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Introdução 

  Os óleos vegetais correspondem a um dos 
principais produtos extraídos das plantas e 
apresentam grande importância não apenas dentro 
da indústria alimentícia, mas também na produção 
de glicerina, lubrificantes e biodiesel, dentre outros 
[1]. Dentre seus representantes, o óleo de palma 
possui grande destaque na produção e consumo 
nacional. A palma corresponde ao fruto da palmeira 
Elaeis guineensis e apresenta diversas aplicações 
se destacando as relacionada à alimentação 
humana, fontes de energia, medicina, indústria de 
cosméticos e a fabricação de adesivos, corantes e 
antitranspirantes [2]. Algumas dessas aplicações 
podem ser aperfeiçoadas a partir da adição de 
partículas nanométricas ao óleo, a qual pode 
aprimorar diversas propriedades físico-químicas do 
nanofluido formado [3]. O presente trabalho visa 
estudar o efeito da modificação covalente de 
nanotubos de carbono sobre a sua dispersão em 
óleo de palma.  

Resultados e Discussão 

  A oxidação e esterificação de nanotubos de 
carbono de paredes múltiplas (MWNT) foram 
realizadas por meio de um refluxo em solução 
H2SO4/HNO3 1:1 em micro-ondas e pelo método de 
Fisher, respectivamente. Os sólidos obtidos foram 
caracterizados por técnicas como espectroscopia 
Raman, espectroscopia no infravermelho e titulação 
potenciométrica. Os resultados indicam o sucesso 
das reações com a formação dos produtos 
desejados. A Figura 1 apresenta o espectro obtido 
a partir da análise por infravermelho dos sólidos. 
  As dispersões em óleo de palma foram obtidas por 
meio da sonificação dos sólidos em um ultrassom 
de banho por 3h e 30 min. As dispersões finais 
podem ser visualizadas na Figura 2. Tal como 
ilustrado, os três materiais se dispersaram e 
verifica-se visualmente que o nanotubo oxidado foi 
o que menos se dispersou, resultado esse esperado 
devido a menor afinidade química desse 
nanocomposto com o meio. O nanotubo não 
modificado, entretanto se dispersou mais do que o 
esterificado. Tal resultado se deve possivelmente a 
uma elevada presença de grupos fenólicos sobre a 
superfície dos nanotubos esterificados conforme 

indicado pela titulação potenciométrica, os quais 
reduzem a afinidade química e indicam um baixo 
rendimento da reação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectros de infravermelho das amostras 
avaliadas. 

 
Figura 2. Dispersões obtidas com a) MWNT, b) 
MWNT oxidado e c) MWNT esterificado. 

Conclusões 

  A funcionalização de nanotubos de carbono 

influencia na sua dispersão em óleo de palma, 

sendo a dispersão facilitada com a introdução de 

grupos apolares. A dispersão com nanotubos não 

modificados, entretanto, parece ser ainda superior à 

dispersão com os nanotubos funcionalizados. 
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