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RESUMO  

 

Esse trabalho tem como objetivo a produção de um material compósito de matriz 

celulósica e nanotubos de carbono para a remoção de poluentes, tais como metais 

pesados (íons de chumbo) e gases tóxicos (amônia). Primeiramente, a produção do 

compósito foi idealizada e produzida, sendo o processo otimizado por meio do 

Planejamento Experimental, sendo os ensaios de adsorção realizados inicialmente 

com azul de metileno. Após otimização, os nanotubos foram tratados quimicamente 

com ácido nítrico concentrado, e três diferentes materiais foram analisados nos 

posteriores ensaios de adsorção: celulose pura, compósito com nanotubos sem 

tratamento e compósito com nanotubos tratados quimicamente. Os compósitos foram 

caracterizado por MEV, e os nanotubos de carbono caracterizado por FTIR.  Nos 

ensaios de adsorção de íons de chumbo, os compósitos com nanotubos de carbono 

tratados quimicamente se mostraram mais efetivos, resultando em adsorções 250% 

maiores. Outro adsorvente analisado foi o gás amônia, no qual o compósito com 

nanotubos de carbono tratados quimicamente mostraram mais eficiente. 

Palavras-Chaves: Nanotubos de Carbono. Compósito Celulose. Planejamento 

Fatorial. Adsorção de Chumbo. Adsorção de Amônia. 

 

 

  



ABSTRACT  

 

This paper aims manufacturing a composite material using cellulosic matrix and 

carbono nanotubes for pollutants removal, as heavy metals (lead ions) and toxic gases 

(ammonium). First, composite manufacturing was idealized and processed, being 

optimized by Design Factorial, using Methylene Blue as pollutant. After optimization, 

multiwall carbon nanotubes (MWNT) were treat with nitric acid and adsorption analysis 

were made using paper itself, paper with MWCNT without any treatment and paper 

with MWCNT after acid treatment. All composites were characterized by SEM and all 

nanotubes were characterized using FTIR spectra. On lead adsorption, composites 

with MWCNT with acid treatment showed higher effective, around 250% higher than 

paper itself. Although the percentage were not the same, they also showed to be better 

on ammonia adsorption.  

Key-Words: Carbon Nanotubes. Cellulosic Composite. Design Experiment. Lead 

Adsorption. Ammonium Adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a descoberta dos nanomateriais, cientistas têm voltado sua atenção 

para entender suas propriedades, visando aplicações para melhorar a tecnologia 

atual. Dentre os nanomateriais descobertos, encontram-se alguns alótropos do 

carbono, tais como fulerenos, grafeno e os nanotubos de carbono, sendo os 

nanotubos de carbono subdivididos em nanotubos de camadas múltiplas e de camada 

simples [1]. 

Descobertos em 1991, os nanotubos de carbono têm apresentado um grande 

avanço científico e tecnológico nas últimas três décadas devido às suas propriedades 

singulares [4]. Dentre as propriedades de maior interesse estão sua elevada 

condutividade térmica, seu elevado módulo de Young, seu baixo peso específico e 

sua elevada área superficial, propriedade de maior interesse para o desenvolvimento 

desse projeto [1].   

A área superficial, assim como as demais propriedades dos nanotubos de 

carbono, variam entre os nanotubos de carbono de múltiplas camadas e de camadas 

simples [5], podendo chegar até 10 m2.g-1. 

Os nanomateriais de carbono são potenciais materiais para trabalhar com 

adsorção como de metais pesados, materiais orgânicos e até micro organismos vivos 

[2–7]. A potencialidade dos nanotubos de carbono como materiais adsorventes são 

provenientes de sua elevada área superficial específica [1,6]. 

Entretanto, os nanomateriais são considerados materiais toxicológicos, sendo 

alvo de estudos para averiguar sua utilização em meio aquoso, atmosférico e/ou 

biológico. Uma das estratégias para evitar que os nanotubos de carbono fiquem 

dispersos no meio é sua inserção em matrizes, geralmente polimérica, obtendo um 

compósito [5, 7, 9 - 16, 19]. 

Paralelamente, enfrentamos problemas com o meio ambiente: além de poluir o 

ecossistema, o homem não está conseguindo reverter a poluição advinda desde a 

primeira revolução industrial [22–26]. Sendo assim, é necessário o desenvolvimento 

de um material adsorvente para minimizar os processos de poluição. 

As técnicas de caracterização utilizadas no trabalho foram: espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia de absorção no ultra-
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violeta e visível (UV-Vis), espectroscopia de flurescencia no Raio-X e microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

Com esse contexto, esse trabalho visa a utilização dos nanotubos de carbono 

para remover poluentes por processos de adsorção sem tornar o meio tóxico para os 

seres vivos. Nanotubos de carbono de paredes multiplas (MWCNT) são dispersos e 

inseridos em uma matriz polimérica para avaliação de adsorção de corantes e metais 

pesados (íons de chumbo). Além de aplicações no meio aquoso, o trabalho visa a 

utilização dos compósitos celulose/MWCNT para filtragem de amônia em um sistema 

de gás confinado. 

 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir os objetivos, o trabalho foi subdividido em três etapas, cada uma 

com os seguintes objetivos específicos: 

 

I) Produção do Compósito 

 Tratar os MWCNTs; 

 Introduzir os MWCNTs na matriz de celulose; 

 Realizar um planejamento fatorial para maximizar a adsorção dos compósitos. 

 

II) Adsorção de Metais Pesados: 

 Realizar os ensaios de adsorção com íons de chumbo; 

 Analisá-los com base nas isotermas de adsorção. 

 

III) Adosrção de Gases Tóxicos: 

 

Constuir o sistema para fluxo de gás; 
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Constuir um sistema para borbulhar amônia apartir da volatização de hidróxido 

de amônia; 

Realizar ensaios de adsorção com o gás gerado, mensurando as respostas 

com o o sensor MQ-135. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 NANOTUBOS DE CARBONO 

Os nanotubos de carbono foram primeiramente reportados pelo pesquisador 

japonês Sumio Iijima, em 1991 [4], enquanto o mesmo conduzia uma pesquisa para 

encontrar fulerenos. Dois anos depois, o professor publicou, na revista Materials 

Science and Engineering B, como produzi-los, além de discutir sua estrutura atômica 

e sua morfologia [28]. Por apresentarem uma estrutura que lembra os fulerenos, os 

nanotubos de carbono são considerados como fulerenos alongados, por 

apresentarem, em alguns casos, extremidades fechadas [1]; entretanto, o mesmo 

pode ser encontrado com extremidades abertas, assim como reportado pelo professor 

Iijima [28]. 

Os nanotubos de carbono, assim como os fulerenos que o professor Iijima 

queria encontrar, são alótropos sp2 do carbono na escala nanométrica. Portanto, são 

constituídos apenas de Carbono, alterando seu arranjo químico e tipo de ligação entre 

as moléculas. Alguns outros alótropos do carbono são o grafite, o diamante e o 

grafeno,  

Podem ser classificados como de parede simples (do inglês, Single Wall 

Carbon Nanotube, ou SWCNT) ou de camadas múltiplas (do inglês, Multi Wall Carbon 

Nanotube, ou MWCNT) [1], demonstrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Estruturas dos nanotubos de (a) parede simples e de (b) múltiplas camadas. 
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Os nanotubos de carbono apresentam grande interesse nas áreas de 

tecnologia atuais, por apresentarem elevadas propriedades por peso específico. 

Dentre as propriedades, se destacam: 

 Elevada razão de aspecto (comprimento / diâmetro) [1]; 

 Módulo de Young mensurada em 1,8 TPa [1]; 

 Deformação de até 40% sob tração [1]; 

 Baixo peso específico, aproximadamente 1,8 g.cm-3 para os nanotubos 

de camadas múltiplas [1]; 

 Elevada resistência a ataques químicos [1]; 

 Área superficial em torno de 10 a 20 m2.g-1 [1]. 

 

Apesar dos nanotubos de carbono apresentarem muitas vantagens e 

propriedades desejáveis, eles apresentam pouca maleabilidade devido ao seu 

tamanho [1] e baixa dispersividade em água, por serem materiais apolares [29]. Os 

nanotubos de carbono de múltiplas camadas apresentam características hidrofóbicas, 

não sendo solúveis em água, sendo necessário utilizar surfactantes que auxiliam na 

sua dispersão. Apesar da dispersão ser necessária, ainda não existe uma rota definida 

para completa dispersão dos nanotubos de carbono em banho de ultrassom [29].  

Alguns pesquisadores utilizam solventes orgânicos (como tolueno, clorofórmio 

e acetona) [29]; outros trabalham em meio aquoso variando o tipo e a quantidade de 

dispersante, por exemplo, Triton-X [13,14], Tween 80, Tween 20 e SDS (do inglês, 

Sodium Dodecyl Sulfate, ou, Dodecil Sulfato de Sódio)  [32]. 

Visando melhorar as propriedades dos nanotubos e sua dispersibilidade, 

tratamentos de superfície podem ser realizados. Os mais comuns são os tratamentos 

térmicos e os químicos [5, 16].  
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2.2  MATERIAIS COMPÓSITOS  

Materiais compósitos apresentam combinação de dois ou mais elementos que 

resultem em fases quimicamente diferentes, sendo separados por uma interface [34]. 

Em escala macroscópica, apresentam propriedades únicas, sendo uma combinação 

dos elementos que os constituem [35].  

Os materiais compósitos apresentam uma fase dispersa em uma matriz. As 

propriedades finais dependem não das propriedades da matriz, mas também da 

concentração, dispersão, forma, tamanho e da orientação da fase dispersa [34].  

Materiais poliméricos, cerâmicas e metálicas são exemplos de matrizes 

comumente encontrados em compósitos [35]. Exemplos de fase dispersa são fibras, 

coloides, nanopartículas e nanotubos de carbono [34]. 

 

 

2.2.1  COMPÓSITOS DE CELULOSE COM NANOTUBOS DE CARBONO 

Os nanotubos de carbono apresentam propriedades superiores à de muitos 

materiais convencionais, como resistência à tração e maior área superficial específica; 

entretanto, apresentam algumas desvantagens; por exemplo, sua maleabilidade e 

escalonamento do processo, dificultando sua utilização em larga escala [36]. Visando 

melhorar a aplicação dos nanotubos de carbono na engenharia, pesquisas utilizando-

os como fase dispersa em uma matriz, como a celulósica, tem aumentado ao longo 

dos últimos anos [17-19], uma vez que a produção de folhas contendo apenas 

nanotubos de carbono é um processo complicado e de difícil adaptação industrial [36]. 

Dentre as diversas aplicações para os compósitos estão supercapacitores [38], 

sensores [39], e dispositivos para remoção de poluentes [17]. 

Uma das dificuldades encontradas durante a produção do compósito 

MWCNT/Celulose está na interação dos nanotubos de carbono com a celulose, devido 

a superfície não reativa dos nanotubos de carbono, somado às fortes propriedades de 

agregação oriundas das forças atrativas de van der Waals [18, 20], sendo necessário 

dispersar os nanotubos de carbono antes de sua utilização [17-18, 20-22].  
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A dispersão dos nanotubos de carbono pode ocorrer por meio da adição de 

surfactantes [14-16, 25, 26] ou por meio de tratamentos superficiais nos nanotubos de 

carbono [14, 17, 25, 26]. Apesar de facilitar a dispersão, tratamentos superficiais são 

de difícil produção industrial [36]. 

Apesar do filtro servir como uma barreira para o fluxo de gás, compósitos 

envolvendo o alinhamento vertical dos nanotubos de carbono permitem um maior fluxo 

de gás em seu interior, além de permitir maior contato com a área superficial (interna 

e externa dos tubos de carbono), elevando as propriedades adsortivas [18].  

Entretanto, tal processo de manufatura apresenta elevado custo, demandando alta 

tecnologia [15].  

Uma alternativa mais econômica é a utilização dos nanotubos de carbono 

dispersos em uma matriz de maneira aleatória. Nesse processo, ocorre uma mistura 

mecânica entre os componentes. No caso da matriz celulósica proveniente do papel 

já processado, os nanotubos de carbono devem ser dispersos, misturados 

mecanicamente com a celulose, seguido por um processo de filtragem e secagem do 

compósito [21, 22].  
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2.3 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

Os materiais existentes apresentam tensões não estáveis, principalmente em 

suas superfícies. Essas tensões superficiais permitem que o mesmo se adere 

(química ou fisicamente) a outros materiais visando a diminuição dessas tensões, 

fenômeno denominado adsorção [6].  

Sendo assim, é possível que os sólidos concentrem em sua superfície outras 

espécies presentes no meio externo, aquoso ou gasoso, em um processo denominado 

adsorção. As adsorções ocorrem em sítios ativos, podendo ocorrer uma 

(monocamada) ou mais (múltiplas camadas) adsorções por sítio ativo. 

Os processos de adsorção podem ser modelados matematicamente por 

isotermas de adsorção, modeladas inicialmente para modelos de adsorção 

envolvendo gases, mas podendo ser utilizadas em sistemas líquido-sólido [16, 33-35]. 

A capacidade de adsorção do material 𝑄𝑒 em um sistema líquido-sólido é dada 

pela Equação 1:  

𝑄𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒) ∗ 𝑉

𝑚𝑎𝑑𝑠
 

 

Onde 𝐶𝑜  representa a concentração inicial do meio, 𝐶𝑒  a concentração no 

equilíbrio termodinâmico, 𝑉 o volume da solução e mads a massa do adsorvente. A 

capacidade de adsorção pode ser modelada pelas isotermas de Langmuir 

O parâmetro 𝑄𝑒 se relaciona com a isoterma de Langmuir da Equação 2 [6]:  

 

𝑄𝑒 =
𝑞𝑚 ∗ 𝐾𝐿 ∗ 𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿 ∗ 𝐶𝑒

 

 

Onde 𝑞𝑚 representa a capacidade máxima adsorvida e 𝐾𝐿 a constante de calor 

de adsorção. Ambas constantes 𝑞𝑚 e 𝐾𝐿  podem ser obtidas através do gráfico 1/𝑄𝑒 

versus 1/𝐶𝑒. 

Outro parâmetro observável através da isoterma de Langmuir é o fator de 

separação adimensional de Langmuir (𝑅𝐿 ), sendo a adsorção favorável quando 

𝑅𝐿estiver no intervalo entre [0 – 1]; linear quando 𝑅𝐿=1; e, desfavorável quando 𝑅𝐿>1. 

A equação 3 permite o cálculo do fator 𝑅𝐿. 

  (2) 

  (1) 
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𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝐿 ∗ 𝐶𝑒
 

 

A isoterma de Freundlich é determinada pela Equação 4 [6]:  

𝑄𝑒 = 𝐾𝑓 ∗ 𝐶𝑒
1
𝑛⁄  

Onde 𝐾𝑓  representa a constante de adsorção máxima e 𝑛  representa a 

constante referente a heterogeneidade do sistema. Sua linearização é dada pela 

Equação 5:  

ln(𝑞𝑒) = ln(𝐾𝑓) +
1

𝑛
ln(𝐶𝑒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) 

  (3) 

  (4) 
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2.4 PLANEJAMENTO FATORIAL 

O planejamento fatorial é um modelamento matemático que permite a avaliação 

do efeito de diversos fatores distintos simultaneamente, minimizando a quantidade de 

experimentos, tempo e recursos. Os fatores de influência a serem considerados 

variam de acordo com o tipo de experimento e com as propriedades a serem 

avaliadas, podendo ser a temperatura, concentração dos elementos, tempo de 

exposição, tempo de reação, entre outros [46].  

O planejamento fatorial possui diversas vantagens, sendo as principais a 

redução na quantidade de experimentos e a melhora na qualidade dos resultados em 

sinergia [47]. Para realizar um planejamento fatorial é necessário iniciar com a seleção 

das variáveis a serem estudadas, determinando as variáveis que podem influenciar 

no processo analisado [32 - 34]. Essa primeira etapa tem como objetivo identificar as 

variáveis mais importantes. Em seguida, após realizar as análises, deve-se construir 

modelos preditivos e confirmar a modelagem com base em demais experimentos. 

A quantidade de experimentos requerida pelo Planejamento Fatorial é 

diretamente proporcional a quantidade de variáveis observadas (k), sendo igual a 2k. 

Ao utilizar muitas variáveis, a quantidade de experimentos pode ser elevada, e quase 

impraticável. Assim, existe o planejamento fatorial fracionado [48], que permite avaliar 

uma quantidade maior de fatores com uma quantidade de experimentos inferior a 2k 

[47]. 

Para avaliar os resultados obtidos pelo planejamento fatorial, [46] sugere a 

utilização de uma superfície de resposta baseada em análises estatísticas para 

entendimento de como as variáveis, simultaneamente, influenciam o processo de 

produção ou nas propriedades do material analisado.  

O Planejamento Fatorial, assim como a análise da superfície de resposta, pode 

ser analisado com auxílio do Software Design Expert®. 
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2.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

2.5.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NO UV-VIS 

A Espectroscopia de Absorção no UV-Vis é uma técnica baseada na absorção 

(A) ou transmitância (T) da energia eletromagnética incidente (𝐼𝑜) ao interagir com 

uma amostra de concentração c e espessura 𝑏, podendo ser calculada a partir da 

Equação 6, conhecida como Lei de Beer, ou Lei de Lambert-Beer [36, 37]. 

 

𝐴 = − log 𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼𝑜
𝐼
= 𝜀𝑏𝑐 

 

Na Equação (6), 𝐼  representa a intensidade da radiação eletromagnética 

observada pelo detector e ε (L.mol-1.cm-1) representa a absortividade molar da 

amostra analisada. Nesse caso, a concentração é dada por mol.L-1.  

A radiação eletromagnética incidente na amostra apresenta faixa de 

comprimento de onda entre 160 e 780 nm, abrangendo as regiões do ultravioleta, do 

visível e do infravermelho próximo. 

Entretanto, a técnica apresenta alguns desvios, tais como desvios reais, 

químicos e instrumentais. Os desvios reais são observados na diferença de detecção 

ao se utilizar cubetas com a mesma espessura b. Os desvios químicos são oriundos 

de reações químicas referentes a mudanças de concentrações. Os desvios 

instrumentais fazem menção ao equipamento de leitura [49]. 

Uma das limitações da lei de Beer é que a mesma só deve ser aplicada em 

meios de baixa concentração (< 0,01 mol.L-1), pois, para concentrações mais 

elevadas, as interações soluto-solvente, soluto-soluto e/ou solvente-solvente podem 

alterar o meio de estudo e a capacidade adsortiva [51].  

A técnica de absorção no UV-VIS é aconselhável principalmente para estudos 

envolvendo metais de transição, tais como corantes e alguns metais pesados, por 

apresentarem picos bem definidos de absorção, permitindo correlacioná-los com a 

concentração do meio [49]. 

 

 
  (2)   (6) 
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2.5.2 ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X POR 

ENERGIA DISPERSIVA 

A técnica de Espectroscopia de Fluorescência de Raio-X por Energia 

Dispersiva, também identificada por EDX, baseia-se em irradiar uma amostra com um 

feixe de Raio-X (frequência em torno de 1018 Hz e comprimento de onda em torno de 

10-2 nm). Os feixes de elétrons, provenientes de um filamento de Tungstênio, colidem 

com o material, “arrancando” elétrons das camadas mais internas (K, L, M) dos átomos 

excitados [52]. Isso faz com que o átomo se torne altamente instável; para recuperar 

seu estado de equilíbrio termodinâmico, um elétron da camada adjacente decai para 

a camada mais interna. Esse efeito é denominado relaxação do elétron, sendo o efeito 

oposto ao de excitação eletrônica.  

 Ao ocorrer o decaimento dos elétrons das demais camadas, observa-se a 

emissão de raios-X característicos, relacionados com comprimentos de ondas 

específicos, referente ao átomo que o emitiu [53]. A nomenclatura do Raio-X 

característico depende da camada inicial e final do decaimento do elétron: se o 

decaimento ocorrer da camada M para a camada K, temos os raios Kβ; mas, se o 

decaimento ocorrer da camada L para a camada K, teremos os raios Kα. 

A energia envolvida é característica de cada elemento químico, permitindo sua 

identificação. A Figura 2 esquematiza o processo de excitação do elétron, seguido por 

decaimento e liberação dos Raio-X característicos. 

 

 

Figura 2: Esquema da excitação e decaimento com liberação de Raio-X característico. 
Fonte: Fabricante do Espectrofotômetro de Raio-X por Espalhamento de Energia – 

Shimadzu 
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A energia para remoção do elétron é quantizada, o que permite a utilização de 

fichas catalográficas para identificação dos elementos presentes na amostra. 

Entretanto, devido às precisões dos equipamentos, é comum o equipamento confundir 

os raios-X característicos Lα e Kβ, por exemplo.  

A energia do espectro emitido é a principal informação retirada do ensaio de 

Fluorescência de Raio-X. O ensaio pode ocorrer em equipamentos próprios, ou os 

detectores podem ser acoplados ao equipamento de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) [52].  

A intensidade dos raios-X característicos captados está relacionada 

diretamente com a concentração da amostra no meio, permitindo a construção de uma 

curva de calibração, muito utilizada em análises em meios aquosos.  

 

 

2.5.3  ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO 

Compostos com ligações covalentes absorvem em várias frequências no 

infravermelho do espectro eletromagnético da luz [51]. Os estudos envolvendo a 

espectroscopia no infravermelho consideram a absorção da energia a nível vibracional 

das moléculas [49], sendo normalmente apresentado em relação ao número de onda, 

que varia entre 4000 e 400 cm-1, equivalente ao comprimento de onda entre 2,5 e 

25 μm. 

A absorção de energia no infravermelho é quantizada, fazendo com que a 

molécula atinja estados eletrônicos de maior energia, ocorrendo na faixa entre 8 a 

40 kJ.mol-1, faixa correspondente a frequências vibracionais de estiramento e 

dobramento da maioria das moléculas covalentes [51] que apresentem dipolo-dipolo 

que se alterem em função do tempo. 

A espectroscopia no infravermelho tem a finalidade de identificar as moléculas 

por padrões de espectro, visto que duas moléculas diferentes nunca apresentarão o 

mesmo padrão de espectro [51]. Outra finalidade é fornecer informações relativas à 

estrutura da molécula [49].   
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2.5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) permite análises de materiais 

orgânicos e inorgânicos, com precisão entre micrômetros a nanômetros, sendo 

comumente utilizado para avaliações topográficas do material [54]. 

Nas análises de MEV, uma porção da amostra é irradiada com um feixe 

eletrônico finamente focalizado. O tamanho do feixe depende da caracterização a ser 

realizada, sendo mais fino e estático na determinação de composições químicas, e 

mais difuso na produção de imagens topográficas. 

O feixe de elétrons interage com a camada eletrônica dos átomos, gerando 

diferentes respostas observadas por diferentes detectores. Dentre as respostas estão: 

elétrons secundários, elétrons retro espalhados  e raios-x característicos [54]. Os 

nanotubos de carbono são dimensionados na escala nanométrica, requerendo 

magnificação em torno de 50.000x para melhor visualização [8].  

 

6.5  SENSORES DE GÁS 

Transdutores são dispositivos eletrônicos que, ao serem estimulados por 

fatores externos, transmitem um impulso mensurável, que é convertido em uma 

grandeza desejada com o auxílio de um software. Os estímulos que podem atuar 

sobre o sensor são diversos: calor, luz, som, pressão, elétrico, magnético, ou até 

mesmo a presença de algum componente químico, tais como células cancerígenas, 

metais pesados, poluentes e gases.  

Na detecção de gases, existem diversos tipos de sensores que podem ser 

utilizados, tais como de cromatografia, espectroscopia de massa, ópticos, 

eletroquímicos e óxidos metálicos semicondutores [55], classe dos sensores do tipo 

MQ- X, onde está situado o sensor MQ-135 utilizado nesse trabalho. 

Os sensores de gás MQ-135 conseguem identificar produtos químicos como 

NH3, NOx, álcool, benzeno, fumaça e CO2. Entretanto, é um sensor sensível à 

concentração de O2 (deve ser 21%), à humidade relativa (inferior à 95%) e à 

temperatura [56]. 

O transdutor, camada sensitiva do sensor, é composto por dióxido de estanho 

(SnO2), com eletrodo de ouro, e conexões de platina. Esse tipo de sensor aumenta 
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sua condutividade com o aumento da concentração do gás, apresentando um 

comportamento proporcional até 300 ppm [56]. Acima de 300 pmm, as interações 

entre as moléculas de gás e o dióxido de estanho ocorrem de maneira diferente, 

alterando a condutividade. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 TRATAMENTO DOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Os nanotubos de carbono de múltiplas camadas foram sintetizados pela US 

Research Nanomaterials, Inc e produzidos pela técnica CVD (Deposição Química de 

Vapor), apresentando, segundo o fabricante, pureza superior a 90%, diâmetro externo 

entre 20 e 40 nm, diâmetro interno entre 5 e 10 nm. O fabricante também afirma que 

a área superficial é em torno de 110 m2/g e densidade verdadeira em torno de 2,1 

g/cm3. Os nanotubos de carbono de múltiplas camadas foram tratados química, 

alterando sua área superficial, proporcionando diferentes propriedades adsortivas.  

Durante o tratamento químico, 0,100 mg em pó dos nanotubos de carbono de 

múltiplas camadas foi agitado magneticamente em uma solução de ácido nítrico 

concentrado (65%) a 120 ºC com rotação de 600 rpm durante quatro horas [33]. 

Depois, os nanotubos de carbono foram filtrados a vácuo e lavados com 500 mL de 

água ultrapura para remoção do ácido nítrico remanescente. Em seguida, foram secos 

em estufa a 100 ºC por 24 horas. Os nanotubos de carbono tratados quimicamente 

foram denominados MWCNT-TQ. 

 

3.2 DISPERSÃO DOS NANOTUBOS DE CARBONO 

A dispersão de 0,5 mg de MWCNT ocorreu em meio aquoso (120 mL de água 

ultrapura) em um banho ultrassônico por 120 minutos na Lavadora Ultrassônica 

Soniclean 2PS, de 40 KHz de frequência.  

Enquanto que os MWCNT-TQ foram dispersos apenas com água devido a sua 

reatividade, durante a dispersão dos os MWCNT sem tratamento, foi necessário 

adicionar 1,3% m/m de Triton X-100, para auxiliar na estabilidade da dispersão, devido 

a apolaridade dos MWCNT. Devido à degradação térmica do Triton X-100, o mesmo 

deve ser utilizado em temperaturas baixas; por tanto, a dispersão dos MWCNT sem 

tratamento ocorreu em banho ultrassônico a 0 ºC. 
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3.3 PLANEJAMENTO FATORIAL 

O Planejamento Fatorial [46] foi realizado para a obtenção do compósito de 

matriz celulósica com nanotubos de carbono dispersos com maximização da 

capacidade adsortiva possível, sendo a adsorção analisada em meio aquoso. 

Para a produção do compósito, é necessário dispersar o nanotubos de carbono 

em água e agitá-los mecanicamente com pedaços do papel celulose [13]. Para que o 

papel apresente maior maleabilidade e resistência mecânica, deve-se adicionar 

hidróxido de sódio (NaOH) durante a agitação magnética. Posteriormente, uma 

filtragem a vácuo é requerida para remoção do excesso de água, seguido por 

secagem, conforme esquematizado na Figura 3. 

 

Figura 3: Esquema de produção dos compósitos de celulose com nanotubos de carbono. Em a 
temos a dispersão do nanotubo de carbono em banho ultrassônico resfriado; em b 
ocorre a agitação magnética da celulose com os nanotubos de carbono; seguido por 
c, que é a filtragem a vácuo. 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Os fatores avaliados no processo de produção do compósito foram: quantidade 

de NaOH, tempo e temperatura de agitação magnética, além do fato da secagem final 

ser forçada ou não. A velocidade de rotação na agitação magnética não foi avaliada, 

pois velocidades abaixo de 500 rpm não eram suficientes para agitar toda a solução; 

enquanto que velocidades superiores descentralizava a agitação. A avaliação da 

dispersão dos nanotubos de carbono também não foi realizada, uma vez que cada 

tipo de nanotubos de carbono apresenta sua peculiaridade na hora da dispersão [42]. 

Os fatores avaliados, assim como seus pontos de máximo e mínimo são 

descritos na Tabela 1 para uma análise 24-1. Todos os experimentos são 

demonstrados na Tabela 2. 
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Tabela 1: Fatores avaliados no Planejamento Fatorial com os limites inferiores (-1) e superiores 

(+1) dos fatores avaliados. 

Fatores Avaliados Unidade -1 +1 

NaOH mL 0,19 0,57 
Tempo de Agitação min 30 60 
Temperatura Agitação ºC 20 100 

 

Tabela 2: Fatores avaliados no Planejamento Fatorial. 

Ensaio NaOH (mL) Rotação (min) Temperatura (ºC) 

01 0,57 30 100 
02 0,19 60 100 
03 0,57 60 100 
04 0,19 30 20 
05 0,19 30 100 
06 0,57 30 20 
07 0,19 60 20 
08 0,57 60 20 
09 0,38 45 60 
10 0,38 45 60 
11 0,38 45 60 

 

Na Tabela 2, NaOH representa a quantidade de base utilizada para a formação 

do compósito. Os valores de NaOH foram encontrados empiricamente, verificando a 

possibilidade de obter o compósito que permita o fluxo de gás mas que não se degrade 

em água. Rotação e Temperatura indicam o tempo de agitação magnética a 400 rpm 

na temperatura indicada pelo planejamento durante a agitação. 

A resposta observada durante o planejamento fatorial foi a capacidade de 

adsorção por grama do compósito com adsorvente orgânico em solução aquosa. Uma 

solução padrão de azul de metileno de concentração (Co) igual a 0,05 mol.L-1 foi 

produzida. Em recipientes distintos, 6 mL da mesma foram adicionados, juntamente 

com aproximadamente 50,0 mg dos compósitos produzidos sob as características 

propostas pelo planejamento fatorial por 20 horas a temperatura ambiente (20 ºC), 

conforme a Figura 4. 

 

Figura 4: Ensaio de adsorção de Azul de Metileno no compósito produzido com os fatores do 
Planejamento Fatorial em meio aquoso.  

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Em seguida, a solução após a adsorção foi analisada no espectrofotômetro de 

absorção UV-Vis, com comprimento de onda de 665 nm. A quantificação da 

concentração após o ensaio de adsorção com os compósitos foi realizada com o 

auxílio de uma curva de calibração de concentração de azul de metileno. 

A capacidade de remoção por massa do compósito foi analisada segundo a 

Equação 7. Além da remoção por massa, também foi analisada a capacidade de 

remoção dos contaminantes através da área superficial do compósito, segundo a 

Equação 8. 

 

(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
∗ 100 

 

(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
∗ 100 

 

3.4 ANÁLISE DE ADSORÇÃO COM CHUMBO 

A continuidade do estudo ocorreu com uma análise da efetividade do compósito 

em adsorver cloreto de chumbo do meio aquoso. Segundo o fabricante (Cinética), o 

limite de solubilidade do cloreto de chumbo em água é de 1,6x10-2 mol.L-1. Uma 

solução estoque de cloreto de chumbo (fabricante Cinética) foi preparada 

solubilizando o cloreto de chumbo em água ultrapura com auxílio do banho 

ultrassônico. Posteriormente, soluções de concentrações conhecidas foram 

produzidas por diluição da concentração estoque para análise da curva de calibração.  

Concentrações iniciais de cloreto de chumbo de 50, 75, 100 e 120 ppm foram 

produzidas e ensaiados em contato com aproximadamente 0,20 mg do compósito 

contendo nanotubos de carbono sem tratamento, com tratamento químico e com o 

papel virgem, conforme recebido do fornecedor. Os compósitos foram produzidos com 

os parâmetros obtidos através da otimização do Planejamento Fatorial. 

As soluções contendo íons de chumbo para a curva de calibração, assim como 

as soluções após os testes de adsorção em contato com os compósitos produzidos, 

foram analisados no Espectrofotômetro de Fluorescência no Raio-X, localizado no 

Instituto Federal do Paraná, campus Londrina. As análises foram tratadas sob as 

  (7) 

  (8) 
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isotermas de Langmuir e Freundlich, considerando a quantidade de massa do 

compósito envolvidos.  

 

3.5 ADSORÇÃO DE GASES 

Os filtros compósitos produzidos foram submetidos a teste de adsorção de gás 

amônia. O gás de amônia foi obtido através da volatilização de hidróxido de amônia 

em um borbulhador, mostrado na Figura 5a. Nesse processo, gás comprimido a uma 

vazão Q1 entrava no borbulhador com 40 mL de hidróxido de amônia e saia com a 

mesma vazão para o sistema arquitetado. No detalhe da Figura 5a, pode-se observar 

um recipiente que permite a entrada de gás comprimido que borbulha a solução de 

hidróxido de amônia, fazendo-a volatilizar e entrar no sistema para análise. 

O sistema físico para a análise do gás de amônia a ser adsorvido pelo filtro é 

mostrado na Figura 5b, sendo todo o sistema produzido durante esse trabalho. O gás 

de purga, proveniente do compressor, adentra o sistema através da válvula 1, que fica 

aberta durante toda a análise. As válvulas 2 e 3 permitem o revezamento do destino 

do gás com amônia, permitindo que o mesmo adentre o sistema para a análise 

(válvula 3) ou que o mesmo seja expurgado para fora do sistema (válvula 2). A 

abertura e fechamento das válvulas foi automatizada com a utilização de um arduino 

UNO (código no ANEXO I).  

 



31 
 

 

Figura 5: a) Borbulhador de hidróxido de amônia para obtenção de gás amônia para os ensaios. 
b) Sistema de controle de válvulas, permitindo a entrada do gás amônia em intervalos 
pré-determinados, controlado pelo arduino UNO. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
 

O filtro foi acoplado no sistema, atuando com uma barreira para os gases 

saírem do sistema após passarem pelas válvulas 1 e 3, conforme Figura 6 (a); a Figura 

6 (b) mostra como o filtro foi inserido no sistema. Após a passagem pelo filtro 

compósito produzido, a resistência do ar confinado no sistema foi mensurada pelo 

detector de gás amônia MQ-135 acoplado no multímetro TEKTRONIX 4000, com 

apoio de um software de interface gráfica. Finalmente, o gás era expurgado para fora 

do sistema. 

 

Figura 6: a) Vista explodida do sistema de fluxo de gás com acoplamento do sensor MQ-135 e 
com o filtro inserido pela lateral esquerda (b). 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Imagens dos compósitos foram tiradas antes e após os ensaios de adsorção 

no Microscópio Eletrônico de Varredura EVO MA 15, com filamento de Tungstênio, 

localizados no Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná.  

Todas as amostras foram recobertas com ouro. As análises químicas dos 

compósitos adsorvidos com chumbo foram realizadas com o auxílio dos detectores 

Oxford Instruments EDS-Max 20 mm2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1   TRATAMENTOS DOS NANOTUBOS DE CARBONO 

Nanotubos de carbono de múltiplas camadas foram tratados química e 

termicamente, seguidos por processos de lavagem. Os tratamentos visam alterações 

morfológicas dos nanotubos de carbono, introduzindo radicais ou mitigando defeitos 

superficiais.  

Após os tratamentos com ácido nítrico, amostras dos nanotubos de carbono 

resultantes foram analisadas no espectrofotômetro de FTIR da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, do Departamento Acadêmico de 

Engenharia de Materiais.  

 

 

Figura 7: Espectro dos Nanotubos de Carbono de Múltiplas Camadas antes de sofrer 
algum tratamento (ST), e após tratamento químico (TQ), apresentando pico 
1531 cm-1, proveniente da vibração de dobramento do grupo –COOH. 

 

Alguns picos diferem em existência ou intensidade entre os nanotubos de 

carbono de múltiplas camadas anterior (ST) e posterior ao tratamento químico (TQ). 

Como foi possível observar no ensaio de FTIR, o tratamento com ácido nítrico 



34 
 

introduziu funções ácidas nos nanotubos de carbono, conforme observado nos picos 

destacados na Tabela 3.  

Em ambas amostras, o pico referente ao comprimento de onda em torno de 

3.500 cm-1 representa absorções da ligação –OH, presente em praticamente todas as 

moléculas analisadas no FTIR [50]. 

A banda em torno de 1.650 cm-1 do nanotubo de carbono sem tratamento, 

seguida por picos de absorção na faixa entre 1.600 a 1.300 cm-1 caracterizam 

estiramento C=C, referente às duplas ligações dos carbonos sp2 presentes na 

estrutura que não possuam simetria, ou seja, que apresentam defeitos. Tais picos não 

são observados nos nanotubos de carbono tratados quimicamente.  

Além disso, nos nanotubos de carbono tratados quimicamente, é possível 

observar dois picos na região entre 1.400 e 1.300 cm-1. Tais picos podem ser 

provenientes da interação do grupo –C–O–H [50]. 

Nota-se entre 1.531 cm-1 a formação de um pico nos tratados quimicamente, 

indicando a presença do grupo –COOH, introduzido na estrutura durante o tratamento, 

por ser a região de vibração de dobramento do grupo [50]. 

A presença de ácido carboxílico também pode ser observada através do pico 

de vibração de estiramento em 1.740 cm-1. 

A Tabela 3 sintetiza os principais picos encontrados no ensaio de FTIR.  

Tabela 3: Picos referentes ao ensaio de FTIR dos nanotubos de carbono utilizados, sendo ST os 
MWCNT Sem Tratamento e TQ os MWCNT Tratados Quimicamente. 

Pico (cm-1) Explicação Referência 

3.500 (ST e TQ) Absorção do grupo 
–OH 

[50] 

1.650 (ST) Estiramento C=C 
sem simetria 

 

1.530 (TQ) Vibração de 
Dobramento do 
Grupo –COOH 

[50] 

1.740 (TQ) Vibração de 
Estiramento do 
Grupo –COOH 

[50] 

 

4.2 PLANEJAMENTO FATORIAL 

O Planejamento Fatorial foi realizado para determinar os melhores parâmetros 

para produção dos compósitos. Entretanto, o mesmo foi realizado apenas envolvendo 

nanotubos de carbono de múltiplas camadas sem tratamento. Os compósitos 

produzidos pelos fatores determinados pelo planejamento foram utilizados em 

análises de adsorção envolvendo azul de metileno. Para quantificar a concentração 
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no equilíbrio, uma curva de calibração com concentrações foi produzida a partir de 

análises de concentrações conhecidas de azul de metileno, mostrada na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Curva de Calibração do Azul de Metileno 

 

A equação de linearização encontrada para a curva de calibração está descrita 

na Equação 9.  

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 = 0,170 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 + 154,676 

 

As respostas obtidas, presentes na Tabela 4, foram analisadas pela técnica de 

Planejamento Experimental, sendo a adsorção encontrada pela diferença Co – Ce. 

 

Tabela 4: Resultados da Adsorção obtida para o Planejamento Fatorial  

NaOH (mL) Rotação (min) Temperatura (ºC) Adsorção (mg/mL) 

0,57 30 100 2,46673 
0,19 60 100 2,28431 
0,57 60 100 2,54762 
0,19 30 20 2,33443 
0,19 30 100 2,21404 
0,57 30 20 2,73492 
0,19 60 20 2,45898 
0,57 60 20 2,68588 

 

O valor de P representa a significância dos termos. Para um grau de 

confiabilidade de 95%, o valor de P precisa ser menor do 0,0500, mostrando que o 

termo analisado é significante; caso o mesmo seja superior a 0,1000, o termo avaliado 

não é significante ao modelo. Os valores encontrados de F e P estão dispostos na 

  (9) 
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Tabela 5, sendo parâmetros analisados estatisticamente durante o planejamento 

fatorial. 

O valor F de 34,61 implica que o modelo é significante, apresentando uma 

chance percentual de 0,12% do valor ser devido aos ruídos. O valor P menor do que 

0,0500 indica que os termos analisados são significantes, enquanto que os valores 

acima de 0,1000 indicam que não. Observando o modelo, conclui-se que os fatores 

determinantes na produção do compósito de celulose são a quantidade de hidróxido 

de sódio (A) para agregação da polpa e a temperatura durante a agitação 

magnética (C). 

 

Tabela 5: Valores de F e P para os termos significantes do modelo (ANOVA). 

Fatores Avaliados Valor F Valor P  

Model 34,61 0,0012 Significante 
A-NaOH 50,28 0,0009  

C-Temperatura 18,93 0,0074  
Residual 15,37 0,0035  
Cor Total 6,86 0,0279  

 

Além da modelagem, o Software indica a equação que rege o experimento, 

sendo descrita na Equação 10. 

 

Adsorção (mg/mL) = 2,61 + 0,2858*A – 0,0877*C 

 

Com base nos resultados obtidos, uma otimização no processo de produção foi 

realizada, sendo desejável uma adsorção máxima (Figura 9).  

 

  (10) 
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Figura 9: Superfície de Resposta obtida pelo 
Planejamento Fatorial. 

Para essas respostas, a otimização resultou em um tempo de agitação de 

30 minutos. Com a otimização, também é possível observar que, ao realizar a 

agitação magnética da celulose com os nanotubos de carbono dispersos a baixas 

temperaturas (20ºC), a adsorção é máxima com menores quantidades de NaOH, 

podendo ser trabalhado processos envolvendo apenas 0,38 mL de NaOH.  

 

4.3 ADSORÇÃO DO CHUMBO 

 

Uma das aplicações visadas para o compósito é na remoção de metais pesados do 

meio aquoso, tais como íons de chumbo. Ensaios de adsorção envolvendo chumbo 

foram realizados, conforme descritos anteriormente. Para analisar a concentração no 

equilíbrio da adsorção, uma curva de calibração foi montada a partir de concentrações 

iniciais conhecidas de 20, 40, 70 e 100 ppm, mostrada na Figura 10, que também 

mostra os resultados obtidos para a adsorção envolvendo todos os compósitos 

analisados durante os ensaios envolvendo chumbo.  

A Figura 11a mostra as isotermas de Langmuir para os três materiais 

analisados, enquanto que os valores de RL se encontram na Figura 11b, obtidos 

através da Equação 3.  As isotermas de Freundlich são mostrados na Figura 12. 

Nas Figuras, CPNTC representa os compósitos envolvendo Papel e Nanotubos 

de Carbono de múltiplas camadas. MWCNT-ST e MWCNT-TQ representam os 
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compósitos com os nanotubos Sem Tratamento e Tratados Quimicamente, 

respectivamente.  

 

Figura 10: Curva de Calibração de Chumbo (Pb+2) com os demais resultados obtidos. 

 

 

Figura 11: a) Isoterma de Langmuir para a celulose pura, e para os compósitos envolvendo 
nanotubos de carbono (MWCNT) sem tratamento e com tratamento químico e b) 
valores de RL referentes às isotermas. 
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Figura 12: Isoterma de Freundlich para a celulose pura, e para os compósitos envolvendo 
nanotubos de carbono sem tratamento e com tratamento químico. 

 

Os parâmetros a e b das equações, obtidos pelos modelamentos das 

isotermas, são dispostos na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6: Parâmetros das equações de linearização das isotermas de Langmuir e Freundlich 

Material Adsorvente 
Langmuir Freundlich 

a B R2 a b R2 

Celulose Pura 0,0183 1,1734 0,9894 0,2937 0,7503 0,9910 
Sem Tratamento 0,0147 1,3439 0,9433 -0,0025 0,8266 0,9479 
Tratado Quimicamente 0,0176 1,1749 0,9682 0,3572 0,7335 0,9775 

 

Os parâmetros dos modelamentos das isotermas de Langmuir e Freundlich são 

dispostos na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Parâmetros isotermas de Langmuir e Freundlich 

Material Adorvente 
Langmuir Freundlich 

Qm KL KF n 

Celulose Pura 54,7645 0,0156 1,3414 1,3328 
Sem Tratamento 68,0735 0,0109 0,9975 1,2097 

Tratado Quimicamente 56,7537 0,0150 1,4293 1,3634 

 

A adsorção do chumbo nos materiais é favorável, pois a Isoterma de Langmuir 

resulta em valores de RL entre 0,3 e 0,7. As isotermas de Freundlich apresenta valores 

de n entre 1 e 10, sendo também favorável, estando ambas as análises em acordo 

quanto a adsorção dos íons de chumbo. Embora ambas isotermas sejam favoráveis 

para a análise, a de Freundlich é a mais indicada, por apresentar um valor de R2 mais 

elevado. 
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A Isoterma de Langmuir apresenta uma maior adsorção nas amostras contendo 

nanotubos de carbono de múltiplas camadas tratados quimicamente, confirmado pela 

isoterma de Freundlich. 

Entretanto, ambas diferem na capacidade máxima de adsorção em relação aos 

compósitos com nanotubos de carbono de múltiplas camadas sem tratamento. Ao 

avaliar apenas as isotermas de adsorção (Figura 13a) considerando a massa dos 

compósitos, observa-se que a capacidade de adsorção de íons de chumbo nos três 

materiais é semelhante, conforme apresentado pelas isotermas. Por outro lado, ao 

analisar a capacidade de adsorção referente à área superficial das amostras (Figura 

13b) em vez da massa total do compósito, observa-se que a capacidade de adsorção 

do chumbo é muito superior aos compósitos envolvendo os nanotubos de carbono 

com e sem tratamento. Esse fato foi observado ao realizar ensaios de EDS, nos 

compósitos, verificando onde se encontravam os aglomerados de chumbo e como se 

apresentavam, combinados com as micrografias de MEV. As imagens foram tratadas 

com apoio do Software ImageJ, permitindo uma análise estatística da região recoberta 

com chumbo, sendo os resultados observados na Figura 13b. 

Na maioria dos ensaios, os compósitos com nanotubos de carbono tratados 

quimicamente apresentaram adsorções superiores aos sem tratamento, conforme 

observado por [7]. O mesmo também observou que a capacidade adsortiva a valores 

de pH neutro (~7,0) pode significar a cooperação entre adsorção e precipitação. Os 

compósitos avaliados apresentam pH = 6,5. 

As diferenças nos valores observados em adsorção podem ser relacionadas à 

heterogeneidade do adsorvente.  Maior homogeneização pode ser obtida na celulose 

ao aumentar o tempo de agitação e/ou a temperatura, fatores que, apesar de tornar a 

superfície mais homogênea [57], diminui a adsorção, conforme observado no 

Planejamento Fatorial. 
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Figura 13: Isotermas de Adsorção em relação à a) massa do material e a b) área superficial. 

 

 

4.4  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

O Planejamento Fatorial foi desenvolvido visando a obtenção dos melhores 

parâmetros da produção do compósito possível. Uma das respostas possíveis de 

serem observadas está na dispersão dos nanotubos de carbono, assim como na 

espessura das fibras de celulose. Conforme é possível observar na Figura 14a (0,19 

mL de NaOH) e Figura 14b (0.38 mL de NaOH), o diâmetro das fibras de celulose não 

apresentou variações significativas, por terem sofrido os mesmos tratamentos 

mecânicos.  

A dispersão dos nanotubos de carbono não pode ser observada devido a sua 

baixa concentração, e pelo fato do diâmetro dos nanotubos de carbono serem 1000x 

menores do que o diâmetro das fibras 

 

Figura 14: Imagens dos compósitos de papel com nanotubos de carbono de múltiplas 
camadas produzidos com a) 0,19 mL de NaOH e b) 0,38 mL de NaOH. 
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Os compósitos contendo os nanotubos de carbono de múltiplas camadas sem 

tratamento e os tradados quimicamente, assim como o papel puro conforme recebido 

de fábrica, foram avaliados no MEV após a adsorção do chumbo, conforme mostrado 

na Figura 15. Com o auxílio do Software ImageJ, desenvolvido pelo National Institutes 

of Health, uma análise para saber a quantidade de área recoberta por chumbo foi 

realizada, dispostas na Tabela 8. Para a análise, as imagens da Figura 15 foram 

primeiramente transformadas em Threshold, para separar as fibras das partículas de 

chumbo. Em seguida, foram analisadas dentro da opção de Analyze Particles, com 

limite de partículas de até 20 nm2, minimizando os erros da análise de Threshold. 

 

Tabela 8: Adsorção do Chumbo nas amostras ensaiadas tratadas no Software ImageJ com base 
nas imagens obtidas por MEV 

Ensaio % Área Recoberta por Chumbo 

Papel Puro 3,758 
CPNTC-ST 4,313 
CPNTC-TQ 6,541 

 

Conforme observado na Tabela 8, o compósito com nanotubo de carbono 

tratado quimicamente (CPNTC-TQ) adsorveu mais do que as demais amostras, 

condizente com as informações obtidas pelas isotermas de adsorção da Figura 13. 

Também conforme avaliado, a adsorção do papel puro foi inferior às demais amostras. 

Podemos concluir que os nanotubos de carbono intensificam a remoção dos 

metais pesados, conferindo diferentes propriedades ao papel estudado, devido à sua 

elevada reatividade e ao aumento da área superficial, elevando os sítios adsortivos. 

As isotermas de Langmuir e Freundlich mostram que a adsorção ocorre em 

monocamadas, e sua maior ocorrência se dá devido aos novos sítios ativos 

disponibilizados pelos nanotubos de carbono de múltiplas camadas devido à entalpia 

de adsorção dos sítios ativos. 

As ligações químicas introduzidas nos MWCNT-TQ também elevaram a 

disponibilidade de sítios ativos, elevando a capacidade adsortiva do compósito.  
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Figura 15: Micrografias Eletrônicas de Varredura do compósito com nanotubos de carbono a) 
sem tratamento, b) tratados quimicamente, c) do papel puro e d) do nanotubo de 
carbono focalizado 

 

4.5  ADSORÇÃO DE GASES 

A segunda aplicação prevista para o compósito celulose/MWCNT produzido 

era utilizá-lo como um filtro para retenção de amônia em um sistema confinado, 

permitindo sua aplicação em saídas de chaminés ou até em máscaras para retenção 

de amônia, melhorando a qualidade do ar respirada pelo usuário. 

Para a realização dos ensaios, foi necessário construir o sistema para análise, 

incluindo o borbulhador para volatilização da amônia e o controle de válvulas. Os 

problemas enfrentados durante esse processo foram demonstrados no tópico a 

seguir. 

 

4.5.1 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA PARA ANÁLISE 

Para a volatilização da amônia, foi necessário construir um borbulhador. Devido 

à limitação do orçamento, o borbulhador precisaria der construído manualmente, com 
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objetos facilmente encontrados e manipuláveis. Entretanto, não poderia vazar o gás, 

visto que o mesmo é tóxico e altamente perigoso para o ser humano. 

A solução inicial foi utilizar uma garrafa vedada e realizar as operações 

necessárias para a tubulação. Os primeiros problemas apareceram logo no início: o 

gás estava vazando, corroendo as conexões metálicas, conforme a Figura 16. 

 

 

Figura 16: Problemas de corrosão nas juntas metálicas devido ao vazamento do gás amônia. 

 

Entretanto, a cada nova conformação realizada na tampa para a introdução das 

conexões, o gás tornava a vazar. Além desse problema, observou-se que, devido às 

variações de pressões, o gás retornava ao sistema, corroendo as mangueiras 

utilizadas, conforme observado na Figura 17. 

Os problemas foram resolvidos ao fazer o furo na tampa com precisão e 

utilizando borrachas de vedação próprias para ácido, com maior estabilidade química. 

Além disso, limitou-se a pressão utilizada no sistema a 2 atm e a quantidade de 

hidróxido inicial não poderia ser superior a 50 mL. 

Entretanto, apesar da utilização do sistema mostrar-se promissora no estudo, 

o modelamento matemático tornou-se complexo, devido ao fato do mesmo operar em 

regime dinâmico. 
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Figura 17: problemas de corrosão da mangueira, sendo que a) mostra a mangueira para entrada 
do gás comprimido corroída (tom amarelado) e b) mostra a solução de hidróxido de 
amônia durante o experimento com tom azulado, proveniente do retorno do gás 
amônia do sistema (que interagiu com as mangueiras azuis que deveriam levar o 
gás ao sistema de detecção). 

 

 

4.5.2 ENSAIO DE ADSORÇÃO 

A resposta obtida durante o ensaio foi a variação de resistência R durante a 

passagem do gás com amônia em relação ao valor da resistência do ar sem amônia, 

R0, sendo as medidas obtidas pelo sensor de gás amônia MQ-135 acoplado ao 

multímetro. 

Para determinar a concentração de amônia no gás analisado, utilizou-se a Lei 

dos Gases Parciais de Dalton. A utilização da lei foi possível devido a mistura do gás 

amônia apresentar baixas interações com as moléculas do ar. Pela lei de Dalton, foi 

possível determinar a pressão parcial da amônia e da água volatilizados pelo 

borbulhador, sendo as pressões parciais iguais a 51,3 mmHg e 4,1 mmHg, 

respectivamente. 

Primeiramente, ensaios foram efetuados para análise do sensor utilizado, sem 

a utilização do compósito filtrante. Nessa etapa, mais de 40 ensaios foram realizados. 
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Alguns resultados do ensaio são mostrados na Figura 18, cada curva se referindo a 

uma concentração diferente da mistura ar comprimido com amônia. 

 

Figura 18: Resposta de calibração do sensor MQ-135 para diferentes concentrações de ar 
comprimido com amônia proveniente do sistema de borbulhador utilizado. 

 

Figura 19: Resposta de R/R0 dos ensaios com amônia em concentração 50% do gás analisado 
(ar comprimido + NH3). 

 

A Figura 19 mostra os resultados de R/R0 após a filtragem dos os diferentes 

compósitos avaliados. De acordo com a Figura 18, quando maior a razão R/R0, menor 

a concentração do gás analisado, ou seja, maior é a eficiência do compósito em 

adsorver a amônia.  

A eficiência da adsorção se elevou com o tempo de ensaio (vide primeiro ciclo 

de respostas da Figura 19). Isso ocorreu pela adsorção da amônia na matriz 

celulósica, permitindo que a mesma atuasse como uma barreira para as próximas 
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moléculas de amônia, elevando a capacidade de retenção do filtro (resposta R/R0 

menor). 

Pode-se afirmar que a inserção dos MWCNTs na matriz celulósica elevou sua 

eficiência para retenção de amônia   

De acordo com o datasheet do sensor de amônia, quanto maior a razão R/R0, 

menor a concentração do gás presente no sistema. Assim, é possível observar que 

os compósitos adsorveram mais amônia do que a matriz sem a celulose, chegando a 

uma eficiência de até 50% mais retenção do gás (como observado para o compósito 

com nanotubos de carbono tratados quimicamente). 
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5 CONCLUSÃO 

Esse trabalho tinha como objetivo a sinergia entre os compósitos com 

nanotubos de carbono de múltiplas camadas dispersos aleatoriamente em uma matriz 

de celulose e a adsorção de poluentes ambientais. O compósito foi produzido e 

otimizado com base no planejamento fatorial, permitindo a produção do mesmo com 

o menor tempo de processamento. 

O tratamento químico dos MWCNTs mostrou-se eficaz, devido a aparição do 

dos grupos –COOH, evidenciados pelo ensaio de Infravermelho com Transformada 

de Fourier.  

Sua aplicabilidade para remoção de íons de chumbo também mostrou-se 

eficaz, apresentando uma eficiência de remoção de 250% quando comparado à 

remoção dos íons de chumbo a partir da celulose sem os MWCNTs. 

Durante os ensaios de adsorção de gás; primeiramente, o sistema mostrou-se 

efetivo, evitando vazamentos de amônia, e permitindo controlar a vazão e pressão 

durante o ensaio. Entretanto, embora a volatilização da amônia a partir d hidróxido de 

amônia tenha se mostrado eficaz, o controle de concentração da mesma torna-se 

complexo, por operar em regime dinâmico, sendo recomendado a utilização de 

amônia anidra.  

Além da volatilização da amônia, outro problema encontrado no decorrer do 

trabalho foi a operação do arduino MQ-135, que altera seu comportamento quando 

submetido a diferentes concentrações de amônia, impossibilitando a mensuração da 

concentração de gás após o ensaio de adsorção; entretanto, pode-se observar uma 

diferença de 50% na resposta da resistência apresentada, mostrando que os 

compósitos com MWCNTs são mais eficientes na adsorção de amônia do que a 

celulose pura. 

 

 

  



49 
 

REFERÊNCIAS 

[1] T. Pradeep, Nano: The Essentials. Chennai, India: McGraw-Hill, 2007. 

[2] Y. H. Li et al., “Lead adsorption on carbon nanotubes,” Chem. Phys. Lett., vol. 
357, no. May, pp. 263–266, 2002. 

[3] F. Yu, Y. Wu, J. Ma, and C. Zhang, “Adsorption of lead on multi-walled carbon 
nanotubes with different outer diameters and oxygen contents: Kinetics, 
isotherms and thermodynamics,” J. Environ. Sci. (China), vol. 25, no. 1, pp. 195–
203, 2013. 

[4] S. Iijima, “Helical microtubules of graphitic carbon,” Nature, vol. 354, no. 6348, 
pp. 56–58, 1991. 

[5] C. E. Cava, “Universidade Federal Do Paraná Sensores De Gases Utilizando 
Nanotubos De Carbono E O,” 2012. 

[6] R. Lalauze, Physical Chemistry of Solid-Gas Interfaces. ISTE Ltd; John Wiley & 
Sons, Inc., 2008. 

[7] Y.-H. Li et al., “Lead adsorption on carbon nanotubes,” Chem. Phys. Lett., vol. 
357, no. 3–4, pp. 263–266, 2002. 

[8] B. Hayati, A. Maleki, F. Najafi, H. Daraei, F. Gharibi, and G. McKay, “Super high 
removal capacities of heavy metals (Pb2+and Cu2+) using CNT dendrimer,” J. 
Hazard. Mater., vol. 336, pp. 146–157, 2017. 

[9] X. Liu, M. Wang, S. Zhang, and B. Pan, “Application potential of carbon 
nanotubes in water treatment: A review,” J Environ Sci (China), vol. 25, no. 7. 
pp. 1263–1280. 

[10] R. Das, M. E. Ali, S. B. A. Hamid, S. Ramakrishna, and Z. Z. Chowdhury, 
“Carbon nanotube membranes for water purification: A bright future in water 
desalination,” Desalination, vol. 336, no. 1, pp. 97–109, 2014. 

[11] B. Lee et al., “A carbon nanotube wall membrane for water treatment.,” Nat. 
Commun., vol. 6, no. May 2014, p. 7109, 2015. 

[12] K. Madhavan Nampoothiri, N. R. Nair, and R. P. John, “An overview of the recent 
developments in polylactide (PLA) research.,” Bioresour. Technol., vol. 101, no. 
22, pp. 8493–501, 2010. 

[13] M. T. Kazi Hanium Maria, “Preparation and Properties of Cellulose / Carbon 



50 
 

Nanotube Composite Paper,” J. Nanomater., vol. 2017, no. 2, p. 11, 2010. 

[14] V. Choudhary, B. P. Singh, and R. B. Mathur, “Carbon Nanotubes and Their 
Composites,” in Syntheses and Applications of Carbon Nanotubes and Their 
Composites, InTech, 2013. 

[15] P. S. Goh,  a. F. Ismail, and B. C. Ng, “Carbon nanotubes for desalination: 
Performance evaluation and current hurdles,” Desalination, vol. 308, pp. 2–14, 
2013. 

[16] A. V. Herrera-Herrera, M. ángel González-Curbelo, J. Hernández-Borges, and 
M. ángel Rodríguez-Delgado, “Carbon nanotubes applications in separation 
science: A review,” Analytica Chimica Acta, vol. 734. pp. 1–30, 2012. 

[17]  a Srivastava, O. N. Srivastava, S. Talapatra, R. Vajtai, and P. M. Ajayan, 
“Carbon nanotube filters.,” Nat. Mater., vol. 3, no. 9, pp. 610–4, 2004. 

[18] C. H. Ahn et al., “Carbon nanotube-based membranes: Fabrication and 
application to desalination,” J. Ind. Eng. Chem., vol. 18, no. 5, pp. 1551–1559, 
2012. 

[19] S. Kar, R. C. Bindal, and P. K. Tewari, “Carbon nanotube membranes for 
desalination and water purification: Challenges and opportunities,” Nano Today, 
vol. 7, no. 5, pp. 385–389, 2012. 

[20] P. Lu and Y. Lo Hsieh, “Multiwalled carbon nanotube (MWCNT) reinforced 
cellulose fibers by electrospinning,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 2, no. 8, 
pp. 2413–2420, 2010. 

[21] C. De Las Casas and W. Li, “A review of application of carbon nanotubes for 
lithium ion battery anode material,” J. Power Sources, vol. 208, pp. 74–85, 2012. 

[22] M. S., A. R., and M. M., “New Composite Materials in the Technology for Drinking 
Water Purification from Ionic and Colloidal Pollutants,” in Composites and Their 
Applications, InTech, 2012. 

[23] S. S. Saeedi Saravi and M. Shokrzadeh, “Heavy metals contamination in water 
and three species of most consumed fish sampled from Caspian Sea, 2011,” 
Environ. Monit. Assess., vol. 185, no. 12, pp. 10333–10337, Dec. 2013. 

[24] B. Mainali, T. Thu Nga Pham, H. Hao Ngo, and W. Guo, “Maximum allowable 
values of the heavy metals in recycled water for household laundry,” Sci. Total 
Environ., vol. 452, pp. 427–432, 2013. 

[25] J. Singh and A. S. Kalamdhad, “Concentration and speciation of heavy metals 
during water hyacinth composting,” Bioresour. Technol., vol. 124, pp. 169–179, 
2012. 



51 
 

[26] E. Stokstad, “Air pollution. Ammonia pollution from farming may exact hefty 
health costs.,” Science, vol. 343, no. 6168, p. 238, Jan. 2014. 

[27] R. Chen et al., “Original Contribution Association of Particulate Air Pollution With 
Daily Mortality The China Air Pollution and Health Effects Study,” Am. J. 
Epidemiol., vol. 175, no. 11, pp. 1173–1181, 2012. 

[28] S. Iijima, “Growth of carbon nanotubes,” Mater. Sci. Eng. B, vol. 19, no. 1–2, pp. 
172–180, 1993. 

[29] J. H. Lehman, M. Terrones, E. Mansfield, K. E. Hurst, and V. Meunier, 
“Evaluating the characteristics of multiwall carbon nanotubes,” Carbon N. Y., vol. 
49, no. 8, pp. 2581–2602, 2011. 

[30] P. Randhawa, J.-S. Park, S. Sharma, P. Kumar, M.-S. Shin, and S. S. Sekhon, 
“Effect of Surfactant (Triton X-100) Concentration on Dispersion and 
Functionalization of Multiwall Carbon Nanotubes,” J. Nanoelectron. 
Optoelectron., vol. 7, no. 3, pp. 279–286, 2012. 

[31] M. D. Tiwari, G. H. Sagar, and J. R. Bellare, “Flow cytometry-based evaluation 
and enrichment of multiwalled carbon nanotube dispersions,” Langmuir, vol. 28, 
no. 11, pp. 4939–4947, 2012. 

[32] R. Rastogi, R. Kaushal, S. K. Tripathi, A. L. Sharma, I. Kaur, and L. M. 
Bharadwaj, “Comparative study of carbon nanotube dispersion using 
surfactants,” J. Colloid Interface Sci., vol. 328, no. 2, pp. 421–428, 2008. 

[33] A. Solhy et al., “MWCNT activation and its influence on the catalytic performance 
of Pt/MWCNT catalysts for selective hydrogenation,” Carbon N. Y., vol. 46, no. 
9, pp. 1194–1207, 2008. 

[34] W. Callister, Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, 7a. 2008. 

[35] S. Mazumdar, Composites Manufacturing: Materials, Product, and Process 
Engineering, vol. 32, no. 1. CRC Press, 2002. 

[36] B. Fugetsu et al., “Electrical conductivity and electromagnetic interference 
shielding efficiency of carbon nanotube/cellulose composite paper,” Carbon N. 
Y., vol. 46, no. 9, pp. 1256–1258, 2008. 

[37] J. Liu, “Carbon Nanotube/Polymer Composites and Novel Micro- and Nano- 
Structures Electrospun Polymer Materials,” Georgia Institute of Technology, 
2007. 

[38] X. Sun, M. Cai, L. Chen, Z. Qiu, and Z. Liu, “Electrodes of carbonized MWCNT-
cellulose paper for supercapacitor,” J. Nanoparticle Res., vol. 19, no. 7, 2017. 



52 
 

[39] I. G. Casella, D. Gioia, and M. Rutilo, “A multi-walled carbon nanotubes/cellulose 
acetate composite electrode (MWCNT/CA) as sensing probe for the 
amperometric determination of some catecholamines,” Sensors Actuators, B 
Chem., vol. 255, pp. 3533–3540, 2018. 

[40] B. Fei, H. Lu, Z. Hu, and J. H. Xin, “Solubilization, purification and 
functionalization of carbon nanotubes using polyoxometalate,” Nanotechnology, 
vol. 17, no. 6, pp. 1589–1593, 2006. 

[41] H. S. Kim, W. Il Park, M. Kang, and H. J. Jin, “Multiple light scattering 
measurement and stability analysis of aqueous carbon nanotube dispersions,” 
J. Phys. Chem. Solids, vol. 69, no. 5–6, pp. 1209–1212, 2008. 

[42] L. Vaisman, H. D. Wagner, and G. Marom, “The role of surfactants in dispersion 
of carbon nanotubes,” Adv. Colloid Interface Sci., vol. 128–130, no. 2006, pp. 
37–46, 2006. 

[43] H. Cui, X. Yan, M. Monasterio, and F. Xing, “Effects of Various Surfactants on 
the Dispersion of MWCNTs–OH in Aqueous Solution,” Nanomaterials, vol. 7, no. 
9, p. 262, 2017. 

[44] L. A. Linhares, F. Barboza Egreja Filho, R. Ianhez, and E. Augusta dos Santos, 
“Aplicação dos modelos de Langmuir e Freundlich na adsorção de cádmio e 
chumbo em diferentes classes de solos brasileiros,” Rev. Tecnológica, vol. 17, 
pp. 49–60, 2008. 

[45] C. Kaewprasit, E. Hequet, N. Abidi, and J. P. Gourlot, “Application of Methylene 
Blue Adsorption to Cotton Fiber Specific Surface Area Measurement: Part I. 
Methodology,” vol. 173, pp. 164–173, 1998. 

[46] G. E. P. Box, J. S. Hunter, and W. G. Hunter, Statistics for Experimenters: 
Design, Innovation, and Discovery, 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc, 2005. 

[47] M. I. Rodrigues and A. F. Iemma, Planejamento de Experimentos & Otimização 
de Processos, 3a. Campinas, SP: Casa do Espírito Amigo Fraternidade Fé e 
Amor, 2014. 

[48] R. E. B. Benício de Barros Neto, Ieda Spacino Scarminio, Como Fazer 
Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. 

[49] D. a Skoog, F. J. Holler, and T. a Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 
Brooks/Cole. Thomson Brooks/Cole, 1998. 

[50] J. R. V. Donald L. Pavia, Gart M. Lampman, George S. Kriz, Introdução à 
Espectroscopia, 4th ed. `Bellingham, Washington, EUA: Cengage Learning, 
2010. 



53 
 

[51] D. L. Pavia, Introdução à Espectroscopia. 2010. 

[52] E. A. de Oliveira, “Confiabilidade Metrolígica na Determinação de Espécies 
Químicas em Materiais Siderúrgicos por Espectrometria de Fluorescência de 
Raios-X,” Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2011. 

[53] Shimadzu, “EDX-7000/8000.” [Online]. Available: 
http://www.shimadzu.com.br/analitica/produtos/elemental/raios_x/eds/edx7000
_8000-1.shtml. [Accessed: 19-Aug-2018]. 

[54] J. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, no. 
3rd. 2003. 

[55] A. Dey, “Materials Science & Engineering B Semiconductor metal oxide gas 
sensors: A review,” Mater. Sci. Eng. B, vol. 229, no. July 2017, pp. 206–217, 
2018. 

[56] Datasheet, “Mq-135 Sensor.” . 

[57] S.-M. Alatalo, E. Repo, and E. Mäkilä, “Adsorption behavior of hydrothermally 
treated municipal sludge & pulp and paper industry sludge,” Bioresource 
technology, vol. 147. pp. 71–76, 2013. 

[58] D.-H. Kim et al., “Conductive carbon nanotube paper by recycling waste paper,” 
RSC Adv., vol. 5, no. 41, pp. 32118–32123, 2015. 

 

 

 

  



54 
 

ANEXO I 

Código para controle de abertura e fechamento de válvula para a passage do 

gás, utilizando Arduíno UNO. As válvulas estão conectadas ao sistema de gás e ao 

Arduíno, sendo necessário indicar os tempos de ciclos de abertura (Taberto) e 

fechamento (Tfechado) do gás de purga. 

 

int n_ciclos = 1000; 

int Taberto = 5000; 

int Tpurga = 1000; 

int Tfechado = 5000; 

 

// não alterar 

int val_1 = 7; 

int val_2 = 6; 

int val_3 = 5; 

int botao = 2; 

 

// define os as saidas de informação 

void setup(){ 

 pinMode(val_1,OUTPUT); 

 pinMode(val_2,OUTPUT); 

 pinMode(val_3,OUTPUT); 

 pinMode(botao,INPUT); 

 digitalWrite(botao,HIGH); 

 digitalWrite(val_1,LOW); 

 digitalWrite(val_2,HIGH); 

 digitalWrite(val_3,HIGH); 

} 
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void loop() { 

 

  // while( digitalRead(2) == 0 ) //enquanto o botão estiver pressionado 

  // { 

 // digitalWrite(val_1, LOW); //Liga rele 

 // delay(100); 

  // for (int ciclos= 0; ciclos <= n_ciclos; ciclos++){ 

  

 // digitalWrite(val_2, LOW); //Liga rele 

 // delay(Tpurga); 

 // digitalWrite(val_3, LOW); //Liga rele 

 // delay(100); 

 // digitalWrite(val_2, HIGH); //Desliga rele 

 // delay(Taberto); 

 // digitalWrite(val_3, HIGH); //Desliga rele 

 // delay(Tfechado); 

// } 

// } 

 // digitalWrite(val_1,HIGH); 

  // delay(100); 

 // digitalWrite(val_2,HIGH); 

  // delay(100); 

 // digitalWrite(val_3,HIGH); 

  // delay(100); 

} 

 

   

 

 


