aminas frequentemente utilizadas para a funcionalização são: dietilenotriamina 

(DETA), tetraetilenopentamina (TEPA), tetraetilenopentaminacrilonitrilo (TEPAN), 

polietilenoamina (PEI), 2_amino_metil_1,3_propanedioc (AMPD), etc. As aminas com baixo 

peso molecular possuem a vantagem de terem uma baixa viscosidade, e por conta disso, uma 

elevada gama de aminas primárias e secundárias são fáceis de serem penetradas nos materiais, 

e alcançam uma alta capacidade de adsorção de CO2 quando presentes nos adsorventes. 

Contudo, tais aminas são propensas a serem perdidas por serem altamente voláteis (EDA PE = 

106°C, TEPA PE = 340°C) (Chen et al., 2013).  

Os principais fatores, que precisam ser abordados para o desenvolvimento de um eficaz 

adsorvente sólido funcionalizado com amina para a captura de CO2 são: O efeito da natureza 

da amina; as espécies adsorvidas, a capacidade de adsorção do CO2 ; a estabilidade térmica; a 

regeneração do CO2 a longo prazo (Khatri et al., 2006). 

 

2.6.2 Mecanismos de captura de CO2 em materiais suportados com aminas 

Os mecanismos de captura de CO2 podem ser realizados com ou sem a presença de 

água. O vapor de água desempenha um papel significativo no processo de adsorção de CO2 

pois pode inibir a capacidade de captar CO2 em materiais hidrofílicos, mas aumentar a dos 

materiais hidrofóbicos, como por exemplo os NTCs. Em aminas primárias e secundárias, o 

mecanismo de captura de CO2 sem água ocorre com a formação de íons carbamato, de acordo 

com as reações 4 e 5, respectivamente:  (Ye et al., 2012; Hahn et al., 2015; Irani et al., 2017;  

Zhang et al., 2017; Lee et al., 2015; Thi Le et al., 2014). 

 Reação 4:  CO2 + 2RNH2 ↔ RNH3
+ + RNHCOO-      

 Reação 5: CO2 + 2R2NH ↔ R2NH2
+ + R2NCOO- 

Pode-se notar que 1 mol de amina é capaz de remover apenas 0,5 mol de CO2. Contudo, 

na presença de vapor de água, ocorre a regeneração de moléculas de amina através da interação 

da água com o íon carbamato. Dessa forma, ocorre a formação de bicarbonato e as aminas 

regeneradas serão capazes de reagir com mais CO2, como mostram as reações a seguir: 

Reação 6: RNHCOO- + H2O ↔ RNH2 + HCO3
- 

Reação 7: R2NCOO- + H2O ↔ R2NH + HCO3
- 

Reação 8: CO2 + RNH2 + H2O ↔ RNH3
+   + HCO3

- 
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Reação 9: CO2 + R2NH + H2O ↔ R2NH2
+ + HCO3

-  

 

O grupamento amino reage diretamente com o CO2 e H2O para formar íons de 

bicarbonato, como pode ver nas reações 8 e 9. De acordo com a estequiometria das reações 4, 

5, 8 e 9 a adição de água no processo pode dobrar a capacidade de adsorção de CO2 no sistema.  

Teoricamente, com base nas reações 4 e 5, precisa-se de 2 mols de amina para reagir com 1 

mol de CO2. Enquanto, que nas reações 8 e 9 necessita-se de 1 mol de amina por mol de CO2. 

Na prática, pode ser que a capacidade de adsorção obtida experimentalmente seja inferior ao 

valor teórico, segundo relatou (Ye et al., 2012). 

Pesquisadores, tais como Darunte et al. (2016), Su et al.(2009), Su et al.(2011), Ye et 

al.(2012) e Hahn et al.(2015) relatam que o meio reacional úmido ajuda a capacidade de 

adsorção de CO2 pelos adsorventes, mas alertam que a quantidade de água deve ser equilibrada 

pois uma concentração excessiva de água pode acarretar em um efeito negativo no processo. 

O excesso de água pode diminuir a adsorção de CO2 devido à adsorção competitiva entre o 

CO2 e H2O por um mesmo sítio ativo. Além disso, alguns grupos aminos também podem 

bloquear os poros e os canais nos adsorventes. 

 

2.7. Resultados da Literatura     

 Su et al.(2009) analisaram a funcionalização dos NTCs com a amina 

3_aminopropiltrietoxisilano (APTS), trimetoxissilil) propil], etilenodiamina (EDA) e 

polietilenimina (PEI). A capacidade de adsorção de CO2 nos NTCs funcionalizados foi 

estudada em diferentes temperaturas, entre 20-100°C, conforme exposto na Figura 6. As 

propriedades físico-químicas dos NTCs mudaram após a funcionalização, como por exemplo 

a área específica (antes de funcionalizar com APTS era de 310 m2/g e depois diminuiu para 

15,87 m2/g), o volume de poros (inicialmente com 0,078 cm3/g e depois de funcionalizar com 

APTS, diminui para 0,009 cm3/g), o que pode ser atribuído ao bloqueio da entrada de poros 

pela formação de grupos amina na superfície externa e interna dos NTCs (APTS). Observou-

se que as capacidades de adsorção de CO2 tanto dos NTCs puros quanto dos NTCs 

funcionalizados diminuíram com a temperatura, indicando a natureza exotérmica do processo, 

e aumentou com o teor de água presente, que foi em torno de 0-7%. Os NTCs funcionalizados 

com o APTS obtiveram resultados melhores que os funcionalizados pela EDA e pela PEI, 

respectivamente. A melhor capacidade de adsorção de CO2 dos NTCs (APTS) sem a presença 

de vapor de água foi de 0,795 mmol CO2/g de adsorvente, em 60°C com 15% CO2. E com o 
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vapor de água, a capacidade subiu para 0,153 mmol CO2/g. Para essa mesma temperatura de 

60°C, o NTCs com EDA adsorveu cerca de 0,636 mmol CO2/g. Não foi testado a adsorção do 

NTCs com EDA com vapor de água. 

 

 

Figura 6. Efeitos da temperatura na adsorção de 15% de CO2 via NTCs e vários NTCs modificados com aminas. Adaptado 

de  (Su et al., 2009). 

 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 foram medidas a uma pressão relativa 

(P/P0) na faixa de 0,0001 a 0,99, e depois empregadas para determinar a área específica, volume 

de poros e diâmetro dos poros através do método (BJH).  É possível observar na Figura 7 que 

os NTCs tiveram uma maior adsorção de N2 com P / P0 abaixo de 0,95, mas uma menor 

capacidade de adsorção de N2 com um P / P0 acima de 0,95 do que os NTCs (APTS), indicando 

que os NTCs possuem uma maior quantidade de porosidade nos microporos, mas uma 

quantidade menor de porosidade nos mesoporos. As duas curvas isotérmicas exibem um tipo 

II de isoterma de acordo com a classificação IUPAC. 
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Figura 7. Isotérmicas de adsorção (linhas sólidas) e dessorção (linhas tracejadas) de N2 via NTCs e NTCs (APTS). Adaptado 

de  (Su et al., 2009). 

 

Os difratogramas de DRX obtido por esse autor está exposto na Figura 8. Relatou-se 

que os picos obtidos ilustram as características de uma estrutura típica de NTCs de paredes 

múltiplas (Zhu et al., 2008), que mostra um pico de um NTCs ou grafite a 2θ = 26,1 °. Os 

outros principais picos de difração de Si, Fe e Co foram observados para as NTCs, mas 

tornaram-se insignificantes para a NTCs (APTS). 

 

 

Figura 8. Difratograma de raio X do NTCs e NTCs (APTS). Adapatdo de (Su et al., 2009). 
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Em sua análise dos espectros do XPS, segundo a Figura 9, foi possível observar picos 

de 110, 153, 284, 400 e 530 eV que foram atribuídos a Si2p, Si2s, C1s, N1s e O1s, respectivamente 

(Barr et al., 1990; Beguin et al., 1998; Bussell et al.,1992; Briggs et al., 1996). Os picos de Si2s 

e Si2p relacionados aos suportes de zeólito se tornaram fracos após a modificação. Isso foi 

atribuído à remoção do suporte de zeólito durante o processo de purificação com NaOH 

realizado pelo autor. O pico de C1s representa a estrutura grafítica dos NTCs, enquanto o pico 

de O1s está associado ao O-Si-O (Barr et al., 1990). A presença do pico de N1s no espectro de 

NTCs (APTS) indica a presença de APTS na superfície da NTCs (APTS) (Bussell et al., 1992). 

Os catalisadores metálicos, Fe e Co, não foram observados nos espectros de XPS 

provavelmente devido à fração mássica nos NTCs. 

 

 

Figura 9. Espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS) das amostras NTCs e NTCs (APTS) Adaptado de (Su et al., 

2009). 
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A Figura 10 exibe as curvas obtidas pela termogravimetria (TG) das amostras. Nota-se 

três principais regiões de perda de peso. A primeira região é atribuída à evaporação da água 

adsorvida e a eliminação de grupos funcionais na parede do NTCs. A região de rápida perda 

de massa é decorrente da decomposição do carbono nos NTCs. A terceira região mostra uma 

pequena perda de massa, a 800°C em 46,55 e 19,61% para o NTCs e NTCs (APTS). A 800°C 

a perda de massa é menor para os NTCs (APTS), isso pode ser atribuído à remoção de 

catalisadores de metal e zeólitos na funcionalização dos NTCs. Ambas as amostras mostraram 

ser termicamente estáveis até 400°C, o que é superior a temperatura de dessorção do CO2 da 

superfície do NTCs (~120°C). Isso sugere que os NTCs e NTCs (APTS) apresentam alta 

estabilidade térmica em um processo de variação de temperatura. 

 

 

Figura 10. Termogravimetria de NTCs e NTCs (APTS). Adaptado de (Su et al., 2009). 

 

A Figura 11 mostra o espectro de Raman obtido por Su et al.(2009). É possível notar 

dois picos altos localizados em ~1350 e 1580 cm-1. O pico entre 1330-1360 cm-1 é relativo à 

banda D que está relacionada aos átomos de carbono hibridizados sp3 que possuem vacâncias, 

impurezas ou outros defeitos. O pico em torno de 1580 cm-1 é relativo à banda G que está 

relacionada a integridade estrutural dos átomos de carbono hibridizados sp2 dos nanotubos. As 

razões ID/IG obtidas foram 1,114 e 1,193 para os NTCs e NTCs (APTS), respectivamente. Essa 
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razão aumentou ligeiramente após a funcionalização dos NTCs, indicando que o o NTCs 

(APTS) possui mais defeitos que contêm carbono. 

 

 

Figura 11. Espectros de Raman de NTCs e NTCs (APTS). Adapatado de (Su et al., 2009). 

 

Em outro experimento, Su et al. (2011), funcionalizaram novamente NTCs de parede 

múltiplas com um 3_aminopropiltrietoxisilano (APTS) para analisar seus comportamentos na 

adsorção de CO2 e as propriedades termodinâmicas envolvidas no processo, tais como 

estabilidade térmica e química.  As curvas de avanço, exibidas na Figura 12 mostram uma 

rápida cinética de adsorção de CO2. A capacidade de adsorção do NTCs (APTS) foi 

significativamente influenciada pela presença de vapor de água e atingiu um máximo de 

adsorção de 0,245 mmol CO2/g adsorvente, a um vapor de água de 2,2% a 50°C e 15% CO2. 

Já sem vapor de água, a quantidade adsorvida foi de 0,195 mmol CO2/ g adsorvente, para as 

mesmas condições de temperatura e quantidade de CO2. As capacidades de adsorção e as 

propriedades físico-químicas do NTCs (APTS) foram preservadas ao longo de 100 ciclos de 

adsorção/dessorção, exibindo a estabilidade dos NTCs (APTS) durante uma operação cíclica 

prolongada. O processo de dessorção foi realizado a 130°C e também a vácuo. O calor gasto 

para regeneração foi comparado com o de uma mistura rica em monoetanolamina (MEA) a 

30% de CO2, e mostrou-se muito menor (220,9 J/g) do que o obtido pela mistura citada. 
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Figura 12. Curvas de avanço de 15 e 50% de adsorção de CO2 em CNT (APTS) na faixa de 25 a 100 ° C. Adaptado de (Su et 

al., 2011). 

 

NTCs de paredes múltiplas com 3_aminopropil_trietoxisilano (APTS) também foram 

funcionalizados por Mohamed et al.(2013). A modificação dos NTCs foi realizada em várias 

condições para se analisar os principais fatores que afetam a qualidade dos adsorventes, como 

o tipo de solvente presente (com ou sem tolueno), o tratamento térmico (tempo que ficou 

exposto a uma temperatura de 105°C, variou de 1, 5 e 10h) e a duração da funcionalização, ou 

seja, o tempo que ficou em contato com a amina (variou de 1, 5, 10 e 24h). Foi constatado que 

esses fatores foram significativos no processo de funcionalização. Antes do processo de 

funcionalização, os NTCs foram pré tratados com H2SO4 e HNO3. Foram feitas análises com o 

tolueno como solvente e sem ele também. O melhor resultado obtido foi de 0,171 mmol CO2/g 

adsorvente, com o tolueno como solvente, a 60 °C e 5% em volume de CO2. 

Os espectros de infravermelho por transformada de Fourier (DRIFTS) foram obtidos 

para se determinar o tipo de grupamento amino foi funcionalizado na superfície dos NTCs. 

Como se pode observar na Figura 13, as bandas 3422 e 3448 cm-1 encontradas no NTC e NTC 
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pré tratado, respectivamente, são referentes a ligação -OH como resultado do teor de umidade 

absorvido pelo KBr durante a análise. Ambos os NTCs exibiram bandas em 2930 e 2918 cm-1 

que são referentes à ligação -CH2. Observando o espectro do NTCs pré tratado, nota-se uma 

banda em 1697 cm-1, que é referente a a ligação -C=O decorrente do grupamento -COOH 

ligado a superfície dos NTCs após o pré tratamento ácido (Gui et al., 2013). Além disso, a 

banda em 3448 cm-1 relativa à ligação -OH é também decorrente do grupo carboxílico. As 

bandas 1655 e 1638 cm-1 indicam a presença da ligação C=C na estrutura do NTCs após o 

tratamento ácido. Enquanto que as bandas em 1051 e 672 cm-1 correspondem a ligação S=O 

proveniente do grupo sulfóxido formado durante a oxidação do H2SO4.  

 

 

Figura 13. Espectros de DRIFTS do (a) NTCs (b) NTC pré-tratados com ácido. Adaptado de (Gui et al., 2013). 

 

A Figura 14 exibe a termogravimetria realizada para o NTCs funcionalizado com APTS. Nota-

se três regiões de perda de massa.  Na primeira região (<100°C) ocorreu 3,75% em perda de 

massa proveniente da umidade e de possíveis componentes voláteis do adsorvente. Entre 200-

350°C, 3,75% de perda de massa foi proveniente aos compostos voláteis. Entre 400-800°C foi 

o intervalo que ocorreu o maior percentual de perda de massa devido a decomposição do APTS.  
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Figura 14. Termogravimetria do NTC funcionalizado com APTS. Adaptado de  (Mohamed et al., 2013). 

 

Hsu et al.(2010) sintetizaram e modificaram NTCs de paredes múltiplas com 

3_aminopropil_trietoxisilano (APTS) para estudar a termodinâmica e a regeneração do CO2 

adsorvido a partir de correntes do gás de combustão. Observou-se que as capacidades de 

adsorção dos NTCs e NTCs (APTS) diminuíram com o aumento da temperatura, indicando a 

natureza exotérmica do processo de adsorção, conforme relatado por outros autores. A 

capacidade de adsorção máxima a 20°C foi de 0,131 mmol CO2/ g adsorvente com 15% CO2, 

e 0,259 mmol CO2/g adsorvente a 50% CO2, ambos para o NTCs funcionalizado. Essa 

quantidade de CO2 adsorvida foi melhor do que a obtida por Lu et al.(2008)  quando 

funcionalizou carbono ativado com APTS. Para as mesmas condições operacionais, Lu et 

al.(2008) obteveram 0,00786 mmol  CO2/ g adsorvente com 15% CO2 e 0,1806 mmol CO2/g 

adsorvente. Resultados semelhantes também foram obtidos por Meyyappan et al.(2003) 

mostrando que a capacidade de adsorção de CO2 em nanotubos modificados é maior da obtida 

em carbonos ativados. Isso consolida a ideia de que os NTCs amino-funcionalizados são 

adsorventes eficientes para a captura de CO2. A Figura 15 mostra as isotermas de adsorção dos 

NTCs puros e funcionalizados em várias temperaturas. 
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Figura 15. Isotermas de adsorção de CO2 via CNT e CNT (APTS) a múltiplas temperaturas. Sendo qe realtivo a quantidade 

adsorvida e Cin a concentração inicial. Adaptado de (Hsu et al., 2010). 

 

As isotermas de adsorção obtidas são típicas de adsorção física, que são caracterizadas 

por uma interação fraca (do tipo Van Der Waals) entre as moléculas do adsorvente e adsorbato 

(Lu et al., 2008). A adsorção cíclica do CO2 nos NTCs (APTS) mostrou que o CO2 adsorvido 

poderia ser efetivamente dessorvido através de um tratamento térmico a 120°C por 25 minutos, 

enquanto que o CO2 adsorvido pelas interações físicas poderia ser dessorvido à vácuo a 0,145 

atm por 30 minutos. O autor relatou que se fosse feito uma combinação da dessorção via vácuo 

e por tratamento térmico a 120 °C e 0,145 atm, o tempo para desorver totalmente o CO2 seria 

em torno de 5 minutos. A capacidade de adsorção e as propriedades físico-químicas dos NTCs 

(APTS) foram preservadas durante 20 ciclos de adsorção-dessorção. Os resultados obtidos 

sugeriram que os NTCs (APTS) poderiam ser empregados em ciclos prolongados, sendo 

também considerados bons para uma efetiva adsorção de CO2. 

Hsu et al.(2010) também analisaram a estrutura dos poros, a fase cristalina e a presença 

de grupos funcionais na estrutura dos NTCs (APTS) antes e após 20 ciclos de adsorção e 

dessorção, através da análise BET, técnica de DRX e DRIFTS, respectivamente. Na Figura 16, 
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temos as isotermas de adsorção e dessorção de N2 obtidas pelo autor em questão. É possível 

notar que ambas as curvas apresentam uma curva do tipo II, de acordo com a classificação da 

IUPAC. A ligeira curva em 0,01 (P/Po) representa a alguns microporos nas estruturas do NTCs 

(APTS). Após um aumento muito lento até P/Po igual 0,9, as curvas isotérmicas são 

características da natureza mesoporosa do NTCs (APTS).  

 

 

Figura 16. Isoterma de adsorção do NTCs (APTS) antes e após 20 ciclos de adsorção. Adaptado de (Hsu et al., 2010). 

 

 A Figura 17 exibe o difratograma de DRX obtido nesse estudo. As amostras possuem 

digratogramas parecidos, exibindo um pico característico do NTCs ou grafite em 2θ = 26,1°, 

típico de um NTCs de parede múltipla (Zhu et al., 2008). 
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Figura 17. Difratograma de raio X obtido para NTCs (APTS) e NTCs (APTS) após 20 ciclos de asdorção. Adaptado de  (Hsu 

et al., 2010). 

 

Na Figura 18 observa-se que os espectros se assemelham, exibindo bandas em 3480, 

2950, 1560 e 1030 cm-1, que estão associados, respectivamente,  a grupos hidroxila (–OH), 

ligação C-H dos grupos CH2CH2CH2 – NH2, deformação de NH2  proveniente da ligação do 

grupamento amino (Chang et al., 2003; Huang et al., 2003) e vibração Si–O–Si(C) (Jing et al., 

2002). 

 

Figura 18. Espectros de DRIFTS de NTCs (APTS) e NTCs (APTS) após 20 ciclos de adsorção. Adaptado de  (Hsu et al., 

2010). 
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Lee et al.(2015) funcionalizaram NTCs de paredes múltiplas com a polietilenoamina 

(PEI) por meio do método de impregnação com excesso de solvente, com vários percentuais 

mássicos (0,05; 0,52; 2,22; 4,5; 5,20) de PEI para a captura de CO2. Os NTCs foram preparados 

em duas etapas: realizou-se um pré-tratamento dos NTCs com H2SO4 e HNO3, seguida de uma 

impregnação por via úmida da amina nos nanotubos.  A capacidade de adsorção obtida foi de 

2,136 mmol CO2/g adsorvente a 25°C, 1 bar com CO2 puro. Já com 15% CO2, 1 bar e 40°C, a 

capacidade foi de 0,346 mmol CO2/g adsorvente. Ambos os casos foram para a carga da PEI 

de 4.5g. Nas Figuras 19 e Figura 20 estão expostos as isotermas de adsorção e dessorção de 

CO2, e capacidade de adsorção de CO2, respectivamente. 

 

 

Figura 19. Isotermas de adsorção-dessorção de CO2 de MWCNT/ PEI com várias cargas de PEI. Adapatado de  (Lee et al., 

2015) 
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Figura 20. Capacidade de adsorção de CO2 de MWCNT / PEI com várias cargas de PEI  Adaptado de ( Lee et al., 2015). 

 

Grupos amina da PEI promovem o surgimento de características básicas nas superfícies 

dos NTCs, melhorando a interação ácido-base com o CO2. Contudo, a capacidade de adsorção 

caiu para valores de carga maiores que 4.5g de PEI devido a diminuição da área específica, 

conforme se pode notar na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores da area epecífica encontrado para cada MWCNT e MWCNT-PEI com diferentes proporções. 

Amotras Area específica (m2/g) 

MWCNT 272 

MWCNT/PEI – 0,05 232 

MWCNT/PEI – 0,52 196 

MWCNT/PEI – 2,22 188 

MWCNT/PEI – 4,50 174 

MWCNT/PEI – 5,20 146 

 

Além disso, para o processo de regeneração foram realizados 10 ciclos de captura de 

CO2 para analisar as propriedades regenerativas das amostras. O resultado obtido para a 

amostra que obteve a melhor capacidade de adsorção, que no caso é MWNTs/ PEI – 4.50, está 

exposto na Figura 21. 
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Figura 21. Capacidade cíclica de adsorção de CO2 de MWCNT / PEI-4.50 durante 10 ciclos. Adaptado de  (Lee et al., 2015) 

 

O autor concluiu que a propriedade de condução térmica da estrutura grafítica do NTCs 

preveniu a decomposição das aminas pelo calor de adsorção. Além disso, os NTCs modificados 

com a PEI mostraram-se útil para o processo de adsorção e de regeneração do CO2, indicando 

que os mesmos podem ser adsorventes promissores nas plantas industriais de pós – combustão. 

Além disso, a área específica e o volume de poros das amostras foram obtidos realizando a 

análise da adsorção e dessorção de N2, conforme exposto na Figura 22. Todas as amostras 

exibiram um perfil de isoterma do tipo II, conforme outros autores encontraram Hsu et al. 

(2010), Su et al. (2009). Esse perfil é atribuído à mesoporosidade dos NTCs. Nota-se que o 

volume adsorvido de N2 aumentou gradualmente com a pressão relativa, mas a partir de 0,9 

ocorreu um aumento rápido para todas as amostras. Isso sugere que os NTCs são compostos 

principalmente por estruturas mesoporosas, com poucos microporos (Babu et al., 2013).  
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Figura 22. Isotermas de adsorção-dessorção de N2 para o NTCs e NTCs funcionalizado com vários quantidade de PEI. 

Adaptado de ( Lee et al., 2015). 

 

Liu et al.(2014) funcionalizaram nanotubos de carbono de paredes múltiplas com a 

polietilenoiminas (PEI) para captura de CO2 a partir de uma corrente gasosa simulando um gás 

de combustão. Para algumas amostras, os NTCs foram impregnados com PEI e etilenodiamina 

(PEI-EC), e notou-se que os NTCs impregnados com PEI-EC obtiveram uma capacidade de 

adsorção maior dos que os impregnados somente com a PEI. Nesse experimento, utilizou-se a 

PEI ramificada, que possui aminas primárias, secundárias e terciárias. Enquanto que a PEI 

linear, possui somente aminas secundárias. A capacidade de adsorção de CO2 máxima foi de 

0.255 mmol CO2/g adsorvente em 70 °C, e a completa regeneração ocorreu a partir de 130°C. 

A Figura 23 mostra as capacidades de adsorção para os dois tipos de adsorventes usados em 

65 °C. 
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Figura 23. Capacidade de adsorção de MWCNTs-PEI (X) -Y e MWCNTs-PEI-EC-Y a 338 K (65°C). 

 

Analisando a Figura 23, a capacidade de adsorção da amina (PEI-EC) vai crescendo à 

medida que a carga da amina aumenta, até atingir uma capacidade máxima de 2,141 mmol/g 

adsorvente) com 40% de amina. Quando a carga de PEI-EC é baixa, os MWCNTs podem ser 

considerados uniformemente cobertos pela PEI-EC, pois as moléculas da PEI-EC estão 

relativamente distantes uma da outra, o que permite a acessibilidade de moléculas de CO2 nos 

sítios aminos internos. Contudo, para as altas cargas de PEI-EC, o aumento do número dessas 

moléculas dentro da estrutura dos MWCNTs pode levar a um efeito de bloqueio, reduzindo 

assim a acessibilidade do CO2 nos sítios ativos da amina. 

Observou-se que o comportamento da adsorção de CO2 era influenciado pela carga de 

PEI na amostra e pela temperatura do sistema. A presença de grupos amino nas extremidades 

da PEI, como mostrado na Figura 24, sugere ser o principal motivo para a grande diferença nas 

capacidades de adsorção entre os dois tipos de adsorventes. 
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Figura 24. Fórmula estrutural molecular de (a) PEI e (b) PEI-EC. 

 

Entre os adsorventes amina-sílica, a polietilenoimina (PEI)-sílica é a que mais se 

destaca pois é muito eficaz na captura de CO2 do gás de combustão devido à sua alta 

estabilidade térmica. O estudo realizado por Chen et al.(2014) analisaram a influência do tipo 

de PEI (linear ou ramificada) e o seu peso molecular no processo de captura de CO2. O peso 
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molecular influenciou na estabilidade térmica dos adsorventes PEI-sílica. Quando o peso 

molecular foi reduzido, o aumento na estabilidade térmica mostrou-se insignificante na faixa 

de temperatura de 25-160 °C. Os PEI ramificados (RPEI) alcançaram um alto desempenho na 

captura de CO2 quando comparados aos lineares (LPEI). Porém, os PEI lineares foram mais 

estáveis do que os ramificados durante o ciclo de adsorção-dessorção do CO2 (Teixeira et al., 

2014). O peso molecular da PEI também influenciou o processo de adsorção de CO2. A 

capacidade de adsorção de CO2 diminuiu com o aumento do peso molecular. A PEI que obteve 

o melhor resultado nesse estudo foi uma PEI ramificada. A RPEI/800-sílica apresentou uma 

capacidade de adsorção de 0,459 mmol de CO2/ g de adsorvente (Sun et al., 2008).  

Liu et al.(2014) analisaram a comportamento da adsorção de CO2 em presença de 

contaminantes oriundos de gases de combustão, como H2O, NO e SO2. Segundo os autores, 

tais gases podem afetar o desempenho do processo de adsorção. Os autores trabalharam com 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas industrias, e os impregnou com a 

tetraetilenopentamina (TEPA 50%). Observou-se que a H2O e o NO tiveram um impacto 

mínimo na capacidade de adsorção de CO2, enquanto que o efeito do SO2 dependeu da 

temperatura do sistema e da concentração de SO2. Comparando com adsorventes à base de 

sílica, como MCM-41 impregnada com a TEPA, os nanotubos exibiram uma tolerância melhor 

a H2O e ao SO2. A capacidade máxima de adsorção obtida foi de 0.3087 mmol CO2/g 

adsorvente com 10% volume de CO2 em 70°C. 

Ye et al.(2012) funcionalizaram NTCs com a tetraetilenopentamina (TEPA). O 

comportamento de adsorção em relação ao CO2 (2% em volume) foi investigado em uma 

coluna de leito fixo. Após a modificação dos NTCs, a capacidade de adsorção deles aumentou, 

e atingiu o valor de 0.297 mmol CO2/g adsorvente a 25°C. Com um aumento da temperatura 

de 10°C para 40°C, a capacidade de adsorção aumentou, atingindo um valor máximo de 0.356 

mmol CO2/g adsorvente a 40°C. Além disso, foi visto que a presença de água também 

influenciou essa capacidade de adsorção, conforme relatado por outros autores, como  Lee et 

al.(2015), Ye et al.(2012). Com 2% volume de água, foi observado uma adsorção de 0.387 

mmol CO2/g adsorvente. Em comparação com outros tipos de adsorventes modificados de 

carbono ou sílica na literatura, os NTCs-TEPA apresentaram maior capacidade de adsorção na 

mesma temperatura Ye et al.(2012), por exemplo, ‘’enxertou’’ a 3_aminopropriltrietoxissilano 

(APT) em um suporte mesoporo de sílica SBA-15, que mostrou uma capacidade de adsorção 

de CO2 de 0.078 mmol CO2/g de adsorvente em 25°C com 5% volume de CO2. Enquanto que 

Satyapal et al.(2001)  obteve uma capacidade de adsorção de 0.091 mmol CO2/g adsorvente 
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quando utilizou o HSC+, que consiste em um suporte líquido de amina com alta área 

superficial. 

Su et al.(2009)  desenvolveram um adsorvente usando NTCs como suporte modificados 

por APTS e em sua análise, obteve uma capacidade de adsorção de 0.098 mmol CO2/g 

adsorvente em 20°C. Em comparação com típicos adsorventes industriais, como as zeólitas, os 

NTCs são mais tolerantes à umidade (Ye et al., 2012). Adsorventes funcionalizados pela TEPA 

vêm demostrando terem uma alta capacidade de adsorção quando comparada com outros 

adsorventes amino funcionalizados na Literatura (Yue et al., 2008). Ye et al.(2012) 

conseguiram adsorver 0.148 mmol CO2/g adsorvente usando a TEPA em sílica SBA-15 com 

15% volume de CO2. Já Su et al.(2010)  modificaram uma zeólita com a TEPA e obteve uma 

adsorção de 0.256 mmol CO2/g adsorvente em 60°C. 

Ye et al.(2012) além de terem obtido uma boa adsorção em seu experimento, notou-se 

também que após prolongados ciclos de regeneração, a capacidade de adsorção de CO2 

permaneceu praticamente a mesma. Um modelo de desativação, capaz de descrever a captação 

de CO2, foi aplicado sob várias condições. Em todos os casos, os dados experimentais 

concordaram com o modelo de estudo previsto. 

Nas Figuras 25 e 26 encontram-se as análises obtidas por Ye et al. (2012). 

 

 

Figura 25. Capacidade de adsorção de CO2 dos NTCs e NTCs - TEPA-n a 298 K (vazão de gás, 50 mL min – 1; 

concentração de CO2, 2,0 vol%; sendo n = % mássico de TEPA). Adaptado de (Ye et al., 2012). 
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Analisando a Figura 25, nota-se que a capacidade de adsorção de CO2 aumentou após 

o processo de amino funcionalização. A adsorção de CO2 obtida foi de 1,21; 2,22 e 2,97 mmol 

de CO2/ g de adsorvente com o aumento do % mássico de TEPA de 10, 20 e 30, 

respectivamente. Contudo, para o percentual de TEPA de 40%, a capacidade de adsorção caiu 

ligeiramente para 2,91 mmol de CO2/ g de adsorvente. Isso é devido a quantidade excessiva de 

TEPA que bloqueiou a entrada dos poros. Dessa forma, essa análise indicou que NTCs- TEPA 

(30%) obteve a capacidade máxima de adsorção (Ye et al., 2012). 

 

 
Figura 26. Regenerabilidade cíclica do NTCs-30 após 5 ciclos de adsorção repetitiva (25°C) / dessorção (353 K). A inserção 

é os padrões de DRX do NTCs-30 fresco e regenerado. Adaptado de (Ye et al., 2012). 

 

A regeneração do adsorvente é um outro parâmetro importante para se analisar. Na 

Figura 26, observa-se que o desempenho de adsorção do NTCs-TEPA (30%) é relativamente 

estável, com uma queda de cerca de 3% após 5 ciclos de adsorção/dessorção da amostra. 

Consequentemente, a amostra após o quinto ciclo não terá o mesmo desempenho que amostra 

inicial para adsorver CO2 por conta do processo de quimissorção, o que dificulta a regeneração 

(Ye et al., 2012). 

A Figura 27 exibe as isotermas de adsorção e dessorção de N2 obtida por Ye et 

al.(2012). Todas as formas de isotermas correspondiam ao tipo II, conforme já relatado por 

outros autores. Isso se deve as estruturas mesoporosas dos NTCs. Os NTCs tiveram uma 

capacidade de adsorção de N2 maior que os NTCs funcionalizados com a TEPA, o que indica 

uma maior porosidade nas estruturas dele. A Tabela 3 as propriedades físicas dos NTCs e NTCs 

funcionalizados. Observa-se que após a funcionalização, a área específica e o volume de poros 
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diminuem, isso é decorrente do bloqueio de poros que ocorreu após a inserção da amina nas 

estruturas dos NTCs. O que está de acordo com o que outros autores encontraram (Su et al., 

2009;  Lu et al., 2008). Contudo, a partir de 40% de TEPA, não foi possível mensurar a área 

específica e o volume de poros da amostra, provavelmente pelo excessso de carga da amina. 

 

Tabela 3. Propriedades físicas dos NTCs and NTCs−TEPA-n. (n é o percentual mássico). Adaptado de (Ye et al., 2012) 

Amostra Area específica (m2/g) Volume de poros (cm3/g) 

NTCs 87,03 0,4887 

NTCs – TEPA 10 34,31 0,2501 

NTCs – TEPA 20 16,96 0,1580 

NTCs – TEPA 30 8,94 0,0565 

NTCs – TEPA 40 - - 

 

 

Figura 27. Isotermas de Adsorção (linha sólida) e dessorção de N2 (linha pontilhada) de NTCs e NTCs-TEPA-n. Adaptado 

de (Ye et al., 2012). 

 

A Figura 28 mostra as curvas termogravimetria obtidas por Ye et al.(2012). Observa-

se que os NTCs-TEPA exibiram uma perda de massa de 8 a 14% em peso de 30 a 100°C, 
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correspondente à evaporação da água adsorvida. De 100 a 130°C as curvas foram 

consideravelmente estáveis. Uma perda significativa ocorreu após 227°C, e as amostras 

mostraram uma perda de massa diferente devido à volatilização e decomposição do TEPA com 

distintos percentuais mássicos.  

 

 

Figura 28.Termogravimetria Dos NTCs-TEPAn (n sendo o percentual mássico). Adaptado de (Ye et al., 2012). 

 

Irani et al. (2017) realizaram a funcionalização de NTCs com a TEPA. Diferentemente 

dos demais autores citados anteriormente, eles realizaram o tratamento dos NTCs com 

hidróxido de potássio (KOH) para aumentar a area específica e o volume de poros dos NTCs. 

Esse processo de ativação dos NTCs ocorre através da redução do hidróxido e oxidação do 

carbono.  A capacidade máxima de adsorção de CO2 obtida pelo NTCs funcionalizado com 

TEPA 75% (mássico) foi de 5 mmol de CO2/ g de adsorvente, nas condições de 10% (v/v) de 

CO2, com 1% (v/v) de H2O a 60°C. 

 

Tabela 4. Resultados da análise texturial dos NTCs puro, NTCs – KOH e NCT-TEPA. Adaptado de (Irani et al., 2017). 

Amostra Area específica (m2/g) Volume de poros (cm3/g) 

NTCs puro 90 1 

NTCs – KOH 170 2 

NTCs – TEPA 2 0 
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Como pode se observar na Tabela 4, a área específica dos NTCs aumentou após o 

tratamento com o KOH. A geração de pequenos poros após a reação do KOH com os NTCs 

resultou em um aumento da área específica. Após a funcionalização com a amina, a área 

específica e o volume de poros diminuíram, o que indica que a TEPA ocupou os poros vazios 

na estrutura dos NTCs. Através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), Figura 29, 

notou-se que a morfologia nanotubular dos NTCs foi mantida após a reação com KOH. Por 

meio de uma imagem com alta resolução, constatou-se que a reação com a base, criou defeitos 

nas estruturas dos NTCs, e foram esses defeitos que resultaram no aumento do volume dos 

poros, e consequentemente, na área específica. 

 

Figura 29. Imagem obtida pela MEV dos (a)NTCs puro (b) NTCs-KOH e (c) NTCs-TEPA. Adapatado de (Irani et al., 

2017). 

 

Na Figura 30 mostra que com o aumento do percentual mássico da TEPA de 50 a 75%, 

a capacidade de adsorção de CO2 aumentou de 3 para 5 mmol de CO2/ g de adsorvente. 
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Figura 30. Capacidade de adsorção de CO2 para diferentes percentuais mássicos de TEPA nos NTCs. Adaptado de (Irani et 

al., 2017). 

 

Zhong et al.(2012) funcionalizaram óxido de grafite para adsorção de CO2 com 

diferentes aminas, tais como etilenodiamina (EDA), dietilenotriamina (DETA) e trietileno-

tetramina (TETA). A adsorção de CO2 foi analisada por meio de uma adsorção com uma 

mistura dos gases N2 e CO2 a 30 °C. A amostra aminada com EDA, antes da saturação, 

apresentou uma capacidade de adsorção de CO2 de 1,219 mmol CO2/ g adsorvente. Além disso, 

realizou a análise da adsorção de OG com diferentes percentuais mássicos de EDA, com 10%, 

50% e 100%. E dentre elas, o OG – EDA (50%) foi a amostra que apresentou a melhor 

capacidade de adsorção de CO2, que foi de adsorção de 1,058 mmol CO2 / g de amostra, a 30°C 

e com 15% CO2 na corrente gasosa. 

Mohamad et al. (2019) realizaram um estudo para analisar o efeito da aminação de 

substratos de polietileno (PE) e polipropileno (PP) enxertados com metacrilato de glicidilo 

(GMA) e posteriormente funcionalizados com trimetilamina (TMA) e etilenodiamina (EDA), 

e no impacto da capacidade de adsorção de CO2 dos adsorventes obtidos. O rendimento da 

aminação com TMA foi 40% maior que o da EDA. Contudo, o a TMA apresentou uma 

capacidade de adsorção de CO2 duas vezes menor (a 30 bar) do que a EDA. Enquanto a 

primeira adsorveu 0,06 mmol CO2/g de amostra, a EDA adsorveu 1,2 mmol CO2/g de amostra. 

A TMA é uma amina terciária, enquanto que a EDA é uma amina terciária. E isso nos indica 

que o tamanho da amina afeta o desempenho da adsorção de CO2. Os grupos mais volumosos 

implicam em uma menor capacidade de trabalho em comparação com a amina primária devido 
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a uma diminuição significativa no volume poroso, o que também causa uma menor quantidade 

de adsorção a alta pressão (Mafra et al., 2017). 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos na literatura, na Tabela 5 

reuniram-se os resultados da capacidade máxima de adsorção de CO2 de nanotubos de carbono 

funcionalizados com diferentes aminas em função da variação da temperatura e da quantidade 

de CO2 e água presentes no gás de combustão.  

 

Tabela 5- Exemplos representativos da capacidade máxima de adsorção de CO2 com diferentes aminas, em diferentes 

temperaturas, volume de CO2 e H2O. 

Referência Amina 

Capacidade máxima de 

adsorção de CO2 (mmol 

CO2/g adsorvente) 

Temperatura 

(°C) 

Volume de 

CO2 (%) 

Volume de 

H2O (%) 

Fengsheng Su 

et al. (2009) 

APTS* 0,795 60 15 0 

APTS 0,153 60 15 0-7 

EDA 0,636 60 15 0 

Fengsheng Su 

et al. (2011) 

APTS 0,1947 50 15 0 

APTS 0.2450 50 15 2.2 

Meei Mei Gui 

et al. (2013) 
APTS 

0,1714 

 
60 5 0 

Shih – Chieh et 

al. (2009) 

APTS 0,1312 20 15 0 

APTS 0,2590 20 50 0 

 Ding e Zhong, 

2012 
EDA 1,058 30 15 0 

Lee et al. 

(2015) 

PEI** 0,2136 45 100 0 

PEI 0,0346 40 15 0 

Liu et al. 

(2014) 

PEI 
0,2545 70 15 0 

Dillon et al. 

(2008) 
PEI 0,2100 27 15  

Liu et al. 

(2014)A 

PEI-

EC*** 
0,2545 70 15  

Liu et al. 

(2014)B 
TEPA**** 

0,3088 

 
70 10 0 

Irani, Jacobson 

(2017) 

 

TEPA 5 60 10 1 
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Ye et al. (2012) 

TEPA 0,2970 25 2 0 

TEPA 0,3560 40 2 0 

TEPA 0,3870 40 2 2 

* 3_aminopropil_triethoxysilan** Polietilenoamina ***Polietilenoamina EC ****Tetraetilenopentamina 

 

Diante do que foi exposto ao longo da revisão bibliográfica, neste trabalho escolheu-se 

funcionalizar os nanotubos de carbono com tetraetilenopentamina (TEPA), visto que a mesma 

vem apresentando uma eficiente capacidade de adsorção de CO2 frente a outros adsorventes 

citados na literatura. Para fins comparativos, todo o processo que será realizado com a TEPA, 

será repetido com uma amina menor, a etilenodiamina (EDA). Apesar da ausência de muitos 

trabalhos com ela, foi possível encontrar poucos que a utilizaram com óxido de grafite para 

adsorver CO2 e que tiveram um bom resultado (Zhao et al., 2012). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Preparação do catalisador 

Foi preparado um catalisador bimetálico com 5% (em massa) de Co e 5% (em massa) 

de Mo suportado em óxido de magnésio (MgO) preparado pelo método de impregnação ao 

ponto úmido. O suporte MgO (MERCK, 97% de pureza) foi calcinado na estufa, à uma 

temperatura de 550 °C, com uma taxa de aquecimento de 5 °C/min por 2 horas na presença de 

ar. Antes de iniciar o método da impregnação ao ponto úmido, determinou-se o volume de 

poros do MgO por meio do método de titulação em massa. O processo ocorreu através de um 

lento gotejamento de água sobre, aproximadamente, 1 g de MgO com uma simultânea agitação 

da mistura. O volume de poros obtido foi de ~ 2 ml de H2O/ g MgO, conforme descrito no 

apêndice C.  

Os precursores usados foram o nitrato de cobalto (Co (NO3)2.6H2O, VETEC) e o 

molibdato de amônio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24.4H2O, Sigma Aldrich). As soluções 

aquosas desses dois precursores foram preparadas de acordo com as quantidades 

estequiométricas calculadas para a obtenção dos respectivos teores metálicos, 5% Co e 5% Mo, 

conforme mostrado no apêndice C. Primeiro foi realizado a impregnação com o nitrato de 

cobalto, e depois do molibdato de amônio. Após a impregnação, o catalisador foi seco a 120°C 

por 12 horas, e por último, o catalisador foi calcinado nas mesmas condições do suporte. 

  

3.2. Caracterização do Catalisador 

3.2.1. Difração de raios (DRX)  

A técnica de DRX foi usada com o intuito de identificar a presença de estruturas 

cristalinas do suporte e do catalisador. As amostras foram caracterizadas por DRX através do 

método dos pós. O equipamento usado foi o Rigaku Miniflex II, com uma radiação CuKα 

(1,540 Å). As análises foram realizadas com 2Ɵ variando em 10 e 100°, com um passo de 0,05° 

e um tempo de contagem de 1 segundo por passo. 

O diâmetro médio dos cristalitos pôde ser calculado através da equação de Scherrer, expressa 

a seguir: 

                                                                     




cos.

.

B

K
d   

Sendo  

-d: diâmetro médio dos cristalitos 
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-K: constante que depende da forma das partículas (usada 0,89 para partículas esféricas) 

- : comprimento de onda da radiação eletromagnética (usada 1,540 Å) 

- θ: ângulo de difração 

- B (2θ): largura a meia altura do pico de difração.  

 

3.2.2. Fisissorção de Nitrogênio 

Realizou-se essa técnica no equipamento ASAP 2020, da Micromeritics. Inicialmente, 

as amostras foram pesadas e, posteriormente, colocadas (separadamente) para secar em um 

forno a 120°C por uma noite. Após isso, uma etapa de pré-tratamento a 250°C sob vácuo foi 

realizada para remover a umidade e possíveis impurezas nas amostras que poderiam prejudicar 

a medição dos parâmetros desejados. Tal etapa ocorreu no equipamento ASAP 2020. Após 

isso, realizou-se o tratamento das amostras, que se baseou no processo de adsorção e dessorção 

de N2 a -196°C. 

O método de Brunauer-Emmet-Teller (BET) foi utilizado para o cálculo da área 

específica enquanto que o método BJH (Barrett-Joyner-Halenda) para a determinação do 

volume total dos poros e da distribuição do diâmetro dos poros através da curva de adsorção. 

 

3.3. Síntese dos nanotubos de carbono 

A síntese dos NTCs foi realizada em uma unidade com um reator de leito fluidizado, 

nomeada como unidade de produção de NTCs. Ela possui um reator vertical de leito fluidizado 

de diâmetro interno de 25 mm e 90 cm de comprimento, com um leito de 17 cm de 

comprimento. Segue abaixo um esquema dessa unidade na Figura 31: 
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Figura 31- Esquema da unidade usada para a produção dos nanotubos de carbono. L.M. Esteves, Tese de Doutorado, 

Universidade Federal Fluminense (2018).   

 

Com o auxílio de quatro válvulas micrométricas, foi possível controlar a vazão dos 

gases. Enquanto que a medição da temperatura se realizou por intermédio de um termopar 

tipo K, inserido dentro do reator e um controlador de temperatura modelo TH 92 DP 203 000. 

A massa de catalisador utilizada foi de 1 g. O procedimento experimental de produção 

de NTCs foi realizado em três bateladas.
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3.4. Pré Oxidação dos Nanotubos de Carbono 

O método utilizado para realizar a pré oxidação foi o Hummers Modificado 

(Kovtyukhova et al., 1999).  Preparou-se uma solução contendo 9,5 ml de ácido sulfúrico 

H2SO4, 2,4g de perssulfato de potássio K2S2O8 (Fig. 32a) e 2,4g de pentóxido de fósforo P2O5 

(Fig. 32b). A esta solução, sob agitação adicionou-se 4 g de NTCs sintetizado (Fig. 32c). A 

agitação permaneceu por 30 minutos (Fig. 32d). Após isso, a mistura permaneceu em repouso 

por 12 horas a temperatura ambiente (Fig. 32e). A aparência da amostra após esse período (Fig. 

32f). A solução foi lavada até se atingir o pH próximo de seis  (Fig. 32g), e finalmente foi seca 

na estufa por 24 horas a 120°C. Todo esquema pode ser observado na Figura 32. 

 

 

Figura 32. Metodologia para pré-oxidação:a) solução contendo 9,5 ml de ácido sulfúrico H2S04, 2,4g de perssulfato de 

potássio K2S2O8. B) 2,4g de pentóxido de fósforo P2O5. C)Sob agitação adicionou-se 4 g de NTCs sintetizado. D) A agitação 

permaneceu por 30 minutos. E) A mistura permaneceu em repouso por 12 horas a temperatura ambiente. F) A aparência da 

amostra após as 12h. g) Solução foi lavada até se atingir o pH neutro (~6). 
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3.5. Oxidação dos NTCs 

Para realizar a oxidação dos NTCs utilizou-se o Método de Hummers Modificado, 

(Kovtyukhova et al., 1999). O NTCs pré oxidado foi adicionado a uma solução de 111 ml de 

H2SO4 em banho de gelo e água, sob agitação (Fig. 33a). Gradualmente, adicionou-se 12,4g de 

KmnO4 à solução, e o sistema foi mantido em agitação por 1h (Fig. 33b). Após isso, a mistura 

foi adicionada em 386,4ml de H2O e verificou-se a temperatura em torno de 50°C A agitação 

foi mantida por 30 min.  Depois disso, foi adicionada à mistura uma solução de 7,8ml de 

H2O2(30%v/v) e 541,9ml de H2O, e procedeu-se a filtração (Fig.33c). Adicionou-se ao filtrado 

uma solução de 140ml de HCl e 1260 ml de H2O (Fig.33d). Depois disso, lavou-se o filtrado 

com água até que ele ficasse neutro. A amostra permaneceu secando por dois dias a temperatura 

ambiente. A Figura 33 mostra algumas partes desse processo. 

 

Figura 33. Metodologia para Oxidação: a) O NTCs pré oxidado foi adicionado a uma solução de 111ml de H2SO4 em banho 

de gelo e água, sob agitação. B) adicionou-se 12,4g de KmnO4 à solução, e o sistema foi mantido em agitação por 1h. c) Foi 

adicionada à mistura uma solução de 7,8ml de H2O2(30%) e 541,9ml de H2O, e procedeu-se a filtração. D)Adicionou-se ao 

filtrado uma solução de 140ml de HCl e 1260 ml de H2O. 

                       

3.6. Amino funcionalização dos NTCs 

Os NTCs funcionalizados com tetraetilenopentamina (TEPA) e dietilenotriamina 

(EDA), respectivamente, foram preparados pelo método da impregnação úmida. Para termos 1 

g de NTCs amino funcionalizado, utilizou-se 30% em massa da amina na mistura. Inicialmente, 

0.43 ml de TEPA foi dissolvido em 14 ml de etanol (Fig. 34a). A mistura ficou em agitação por 

60 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, foi adicionado à solução 0.67g de 

NTCs oxidado (Fig. 34b). A mistura permaneceu em agitação por 6 horas. Depois disso, para 

que todo o etanol fosse evaporado, aqueceu-se o sistema a 60°C com uma leve agitação. 
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Finalmente, a amostra foi seca a temperatura ambiente por um dia (Fig.34c) e depois disso por 

15 minutos na estufa a 120°C. O mesmo procedimento para a outra amina. Os nanotubos 

funcionalizados pela TEPA e EDA foram denominados respectivamente de TEPA-NTCs e 

EDA-NTCs. A Figura 34 exibe o processo. 

Figura 34. Metodologia para a Amino Funcionalização dos NTCs: a) 0.43 ml de TEPA foi dissolvido em 14 ml de etanol b) 

foi adicionado à solução 0.67g de NTCs oxidado c) a amostra foi seca a temperatura ambiente por um dia. 

 

3.7. Adsorção e Dessorção de CO2 

A capacidade de adsorção de CO2 dos NTCs sintetizados, oxidados e funcionalizados 

foi analisada em uma unidade multipropósito através da simulação de um gás de combustão. 

Realizou-se pulsos de CO2 com um volume de 100 microlitros. E o consumo de CO2 foi 

acompanhado no espectrômetro de massas (Hiden HPR20), conforme exposto na Figura 35. 
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Figura 35. 1) Espectrômetro de massas 2) Unidade de Multipropósito onde foram realizados os testes de adsorção de CO2. 

 

3.8. Caracterização dos NTCs  

3.8.1. Termogravimetria (TG) 

As análises termogravimétricas foram realizadas no equipamento TG 209 F1 Iris 

(Fabricante: Netzch). O gás utilizado na balança foi o N2 com uma vazão de 10 mL/min. O ar 

sintético e o N2 foram utilizados como gases de arraste, ambos com uma vazão de 60 ml/min. 

As temperaturas analisadas variaram de 35 até 680°C. 

  A quantidade de carbono produzida em porcentagem foi obtida conforme a equação 

abaixo: 

          

                                     𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐶(%) =
𝑀𝑡−𝑀𝑐

𝑀𝑐
× 100 

Sendo: 

Mt: massa total da amostra depois da reação de produção dos nanotubos de carbono; 

Mc: massa do catalisador depois do processo de oxidação dos depósitos de carbono; 

 

3.8.2. Espectroscopia Raman 

É uma das técnicas mais importantes para a caracterização do NTCs. Todas as formas 

alotrópicas são ativas na espectroscopia Raman, como os fulerenos, NTCs, carbono amorfo, 

carbono policristalino, e entre outros. A posição, largura e intensidade relativa das bandas são 

modificadas de acordo com as formas de carbono presentes na amostra (Belin et al., 2005). 
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Na Figura 36, pode observar as características presentes em uma mostra de SWNT com 

as bandas bandas D, G e G’ e RBM (modos radias de respiração) (Esteves et al., 2018). Os 

picos de frequência inferior a 200 cm-1 são referentes RBM. O pico largo presente em 1340   

cm-1 é atribuído ao grau de desordem do material, referente a banda D, enquanto que a banda 

G pode ser vista no intervalo de 1500 -1600 cm-1, sendo referente a vibração dos anéis 

aromáticos nas estruturas do NTCs. Modos de segunda ordem são observados entre 2450 e 2650 

cm-1, e por último, o intervalo entre 2775 e 2950 cm-1 se representam uma combinação das 

bandas D e G. 

 

 

Figura 36. Espectro Raman do SWNT mostrando o modo RBM, bandas D, G e G´. Adaptado de (Esteves et al., 2018); Belin 

et al., 2005). 

 

A espectroscopia Raman foi realizada em um microscópio confocal, nomeado como 

Raman Witec – modelo Alpha 300. Usou-se um laser de 532 nm e uma lente objetiva de 50x. 

Além disso, para o preparo das amostras, utilizou-se lamelas de vidro. 

 

 

3.8.3. Espectroscopia de reflectância difusa no infravermelho com 

transformada de Fourier (DRIFTS) 

Essa técnica permite identificar as modificações que ocorrem na superfície das amostras 

durante um processo de reação química e a formação de espécies intermediárias e fases gasosas, 

Schmal (2011).  
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Para realizar essa análise, foi necessário usar um espectrômetro FT-IT Bruker Vertex 

70 junto a um detector (LN-MCT). Além disso, conectou-se nesse sistema um acessório de 

reflectância (DRP-XXX, Harrick) com uma câmara de reação (HVC-DRP-4, Harrick). Os 

espectros obtidos foram detectados à temperatura ambiente com uma corrente de He de 30 

mL/min. Utilizou-se 256 scans com resolução de 4 cm-1 para se obter os espectros.  

Uma amostra de KBr foi utilizada como background para reproduzir um sinal padrão de 

saída do espectrômetro. Com isso, os resultados obtidos estão, de fato, interligados com as 

curvas espectrais individuais de cada amostra, excluindo o background. 

Os resultados são expressos em porcentagem que exibe a quantidade de energia refletida 

e que se equipara a porcentagem de transmitância, Schamal (2011): 

                                                     %𝑅 =  (
𝐼𝑆

𝐼𝐵
) × 100 

Sendo: 

IS = Intensidade da radiação infravermelha refletida pela amostra 

IB = Intensidade da radiação infravermelha refletida por uma referência (espelho, KBr), o 

background. 

Uma outra forma de exibir os resultados das análises do DRIFTS é pela absorbância (%A) e 

Kubelka-Munk (K-M), que se associa a função f (R ∞) com o fator de espalhamento e a 

concentração das amostras, conforme a expressão abaixo: 

log
1

𝑅
= 𝐴    

 

3.8.4. Espectroscopia de energia dispersiva por raios x (EDX) 

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva por raios x foi feita no equipamento 

Shimadzu EDX-720, equipado com um tubo de raios x de ródio e sob vácuo. As condições 

experimentais usadas foram de 50kV de tensão para o tubo, uma corrente de 30 μA, tempo de 

irradiação de 200 e 10mm para o colimador. Em um porta-amostra constituído de uma célula 

cilíndrica, foram colocadas as amostras. Tanto o topo quanto o fundo eram revestidos por um 

filme de polipropileno. Com essa análise é possível verificar a composição química das 

amostras. 
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3.8.5. Difração de raio X (DRX) 

Foi realizada a difração de raio X dos NTCs pré-oxidado, oxidados e amino 

funcionalizados, conforme descrição já relatada no item 3.2.1 

3.8.6. Fisissorção de N2 

O processo desta técnica para os nanotubos de carbono foi o mesmo usado para o 

catalisador e o suporte, conforme exposto no item 3.2.2. A única diferença foram as massas 

usadas. Para os NTCs sintetizado e pré-oxidado utilizou-se aproximadamente 0,150mg. 

 

3.8.7. Espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS) 

Os dados mais utilizados dessa técnica se referem à modificação que ocorre na estrutura 

das paredes dos NTCs devido à interação química que com a adsorção de compostos orgânicos 

ou com gases (Belin et al., 2005). Os picos de N1s e C1s foram investigados, e comparando 

com a amostra não nitrogenada, constatou-se que o pico de C1s exibiu uma mudança e um 

alargamento assimétrico a energias de ligação mais altas. Essa mudança foi decorrente do 

caráter polar da ligação de nitrogênio e carbono, e representou uma evidência da incorporação 

no N2 na estrutura do NTCs (Hammer et al., 2000). 

Essa técnica foi usada para determinar a composição superficial elementar das amostras. 

A análise foi conduzida em um Thermo Scientific ESCALAB 250Xi spectrometer using a 

monochromatic Al-Kα X-ray fonte (1486,7 eV), conforme exposto na Figura 37.  
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Figura 37. Thermo Scientific Escalab 250Xi spectrometer. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterizações e Testes de adsorção e dessorção 

4.1.1. Difração de raios X (DRX) 

O difratograma de raios X do catalisador 5%Co 5%Mo/ MgO está exibido na Figura 38, 

e o dos nanotubos sintetizados, na Figura 39. Pela análise da Figura 38, observa-se que o 

catalisador produzido teve o mesmo comportamento do seu suporte, o MgO, o que condiz com 

a literatura (Chen et al., 2011).O cobalto e o molibdênio não foram identificados por essa 

técnica de caracterização, o que é um indicativo de que estavam bem dispersos na amostra. Já 

na Figura 39, observam-se os difratogramas dos NTCs sintetizados nas mesmas condições 

reacionais.  

 

Figura 38. Difratograma de raios X do catalisador 5%Co5%Mo/ MgO 
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Figura 39. Difratograma de raio X dos nanotubos de carbono produzidos. NTCs1 referente ao NTCs sintetizado na 1° 

batelada, NTCs2 referente a 2° batelada, e NTCs3 referente a 3°batelada.  Legenda: () NTCs, (▲) MgO, (ס) Mo2C 

 

Na Figura 40 encontram-se os difratogramas normalizados dos NTCs sintetizados, 

oxidados e amino funcionalizados com TEPA e pela EDA. O intenso pico de difração a 2θ=26° 

e os fracos picos de difração em 2θ = 42 e 77° correspondem aos planos do grafite (002), (100) 

e (110) nos NTCs, respectivamente (Irani et al., 2017). Foram observados para todos os 

materiais. No difratograma dos NTCs sintetizados observaram-se ainda picos de difração 

característicos do MgO (2θ = 36,8; 42,6; 62,3; 74,8 e 94°), oriundos do suporte do catalisador 

usado na síntese dos NTCs. Nos NTCs oxidados observa-se que há uma possibilidade de o MgO 

ter sido todo eliminado uma vez que foram utilizados ácidos nas etapas de pré oxidação e 

oxidação dos NTCs sintetizados. O MgO  pode ser facilmente removido mesmo com 

concentrações baixas de ácido como observado no trabalho de Esteves et al. (2018). No 

difratograma da amostra TEPA-NTCs nota-se um amplo pico de difração entre 10 a 30° com 

um máximo em torno dos 20°, que indica a presença de TEPA amorfo (Irani et al., 2017). No 

difratograma da amostra de EDA-NTCs já não se pode observar um amplo pico de difração 

entre 10 a 30°, existe EDA amorfa nessa faixa, contudo o pico não é tão intenso pois a mesma 

é uma amina menor. Comparando os dois NTCs funcionalizados, há uma possibilidade de que 
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quanto mais o pico se inclina para a esquerda, mais intenso é a funcionalização da amostra  

(Zhao et al., 2012). 

  

 

Figura 40. Difratograma de raio X dos nanotubos de carbono sintetizados, oxidados e amino funcionalizados. 

 

4.1.2. Espectroscopia de reflectância difusa no infravermelho com 

transformada de Fourier (DRIFTS)  

No espectro do catalisador, conforme exposto na Figura 41, pode-se observar algumas 

bandas bem definidas ao longo do intervalo de 4000 ~ 400 cm-1. A banda em 3675 cm-1 

corresponde a vibração de estiramento da hidroxila (-OH) que estava presente na superfície 

devido à umidade e que também pode ser oriunda do MgOH, resultante da reação entre o MgO 

e a H2O. O mesmo foi visto por Tamilselvi et al. (2013) nas bandas presentes em 3664 e 3448 

cm-1, por D. Chen et al. (2011) em 3440 cm-1, por Pandiyaraj et al. (2016) na faixa entre 3425– 

3698 cm-1  e por Narasimharao et al. (2013) em 3700 cm-1.   

As bandas em 427, 472 e 545 cm-1 assemelham-se  as obtidas por Pandiyaraj et al. 

(2016) em 433 – 575 cm-1 e representam a vibração do estiramento do Mg-O-Mg. Contudo, a 

banda em 545 cm-1 também pode representar o estiramento do Co-O, conforme Latha et al. 

(2018) observaram em 567 cm-1. A banda em 661 cm-1 pode ser atribuída a presença vibracional 

do MgO, que foi observado em 671 cm-1 por Tamilselvi et al. (2013)  ou a presença do O-Co-
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O, observada em 661 cm-1 por Latha et al. (2018). Além disso, a banda em 814 cm-1  relaciona-

se ao modo de alongamento do Mo-O-Mo, enquanto que a banda em 890 cm-1  representa a 

vibração de estiramento do Mo=Oterminal (D. Chen et al., 2011). Não foi possível identificar os 

picos 1467 e 2973. 

 

 

Figura 41. Espectros de DRIFTS do Catalisador 5%Co5%Mo/MgO. 

 

 

No espectro dos NTCs sintetizados e NTCs pré oxidados, respectivamente, conforme 

exposto na Figura 42, observa-se uma banda extensa em 3466 cm-1 que se refere a vibração de 

estiramento da hidroxila (-OH) proveniente de grupos carboxílicos (Osorio et al., 2008; Fatin 

et al., 2014; Stobinski et al., 2010). As bandas em 1639 e 1412 cm-1 indicam, respectivamente, os 

estiramentos C=C e C-C. Elas são resultantes do carbono do anel hexagonal que são característicos 

da vibração dos NTCs (Fatin et al., 2014). Em 1003 cm-1 notou-se a presença do estiramento do  C-

O que indica a formação de espécies oxigenadas que podem ser provenientes de grupos hidroxil, 

carboxil ou carbonil na superfície (Fatin et al., 2014; Osorio et al., 2008).       
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Figura 42. Espectros de DRIFTS das amostras de NTCs sintetizada e NTCs pré oxidado. 

 

Na Figura 43, são apresentados os espectros dos NTCs oxidados e amino 

funcionalizados e dos NTC sintetizados e pré oxidados. A influência do tratamento ácido nos 

NTCs pode ser avaliada comparando os espectros dos NTCs sintetizado, oxidado e amino 

funcionalizado. O pico que aparece em 1384 cm-1 está relacionado à frequência de O=CH na 

amostra do NTC pré-oxidado e oxidado (Lee et al., 2015). Além disso, o pico observado em 

1705~1710 cm-1 indica a presença de grupos COO-na estrutura dos NTCs oxidado, que foi 

formado durante o processo de tratamento ácido (Gui et al., 2013; Lee et al., 2015). Esses picos 

mostram que grupos carboxílicos foram introduzidos na superfície dos nanotubos de carbono 

durante o processo de oxidação. O pré-tratamento ácido causa defeitos na estrutura hexagonal 

dos NTCs, o que facilita a funcionalização de nanotubos com aminas. Para os NTCs 

funcionalizados, o pico que aparece em 1120 cm-1 é atribuído ao pico de vibração de 

alongamento do C-N (Liu et al., 2014; Jin et al., 2013). Além disso, o pico que aparece a uma 

frequência de 1565 cm-1 indica a formação de grupos amina (N-H) na estrutura dos NTCs (Lee 

et al., 2015).  
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Figura 43. Espectros de DRIFTS das amostras de NTCs sintetizada, pré oxidada, oxidada e amino funcionalizada. 
 

4.1.3. Fisissorção de N2  

Analisando a Tabela 6, percebe-se que após o processo de amino-funcionalização a area 

específica e o volume dos poros dos NTCs diminuíram, o que é um indicativo de que as aminas 

foram efetivamente impregnadas nas estruturas dos NTCs, e que os poros foram possivelmente 

bloqueados pela amina (Ye et al., 2012; Kovtyukhova et al., 1999). Além disso, a diminuição 

acentuada da area específica, e consequentemente, do volume dos poros após a amino 

funcionalização pode ter sido decorrente da elevada temperatura a 250°C utilizada no pré-

tratamento na análise de fisissorção, o que pode ter dessorvido um pouco a amina. Apesar da  

temperatura de degradação da TEPA ser de 340°C , segundo Thi Le et al. (2014), ela é instável 

e mostra diminuição na capacidade de adsorção por conta da gradual evaporação. 

Realizou-se também o pré tratamento a uma temperatura de 50°C, e como pode-se notar 

que os valores obtidos foram maiores para area e volume de poros do que os obtidos em 250°C. 

Em 50°C não houve a dessorção da amina, ocupando esta os poros, e por isso o volume de 

poros foi baixíssimo. Uma outra possibilidade, seria que mais amina tenha evaporado a 250°C 

do que a 50°C.  

A EDA como é uma amina menor pode ter evaporado mais ou então ocupado um espaço 

menor, por isso mais area e mais volume de poros. No geral, pesquisadores encontram uma 
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redução na area específica e no volume de poros Ye et al. (2012). As isotermas das amostras se 

encontram no Anexo A deste trabalho. A temperatura de pré-tratamento utilizada por autores 

variou de 100 a 300°C (Hahn et al., 2015; Lee et al., 2015; Le et al., 2014; Lee et al., 2015). 

 

Tabela 6- Resultados da análise textural das amostras tratadas a 250°C e 50°C. 

Temperatura de 

Pré-tratamento 
250 °C 50 °C 

Amostra S (m2/g) V (cm3/g) S (m2/g) V (cm3/g) 

NTCs sintetizado 325 1,5 - - 

NTCs oxidado 257 0,6 - - 

TEPA NTCs 8 0,1 2,8 0 

EDA NTCs 76 0,3 49,7 0,2 

 

4.1.4. Espectroscopia de energia dispersiva por raios x (EDX) 

 

Essa técnica foi realizada com o catalisador, os NTCs sintetizado e os NTCs pré-

oxidado. A Figura 44, Figura 45 e Figura 46 exibem os picos dos principais elementos 

encontrados, respectivamente no catalisador, nos NTCs sintetizado e nos NTCs pré-oxidado. O 

percentual mássico dos elementos encontrados nas amostras está exposto na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Percentual mássico dos elementos encontados no catalisador, NTCs sintetizado e NTCs pré-oxidado. 

Elementos 

Percentual Mássico (%) 

Catalisador 

5%Co5%Mo/MgO 
NTCs sintetizado NTCs pré-oxidado 

Mg 53,5% 54,2% - 

Co 25,7% 20,3% 30% 

Mo 20,7% 17,5% 5,5% 

Si - 8% 15% 

S - - 41,4% 

P - - 4,5% 

K - - 3,4% 
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Figura 44. Espectros do catalisador 5%Co5%Mo/MgO. Percentual mássico dos elementos: 53,514% Mg, 25,722% Co e 

20,764%Mo.  

 

 

Figura 45. Espectros do NTCs sintetizado. Percentual mássico dos elementos: 54,228% Mg, 20,303% Co, 17,497% Mo e 

7,972% Si. 
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.  

Figura 46. Espectros do NTCs pré-oxidado. Percentual mássico dos elementos:41,382% S, 5,528% Mo, 30,226% Co, 

14,991% Si, 4,494% P e 3,379% K. 

 

Analisando as figuras, observa-se que não há uma diferença efetiva dos picos presentes 

nelas. Os picos dos Co e do Mo se fazem presentes em todas elas. O percentual mássico varia 

um pouco de uma amostra para outra. É possível notar que nos NTCs pré-oxidado, a presença 

do S, K e P é significativa, o que já era de se esperar pois estes elementos foram utilizados para 

o processo de oxidação. Contudo, essa técnica não foi tão efetiva para se analisar bem o 

percentual mássico das amostras pois alguns elementos não puderam ser identificados, como o 

O, N e C.  

 

4.1.5. Termogravimetria (TG) 

As análises termogravimétricas foram realizadas com o objetivo de avaliar o percentual 

mássico perdido das amostras em função do aumento da temperatura. Na Figura 47, encontram-

se as curvas termogravimétricas dos NTCs sintetizado, oxidado e amino funcionalizados. A 

curva relativa aos NTCs sintetizado mostra uma única faixa de perda de massa entre 480-610°C 

atribuída à oxidação dos NTCs. Nesta faixa de temperatura, os NTCs oxidados apresentaram 

uma perda de massa mais intensa uma vez que, durante a pré oxidação e oxidação, os ácidos 

que foram utilizados removeram as partículas de catalisador e, por isso, a amostra é 

majoritariamente constituída por carbono. Além disso, nesta amostra, observaram-se perdas de 
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massa em temperaturas inferiores a 480°C. Essas perdas de massa correspondem à perda dos 

grupos oxigenados (-OH, -COOH, -CO) provenientes das etapas de pré oxidação e oxidação 

(Datsyuk et al., 2008). Relativo à TEPA-NTCs, a curva termogravimétrica em parte se 

assemelha à curva dos NTCs oxidado, mas observaram-se mais patamares de perda de massa. 

Em temperaturas entre 80 e 100°C, a amostra apresentou perda de massa superior aos NTCs 

oxidados que pode ser atribuída à evaporação da água adsorvida (Ye et al., 2012; Kovtyukhova 

et al., 1999). Entre 100 e 400°C observa-se outro patamar de perda de massa que corresponde 

à decomposição da TEPA residual fortemente ligada ao suporte/. Acima de 420°C e tal como 

nas outras amostras, nota-se a oxidação dos NTCs. Os resultados do TG indicaram que a TEPA-

NTCs é termicamente estável abaixo de 100°C, o que é aplicável para a adsorção de CO2 a 50 

°C realizada nesse trabalho (Ye et al., 2012; Irani et al., 2017). E para amostra de EDA-NTCs, 

também se observou uma perda de massa abaixo de 100°C, referente à evaporação da água 

adsorvida. Como a temperatura de ebulição da EDA é de 116°C, a perda entre 300 e 400°C 

pode ser atribuída à decomposição de ligações fisicamente aminas (Zhao et al., 2012). 

 

 

Figura 47. Termogravimetria dos nanotubos de carbono sintetizado, oxidado e amino funcionalizados.  
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4.1.6. Espectroscopia Raman 

Na Figura 48, encontram-se os espectros de Raman bem como os resultados das razões 

ID/IG médias obtidos por espectroscopia Raman. A extensão dos defeitos na estrutura grafitíca 

dos nanotubos pode ser analisada pela razão da intensidade das bandas D e G (ID/IG). Como 

esperado, após a oxidação e a amino funcionalização, a razão ID/IG aumentou, pois novos grupos 

funcionais foram adicionados à estrutura dos NTCs. 

 Realizou-se em torno de 10 a 16 pontos para as amostras. Na Tabela 8 é possível verificar os 

pontos obtidos para os NTCs sintetizados nas 3 bateladas realizadas nesse trabalho, para os 

NTCs oxidado, e amino funcionalizado com TEPA e EDA. 

 

Tabela 8. Valores obtidos para todos os pontos analisados de ID, IG e ID/IG das amostras dos NTCs sintetizados nas 3 

bateladas (NTCs1 -!ª Batelada, NTCs 2 – 2ª Batelada e NTCs3 – 3ª Batelada), NTCs oxidado e amino funcionlizados poe 

TEPA e EDA), 
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Figura 48. Espectroscopia Raman dos nanotubos de carbono sintetizados, oxidados e amino funcionalizados. 

 

4.1.7. Espectroscopia de fotoelétrons de raios – X (XPS)  

O XPS é usado para uma análise quantitativa elementar da superfície que  identifica 

estados químicos e eletrônicos de uma amostra (Lee et al., 2013). Além disso, por meio dele, 

também é possível analisar a ocorrência ou não do processo de funcionalização. Em uma 

estrutura química, quando átomos são ligados, ocorrerá a alteração na energia dos elétrons 

menos fortemente ligados (os que ficam na camada de valência). E isso ocasionará em uma 

alteração na energia nos níveis mais internos, o que podemos nomear de desvio químico, que 

são justamente os parâmetros que se pode analisar com o XPS. Com a funcionalização, novos 

grupos funcionais aparecerão na superfície dos NTCs. E é com as informações dos desvios 

químicos dos elementos que é possível identificar os grupos funcionais adicionados a estrutura 

dos NTCs. 

A Figura 49 exibe a espectroscopia dos fotoelétrons de raios-X da amostra TEPA-NTCs. 

Os picos em 102, 285, 398 e 532 eV correspondem ao Si2p, C1s, N1s e O1s respectivamente (Shen 

et al., 2007). O Si encontrado na amostra é proveniente do filtro de papel utilizado durante a 

filtragem realizada no processo de oxidação.  O pico C1s em 285 eV está relacionado a ligação 

C-C (sp2), característica da estrutura grafítica dos NTCs (Datsyuk et al., 2008; Stobinski et al., 

2010; Z. Liu et al., 2014). A presença do pico N1s está relacionado a presença da amina na 
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superfície do NTCs funcionalizado, e é referente ao grupamento C-NH2  (Le et al., 2014). O 

pico O1s em 532 eV pode ser referente a ligação C=O (cuja faixa de intervalo é entre 531,5-532 

Ev) e -OH, confirmando a presença de grupos carboxílicos e hidroxilas na superfície dos NTCs 

(Stobinski et al., 2010; Datsyuk et al., 2008). Os catalisadores Co e Mo não foram observados 

nos espectros do XPS provavelmente devido a baixa fração presente nos NTCs (Su et al., 2009). 

Além disso, com a análise obtida, tivemos uma composição da superfície de 73,53% de 

C, 13,93% de O e 12,54% de N., parecida com a obtida por Kim et al.(2013). Um indicativo de 

que a inserção dos grupos oxidativos e aminados ocorreu na estrutura dos NTCs. Contudo, 

como não se usou a mesma composição que foi utilizada nesse trabalho, pode ser parte desse 

73,53% de C seja proveniente da fita de carbono utilizada no experimento. 

 

 

Figura 49. Espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS) da amostra TEPA-NTCs. 

 

 

4.1.8. Testes de adsorção/dessorção 

O primeiro teste de adsorção de CO2 foi realizado com uma quantidade de 10 mg de 

amostra dos NTCs funcionalizado. Não foi possível identificar alguma adsorção significativa, 
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como a quantidade foi bem pequena. Como o leito catalítico não estava todo preenchido, pode 

ter ocorrido algum caminho preferencial dos gases pelos espaços vazios. Além disso, só para 

ver se algo acontecia, testou-se a adsorção com NTCs sintetizado e oxidado, mas nada ocorreu, 

eles não adsorveram CO2, o que já era esperado. 

Desta forma, o segundo teste realizado foi com uma quantidade maior de amostra de 

NTCs funcionalizado. A temperatura nas linhas internas da unidade multipropósito foi de 120 

°C e no reator foi de 50 °C. A temperatura da linha foi maior que a do reator para evitar 

condensação de água nas linhas. A amostra contendo 200 mg de NTCs amino funcionalizados 

com 30% TEPA apresentou uma adsorção de CO2 num total de 111 pulsos de CO2 injetados o 

que corresponde a 1,72 mmol CO2/g de amostra (o cálculo de quanto adsorveu está presente no 

anexo B). Este resultado indica o grande potencial do material preparado como adsorvente, 

quando comparado com resultados presentes na literatura. Por exemplo, com NTCs 

funcionalizados com 50% de TEPA, Irani et al. (2017) obteveram um valor máximo de 

adsorção de CO2 de 3 mmol CO2/g de amostra. O resultado de 1,72 mmol de CO2/g amostra 

obtido nesse trabalho não corresponde a quantidade máxima adsorvida, pois não se observou 

nenhum sinal de CO2 mesmo após 111 pulsos. Esse valor é mais que a metade obtida por Irani 

et al. (2017), o que nos sugere que é um bom resultado. Além disso, o resultado obtido por Ye 

et al. (2012) de 3,56 mmol de CO2/ g amostra a 40°C e com 2% de vapor de água, foi quase o 

dobro do obtido nesse trabalho, sem água. O que é um resultado promissor. 

No segundo teste, como não foi observado nenhuma diminuição na quantidade 

adsorvida após os 111 pulsos. Resolveu-se saturar a amostra com um fluxo de CO2 puro (30 

ml/min) e verificar se haveria algum problema na linha com o pulso de CO2. Contudo, após a 

saturação da amostra, foi possível observarmos pulsos de CO2 conforme exposto na Figura 50. 
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Figura 50..Comportamento da TEPA-NTCs durante o teste de adsorção. 

 

Como não foi possível analisar a quantidade máxima de adsorção no segundo teste feito, 

foi realizado outros testes com quantidades distintas de NTCs funcionalizado. Dentre os 

testados foi usado 50mg, 100mg e com 200mg novamente. Contudo, nenhuma dessas amostras 

mostraram uma efetiva adsorção do CO2. Como não foi obtido o resultado esperado, variou-se 

a temperatura no sistema para ver o que ocorria, mas nada mudou. Uma hipótese para esse 

resultado é que a amostra seja heterogênea e a pequena quantidade de adsorção ser devido a 

área específica da amostra ser muito pequena (conforme comprovado pela área obtido pela 

fississorção), logo não há sítios disponíveis para adsorção/quimissorção. 

 Com a mesma amostra que se realizou o segundo teste de adsorção, e que obteve uma 

boa capacidade de adsorção, se realizou o processo da dessorção. Esse teste foi realizado com 

cerca de 170 mg de amostra (50 dias após o teste de adsorção) para analisarmos a regeneração 

da amostra. A quantidade de CO2 dessorvida a 90°C foi de 0,0040 mmol CO2. A adsorção não 

foi tão grande pois provavelmente o CO2 já foi dessorvido ao longo do tempo. Para fins 

comparativos, realizou o teste de adsorção com 50mg de NTCs funcionalizado com EDA. Com 

a temperatura na linha de 120°C e no reator de 50°C, houve uma adsorção de 0,745mmol CO2/g 

amostra. Quantidade esta 2,3 vezes menor do que adsorvida pela TEPA nas mesmas condições 

operacionais. O que nos indica que a TEPA é uma amina melhor do que a EDA para adsorver 

CO2. Além disso, o resultado obtido pela EDA nesse trabalho não foi tão efetivo quanto ao 
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obtido por Zhao et al. (2012), que ao funcionalizar o óxido de grafite com EDA obteve uma 

capacidade de adsorção de 1,057 mmol de CO2/g amostra. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram sintetizados nanotubos de carbono usando o catalisador 

5%Co5%Mo/MgO, posteriormente oxidados pelo método de Hummers modificado e 

funcionalizados utilizando as aminas TEPA e EDA. As técnicas de caracterização realizadas 

neste trabalho permitiram identificar as alterações sofridas pelos NTCs durante a sua 

funcionalização, que passou por diferentes processos: pré-oxidação, oxidação e amino-

funcionalização.Os resultados de difração de raios-X do catalisador usado na síntese dos NTCs 

permitiram identificar a estrutura cristalina do MgO, mas após a pré-oxidação essas linhas de 

difração não foram mais identificadas devido ao tratamento ácido usado. Em meio ácido dá-se 

a completa solubilização do MgO.  

O DRIFTS permitiu a identificação das modificações que ocorreram nas superfícies das 

amostras principalmente no que diz respeito à inserção de grupos funcionais. Foram observados 

os grupos -OH, C=C, C-O e C-C após a pré-oxidação, -COO após a oxidação e C-N e N-H 

apenas se observaram depois da amino funcionalização. 

A fississorção de N2 permitiu a análise da área específica e o volume dos poros dos 

NTCs. Ambos diminuíram após as etapas de aminação que foi um indicativo de que as aminas 

foram impregnadas nas estruturas dos NTCs, e que os poros foram possivelmente bloqueados 

por elas. 

Os testes de adsorção, realizados para analisar a capacidade dos NTCs funcionalizados 

em adsorver CO2, apresentaram algumas inconsistências. Dentre os diversos testes realizados 

com a TEPA-NTCs, somente em um deles se observou elevada capacidade de adsorção, que 

correspondeu a 1,72 mmol CO2/g amostra. Já os NTCs funcionalizados com a EDA adsorveram 

0,745 mmol CO2/g amostra. Com este resultado, pode-se dizer que a TEPA é uma amina mais 

eficaz do que a EDA para a adsorção de CO2. Contudo, na repetição dos testes com a TEPA 

para comprovar a eficiência e/ou reprodução da capacidade de adsorção da amostra, não foi 

possível verificar a adsorção de CO2. Desta forma, percebe-se que são ainda necessários alguns 

ajustes experimentais e repetição de alguns testes para se averiguar com precisão a capacidade 

de adsorção dos NTC funcionalizados neste trabalho.   
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6. SUGESTÕES DE TRABALHO FUTURO 

 

Para completar as análises e estudos apresentados neste trabalho sugere-se a realização das 

seguintes tarefas: 

- Realizar o teste de adsorção da TEPA-NTCs e EDA-NTCs na presença de água; 

- Realizar o XPS com a amostra de EDA-NTCs para verificar a ocorrência da funcionalização.  

-Repetição de testes experimentais para averiguar a reprodutibilidade dos mesmos. 
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8. APÊNDICES 

Apêndice A – Isoterma obtidas no pelo método BET 

Suporte: 

 

Figura 51. Isoterma de adsorção obtida pelo suporte MgO. 

 

Catalisador: 

 

Figura 52. Isoterma de adsorção para o catalisador 5%Co5%Mo/MgO. 
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NTCs sintetizado: 

 

Figura 53. Isoterma de adsorção obtida pelo NTC sintetizado. 

 

TEPA NTCs: 

 

Figura 54. Isoterma de adsorção obtida pelo TEPA-NTCs. 
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EDA-NTCs: 

 

Figura 55. Isoterma de adsorção obtida pelo EDA-NTCs. 
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Apêndice B – Cálculo realizado para adsorção de CO2  

(1) Calculou-se a média das áreas dos picos realizados em by pass 

(2) Foi feita a diferença da média obtida em (1) com cada área dos picos em reator  

(3) O total do consumo foi obtido com a soma dos valores encontrados em (2) 

EDA-NTCs: 

Tabela 9. Area dos picos encontrados em by pass, em reator e a diferença da média entre as áreas, na amostra EDA NTC. 

Area dos picos em by pass Média Area dos picos em reator Diferença da média com a area dos picos em reator 

1,34*10-6 1,34*10-6 1,34*10-7 1,21*10-6 

1,36*10-6   1,38*10-7 1,20*10-6 

1,34*10-6   1,98*10-7 1,14*10-6 

1,37*10-6   2,87*10-7 1,05*10-6 

1,29*10-6   4,57*10-7 8,83*10-7 

1,33*10-6   6,35*10-7 7,05*10-7 

1,35*10-6   6,29*10-7 7,10*10-7 

1,33*10-6   6,02*10-7 7,38*10-7 

1,34*10-6   6,98*10-7 6,42*10-7 

1,44*10-6   7,15*10-7 6,24*10-7 

1,34*10-6   6,23*10-7 7,16*10-7 

1,24*10-6   6,99*10-7 6,41*10-7 

1,32*10-6   6,08*10-7 7,31*10-7 

1,39*10-6   6,21*10-7 7,18*10-7 

1,50*10-6   7,35*10-7 7,18*10-7 

1,37*10-6   6,49*10-7 6,04*10-7 

1,25*10-6   5,42*10-7 6,90*10-7 

1,25*10-6   5,49*10-7 7,98*10-7 

1,33*10-6   5,90*10-7 7,91*10-7 

1,32*10-6   3,86*10-7 7,49*10-7 

     Total de consumo: 1,61*10-5 
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Como a área do pico corresponde a 100 microlitros, temos que: 

Total de consumo em microlitros: [(1,65*10-5)*100]/ 1,34*10-6 = 1, 20*103 microlitros 

Em litros, teremos: 1,20*10-3 em litros 

Como a massa usada de EDA-NTCs foi de 0.050g, teremos um consumo de:  

(1,20*10-3) /0,05 = 2,40*10-2 litros de CO2 por grama de amostra. 

Considerando a pressão de 1 atm, temperatura de 120°C, aplicaremos o PV=nRT 

Com R = 0,082, temos que: n = 0,745 mmol de CO2/ g amostra. 

TEPA-NTCs 

Area do pico em by-pass obtido correspondente a 100 microlitros 

Média dos picos: 2,19*10-6  

Considerando os 111 pulsos, temos que: 111*(2,19*10-6) =2,40 * 10-4 

Temos que:  

2,19*10-6 ------- 100 microlitros de CO2 

 2,40 *10-4 -------    x                                        x = 1,11*10-4 microlitros 

Em litros teremos: 1,11*10-2 litros 

Como foi usado 0,200 g de TEPA-NTCs, temos que o consumo será de: 

(1,11*10-2) / 0,200 = 5,55*10-2 litros de CO2 por grama de amostra. 

Considerando a pressão de 1 atm, temperatura de 120°C, aplicaremos o PV=nRT 

Com R = 0,082, temos que: n = 1,722 mmol de CO2/ g amostra. 
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Apêndice C– Cálculos efetuados na preparação dos catalisadores 

a) Determinação do volume de poros do suporte 

Para determinar o volume de poros do suporte MgO, foi necessário pesar uma determinada 

massa de suporte e adicionar água gota a gota até o sólido saturar. Com a média da massa de 

suporte impregnada e do volume usado, foi possível calcular o volume e a massa específicos. 

Segue os valores obtidos: 

Massa de MgO = 1g                             Volume de água = 2 ml 

                                                              Volume específico = 2 ml/g 

b) Determinação da massa dos precursores dos metais 

Como o objetivo foi calcular 10g de catalisador e como o teor de cobalto e molibdênio 

pretendido no catalisador foi de 5%, significa que 9g correspondem ao suporte e o restante ao 

Co e Mo. Os precursores usados foram o nitrato de cobalto (Co (NO3)2.6H2O, VETEC) e o 

molibdato de amônio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24.4H2O, Sigma Aldrich. Segue os cáculos: 

MM(Co) = 58,93 g/mol  

MM(Mo) = 95,94 g/mol 

Para o Co: 290,93 g   ------- 100% 

                    58,93 g   ------- x                   x=20,25% 

 

20,25% ------- 0,5g (que corresponde aos 5% de 10g de catalisador) 

   100% ------- m1                m1 = 2,469g de Co no precursor           

 

Para o Mo: 1235,86g ------- 100% 

                   (95,94*7) ------- y                  y = 54,34% 

 

54,34% ------- 0,5g (que corresponde aos 5% de 10g de catalisador) 

   100% ------- m2                m2 = 0,920g de Mo no precursor                
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Logo: 10 g de catalisador correspondem a:  2,469g Co 

                                                                      0,920g Mo 

                                                                       9g MgO 

c) Determinação do Volume de água necessário 

Volume de poros:  2𝑚𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑔 𝑀𝑔𝑂  ⁄ (valor obtido na titulação) 

Volume necessário =  
2𝑚𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑔 𝑀𝑔𝑂
 × 𝑚𝑀𝑔𝑂 (𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎)  

                                = 
2𝑚𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑔 𝑀𝑔𝑂
 ×  9𝑔 𝑀𝑔𝑂  

Volume necessário = 18 ml → Desse volume, deve-se descontar o percentual para limpar o 

copo. 

Do volume necessário, deve-se retirar: 

15% para poder limpar o copo que contém a solução 

4H2O, molibdato 

6H2O, nitratoPara o cobalto: 290,93g/mol ------- 100% 

                         (6*18) g/mol ------- x                       x = 37,12% de H2O no nitrato de cobalto 

Massa de Co pesada:  2,4668g ------- 100% 

                                              m1 ------- 37,12%          m1= 0,913g de massa de H2O no nitrato 

densidade (ρ):   ρ =
𝑚

𝑉
    →         V1 = 0,913g/cm3 = 0,913 ml 

Para o molibdênio: 1235,86 g/mol ------- 100% 

                                (4*18) g/mol   ------- y             y = 5,83% de H2O no nitrato de molibdato 

Massa de Mo pesada:  0,92g ------- 100% 

                                       m2   ------- 100%             m2 = 0,0536g de massa de H2O no molibdato 

   V2 = 0,0536g/cm3 = 0,536ml 
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Portanto, o Volume de água necessário será de: 

VH2O = V – 15% - V1 – V2 = 18 – 2,7 – 0,913 – 0.0536                      VH2O = 14,33ml 


