
Resumo:
Neste trabalho, amostras contendo nanotubos de carbono, sintetizadas a partir do rejeito de mineração de
ferro pelo método de Deposição Química a Vapor, foram purificadas utilizando o método hidrotérmico com
NaOH, para a remoção de sílica. Os rejeitos de mineração de ferro, constituídos majoritariamente por óxidos
de ferro e sílica, possuem grande potencial para atuar como catalisador para a síntese, via deposição química a
vapor, de nanotubos de carbono, que sãoinsumos de alto valor agregado. No entanto, eliminar a sílica presente
no rejeito após a síntese dosnanotubos é o principal desafio para utilização posterior desses nanotubos. Na
primeira parte do trabalho, foi realizada a caracterização das amostras utilizadas, por meio de Microscopia
Eletrônicade Varredura (MEV/EDS), Análise Térmica (TG, DTG e DTA) e Plasma por Acoplamento Indutivo
(ICP). Posteriormente, foi realizado ensaios de otimização da reação hidrotérmica, com o intuito de
determinar a melhor concentração de NaOH e o tempo de reação a serem utilizados na purificação das
amostras contendo nanotubos. As condições estudas foram concentração de NaOH de 5 mol L-1, 10 mol L-1 e
proporção SiO2/NaOH de 1:2,5 e tempo de eação de 6, 7 e 24 horas. Dessas condições, os melhores
resultados obtidos foram utilizando-se as condições de 1:2,5 SiO2/NaOH com 7 horas de reação e 10 mol L-1
e 24 horas de reação. Na segunda parte do trabalho, foram realizas reações de purificação de nanotubos
utilizando-se a reação hidrotérmica na condição otimizada com o menor tempo de reação. A determinação dos
teores de Na2O e SiO2 por método titulométrico da fração líquida obtida após reação hidrotérmica, indicaram
que em alguns casos houve a remoção de aproximadamente 100% do conteúdo de sílica presente nas
amostras estudadas. Caracterização por MEV/EDS e Análise Térmica das amostras após reaçãohidrotérmica,
mostraram que o teor de carbono duplicou, indicando que a reação com NaOH é eficaz para a remoção de
sílica e consequentemente para a purificação de nanotubos de carbono.
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