
ESTUDO DE NANOTUBOS DE CARBONO COMO EXTRATOR DE ÍONS CHUMBO 

 

O chumbo é elemento altamente tóxico, não essencial e possui propriedade de acumulação no 
organismo. Por apresentar-se no ambiente em níveis de traços, sua detecção por métodos 
analíticos convencionais torna-se difícil. O uso da extração em fase sólida (EFS), acoplada ao 
sistema de analise por injeção em fluxo (FIA, do inglês Flow Injection Analysis), pode aumentar 
a sensibilidade do método ao pré-concentrar íons Pb2+. Para atingir altos fatores de 
préconcentração (FP), a escolha de um bom material extrator é fundamental. Neste sentido, 
nanotubos de carbono (CNTs, do inglês carbon nanotubes) apresentam forte interação com 
íons, o que os fazem um material adsorvente promissor. Neste trabalho, diferentes nanotubos 
de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs, do inglês multiwalled carbon nanotubes) – 
MWCNT Coreano (Co), MWCNT Coreano Oxidado (Co-O), MWCNT HP (HP), MWCNT HP 
Oxidado (HP-O), MWCNT Nanocyl (Ny) e MWCNT Nanocyl Oxidado (Ny-O) - foram estudados a 
fim de verificar sua influência na detecção de chumbo. Os MWCNTs Co, HP e Ny foram 
tratados com ácido nítrico 5,0 mol L-1 sob refluxo durante 3 horas. Os materiais tratados Co-O, 
HP-O , Ny-O e não tratados (Co, HP e Ny) foram caracterizados por análise superficial de área 
(método Brunauer, Emmett e Teller (BET)) e volume total de poros, espectroscopia Raman, 
difração de raios X (DRX), titulação potenciométrica e análise termogravimétrica (TGA, do 
inglês thermogravimetric analysis) . De modo geral, as caracterizações mostraram que o 
tratamento não destruiu os CNTs e que ele foi eficiente para purificar os materiais e 
acrescentar poucos grupos ácidos em suas superfícies. Com o tratamento ácido ocorreu 
também um aumento da área superficial específica e volume total de poros. No método para 
préconcentrar íons chumbo, verificou-se, primeiramente, que a purificação dos MWCNTs 
influenciou a densidade de empacotamento dos mesmos dentro da mini-coluna. Os resultados 
de pré-concentração são influenciados pela adição de grupos ácidos na superfície dos CNTs, 
sua área superficial específica, volume total de poros e pelo comportamento dos CNTs dentro 
da mini-coluna durante do procedimento de pré-concentração. Os estudos dos parâmetros de 
pré-concentração indicou um aumento da sorção dos cátions, principalmente em pH ácido, e a 
possibilidade de trabalhar em ampla faixa de pH para os materiais tratados. Os materiais 
estudados para pré-concentrar seguem a seguinte ordem: Ny-O < HP < Ny < Co < HP-O < Co-O, 
sendo que os dois últimos CNTs possuem fator pré-concentração igual a 23,6 e 28,8, 
respectivamente. A capacidade de adsorção dos materiais seguiu a mesma tendência 
mostrada acima, indicando o Co-O e o HP-O como melhores materiais extratores de chumbo. 
Os MWCNTs apresentaram baixos limites de detecção (LD) (1,69 - 2,88 [g L-1) e quantificação 
(LQ) (5,64 - 9,62 [g L-1). As pré-concentrações nos Co-O, HP-O e Ny-O apresentaram melhor 
precisão que nos materiais não tratados. No método proposto, houve uma frequência de 
amostragem (FA) igual a 11 amostras por hora e um consumo de solução de chumbo, em cada 
análise, igual a 17 mL para o Co, Co-O, HP, HP-O e Ny, e 12 mL para o Ny-O. 


