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RESUMO 

 

Devido ao aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 

terrestre, mudanças climáticas se tornaram cada vez mais evidentes por todo o planeta. 

O dióxido de carbono é o gás de maior contribuição para o efeito estufa e a sua origem, 

majoritariamente antropogênica, provém da queima de combustíveis fósseis, dos 

desmatamentos e das queimadas das vegetações. As tecnologias de Captura e 

Armazenamento de Carbono têm despertado o interesse da comunidade científica, no 

sentido de reduzir os impactos causados pela alta concentração desse gás na atmosfera. 

Esse trabalho propõe o óxido de nanotubo amino-funcionalizado como uma possível 

alternativa ao atual e oneroso método industrial de captura de CO2, que se dá por 

absorção química com solução aquosa de alcanolaminas. Ancorando aminas em um 

sólido de alta área, é possível acumular os benefícios da adsorção química, que ocorrerá 

nos sítios ativos nitrogenados, com os da adsorção física, que ocorrerá no próprio 

suporte. Na etapa de dessorção, a regeneração das aminas permite a recuperação do CO2 

adsorvido e a reciclabilidade do material. É necessária uma prévia etapa de oxidação 

dos nanotubos, a fim de introduzir terminais oxigenados reativos, que servirão como 

sítios ativos para viabilizar a amino-funcionalização do suporte, contornando, assim, a 

baixa reatividade natural do material carbonáceo. 

 

Palavras-chave: gases de efeito estufa, dióxido de carbono, nanotubos de carbono, 

amino-funcionalização, adsorção de CO2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Due to the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere of 

Earth, climate change has become increasingly evident throughout the planet. Carbon 

dioxide is the gas with the greatest contribution to greenhouse effect, and its 

predominantly anthropogenic origin comes from the consumption of fossil fuels, 

deforestation and burning of vegetation. Carbon Capture and Storage technologies have 

aroused the interest of the scientific community in order to reduce the impacts caused by 

the high concentration of this gas in atmosphere. This work proposes the amino-

functionalized nanotube oxide as a possible alternative to the current and costly 

industrial method of CO2 capture, which occurs by chemical absorption with aqueous 

solution of alkanolamines. By anchoring amines in a high area solid, it is possible to 

accumulate the benefits of the chemical adsorption, that is going to occur in the 

nitrogenous active sites, with those of the physical adsorption, which is going to occur 

in the support itself. In the desorption stage, the regeneration of the amines allows the 

recovery of the adsorbed CO2 and the recyclability of the material. A previous step of 

oxidation of the nanotubes is required in order to introduce reactive oxygenated 

terminals, which will serve as active sites to enable the amino-functionalization of the 

support, thus bypassing the natural low reactivity of the carbonaceous material. 

 

Keywords: greenhouse gases, carbon dioxide, carbon nanotubes, amino-

functionalization, CO2 adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO 

O dióxido de carbono ganhou destaque como o principal gás contribuinte do 

efeito estufa. Na época pré-industrial, sua concentração atmosférica era de 280 ppm, 

mas em 2015 atingiu o patamar dos 400 ppm (WMO, 2015). A maior parte do gás 

carbônico emitido provém da queima de combustíveis fósseis, uma causa 

antropogênica, por isso é necessário o aprimoramento de tecnologias de captura desse 

gás (IEA, 2016). 

Conforme ilustrado na Figura 1, Humlum et al. (2013) relacionaram, para cada 

mês de 1980 até 2011, a concentração atmosférica de CO2 com a variação das 

temperaturas globais da superfície do mar e do ar. O gráfico mostra que a concentração 

do gás aumentou ao longo desses anos, juntamente com as temperaturas do mar e do ar 

da Terra, o que sugere uma inter-relação entre essas variáveis (IPCC, 2007; LÜTHI et 

al., 2008). 

 
Fonte: Adaptado de Humlum et al. (2013). 

Figura 1: Comparação, desde janeiro de 1980 até dezembro de 2011, da 

concentração atmosférica global de CO2 (verde), com a variação das temperaturas 

globais da superfície do mar (azul) e do ar (vermelho) da Terra. 

Nas análises mais recentes realizadas pela Administração Nacional Oceânica e 

Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA/EUA), a concentração média global de CO2 
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superou a marca dos 400 ppm em agosto de 2016, representando um aumento superior a 

40% em relação aos níveis pré-industriais. Portanto, para provocar uma redução de 

aproximadamente 2 ºC na temperatura do planeta, seriam necessárias diminuições 

significativas nas emissões de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa até o final 

do século (IPCC, 2014). 

Nesse trabalho, serão discutidos os atuais métodos utilizados para captura de 

dióxido de carbono. A principal tecnologia utilizada é a absorção química por 

intermédio de soluções aquosas de alcanolaminas. Contudo esse processo possui 

algumas desvantagens, como a elevada taxa de corrosão dos equipamentos industriais e 

das tubulações, o elevado consumo de energia para promover a regeneração das aminas 

e a alta quantidade de absorvente necessária para realizar a captura do gás 

(ROCHELLE, 2009).  

Para superar os problemas inerentes à absorção, YU et al. (2012) sugerem, como 

alternativa, os processos de adsorção em sólidos de alta área. A captura adsortiva 

apresenta vantagens como o aumento da área de contato entre o gás e o adsorvente, 

menores custos energéticos necessários para promover a dessorção e menores efeitos de 

corrosão. 

O objetivo do presente trabalho é o estudo da utilização de nanotubos de carbono 

amino-funcionalizados para a captura do dióxido de carbono, como substituição às 

soluções aquosas de alcanolaminas utilizadas atualmente para esse fim. Em outras 

palavras, o trabalho propõe mudar o meio no qual se encontram as aminas: de um meio 

líquido, volumoso e corrosivo, para um suporte sólido, sem alterar o já consolidado 

mecanismo reacional, por manter a natureza do adsorvente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O EFEITO ESTUFA E OS GASES CONTRIBUINTES 

Parte da energia refletida pela superfície da Terra, na forma de radiação 

infravermelha, é retida por gases como clorofluorcarbono (CFC), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O), dióxido de carbono (CO2), ozônio (O3) e vapor d’água (H2O). Esses são 

os chamados Gases de Efeito Estufa (GEE) e são responsáveis por irradiar essa energia 

de volta para a superfície do globo. Como consequência disso, a Terra recebe, no total, 

quase o dobro da energia proveniente do Sol, garantindo dessa forma o seu aquecimento 

e a manutenção da temperatura terrestre (SILVA e DE PAULA, 2009). 

 

Fonte: Adaptado de NASA (2014). 

Figura 2: O efeito estufa de forma esquematizada. 

O crescimento populacional aumentou o consumo de energia, a queima de 

combustíveis fósseis, a incidência de queimadas florestais, os desmatamentos e 

intensificou os processos industriais. Por isso as emissões dos GEE têm atingido índices 

elevados na atmosfera. A Figura 3 ilustra a emissão percentual dos principais GEE 

antropogênicos (IPCC, 2014; RICHTER et al., 2016). 
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Fonte: Adaptado de Richter et al. (2016). 

Figura 3: Contribuição relativa dos principais GEE no aquecimento global. 

O dióxido de carbono é o gás de maior contribuição para o efeito estufa e a sua 

origem, majoritariamente antropogênica, provém da queima de combustíveis fósseis, 

dos desmatamentos e das queimadas das vegetações (MELILLO et al., 2014). Estima-se 

que entre 1750 e 2011, cerca de 2040 Gt de CO2 foram lançados na atmosfera por ações 

do homem. Desses, 30% foram absorvidos pelos oceanos, 30% pela vegetação e 40% 

permanecem sem ser absorvidos (IPCC, 2014). 

As emissões de CO2 oriundas da queima de combustíveis fósseis correspondem a 

praticamente 78% do total lançado na atmosfera. Desses, 47% são provenientes de 

processos de geração de energia, 30% de efluentes industriais, 11% do uso de 

transportes e 3% do setor de construção (IPCC, 2014). 

  

2.2. CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL NA EMISSÃO DE GEE 

Segundo dados divulgados pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI, 2012) com 

base no Climate Data Explorer (CAIT), o Brasil, em 2012, era o quarto principal 

responsável pela ejeção de GEE. No entanto, diferentemente de outros países mais 

industrializados e da tendência global, o uso da terra representa a maior fonte das 

emissões brasileiras, como pode ser visto na Figura 4. Somente o desmatamento 

representava cerca 55% das ejeções de GEE em 2009 e a projeção desse número é de 

43% para 2030 (MCKINSEY e COMPANY, 2009).  
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Legenda: Os números representam Gt de CO2. Fonte: Adaptado de McKinsey e Company 

(2009). 

Figura 4: Emissões de GEE no Brasil em 2005, com estimativa para 2030.  

No panorama mundial, as principais fontes de GEE são a geração de energia e os 

transportes, que somados representam cerca de 40% das emissões previstas até 2030. 

No Brasil esses setores equivalem apenas a 13% das ejeções, mas mesmo assim a 

redução das emissões de GEE nesses setores é capaz de causar um impacto significativo 

na concentração atmosférica desses gases (MCKINSEY e COMPANY, 2009).  

 

2.3. GEE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Devido ao aumento da concentração de GEE na atmosfera terrestre, mudanças 

climáticas se tornaram cada vez mais evidentes por todo o planeta. Entre elas, o 

aumento de temperatura é o mais facilmente perceptível no cotidiano do homem. Um 

estudo realizado por Gillet et. al (2012), no qual mediu-se a variação de temperatura 

durante o período de 1851 a 2010, apontou um aumento na temperatura de 

aproximadamente 1 ºC atribuível aos GEE. 
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Cook et al. (2013) realizaram uma revisão bibliográfica acerca das mudanças 

climáticas ocorridas no planeta no período de 1991 a 2011. Em sua pesquisa, 

evidenciou-se que o aquecimento global está diretamente relacionado às significativas 

emissões de GEE provenientes das atividades humanas. 

A liberação contínua de GEE causará mudanças climáticas duradouras no planeta, 

aumentando a possibilidade de consequências severas e irreversíveis para pessoas e 

ecossistemas (IPCC, 2014). Então, o desafio atual é desenvolver pesquisas voltadas para 

uma captura mais eficiente do CO2, de forma a minimizar esses danos ambientais. 

 

2.4. CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE CARBONO (CCS - CARBON 

CAPTURE AND STORAGE) 

As tecnologias de CCS permitem que combustíveis fósseis sejam utilizados com 

baixas emissões de GEE, amenizando as causas do aquecimento global. Isso é possível 

porque o CO2 produzido pode ser coletado, concentrado e transportado para um local de 

armazenamento adequado (IPCC, 2005). 

 Diversos países estão investindo na instalação de unidades de CCS. Os Estados 

Unidos, em 2009, aplicaram cerca de 3,4 bilhões de dólares nessa estratégia, por 

exemplo. No mesmo ano, outros países membros do G8, entendendo o papel crítico 

dessa tecnologia nas mudanças climáticas, também solicitaram a implementação de 

vinte projetos de CCS, a ser feita entre os anos de 2010 e 2020 (CHU, 2009).  

Câmara (2012) reuniu dados de estudos realizados pela Global CCS Institute 

(GCCSI) publicados em 2011 e, visando a complementar o status dos projetos 

existentes, visitou instituições que utilizam tecnologias de CCS em reservatórios 

geológicos. Na Tabela 1 são apresentadas as quantidades de armazenamento dos 

projetos. Pode ser observado o grande investimento dado a essa estratégia nos Estados 

Unidos e o grande potencial existente para captura de CO2 espalhados pelo planeta. 
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Tabela 1: Projetos de CCS em reservatórios geológicos no mundo. 

Projeto País 
Início da 

Injeção 

Média Diária 

de Injeção  

(t de CO2/dia) 

Total Planejado a 

ser Armazenado  

(t de CO2) 

Tipo de 

Reservatório 

Escala Industrial 

Sleipner Noruega 1996 3.000 20.000.000 
Formação 

Salina 

Weyburn Canadá 2000 3.000-5.000 20.000.000 EOR 

In Salah Argélia 2004 3.000-4.000 17.000.000 Campo de Gás 

Comercial 

PCOR Zama Canadá 2006-2009 166 250.000 EOR 

Monell USA 2005 5.500 - EOR 

Salt Creek USA 2004 5.500 27.000.000 EOR 

Concluídos 

Yubari Japão 2002-2006 10 884 ECBM 

Allison Unit USA 1995-2001 - 277.000 ECBM 

CSEMP Canadá 2002-2008 50 10.000 ECBM 

MGSC 

Huff’n Puff 
USA 2007 - 39 EOR 

MGSC 

ECBM 
USA 2007-2008 9 91 ECBM 

Otway 

Project 1 
Austrália 2008-2009 160 65.400 

Campos 

depletados 

Westpearl USA 2002-2003 - 210 
Campos 

depletados 

SACROC USA 2008-2010 821 477.000 EOR 

Mississippi USA 2008 - 2.750 
Aquífero 

Salino 

Central 

Appalachian 
USA 2009 - 907 ECBM 

Western 

Kentucky 
USA 2009 - 323 

Aquífero 

Salino 

Applachian USA 2009-2009 - - 
Aquífero 

Salino 

Frio USA 2004 177 1.600 
Formação 

Salina 

Black 

Warrior 
USA 2009-2009 - 907 ECBM 

Cincinnati 

Arch 
USA 2009 - 1.000 

Aquífero 

Salino 

Nagaoka Japão 2000-2006 20-40 10.400 
Aquífero 

Salino 

Escala Piloto 

Alberta Canadá 2006 68,5 - 
Aquífero 

Salino 

PCOR Fort 

Nelson 
Canadá 2008 2.740 5.000.000 

Aquífero 

Salino 
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Legenda: ECBM – Recuperação Avançada de Metano em Jazidas de Carvão Mineral, 

EGR – Recuperação Avançada de Óleo ou de Gás Natural, EOR – Recuperação Avançada de 

Petróleo. Fonte: Adaptado de CÂMARA, 2012. 

No Brasil, o setor privado petrolífero é o principal responsável por pesquisas e 

desenvolvimento de CCS. Para isso, contam com o incentivo governamental 

estabelecido na Portaria 10/99
1
 da ANP, na qual é elucidado que empresas exploradoras 

de óleo e gás devem destinar 1% de sua receita bruta para pesquisa e desenvolvimento. 

O setor de exploração de carvão mineral também é outro segmento industrial 

responsável por pesquisas na área de CCS (CÂMARA, 2012).  

As tecnologias de captura e separação de CO2 podem ser subdivididas em três 

categorias: pós-combustão, pré-combustão e oxi-combustão. Já quanto à técnica de 

captura de CO2 têm-se: absorção física, absorção química, adsorção física e adsorção 

química. 

 

 

 

                                                             
1 Portaria ANP nº 10, de 13/01/99 (D. O. U. de 14/01/99) que estabelece os procedimentos para a 

apuração, pelos concessionários das atividades de produção de petróleo, de gás natural ou de ambos 
quanto ao quesito de participação especial. 

SWP 

Farnham 

Dome 

USA 2009-2011 2.740 2.900.000 
Aquífero 

Salino 

San Juan USA 2008 - 31.700 ECBM 

AEP 

Mountaineer 
USA 2009-2011 120 - 

Aquífero 

Salino 

WESTC 

Arizona 
USA 2009 50-200 1.800 

Aquífero 

Salino 

Basalt USA 2009 - 3.000 Basalto 

Ketzin Alemanha 2008 - 60.000 
Aquífero 

Salino 

SWP 

Paradox 
EOR 

USA 2009 372,6 272.000 EOR 

K12B Holanda 2004 100-1.000 8.000.000 EGR 

Pembina Canadá 2005 50 50.000 EOR 

PCOR 

Lignite 
USA 2009 - 360 ECBM 



27 
 

2.4.1. TECNOLOGIAS DE CAPTURA E SEPARAÇÃO DE CO2 

Quando se trata de tecnologias de captura e separação de CO2, a concentração de 

CO2 na corrente de gás, a pressão da corrente de gás e o tipo de combustível (sólido ou 

gás) são fatores fundamentais na escolha do sistema a ser utilizado (IPCC, 2005). 

O processo de captura pós-combustão consiste na separação do CO2 de outros 

gases produzidos pela combustão de biomassa e de combustíveis fósseis. Isso deve ser 

feito porque a captura do gás total de combustão não é viável, devido aos elevados 

custos de compressão e de armazenamento. A captura de pós-combustão apresenta-se 

como um grande desafio de projeto uma vez que o CO2 encontra-se em baixa 

concentração nos gases de combustão, de cerca de 4 a 14% em volume, sendo 

necessário o uso de equipamentos grandes e resistentes, capazes de comportar grandes 

volumes e temperaturas relativamente elevadas. Além disso, a baixa concentração do 

CO2 dificulta a sua solubilização, portanto é necessário o uso de solventes químicos 

fortes, capazes de compensar isso, garantindo uma boa solubilidade. A regeneração 

desses solventes requer um consumo elevado de energia para garantir a liberação de 

todo CO2 (IPCC, 2005; OLAJIRE, 2010). 

Na captura pré-combustão, o combustível reage com oxigênio ou com ar. No caso 

da Reforma, reage também com vapor d´água para formação do gás de síntese, 

constituído por monóxido de carbono (CO) e por hidrogênio (H2). A mistura CO e H2 

passa então por um reator catalítico chamado de conversor de Deslocamento. Nele, o 

CO reage com o vapor para gerar CO2 e mais H2. O CO2 é separado e o H2 é utilizado 

como combustível em caldeiras, fornos, turbinas a gás e motores, por exemplo (IPCC, 

2005; OLAJIRE, 2010). Na pré-combustão, mesmo havendo etapas iniciais de 

conversão de combustível mais elaboradas e dispendiosas do que em sistemas pós-

combustão, as altas pressões e as concentrações elevadas do CO2 produzido (entre 15 e 

60% em volume de base seca) favorecem de forma significativa o processo de 

separação desse gás (IPCC, 2005). 

 A captura por oxi-combustão é próxima daquela observada no processo de pós-

combustão. Nesse caso, porém, o combustível é queimado com oxigênio praticamente 

puro, de 95 a 99% em volume, o que gera um gás de combustão rico em CO2. Outro 

produto gerado é o vapor d´água, que é removido por arrefecimento para posterior 
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compressão da corrente gasosa. Com a queima do combustível em presença de oxigênio 

puro, temperaturas elevadas são alcançadas e para que a chama atinja a temperatura 

adequada, é necessária a recirculação do gás de combustão gerado (IPCC, 2005). A 

vantagem desse processo é que o gás de combustão apresenta uma concentração de CO2 

com cerca de 80% em volume, requerendo apenas uma purificação simples para 

remoção de poluentes do ar e de gases não condensantes, como o nitrogênio, antes de 

ser armazenado (OLAJIRE, 2010). A desvantagem da oxi-combustão é a elevada 

quantidade de oxigênio puro demandada, encarecendo o processo e aumentando o seu 

consumo de energia (IPCC, 2005). 

A Figura 5 apresenta um esquema acerca desses processos. 

Fonte: Adaptado de IPCC (2005). 

Figura 5: Tecnologias de captura de CO2. 

 

2.4.2. TÉCNICAS DE CAPTURA DE CO2 

Entre as técnicas propostas para a captura de CO2, a absorção química, a adsorção 

física e a adsorção química são consideradas como as mais adequadas para sistemas de 

pós-combustão (YU et al., 2012). A Figura 6 traz alguns exemplos dessas principais 

técnicas. 
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Fonte: Adaptado de Yu et al. (2012). 

Figura 6: Exemplos de técnicas de captura de CO2 por absorção e por adsorção 

para processos pós-combustão. 

 

2.4.2.1. Absorção física 

Trata-se de um fenômeno físico que se baseia na Lei de Henry e utiliza solventes 

orgânicos para a remoção de CO2. Para promover a absorção, deve-se favorecer a 

solubilidade do gás no solvente, o que requer uma elevada pressão parcial de CO2 e uma 

baixa temperatura. A redução da pressão parcial e a elevação da temperatura, em 

contrapartida, induzem a desabsorção e a regeneração do solvente, por diminuírem a 

solubilidade do gás (OLAJIRE, 2010; YU et al., 2012).  

A absorção física é comumente utilizada para a captura de gases ácidos, como o 

sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono, por meio da utilização de solventes como 

o glicol e o metanol. Para a remoção de CO2 também são usados o carbonato de 

propilenoglicol e a N-metil-2-pirrolidona (GATTI, 2014). 
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2.4.2.2. Absorção química  

 Essa técnica baseia-se em reações de neutralização ácido-base, nas quais o 

absorvato liga-se fracamente ao absorvente, o que torna possível a desabsorção 

mediante o aumento da temperatura. No caso da absorção química de CO2, os gases de 

pós-combustão, que contêm baixas pressões parciais desse gás, entram em um 

absorvedor em contra-corrente com um absorvente alcalino, como soluções aquosas de 

aminas. Em seguida, o absorvente rico em CO2 segue para um reator para proceder à 

desabsorção. O absorvente regenerado retorna para o absorvedor, enquanto o dióxido de 

carbono, que apresenta alto grau de pureza, é comprimido e armazenado (OLAJIRE, 

2010; YU et al., 2012). 

A escolha do absorvente adequado é um fator importante, visto que influencia 

diretamente na qualidade do processo de absorção química. Os principais critérios a 

serem analisados são a eficiência da captura, a taxa de absorção, a energia requerida 

para promover a desabsorção e o volume do absorvedor (YU et al., 2012). 

A absorção química é uma das técnicas mais utilizadas para a captura de CO2 e é 

recomendada para os casos em que a sua pressão parcial na corrente gasosa seja baixa 

ou moderada. Embora não seja a técnica mais adequada para o caso das usinas de 

energia, ela apresenta-se como uma boa opção para a captura pós-combustão.  

Segundo Rochelle (2009), de 2001 a 2006 a remoção de dióxido de carbono por 

absorção química utilizando solução aquosa de aminas gerou um custo entre 52 e 77 

dólares por tonelada de CO2 absorvido. Cerca de 60% do consumo de energia desse 

processo é proveniente da regeneração do solvente, devido ao alto calor específico e ao 

grande volume da solução a ser aquecida (YU et al., 2012). 

Para superar as desvantagens dessa técnica, os absorventes não devem ficar 

restritos às aminas aquosas, que são as mais comumente utilizadas. Uma opção é 

explorar o emprego de líquidos iônicos, como soluções de hidróxido de sódio, e a 

mistura desses solventes. Outra proposta é o uso de um leito de enchimento rotatório, 

denominado Higee, no qual a força centrífuga facilita a transferência de massa entre o 

líquido e o gás (RAMSHAW e MALLINSON, 1981). 
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No capítulo 3, o processo de absorção química será retomado e explorado em 

maiores detalhes. Serão explicadas as reações de captura de gás carbônico com o uso de 

alcanolaminas aquosas, seguidas de uma discussão acerca das desvantagens dessa 

técnica utilizada atualmente. Essas serão contrapostas às vantagens esperadas de uma 

captura com os nanotubos de carbono amino-funcionalizados, propostos pelo trabalho.  

 

2.4.2.3. Adsorção física  

 Para contornar os problemas inerentes à absorção, YU et al. (2012) sugerem, 

como alternativa, os processos de adsorção em sólidos de alta área. A captura adsortiva 

apresenta vantagens como o aumento da área de contato entre o gás e o adsorvente, 

menores custos energéticos necessários para promover a dessorção e menores efeitos de 

corrosão. Contudo esse processo ainda é limitado pela influência do vapor d’água e de 

outros gases de combustão, que podem vir a ser co-adsorvidos, o que comprometeria a 

eficiência dessa técnica. 

 A adsorção física se dá por intermédio de interações eletrostáticas existentes 

entre o adsorvato e o adsorvente. Essas interações são particularmente mais fortes em 

sólidos iônicos, como as zeólitas (RUTHVEN, 1984). Ademais, durante esse tipo de 

adsorção, pode ocorrer a formação de camadas sobrepostas de moléculas de adsorvato. 

Nesse caso, a força eletrostática da adsorção diminui com o aumento do número de 

camadas. A Tabela 2 apresenta as principais características dessa técnica de captura de 

dióxido de carbono.  

Tabela 2: Principais características da adsorção física. 

Adsorção física 

Baixa entalpia de adsorção (da ordem do 

calor latente de condensação). 

Somente é significativa a temperaturas 

relativamente baixas. 

Monocamada ou multicamada. 
Não ocorre em sítios ativos, por isso é 

rápida e reversível. 

Não há dissociação das espécies 

adsorvidas. 

Não há compartilhamento de elétrons 

entre o adsorvente e o adsorvato, embora 

possa ocorrer a polarização do último. 

Fonte: Adaptado de RUTHVEN, 1984. 
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2.4.2.4. Adsorção química  

Nessa técnica, ocorre a formação de ligações químicas covalentes entre o 

adsorvato e o adsorvente, por isso a entalpia da adsorção é da ordem de grandeza da 

entalpia da reação. Esse fenômeno acontece de forma localizada, apenas nos sítios 

ativos do adsorvente, e se limita à formação de apenas uma camada de gás carbônico 

adsorvido (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987).  

A adsorção química tem como etapa inicial a adsorção física, maneira pela qual as 

moléculas do gás se aproximam da superfície do adsorvente (RUTHVEN, 1984). A 

Tabela 3 resume as principais características dessa técnica de captura de dióxido de 

carbono 

Tabela 3: Principais características da adsorção química. 

Adsorção química 

Alta entalpia de adsorção (da ordem da 

entalpia da reação). 

É significativa em diferentes faixas de 

temperatura. 

Apenas monocamada. 
Ocorre em sítios ativos, por isso pode ser 

lenta e irreversível. 

Pode haver a dissociação das espécies 

adsorvidas. 

Há compartilhamento de elétrons entre o 

adsorvente e o adsorvato, por intermédio 

de ligações covalentes. 

Fonte: Adaptado de RUTHVEN, 1984. 

No caso dos adsorventes à base de aminas, como aquele proposto por esse 

trabalho, os sítios ativos nos quais ocorre a adsorção são terminais nitrogenados. Por 

possuírem um par de elétrons disponível no átomo de nitrogênio, esses terminais 

apresentam propriedades básicas. Ao entrarem em contato com uma corrente gasosa 

contendo espécies ácidas, como o dióxido de carbono, as mesmas são capturadas por 

meio de uma reação ácido-base com os terminais. 

 A amino-funcionalização pode se dar por ancoramento, ou por impregnação, o 

que influenciará na maneira como as aminas interagem com o suporte. No ancoramento, 

as aminas estão fortemente interagidas com o suporte, por intermédio de ligações 

covalentes. Porém, na impregnação, elas estão apenas fisissorvidas no sólido. Esse 

assunto será retomado adiante, no item 7.4. 
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A revisão bibliográfica feita até o momento proporciona o embasamento 

necessário para analisar com maior clareza a proposta desse trabalho. Conforme será 

discutido no capítulo 3, a adsorção química, que ocorre em meio sólido, é mais 

vantajosa do que a absorção química, que se dá em meio líquido. 
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3. PROPOSTA: NANOTUBOS DE CARBONO AMINO-FUNCIONALIZADOS 

PARA ADSORÇÃO QUÍMICA E FÍSICA DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Nos dias atuais, a principal técnica utilizada industrialmente para captura de gás 

carbônico é a absorção química por intermédio de soluções aquosas de alcanolaminas 

(amino-álcoois). Nessa onerosa técnica, aminas aquosas primárias ou secundárias, como 

a monoetanolamina e a dietanolamina respectivamente, reagem com o dióxido de 

carbono gerando carbamato, que é posteriormente convertido em bicarbonato. O 

processo ocorre conforme as Reações 1 e 2 (YU et al., 2012). 

                     (          )     (        ) 

                          (         )        
    (        ) 

Na primeira etapa da reação, ilustrativo para o caso de uma amina secundária, um 

mol de amina reage com um mol de dióxido de carbono, resultando em um mol de 

zwitterion, um íon que apresenta cargas positiva e negativa em diferentes átomos. Na 

segunda etapa, um mol do zwitterion, que atua como um ácido de Brønsted-Lowry, 

protona um mol de amina, base de Brønsted-Lowry, para converter-se em carbamato, 

compostos orgânicos que apresentam o grupamento -NH(CO)O-. A reação global pode 

ser expressa segundo a Reação 3, na qual cada dois mols de amina capturam um mol de 

dióxido de carbono. 

                           
      (        ) 

A água, presente no meio, encarrega-se de converter o carbamato a bicarbonato, 

ao passo que regenera uma amina, deixando-a disponível para a captura de gás 

carbônico, de acordo com a Reação 4. Por conseguinte, a água aumenta a eficiência do 

processo de captura, fazendo com que cada mol de amina absorva um mol de dióxido de 

carbono. 

                       
  (           )     (        ) 

Essas reações são reversíveis, o que torna possível a recuperação das aminas 

absorventes e a obtenção de dióxido de carbono com alto grau de pureza. A desabsorção 

se dá pelo aquecimento da solução aquosa de alcanolamina. Entretanto, segundo Sayari 
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e Belmabkhout (2010) e Yu et al. (2012), as desvantagens desse atual método de 

captura de gás carbônico são: 

 Grandes volumes de líquido absorvente requeridos, demandando 

equipamentos também volumosos; 

 Expressivo gasto energético para recuperação das aminas a altas 

temperaturas, devido ao elevado calor específico e ao grande volume das 

soluções aquosas, o que encarece o processo; 

 Volatilidade significativa da solução aquosa; 

 Alta taxa de corrosão dos equipamentos industriais; 

 Baixa estocagem de CO2 por quantidade de absorvente e 

 Alto custo associado. 

Mesmo com todas essas desvantagens, essa tecnologia é a mais utilizada em 

refinarias de petróleo e usinas termelétricas e é comercializada há décadas, por ser a 

mais consolidada e entendida por seus mecanismos. 

Ancorando aminas corretamente selecionadas em um sólido de alta área, é 

possível acumular os benefícios da adsorção química, que ocorrerá nos sítios ativos 

nitrogenados, com os da adsorção física, que ocorrerá no suporte de alta área. De acordo 

com Yu et al. (2012), as vantagens de a captura do gás carbônico proceder-se em meio 

sólido são: 

 Facilidade na transferência de massa, já que a difusão do gás pelos poros 

do sólido é da ordem de 10³ vezes maior do que a sua difusão pela 

interface gás/líquido das soluções aquosas de alcanolaminas; 

 Aumento da área de contato entre o gás e os adsorventes (sítios 

nitrogenados e suporte); 

 A etapa de dessorção exigirá custos energéticos consideravelmente 

menores, principalmente se o material sólido apresentar boa condutividade 

térmica; 

 Menor perda de adsorvente e 

 Os efeitos prejudiciais da corrosão serão substancialmente reduzidos nos 

equipamentos industriais, diminuindo o custo de manutenção dos mesmos. 
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4. O GRAFENO, A UNIDADE ELEMENTAR DO GRAFITE, E AS DEMAIS 

FORMAS ALOTRÓPICAS DO CARBONO 

Dá-se o nome de grafeno à monocamada bidimensional formada por átomos de 

carbono com hibridização sp
2
, dispostos ao longo de um plano na forma de anéis 

aromáticos conjugados de seis membros. O empilhamento de diversas camadas de 

grafeno, que se mantêm unidas por intermédio de forças de atração de van der Waals, 

chama-se grafite e é a fonte natural do grafeno. Outras formas alotrópicas carbonáceas 

que têm atraído a atenção da comunidade científica são os nanodiamantes, as 

nanofibras, os nanocones, os fulerenos e os nanotubos (ZHANG et al., 2013), ilustrados 

na Figura 7. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2013). 

Figura 7: Principais nanoestruturas carbonáceas. 

Os alótropos apresentam um significativo caráter apolar, o que os torna altamente 

hidrofóbicos. Possuem boa condutividade elétrica, justificada pela extensa conjugação 

dos elétrons π ao longo da estrutura desses materiais. Entre outras vantagens, pode-se 

destacar que são provenientes de uma matéria-prima abundante e barata, têm alta área e 

possuem boas propriedades térmicas e mecânicas (PARK e RUOFF, 2009). Nesse 

trabalho, apenas serão abordados o grafeno e os nanotubos de carbono. 

A força de atração de van der Waals, observada entre planos adjacentes de 

grafeno e entre nanotubos concêntricos, possui elevada magnitude, devido à grande área 

e à pequena distância entre os mesmos (CAI et al., 2012). Isso confere uma baixa 

reatividade a essas nanoestruturas, tornando-as resistentes a funcionalizações. No 

entanto, uma das estratégias encontradas na literatura, para contornar essa baixa 

reatividade e proceder à funcionalização, consiste em realizar uma prévia oxidação do 

material carbonáceo (PARK et al., 2009).  
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Com o auxílio de fortes agentes oxidantes e de severas condições de pH, é 

possível ancorar terminais oxigenados reativos e polares na superfície das 

nanoestruturas. Esses terminais, além de aumentarem a reatividade do material, 

conferirão um caráter mais hidrofílico ao mesmo, devido ao seu momento dipolar não 

nulo, viabilizando uma posterior funcionalização. 

Os métodos de oxidação abordados a seguir foram originalmente desenvolvidos 

para o grafite, e não para os nanotubos propriamente ditos. Entretanto, dada a 

similaridade entre esses materiais, é possível a adequação desses métodos aos 

nanotubos, conforme relatado na literatura (WANG et al., 2012).  

Nos próximos tópicos, serão discutidos os principais métodos de oxidação do 

grafite existentes na literatura, bem como a química e as propriedades do óxido obtido. 
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5. MÉTODOS DE OXIDAÇÃO DO GRAFITE 

O químico britânico B. Brodie, em 1859, foi o primeiro a propor um método bem 

sucedido de oxidação do grafite. Seu método consistia em adicionar, de uma só vez, o 

agente oxidante clorato de potássio à mistura composta por grafite e ácido nítrico 

fumegante (BRODIE, 1859). Apesar da inovação que Brodie apresentava à comunidade 

científica, o grau máximo de oxidação
2
 só era atingido após submeter a mesma amostra 

de grafite ao meio oxidante por quatro vezes seguidas, o que tornava o seu método 

pouco prático e demandava muito tempo. Outra desvantagem era a evolução de gases 

nocivos. O agente clorato de potássio liberava dióxido de cloro, que em altas 

concentrações é explosivo (CHUA et al., 2012), enquanto que o ácido nítrico gerava 

NOx, citado por Brodie em suas observações como “gases amarelos”. 

Em 1898, L. Staudenmaier propôs algumas mudanças no método de Brodie: 

adicionar o clorato de potássio em pequenas e repetidas porções, vagarosamente ao 

longo da reação, à mistura composta por grafite, ácido nítrico fumegante e ácido 

sulfúrico concentrado, para aumentar a acidez do meio reacional (apud DREYER et al., 

2010). O método de Staudenmaier simplificava o de Brodie por alcançar um grau de 

oxidação próximo, com apenas uma reação, contudo mantinha a desvantagem da 

liberação dos gases nocivos. 

Em 1958, W. Hummers e R. Offeman propuseram uma rota reacional livre de 

clorato de potássio, que consistia em reagir o grafite com os agentes oxidantes 

permanganato de potássio e nitrato de sódio, em ácido sulfúrico concentrado 

(HUMMERS e OFFEMAN, 1958). Além de atingir um grau de oxidação maior do que 

                                                             
2
 Segundo Hummers e Offeman (1958), a eficiência de um método de oxidação, 

ou o grau de oxidação alcançado, pode ser medido pela razão atômica C/O do óxido 

obtido, de forma que quanto menor o valor da razão, maior o grau de oxidação. 

Amostras bem reagidas possuem a razão na faixa de 2,1 a 2,9.  

Para a determinação da razão atômica, uma amostra do óxido recém-sintetizado 

deve ser submetida à Análise Elementar, a fim de quantificar as porcentagens de átomos 

de carbono, hidrogênio e oxigênio presentes. Assumindo-se uma base de cálculo de 100 

g de amostra, por exemplo, calcula-se a massa presente de cada um desses elementos a 

partir de suas porcentagens. Dividindo o resultado obtido para cada elemento pelas suas 

respectivas massas moleculares, acha-se o número de átomos presentes de cada 

elemento. A fórmula molecular do óxido pode ser simplificada dividindo todas as 

quantidades dos átomos presentes pela menor delas. A razão atômica C/O pode ser 

calculada dividindo o número de átomos achado para C pelo número achado para O. 
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o dos métodos anteriores, o método de Hummers ganhou destaque pela sua fácil 

execução e pela sua relativa maior segurança, por isso ele será discutido com maiores 

detalhes no próximo tópico.  

Até os dias atuais, esses três métodos permanecem como os mais importantes para 

a oxidação do grafite (DREYER et al., 2010). Outros foram propostos, mas a maioria é 

baseada neles, apresentando apenas pequenas modificações, geralmente quanto ao 

tempo de reação ou às quantidades utilizadas de agente oxidante ou de ácido 

componente do meio reacional. A Tabela 4 sumariza os principais métodos de oxidação 

do grafite presentes na literatura. 

Tabela 4: Resumo dos principais métodos de oxidação do grafite seguidos 

atualmente. 

Método Agente oxidante Meio reacional Razão atômica C/O 

Brodie 
KClO3  

(adicionado de uma vez) 
HNO3 2,90 

Staudenmaier 
KClO3  

(adicionado aos poucos) 
HNO3 + H2SO4 2,89 

Hummers KMnO4 + NaNO3 H2SO4 2,25 

 

5.1. O MÉTODO DE HUMMERS 

A rota reacional proposta por Hummers e Offeman (1958) consiste em adicionar 

permanganato de potássio à mistura composta por grafite, nitrato de sódio e ácido 

sulfúrico. O nitrato de sódio, em presença do ácido sulfúrico, origina ácido nítrico, 

reagente também presente nos métodos de Brodie e de Staudenmaier, conforme a 

Reação 5. 

                                (        ) 

O ácido nítrico reage fortemente com as ligações duplas aromáticas de materiais 

carbonáceos (WANG et al., 2012). Como consequência da quebra da aromaticidade 

pelo ataque desse agente oxidante, ligações duplas alifáticas passam a povoar a 
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nanoestrutura de maneira significativa. O permanganato de potássio, adicionado em 

seguida à mistura, reage com o ácido sulfúrico do meio reacional culminando na 

formação do heptóxido de dimanganês, de acordo com as Reações 6 e 7 (DREYER et 

al., 2010). 

                     
     

        
      (        ) 

    
      

            (        ) 

Embora o permanganato seja um agente oxidante, a espécie ativa, na realidade, é 

o heptóxido de dimanganês, que é muito mais reativo e ataca seletivamente as ligações 

duplas alifáticas. Dessa forma, combinando os agentes HNO3 e Mn2O7, o método de 

Hummers propicia um ataque a ambos os tipos de ligação dupla aromática e alifática, 

justificando o alto grau de oxidação alcançado. 

O heptóxido de dimanganês é explosivo quando aquecido a uma temperatura 

superior a 55 °C ou quando é posto em contato com compostos orgânicos (SIMON et 

al., 1987). Portanto, é necessário manter um bom controle da temperatura, utilizando 

banho de gelo e adicionando o permanganato vagarosamente ao meio, em pequenas 

porções e sob vigorosa agitação, visto que a sua reação com o ácido sulfúrico apresenta 

considerável exotermicidade. 

Após determinado tempo, a oxidação é interrompida pela adição de água destilada 

e a mistura é filtrada. Em seguida, o óxido de grafite, retido no papel de filtro, é 

submetido a uma importante etapa de lavagem com solução aquosa de ácido clorídrico a 

10% v/v e peróxido de hidrogênio a 30% v/v. 

O ácido clorídrico é responsável por eliminar significativamente as impurezas 

presentes no óxido, como estruturas desordenadas de carbono (nano-fragmentos de 

grafite oxidado ou não) e nano-partículas metálicas (DATSYUK et al., 2008). Essa 

última impureza é comumente encontrada em nanotubos de carbono sintetizados por 

deposição química de vapor.  

O peróxido de hidrogênio pode possuir caráter oxidante ou redutor, dependendo 

da espécie com a qual está reagindo. Nesse caso, o peróxido reagirá com o 

permanganato e com o heptóxido de dimanganês não consumidos durante a oxidação do 

grafite, que são fortes agentes oxidantes. Portanto, o peróxido atuará como um agente 
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redutor, cuja função será reduzir todo o manganês não reagido para a forma Mn
2+

, que é 

incolor e solúvel em meio aquoso ácido, podendo ser facilmente removido do óxido de 

grafite durante a filtração, após a lavagem (HUMMERS e OFFEMAN, 1958). 

A água, na qual estão dissolvidos o ácido clorídrico e o peróxido de hidrogênio, 

promove a remoção de grupamentos contaminantes à base de enxofre. Esses 

grupamentos são inseridos na superfície do óxido como consequência de uma reação 

paralela do ácido sulfúrico do meio reacional com alguns terminais oxigenados já 

formados (DIMIEV et al., 2012). Esse assunto será retomado e explorado em detalhes 

mais adiante, no item 6.3. 

Após o importante procedimento da lavagem, realiza-se mais uma filtração, 

totalizando duas até o momento. A torta constitui-se do óxido de grafite recém-

sintetizado, deve ser seca a vácuo e estocada em um dessecador. Os dois filtrados 

obtidos devem ser corretamente tratados antes de serem descartados, a fim de amenizar 

o impacto ambiental causado. Para tal, ao filtrado da primeira filtração, faz-se 

necessário também adicionar o peróxido, para que todo o manganês não reagido seja 

convertido à forma solúvel Mn
2+

. A partir de então, ambos os filtrados passam a possuir 

as mesmas características nocivas ao meio ambiente e podem, portanto, receber o 

mesmo tratamento. 

As características do rejeito a ser tratado são a concentração considerável do íon 

Mn
2+

 e o baixo pH, igual a zero, devido à presença dos ácidos nítrico, clorídrico e, 

principalmente, sulfúrico. Inicialmente, deve-se alcalinizar o meio, até atingir pH igual 

a quatorze, pela adição de hidróxido de sódio, para provocar a precipitação de todo o 

manganês, conforme as Reações 8 e 9. É recomendável deixar o sistema em repouso por 

uma noite, para garantir a total precipitação. 

  (  )
          (  ) ( )     (        ) 

  (  ) ( )                     ( )     (        ) 

Fonte: Filha et al. (2011). 

O dióxido de manganês apresenta-se como um sólido marrom escuro, de fina 

granulação. A seguir, o rejeito deve ser filtrado. O fino diâmetro do dióxido de 

manganês rapidamente entope os poros do papel de filtro, tornando a filtração um pouco 
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mais lenta. Ao fim, a torta seca deve ser acondicionada junto ao rejeito metálico sólido 

do laboratório, para ser devidamente encaminhada depois. O filtrado deve ser 

neutralizado com algumas gotas de ácido sulfúrico ou clorídrico, até a faixa de pH de 6 

a 8, podendo então ser descartado na pia. 

 

5.2. O MÉTODO DE HUMMERS MODIFICADO 

O método de Hummers apresentou à comunidade científica duas grandes 

vantagens em relação aos dois precedentes. Primeiro, foi mais bem sucedido no que diz 

respeito ao grau de oxidação atingido, conseguindo introduzir um maior número de 

terminais oxigenados (obtém um óxido de grafite com menor razão atômica C/O). 

Segundo, abriu mão do agente oxidante clorato de potássio, que gerava o explosivo gás 

dióxido de cloro, substituindo-o pelo permanganato de potássio.  

Entretanto, como Hummers utilizava nitrato de sódio, que se converte em ácido 

nítrico na presença do ácido sulfúrico, o seu método mantinha a desvantagem dos seus 

precedentes da liberação de NOx. Almejando solucionar esse problema, começaram a 

surgir outros métodos de oxidação do grafite, baseados no de Hummers. Por serem 

inspirados na rota original e apresentarem somente alterações pontuais, ficaram 

conhecidos na literatura como “métodos de Hummers modificados”. 

A engenheira química Nina Kovtyukhova et al. (1999) propuseram abrir mão do 

nitrato de sódio, substituindo-o por uma etapa de pré-oxidação. Sua modificação 

consiste em, inicialmente, pré-oxidar o grafite adicionando-o à mistura composta por 

persulfato de potássio, pentóxido de fósforo e ácido sulfúrico. Após deixar reagir por 

certo tempo, interrompe-se a reação pela adição de água, filtra-se, lava-se a torta com 

água e filtra-se novamente, deixando a torta secar em ar por uma noite. Então, submete-

se o grafite pré-oxidado ao método de Hummers, sem o nitrato de sódio. 

No relato do seu experimento, Kovtyukhova et al. (1999) reportaram a obtenção 

de um óxido de grafite com uma razão atômica C/O igual a 1,3. Esse valor diverge do 

que é comumente encontrado na literatura e situa-se além da faixa de valores para 

amostras bem oxidadas sugerida por Hummers e Offeman (1958), de 2,1 a 2,9, o que 

indicaria um grau de oxidação muito além das expectativas. Contudo, Kovtyukhova et 
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al. (1999) reconheceram o fato de que a razão C/O encontrada por eles estava abaixo do 

que o esperado e o justificaram pela presença de água intercalada entre os planos 

adjacentes do óxido de grafite obtido, o que teria distorcido a medição da razão atômica 

pela contabilização extra dos átomos de oxigênio pertencentes à água. Adiante, no item 

6.4, será explicado em detalhes como se dá a intercalação de moléculas de água entre os 

planos do óxido e quais as consequências desse fenômeno. 

Liu et al. (2014) reproduziram esse método de Hummers modificado e obtiveram 

um óxido de grafite com razão atômica C/O igual a 2,35. Esse valor, condizente com os 

dados reportados em geral na literatura e com a faixa de valores sugerida por Hummers 

e Offeman (1958), fica muito próximo do que foi relatado no método original de 

Hummers, 2,25, sugerindo que o método de Kovtyukhova et al. (1999) atingiu, com 

sucesso, uma eficiência próxima na oxidação. 

Por abrir mão do nitrato de sódio, evitando a liberação de gás NOx, e por alcançar 

um grau de oxidação próximo ao do método original de Hummers, o método de 

Kovtyukhova et al. (1999) mostrou-se bem sucedido no que se propôs. No entanto, 

apesar de ser um método de oxidação famoso, simples e muito reproduzido pela 

comunidade científica, ainda não estão bem explicados os mecanismos de ação do 

persulfato de potássio e do pentóxido de fósforo. 
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6. A QUÍMICA DO ÓXIDO DE GRAFITE 

 

6.1. REGIÕES PERIFÉRICAS DO GRAFITE: SEED POINTS DA OXIDAÇÃO 

O grafite apresenta defeitos de densidade, de ocorrência natural, situados ao longo 

de cada um dos planos de grafeno que o compõem. São buracos dispersos pela rede 

carbonácea, causados pela ausência de um ou mais átomos de carbonos sp
2
 ou pela 

presença de átomos de carbono sp
3
 (RODRÍGUEZ-PÉREZ et al., 2013).  

A oxidação do grafite consiste em um processo de reibridização dos carbonos, de 

sp
2
 para sp

3
, consequentemente acompanhado por um aumento no volume ocupado pelo 

arranjo, que passa de trigonal planar para tetraédrico tridimensional. A tensão 

provocada por esse aumento de volume é significativamente menor quando a 

reibridização ocorre em um átomo de carbono localizado na região periférica do plano 

basal (periferia externa) ou na região circundante de um defeito de densidade (periferia 

interna). 

A explicação para isso é que as regiões periféricas externas e internas fornecem o 

espaço necessário para que o aumento no volume do arranjo ocorra. Por conseguinte, as 

regiões periféricas facilitam a oxidação nos seus arredores e constituem zonas reativas, 

que atuam como seed points para a oxidação do grafite (RODRÍGUEZ-PÉREZ et al., 

2013). Liu et al. (2014), em consonância com essa teoria, propuseram um mecanismo 

para esse processo, no qual os terminais oxigenados surgem inicialmente nessas regiões, 

e mais tardiamente nas regiões mais internas do plano basal. 

 

6.2. O MODELO ESTRUTURAL DE LERF-KLINOWSKI 

Desde a década de 1930, a comunidade científica permanece debatendo acerca da 

estrutura química do óxido de grafite e muitos modelos foram propostos com a intenção 

de descrevê-la. Apesar de o modelo estrutural de Lerf-Klinowski ser bem citado na 

literatura e comumente adotado pela maioria dos pesquisadores que trabalham nessa 

área, esse modelo está longe de ser uma unanimidade e a química do óxido de grafite 
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ainda permanece como um assunto nebuloso e desafiador para a pesquisa (DREYER et 

al., 2014). 

De acordo com o modelo de Lerf-Klinowski, a estrutura do óxido de grafeno 

(cada plano que compõe o óxido de grafite) constitui-se de dois tipos distintos de 

regiões, aleatoriamente distribuídos. O primeiro tipo são as regiões aromáticas não 

oxidadas, formadas por grafeno puro, ricas em átomos de carbono com hibridização sp
2
.  

O segundo tipo são as regiões alifáticas oxidadas, povoadas por terminais oxigenados 

ancorados em carbonos com hibridização sp
3
. O tamanho relativo dos dois tipos de 

regiões depende do grau de oxidação atingido (LERF et al., 1998). 

Dentre os terminais oxigenados inseridos durante a oxidação do grafite, pode-se 

citar majoritariamente epóxidos (1,2-éter) e hidroxilas, situados no plano basal do óxido 

de grafeno, e carboxilas, em pequena proporção, localizadas nas periferias internas e 

externas. A Figura 8 ilustra a estrutura do óxido de grafeno segundo o modelo de Lerf-

Klinowski. 

 

 

Fonte: Adaptado de Park et al. (2009). 

Figura 8: O modelo estrutural de Lerf-Klinowski. 

É importante destacar que o óxido de grafeno não possui uma composição 

química única, o que justifica a dificuldade da comunidade científica em chegar a um 

consenso acerca da sua estrutura, que depende do grafite utilizado como material de 

partida e do método de oxidação seguido. O óxido de grafeno, pois, não deve ser 

pensado como um material definido, e sim como uma família de materiais (EIGLER e 

HIRSCH, 2014; DREYER et al.,2014). 

 

6.3. GRUPAMENTOS CONTAMINANTES À BASE DE ENXOFRE 

Em seus experimentos, Dimiev et al. (2012) relataram a obtenção de óxido de 

grafite contendo até 6% (base atômica) de enxofre, conforme indicado pela análise de 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS). A dificuldade em remover 
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essas impurezas sugere que elas estejam fortemente fisissorvidas ou covalentemente 

ligadas à superfície do óxido de grafite. 

Petit et al. (2009) levantaram a hipótese de as impurezas à base de enxofre se 

encontrarem na forma de grupamentos sulfônicos (-SO3H), conforme a Figura 9(a). 

Dimiev et al. (2012), todavia, alegaram que somente diésteres sulfato (sulfatos 

covalentes: R-OSO2O-R’) (Figura 9(b)) apresentam as absorbâncias em 1417 cm
-1

 e em 

1221 cm
-1

, referentes aos estiramentos simétrico e assimétrico da ligação S=O nesse 

grupamento, obtidas por eles na espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR). Esse fato refuta as hipóteses de que as impurezas de enxofre se 

encontram na forma de grupos sulfônicos, de sulfatos iônicos (SO4
2-

) ou na forma de 

ácido sulfúrico intercalado entre planos adjacentes de óxido de grafeno, uma vez que 

essas três formas não exibem absorbância em ambos os números de onda supracitados. 

 

 

 

Fonte: (a) Adaptado de Petit et al. (2009) e (b) Adaptado de Dimiev et al. (2012). 

Figura 9: (a) Hipótese de Petit et al. (2009): impureza de enxofre na forma de 

grupamentos sulfônicos. (b) Hipótese de Dimiev et al. (2012): impureza de enxofre na 

forma de diésteres sulfato. 

Dimiev et al. (2012) sugerem que os diésteres sulfato são inseridos na superfície 

do óxido de grafite como consequência do ataque nucleofílico do ácido sulfúrico ou do 

íon hidrogenossulfato (HSO4
-
) a epóxidos recém-formados. Trata-se de uma reação 

paralela indesejável que ocorre durante a oxidação do grafite, quando um método de 

oxidação à base de ácido sulfúrico é utilizado, como é o caso dos métodos de 

Staudenmaier e de Hummers. 

Em sua pesquisa, Petit et al. (2009) sintetizaram o óxido de grafite por dois 

métodos diferentes: o de Brodie e o de Hummers. No óxido obtido pelo método de 

Brodie não foram detectados grupamentos contaminantes de enxofre, visto que o meio 

reacional é composto apenas por ácido nítrico. Esse resultado é consonante com a 
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proposta de Dimiev et al. (2012) acerca da origem dessa impureza, explorada em 

maiores detalhes na Figura 10. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dimiev et al. (2012). 

Figura 10: Formação dos diésteres sulfato. 

A formação dos grupamentos contaminantes de enxofre se dá em duas etapas. Na 

primeira delas, um terminal epóxido (1) sofre um ataque nucleofílico do ácido sulfúrico 

ou do íon hidrogenossulfato, presentes no meio reacional, originando um monoéster 

sulfato (R-OSO2O-H) e uma hidroxila (2). Na segunda etapa, o monoéster sulfato reage 

com um terminal epóxido vizinho, produzindo o diéster sulfato (R-OSO2O-R’) e outra 

hidroxila (3).  

A remoção dessa impureza ocorre por hidrólise, que também se processa em duas 

etapas, de acordo com a Figura 11. A primeira etapa consiste na clivagem hidrolítica da 

ligação C-O do diéster sulfato (3), gerando o monoéster sulfato e uma hidroxila (4). A 

segunda etapa compreende a clivagem hidrolítica da ligação S-O do monoéster sulfato, 

culminando na formação de uma hidroxila e na liberação de ácido sulfúrico (5). 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dimiev et al. (2012). 

Figura 11: Hidrólise dos diésteres sulfato.  

A primeira etapa da hidrólise se processa em meios ácido ou básico, contudo no 

meio ácido o tempo de meia vida é de quatorze a dezesseis horas, sendo a cinética 

consideravelmente mais lenta do que no meio básico. A segunda etapa, entretanto, 

ocorre somente em meio ácido, visto que o monoéster sulfato é estável em condições de 

pH alcalino (apud DIMIEV et al., 2012). 
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Conforme citado no item 5.1 desse trabalho, a hidrólise dos grupamentos 

contaminantes de enxofre ocorre durante a etapa de lavagem do óxido de grafite recém-

sintetizado. Segundo esse mesmo item, o pH do meio da lavagem é ácido, devido à 

presença do ácido clorídrico, em solução aquosa 10% v/v. A baixa taxa de reação 

apresentada pela primeira etapa da hidrólise em faixas ácidas de pH justifica a 

dificuldade em remover a impureza de enxofre do óxido de grafite, que demanda um 

longo tempo de reação para ocorrer. Ao fim da completa hidrólise do diéster sulfato, o 

ácido sulfúrico liberado é facilmente removido pelo líquido de lavagem. 

 

6.4. O CARÁTER HIDROFÍLICO DO ÓXIDO DE GRAFITE 

A ausência de momentos dipolares permanentes confere ao grafite uma 

significativa hidrofobia. Diferente do seu precursor, o óxido de grafite apresenta uma 

maior dispersibilidade em água (tipicamente na ordem de 1 a 4 mg/mL) e em outros 

solventes polares, como a dimetilformamida (DMF), a metilpirrolidona (NMP), o 

tetraidrofurano (THF) e o etileno glicol (DREYER et al., 2010). 

O óxido de grafite é mais dispersável em solventes polares do que o grafite devido 

à presença dos terminais oxigenados polares. Esses terminais (hidroxilas, epóxidos e 

carboxilas, de acordo com o modelo estrutural de Lerf et al. (1998)) possuem um 

momento dipolar não nulo, o que confere um caráter hidrofílico a essa família de 

materiais. Ademais, quanto maior for o grau de oxidação atingido, maior será o número 

de terminais oxigenados a povoar a superfície do sólido, o que resultará numa 

polaridade mais notável, aumentando a dispersibilidade do mesmo em solventes 

polares. 

As camadas de grafeno, que compõem o grafite, empilham-se de maneira 

organizada, paralelamente umas às outras, mantendo uma distância interlamelar típica 

de 3,4 Å. A inserção dos terminais oxigenados causa certa desorganização ao sistema, 

fazendo com que o empilhamento das camadas de óxido de grafeno seja um pouco mais 

entrópico. Consequentemente, a distância típica entre planos adjacentes aumenta após a 

oxidação e passa para um valor de 7,0 Å (CAI et al., 2012). 
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Ao dispersar o óxido de grafite em meio aquoso, moléculas de água intercalam 

entre os planos adjacentes do óxido e estabelecem ligações de hidrogênio com os 

epóxidos e com as hidroxilas espalhados pelo plano basal, segundo ilustra a Figura 12. 

Essa intercalação espontânea resulta num aumento reversível da distância interlamelar 

para um valor de até 12 Å, dependendo da umidade intercalada (PARK e RUOFF, 

2009; DREYER et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dreyer et al. (2010). 

Figura 12: Intercalação de moléculas de água entre planos adjacentes de óxido de 

grafeno. 

Conforme abordado no item 5.2 desse trabalho, foram essas moléculas 

intercaladas de água que distorceram a razão atômica C/O medida por Kovtyukhova et 

al. (1999). A medição da razão atômica C/O deve ser feita com uma amostra de óxido 

de grafite recém-sintetizada e bem seca, para evitar a contabilização extra dos átomos de 

oxigênio pertencentes à água intercalada, o que reduziria o valor da razão encontrada e 

indicaria erroneamente um alto grau de oxidação atingido. 

 

6.5. ÓXIDO DE GRAFITE x ÓXIDO DE NANOTUBO 

Como discutido no capítulo 3 desse trabalho, a etapa de oxidação foi inserida com 

dois principais propósitos. Primeiramente, introduzir terminais oxigenados reativos, que 

servirão como sítios ativos para viabilizar a amino-funcionalização do suporte, 

contornando, assim, a baixa reatividade natural do grafite ou dos nanotubos. 
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Segundamente, aumentar a polaridade do suporte, garantindo maior dispersibilidade na 

água, solvente no qual ocorrerá a amino-funcionalização. 

Até o item 6.4, o óxido de grafite e o óxido de nanotubo (DATSYUK et al., 2008; 

WANG et al., 2012) foram tratados sem distinção, pois a similaridade entre os 

respectivos materiais precursores assim permitia. Tomou-se o óxido de grafite como 

base para a escrita desse trabalho tão somente porque os métodos de oxidação 

abordados foram originalmente desenvolvidos para o grafite. No entanto, a partir desse 

momento, surge a necessidade de diferenciar ambos os óxidos. 

O óxido de grafite, obtido após a etapa de oxidação, possui uma baixa área 

específica (< 5 m
2
/g), devido a sua estrutura empilhada e à intercalação de água na 

região interlamelar (DREYER et al., 2014). Uma solução a esse problema consiste na 

separação dos planos adjacentes do óxido de grafite em monocamadas de óxido de 

grafeno. Esse procedimento é conhecido pela comunidade científica como esfoliação. A 

área do óxido de grafeno possui valores típicos de 300 a 1500 m
2
/g, dependendo do 

método de esfoliação utilizado (DREYER et al., 2010; CAI et al., 2012). 

O aumento de área causado pela esfoliação do óxido de grafite traz duas 

vantagens para a etapa da amino-funcionalização. Uma delas é permitir que os planos 

situados no seio do sólido tridimensional sejam alcançados pelas aminas, o que não 

ocorreria caso a tentativa de funcionalização se desse com a estrutura originalmente 

empilhada. A outra vantagem é permitir a funcionalização de ambos os lados de cada 

plano de óxido de grafeno. A etapa da esfoliação, portanto, é de fundamental 

importância para contornar o significativo impedimento estérico presente na estrutura 

empilhada do óxido de grafite e deve ser realizada antes da etapa da amino-

funcionalização. 

Conforme discutido no capítulo 4, o que mantém as estruturas empilhadas do 

grafite e do óxido de grafite é a força de atração de van der Waals observada entre os 

planos adjacentes. Para separá-los em monocamadas, deve-se introduzir uma energia 

externa ao sistema que compense a energia interna de atração entre os planos. 

Geralmente, a energia externa inserida é de natureza mecânica ou térmica, cada uma 

com as suas vantagens e desvantagens (CAI et al., 2012). 
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Um exemplo de esfoliação mecânica é aquela que se processa em um banho de 

ultrassom. Prepara-se uma dispersão de óxido de grafite em meio aquoso, com 

concentração conhecida e submete-se a mesma ao ultrassom, por um dado tempo. As 

forças cisalhantes e a cavitação ultrassônica, que consiste no crescimento e na implosão 

constantes de bolhas micrométricas, são os responsáveis por vencer as forças de van der 

Waals e provocar a separação dos planos adjacentes de óxido de grafeno (CAI et al., 

2012).  

As forças de van der Waals são diretamente proporcionais à área e inversamente 

proporcionais à distância interlamelar entre as camadas vizinhas. Conforme a discussão 

do item 6.4, entre as camadas de grafeno adjacentes há um espaçamento de 3,4 Å, ao 

passo que, entre as camadas de óxido de grafeno, esse valor salta para o intervalo de 7 a 

12 Å, dependendo da quantidade de água intercalada (PARK e RUOFF, 2009; 

DREYER et al., 2010; CAI et al., 2012).  

É possível concluir que as forças de atração de van der Waals entre planos 

vizinhos de óxido de grafeno é substancialmente menor do que aquelas encontradas 

entre grafenos. Consequentemente, a esfoliação do óxido de grafite acontece de maneira 

mais fácil, sendo necessário introduzir uma energia menor para separar os seus planos 

vizinhos, do que no caso do grafite. Então, caso o trabalho propusesse a funcionalização 

do óxido de grafite, em vez do óxido de nanotubo, a ordem a ser seguida seria: 

oxidação, esfoliação e amino-funcionalização, tendo o grafite como material de partida. 

A esfoliação do óxido de grafite precisa ser forçada, por isso trata-se de um 

processo não espontâneo e que tende a ser naturalmente desfeito. Uma vez esfoliados, 

planos de óxido de grafeno tendem a reagregar devido às forças de van der Waals, 

empilhando-se novamente como um sólido tridimensional, o que compromete os 

esforços empenhados para promover a esfoliação (CAI et al., 2012). Essa é uma grande 

desvantagem que o óxido de grafite apresenta frente ao óxido de nanotubo. 

Wang et al. (2012) aplicaram o método de Hummers a uma amostra de nanotubos 

de paredes múltiplas e confirmaram que a química do óxido de nanotubo é similar a do 

óxido de grafite. Contudo, a estrutura física é um tanto diferente. A agressividade do 

meio reacional do método de Hummers incumbiu-se de cortar os nanotubos 

transversalmente e abri-los longitudinalmente, conforme indicado pela microscopia 
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eletrônica de varredura por emissão de campo (FESEM) e pela microscopia eletrônica 

de transmissão (TEM). 

Como consequência, o óxido de nanotubo obtido ao fim da oxidação apresentou-

se curvo, com diâmetros variando de quarenta a cem nanômetros e comprimentos na 

ordem de micrômetros. Wang et al. (2012) o consideraram como sendo uma estrutura 

intermediária entre o nanotubo (unidimensional) e o grafeno (bidimensional). O óxido 

de nanotubo obtido por eles pode ser pensado como um óxido de grafeno em formato 

côncavo, representado pela Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wang et al. (2012). 

Figura 13: Estrutura côncava do óxido de nanotubo. 

O formato curvo dificulta o encaixe entre duas camadas vizinhas de óxido de 

nanotubo, o que enfraquece a interação de van der Waals entre elas. Consequentemente, 

a esfoliação é facilitada e o problema da reagregação é amenizado. Ademais, o formato 

côncavo aumenta a área acessível pelas aminas e viabiliza a funcionalização em ambos 

os lados da camada. Por conseguinte, acredita-se que o óxido de nanotubo apresenta-se 

como uma melhor opção frente ao óxido de grafite para os objetivos desse trabalho. 
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7. AMINO-FUNCIONALIZAÇÃO 

 

7.1. REAÇÕES DE ANCORAMENTO DA AMINA NO ÓXIDO DE NANOTUBO 

Em seus experimentos, He et al. (1996) demonstraram a habilidade dos epóxidos 

de atuarem como centros eletrofílicos, ao reagirem-nos com etóxido de sódio. Os 

reativos grupamentos epóxido podem ser facilmente funcionalizados por um mecanismo 

envolvendo o ataque nucleofílico no carbono do éter, o que ocasiona a abertura do anel 

(DREYER et al., 2010).  

Um exemplo de nucleófilo simples e possível são as aminas. Nesse caso, 

geralmente a amina é aquecida em um meio polar, na presença do óxido esfoliado e a 

purificação se dá por filtração ou centrifugação (DREYER et al., 2014). As carboxilas, 

presentes em menor número nas periferias da superfície do óxido, sofrem reação de 

amidação, concomitantemente à funcionalização dos epóxidos. As reações de 

ancoramento da amina no óxido de nanotubo ocorrem segundo as Reações 10 e 11 

(ZHAO et al., 2012). 

 

 

7.2. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DA AMINA 

Para que o óxido de nanotubo amino-funcionalizado apresente uma boa adsorção 

química de dióxido de carbono, a amina que atuará como nucleófilo deve ser escolhida 

tendo-se em vista, pelo menos, três critérios. O primeiro critério diz respeito à 

basicidade da amina, que influenciará no controle cinético da adsorção química e na 

etapa de dessorção, para a regeneração das aminas e a obtenção do gás carbônico. O 
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segundo refere-se ao volume ocupado pela amina, que estará diretamente relacionado 

com o controle difusivo da adsorção química (YU et al., 2012). O terceiro critério 

corresponde ao número e à disposição dos grupamentos amino, que serão responsáveis 

pelo ancoramento da amina no suporte e pela adsorção do gás. 

A basicidade de uma amina depende da disponibilidade do par eletrônico do seu 

grupamento amino. O efeito indutivo dos radicais ligados ao grupamento e o 

impedimento estérico causado pelos mesmos desempenham um papel crucial nisso. O 

efeito indutivo causado por um radical pode ser elétron-atraente ou elétron-repelente, 

que se traduz na atração ou na repulsão dos elétrons de uma ligação química, 

respectivamente. 

Quando um grupamento amino está ligado a um radical que apresenta efeito 

indutivo elétron-repelente, como um radical alquila, este repele os elétrons da ligação C-

N no sentido do átomo de nitrogênio. Consequentemente, a densidade eletrônica no 

grupamento amino fica maior, o que aumenta a basicidade da amina. A Figura 14 

apresenta aminas primária, secundária e terciária, e a Tabela 5 contém dados acerca dos 

seus valores de pKb, para fins comparativos. 

 

Figura 14: Comparação do efeito indutivo elétron-repelente, representado pelas 

setas vermelhas, causado pelos radicais alquila em aminas primária, secundária e 

terciária. 

Tabela 5: Valores do pKb das substâncias mono-, di- e tri-metil amina e amônia. 

Substância pKb 

CH3-NH2 3,36 

(CH3)2-NH 3,23 

(CH3)3-N 4,20 

NH3 4,75 

Fonte: Baader (2011). 
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Pode-se concluir que quanto maior o número de radicais alquila ligados ao 

grupamento amino, maior será a densidade eletrônica no átomo de nitrogênio. De fato, 

dados da literatura, contidos na tabela 6, confirmam a seguinte tendência na basicidade: 

aminas secundárias > aminas primárias > amônia.  

As aminas terciárias, apesar de estarem ligadas a três radicais elétron-repelentes e 

concentrarem a maior densidade de carga negativa no átomo de nitrogênio, mostram-se 

menos básicas do que as aminas primárias. Isso se deve ao impedimento estérico 

provocado pelos três volumosos radicais alquila, que dificultam a aproximação da 

espécie ácida (no caso desse trabalho, o CO2 gasoso), o que diminui a disponibilidade 

eletrônica do grupo amino, reduzindo a basicidade da amina terciária. 

De acordo com o primeiro critério de escolha da amina, as aminas secundária e 

primária aparentam ser as melhores opções. Por apresentarem as mais altas basicidades, 

espera-se uma alta reatividade das mesmas com o gás carbônico. Dessa maneira, 

ameniza-se o efeito cinético que poderia controlar o processo de adsorção química. 

As aminas secundárias, no entanto, poderiam interagir demasiadamente forte com 

o gás carbônico capturado, devido à elevada basicidade do seu grupamento amino. Isso 

poderia trazer complicações para a posterior etapa de dessorção por aquecimento, que 

exigiria um maior custo energético para desfazer a interação do dióxido de carbono com 

o terminal nitrogenado. Por esse motivo, as aminas primárias parecem ser a melhor 

opção de acordo com o primeiro critério para a escolha das aminas. 

Pelo segundo critério, a amina a ser escolhida não deve ser volumosa. Caso 

contrário, o impedimento estérico causado implicaria uma dificuldade no transporte de 

massa do gás carbônico por entre o óxido de nanotubo amino-funcionalizado. Além da 

possibilidade da formação de caminhos preferenciais para a passagem do gás, haveria 

um retardo no seu contato com os terminais nitrogenados. Portanto, para permitir que o 

dióxido de carbono permeie bem, faz-se necessária a escolha de uma amina pouco 

volumosa, reduzindo o efeito difusivo que poderia controlar o processo de adsorção 

química (YU et al., 2012). 

No que concerne ao terceiro critério, parece vantajoso que a amina escolhida 

possua dois grupamentos amino, um em cada extremidade. Um desses grupamentos 

seria o responsável pelo ataque nucleofílico ao terminal oxigenado do suporte, como 
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explicado no item 7.1, atuando no ancoramento da amina na superfície do óxido de 

nanotubo. O outro grupamento permaneceria disponível para o ataque eletrofílico do 

dióxido de carbono que ocorre no ato da adsorção química. 

Tendo em vista os três critérios debatidos para a escolha correta da amina, parece 

ser uma boa opção de nucleófilo a etilenodiamina, cuja estrutura em bastão pode ser 

vista na Figura 15. Trata-se de uma diamina primária pouco volumosa. Conforme 

analisado, espera-se que essa amina proporcione as menores barreiras cinética e difusiva 

possíveis para a adsorção química do gás carbônico nos terminais nitrogenados do 

óxido de nanotubo amino-funcionalizado. 

 

Figura 15: Estrutura em bastão da etilenodiamina. 

 

7.3. REAÇÕES DE ADSORÇÃO E DE DESSORÇÃO DO DIÓXIDO DE 

CARBONO NOS TERMINAIS NITROGENADOS 

Conforme abordado no capítulo 3, a principal técnica utilizada industrialmente 

para captura de gás carbônico é a absorção química por intermédio de soluções aquosas 

de alcanolaminas (YU et al., 2012). O trabalho propõe mudar o meio no qual se 

encontram as aminas: de um meio líquido, volumoso e corrosivo, para um suporte 

sólido, sem alterar o já consolidado mecanismo reacional descrito, por manter a 

natureza do adsorvente. As reações de adsorção e dessorção a serem apresentadas nesse 

item, portanto, em nada variam das reações de absorção e desabsorção apresentadas no 

capítulo 3. 

As alcanolaminas, no entanto, encontram-se solubilizadas em meio aquoso, o que 

torna compulsória a conversão do carbamato em bicarbonato, dada pela Reação 4, 

apresentada anteriormente. No caso do óxido de nanotubo amino-funcionalizado, os 

terminais nitrogenados encontram-se ancorados em um suporte sólido. Por não estarem 

imersos em meio aquoso, a Reação 4 pode ou não ocorrer, dependendo da existência ou 

não de umidade (vapor d’água) na corrente gasosa de dióxido de carbono que difundirá 

pelo sólido. 
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Caso não haja umidade na corrente de gás, a adsorção química do dióxido de 

carbono pelo terminal nitrogenado gerará carbamato, de acordo com a Reação 3. No 

capítulo 3, essa reação foi expressa ilustrativamente para o caso de uma amina 

secundária, mas é igual para o caso de uma amina primária. Caso haja a presença de 

vapor d’água na corrente, o carbamato é posteriormente convertido em bicarbonato, 

pela Reação 4. 

                     (         )        
      (        ) 

                       
  (           )     (        ) 

No caso de haver umidade na corrente gasosa, a reação global do processo pode 

ser obtida pela soma das reações acima, resultando na Reação 12 abaixo. 

                    
      

  (           )     (         ) 

Analisando a Reação 3 destacada acima, observa-se que no caso de uma corrente 

anidra, cada dois mols de terminais nitrogenados adsorvem um mol de dióxido de 

carbono, gerando carbamato e um terminal protonado. No caso de uma corrente úmida, 

conforme a Reação 12, cada mol de terminal nitrogenado adsorve um mol de dióxido de 

carbono, formando bicarbonato e um terminal protonado. 

A água presente na corrente úmida encarrega-se de converter o carbamato a 

bicarbonato, ao passo que regenera um mol de terminal nitrogenado, deixando-o 

disponível para a captura de mais um mol de gás carbônico, de acordo com a Reação 4. 

Por conseguinte, a água aumenta a eficiência do processo de captura, elevando a 

capacidade de adsorção química de dióxido de carbono (XU et al., 2005; YU et al., 

2012).  

Os resultados experimentais de Xu et al. (2005) apontam que o efeito benéfico da 

água na corrente é máximo quando a sua concentração molar se aproxima da do gás 

carbônico. No entanto, quando sua concentração excede a do gás carbônico, o efeito 

positivo não é mais notado. 

As Reações 3 e 12 são reversíveis, o que torna possível a recuperação das aminas 

adsorventes e a obtenção de dióxido de carbono. Uma das maneiras de proceder à 

dessorção é pelo aquecimento brando do sólido amino-funcionalizado, em corrente 
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úmida de nitrogênio, fenômeno que será mais bem explorado no item seguinte 

(SAYARI e BELMABKHOUT, 2010). 

 

7.4. RECICLABILIDADE E ESTABILIDADE DO SÓLIDO ADSORVENTE 

Sayari e Belmabkhout (2010) testaram a reciclabilidade de sólidos amino-

funcionalizados, bem como a sua estabilidade durante o processo. Em seu experimento, 

três amostras foram submetidas a ciclos subsequentes de adsorção/dessorção: MONO, 

TRI e PEI. As amostras denominadas como MONO e TRI consistiam, respectivamente, 

em uma monoamina (3-(aminopropil)trimetoxisilano) e uma triamina (2-[2-(3-

trimetoxisililpropilamino)etilamino]etilamina) ancoradas em um suporte de sílica 

mesoporosa de poro expandido (PE-MCM-41). A PEI constituía-se da polietilenoimina 

impregnada no mesmo suporte. As estruturas de Lewis desses três compostos 

nitrogenados podem ser vistas na Figura 16. 

 

Figura 16: Estruturas de Lewis das substâncias 3-(aminopropil)trimetoxisilano (a), 

2-[2-(3-trimetoxisililpropilamino)etilamino]etilamina (b) e polietilenoimina (c). No caso 

da PEI, para um polímero linear tem-se R igual a H e para um polímero ramificado tem-

se R igual a outro mero. 

Como dito anteriormente, ancorar é diferente de impregnar. A funcionalização por 

ancoramento traduz-se em ligar covalentemente os terminais nitrogenados ao suporte, 

estabelecendo um compartilhamento de elétrons entre ambos. A funcionalização por 

impregnação dá-se pela simples adsorção física dos terminais no sólido. No 

ancoramento, os terminais nitrogenados estão fortemente interagidos com o suporte, 

diferentemente do que se verifica na impregnação. Consequentemente, a reciclabilidade 

de sólidos amino-impregnados fica comprometida, visto que a funcionalização tende a 



59 
 

ser desfeita ao longo dos subsequentes ciclos de adsorção/dessorção. Isso ocorre devido 

ao carreamento dos terminais nitrogenados para fora do suporte durante as etapas de 

dessorção, já que eles estão fracamente interagidos com o suporte (YU et al., 2012). 

Sayari e Belmabkhout (2010) submeteram as três amostras a repetidos ciclos de 

adsorção/dessorção. Os parâmetros experimentais tidos como constantes foram: a 

pressão (1 atm) e a composição das correntes gasosas de adsorção (CO2 puro) e de 

dessorção (N2 puro). Os parâmetros experimentais variáveis foram: a temperatura de 

adsorção, a temperatura de dessorção e a presença ou não de umidade nas correntes 

gasosas. 

Os ciclos de adsorção/dessorção foram conduzidos em uma balança de suspensão 

magnética (Rubotherm, Alemanha). Inicialmente, as amostras eram ativadas pela 

passagem de uma corrente de nitrogênio ultra puro (99,999%) a 50 mL/min, durante 30 

min, a uma determinada temperatura entre 70 e 120 ºC e à pressão atmosférica. Em 

seguida, quando necessário, a amostra era resfriada até a temperatura de adsorção e o 

gás da alimentação era trocado para dióxido de carbono puro, a 50 mL/min, durante 30 

min. Para os testes com presença de umidade, as correntes de alimentação e de purga 

eram saturadas com água, por um saturador mantido a 20 ºC. O procedimento foi 

repetido para dezenas ou centenas de ciclos. 

Um experimento denotado por TRI-X/Y-d indica, por exemplo, que a amostra 

TRI foi submetida ao teste de regeneração, com etapa de adsorção a X ºC e a de 

dessorção a Y ºC, com ambas as correntes gasosas secas (dry). Trocando-se o sufixo -d 

por -h, indicam-se correntes úmidas (humid). A Figura 17 apresenta os resultados 

experimentais obtidos para as correntes anidras e a Figura 18 para as correntes úmidas. 
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Fonte: Adaptado de Sayari e Belmabkhout (2010). 

Figura 17: Capacidade de adsorção de CO2 de cada amostra ao longo dos ciclos de 

adsorção/dessorção, considerando correntes gasosas anidras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sayari e Belmabkhout (2010). 

Figura 18: Capacidade de adsorção de CO2 de cada amostra ao longo dos ciclos de 

adsorção/dessorção, considerando correntes gasosas úmidas. 
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A análise da Figura 17 indica que, no caso de correntes anidras, os materiais 

desativam com uma taxa dependente da natureza da funcionalização e da temperatura na 

qual ocorrem a adsorção e a dessorção. A amostra ancorada TRI-50/120-d apresentou 

uma perda de 14 % na capacidade de adsorção de CO2 ao longo de 40 ciclos, enquanto a 

amostra impregnada PEI-105/105-d desativou em 41% em apenas 22 ciclos. As 

amostras MONO-105/105-d e TRI-105/105-d perderam cerca de 45% da capacidade ao 

fim de 40 ciclos. 

No caso de correntes úmidas, expresso pela Figura 18, observa-se o surpreendente 

efeito benéfico do vapor d’água na manutenção da capacidade adsortiva. Quando as 

mesmas amostras foram submetidas as mesmas condições do teste de regeneração 

anterior, mas na presença de umidade, nenhuma delas sofreu desativação ao longo dos 

40 ciclos, para o caso das amostras ancoradas, e dos 22 ciclos, para o caso da amostra 

impregnada (SAYARI e BELMABKHOUT, 2010). 

Em seu trabalho experimental, Sayari e Belmabkhout (2010) foram além e 

testaram a reciclabilidade das amostras TRI-70/70-d e TRI-70/70-h para centenas de 

ciclos sucessivos. Os resultados, mostrados na Figura 19, apontam que, em meio anidro, 

a amostra apresentou uma desativação de 15% após 750 ciclos, enquanto que, em meio 

úmido, não foi observada perda da capacidade adsortiva após 700 ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sayari e Belmabkhout (2010). 

Figura 19: Capacidade de adsorção de CO2 das amostras TRI-70/70-d e TRI-

70/70-h ao longo dos ciclos de adsorção/dessorção. 
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Conclui-se que, além de a água presente na corrente gasosa aumentar a capacidade 

adsortiva de CO2 do suporte amino-funcionalizado devido à Reação 4, ela promove a 

estabilidade dos terminais nitrogenados, impedindo a sua desativação ao longo de 

repetidos ciclos de adsorção/dessorção. O vapor d’água, portanto, quando presente em 

uma concentração molar inferior à do gás carbônico, viabiliza a regeneração e a 

reciclabilidade do material adsorvente, reduzindo o custo financeiro desse material para 

a captura de dióxido de carbono. 
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8. CONCLUSÃO 

Devido à agravação das mudanças climáticas relacionadas ao aquecimento global, 

como consequência do constante aumento dos GEE na atmosfera terrestre, as 

Tecnologias de Captura de Carbono têm despertado o interesse da comunidade 

científica. O trabalho propõe o óxido de nanotubo amino-ancorado como uma possível 

alternativa ao atual e oneroso método de captura de dióxido de carbono, que se dá por 

absorção química com solução aquosa de alcanolaminas.  

Ancorando aminas em um sólido de alta área, é possível acumular os benefícios 

da adsorção química, que ocorrerá nos sítios ativos nitrogenados, com os da adsorção 

física, que ocorrerá no próprio suporte. O esquema apresentado na Figura 20 resume a 

rota experimental proposta nesse trabalho.  

 

Figura 20: Rota experimental proposta para a síntese do nanotubo amino-

funcionalizado. 

Para proceder à amino-funcionalização dos nanotubos, faz-se necessária uma 

prévia etapa de oxidação. A inserção de terminais oxigenados reativos e polares é capaz 

de contornar a baixa reatividade e a hidrofobia naturais desse material carbonáceo. O 

método de Hummers se sobressai ao de Brodie e ao de Staudenmaier por atingir um 

maior grau de oxidação e por abrir mão do agente oxidante clorato de potássio, que 

libera o gás dióxido de cloro, explosivo em altas concentrações. Kovtyukhova e 

colaboradores forneceram uma contribuição de grande valia, dando origem a um dos 

mais famosos métodos de Hummers modificados.  

Além do método de oxidação utilizado, a química do óxido de grafite depende 

também da natureza do material precursor. Quanto maior o número de defeitos de 
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densidade apresentados na rede carbonácea do grafite, maior a sua reatividade, visto que 

esses buracos atuam como seed points da oxidação. Concomitantemente, quanto maior 

o grau de oxidação do método seguido, maior o número de terminais oxigenados 

inseridos na superfície do grafite.  

Dentre os modelos estruturais propostos para o óxido de grafite, o de Lerf-

Klinowski é certamente o mais aceito, embora não seja uma unanimidade entre os 

pesquisadores. Esse modelo defende a ideia de que a superfície do óxido de grafite seja 

dividida em distintas zonas, randomicamente distribuídas: zonas não oxidadas, ricas em 

átomos de carbono com a hibridização sp
2
 original do grafeno, e zonas oxidadas, 

constituídas por átomos de carbono híbridos sp
3
 e povoadas por terminais oxigenados. 

Esses terminais incluem epóxidos (1,2-éter) e hidroxilas, localizados no plano basal, e 

carboxilas, situadas ao longo das periferias internas e externas.  

O óxido de grafite, obtido após a etapa de oxidação, possui uma baixa área 

específica. A esfoliação é um procedimento indicado para aumentar a área, promovendo 

a separação dos planos adjacentes do óxido de grafite em monocamadas de óxido de 

grafeno. No entanto, as monocamadas tendem a reagregar devido às forças de van der 

Waals, empilhando-se novamente como um sólido tridimensional. Nesse aspecto, o 

óxido de nanotubo se apresenta vantajoso. Embora a sua química seja similar à do óxido 

de grafite, a sua estrutura física é diferente por apresentar um formato côncavo, o que 

facilita a esfoliação e ameniza o problema da reagregação. 

Para que o óxido de nanotubo amino-funcionalizado apresente uma boa 

capacidade adsortiva, a etilenodiamina parece ser uma boa opção de nucleófilo a ser 

utilizado na reação de ancoramento. Por ser uma diamina primária e pouco volumosa, 

espera-se que ela diminua as barreiras cinética e difusiva para a adsorção do dióxido de 

carbono. 

A água, quando está presente nas correntes gasosas com uma concentração molar 

inferior à do dióxido de carbono, apresenta efeito benéfico. Nesse caso, ela aumenta a 

capacidade de adsorção química e viabiliza a reciclabilidade do sólido amino-

funcionalizado, que passa a não apresentar desativação dos seus terminais nitrogenados 

ao longo de sucessivos ciclos de adsorção/dessorção. 
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