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Recentemente, a síntese eletrolítica para a conversão de CO2 em nanotubos de carbono a 

partir de carbonatos fundidos vem sendo muito estudada. Além de ser uma fonte mais barata 

de obtenção de nanoestruturas de carbono, usa o CO2 presente no ar como um reagente para 

gerar um produto de valor agregado, impulsionando sua aplicação para reduzir os gases de 

efeito estufa lançados na atmosfera. Neste trabalho, a possibilidade da síntese eletrolítica 

para conversão de CO2 em nanotubos de carbono a partir do carbonato de lítio (Li2CO3) 

fundido como eletrólito foi avaliada. Para isso, Li2CO3 foi aquecido em um cadinho de 

alumina até a fusão e mantido por até 12 horas a fim de obter um líquido homogêneo 

(eletrólito). O ânodo de Ni-Cr e o cátodo de aço galvanizado de 1cm
2
 de diâmetro foram 

submersos no eletrólito. A eletrólise foi conduzida em modo galvanostático e as correntes 

(0,5; 1; 2 A) e tempos de síntese (1; 2; 4 h) foram avaliadas a fim de verificar a formação dos 

nanotubos de carbono. Os materiais obtidos foram caracterizados por espectroscopia raman, 

difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 

transmissão para analisar a estrutura cristalina e a morfologia. Os resultados mostram que 

foi possível obter nanotubos de carbono com uma menor presença de defeitos com corrente 

de 1 A e 4 h de síntese eletroquímica. 

 


