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INTRODUÇÃO

Poliestireno

Descarte
incorreto

3. Caracterização
Ocorrerá atraves do uso de métodos como FTIR, MEV, MET e
DRX.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Reutilização adequada...

Os Nanotubos de Carbono (NTC) são materiais compostos de
átomos de carbono dispostos em formato cilíndrico, os quais
possuem excelentes propriedades, tais como as elétricas que,
em questão de suportar a densidade de uma corrente elétrica
podem superar materiais como cobre, possuem boa
estabilidade térmica, que varia entre 480-700ºC, além de
possuir propriedades mecânicas superiores à do aço, a qual
em termos de resistência a tração pode chegar até 300 GPa
[1,2,3].
O presente projeto foi aprovado no edital universal
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Conforme o desenvolvimento do trabalho, no momento a
revisão bibliográfica encontra-se concluída, assim, espera-se o
retorno das atividades presenciais para o dar continuidade a
parte pratica.
Sendo assim, espera-se que o equipamento modificado seja
capaz de realizar a síntese dos nanotubos de carbono de forma
simplificada e com baixo custo, ainda que sintetizando um
produto de qualidade e com ampla aplicabilidade.
Por fim, conclui-se que os NTC são uma tecnologia promissora
para uso comum no dia-a-dia, visto que possui uma vasta
gama de aplicações em diferentes ramos da ciência, basta
utilizar-se de um método de síntese economicamente viável, tal
qual o proposto neste projeto.

OBJETIVOS
Produzir um equipamento capaz de sintetizar os Nanotubos de
Carbono através de microondas, utilizando poliestireno
reciclável como fonte de carbono.
Figura 1. Nanotubos de Carbono em pó.
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