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Resumo
Nanotubos de carbono de parede simples e dupla foram sintetizados por deposição química de
vapor catalisada (DQVC) e os seguintes parâmetros foram avaliados: (i) composição do
catalisador do sistema Fe-Mo-MgO; (ii) a temperatura de síntese (800-1000°C); (iii) o
composto precursor de carbono (hexano e, comparativamente, metano e etanol); (iv) a
concentração do precursor de carbono; (v) o tempo de síntese; (vi) o tipo de reator (reator de
leito estacionário horizontal com relação a um de leito vertical fluidizado). Microscopia
eletrônica de varredura e transmissão, análise termogravimétrica, difração de raios X,
condutividade elétrica e espectroscopias Raman e de fotoluminescência foram as principais
técnicas utilizadas para caracterizar os nanotubos de carbono (NTCs) produzidos. As
características eletrônicas de redes 2 e 3D preparadas com NTCs foram também avaliadas.
Isto permitiu estimar como esses parâmetros afetam o desempenho dos nanotubos sintetizados
em possíveis aplicações práticas. Além de determinar o valor ótimo para alguns desses
parâmetros, a cinética do crescimento dos NTCPS-D foi analisada e uma equação para a taxa
de crescimento dos mesmos foi proposta. Por último, diferentes processos de purificação dos
NTCs foram também estudados.

Abstract
Single and double-wall carbon nanotubes were synthesized by catalytical chemical vapour
deposition and the effect of the following parameters were evaluated: (i) composition of the
catalyst from the Fe-Mo-MgO system, (ii) temperature of synthesis (800-1000°C), (iii) carbon
source (hexane, methane and ethanol), (iv) concentration of carbon source, (v) time of
synthesis, (vi) type of reactor (horizontal fixed bed reactor in comparison with vertical
fluidized bed reactor). Scanning and transmission electron microscopy, thermogravimetric
analysis, X-Ray diffraction, electrical conductivity and Raman and photoluminescence
spectroscopies were the main tools to characterize the CVD-derived carbon nanotubes
(CNTs). The electronic characteristic of 2 and 3 dimension networks prepared with the CNTs
were also evaluated. Besides the determination of the optimal value for some of these
parameters, the the growth kinetic was analyzed and an equation for the kinetic of growth of
CNTs was proposed. Finally, different processes of purification of CNTs were studied.
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1 Introdução
Devido a suas extraordinárias propriedades mecânicas, térmicas e eletrônicas [1,2,3], os
nanotubos de carbono (NTCs) têm sido material de intenso estudo nas últimas duas décadas.
O número de publicações relativas a esse alótropo de carbono tem aumentado em um ritmo
exponencial, sendo que nestes últimos 16 anos foram publicados mais de 25000 artigos
científicos na área (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Número de publicações sobre NTC de 1990 a 2007. Dado coletado de Science
Citation Index (ISI).

O grande interesse em relação aos NTCs é principalmente devido a sua estrutura singular, que
lhe proporciona um conjunto único de propriedades. A ligação covalente do tipo sp2 entre os
átomos de carbono no plano basal do grafite é a mais forte de todas as ligações químicas [4].
Como os NTCs são formados basicamente por um plano grafítico dobrado em forma tubular,
supostamente poderiam ser, por exemplo, o material com a maior resistência mecânica à
ruptura [45]. Fibras macroscópicas preparadas com NTCs apresentam a maior tenacidade
entre os materiais conhecidos. Além das propriedades mecânicas citadas, os NTCs também
apresentam propriedades térmicas, eletrônicas, químicas e mesmo geométricas de grande
potencial para aplicações práticas. Os NTCs têm o potencial de se tornarem a base de uma
nova indústria de materiais muito mais resistentes e duradouros.
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Grande parte da pesquisa relativa à aplicação de NTCs se concentrava inicialmente nos
nanotubos de carbono de parede simples (NTCPSs). Entretanto, algumas aplicações, como a
produção de compósitos, podem demandar a funcionalização da parede externa do nanotubo a
fim de dispersá-lo em um solvente ou facilitar a compatibilidade do nanotubo com a matriz de
um compósito, por exemplo. Como o processo de funcionalização gera defeitos nas paredes
externas do nanotubo e, por conseqüência, a degradação de propriedades mecânicas,
eletrônicas e térmicas, uma alternativa é o uso de nanotubos de carbono de parede dupla
(NTCPDs) ou múltipla (NTCPMs), nos quais as paredes externas podem sofrer o processo de
funcionalização, enquanto que a parte interna tem sua estrutura e propriedades preservadas.
Por este motivo, observa-se um crescente interesse na pesquisa de síntese de NTCPD e
NTCPM.
A elevada resistência mecânica demonstrada por NTCs individuais é um dos principais
atrativos para os NTCs, porém há ainda grande dificuldade para transferir estas propriedades
para objetos macrocópicos. A utilização de NTCs como agentes reforçantes em compósitos ou
a produção de fibras a partir dos mesmos têm sido algumas das principais linhas de pesquisa.
Em compósitos, os NTCs foram testados em uma enorme variedade de matrizes poliméricas,
cerâmicas e metálicas [5]. A adição de NTCs visa seu uso como elemento reforçante,
aumentando o módulo de elasticidade, a resistência à tração ou à fratura da matriz, ou, pó
exemplo, como elemento para aumentar a condutividade elétrica de uma matriz má condutora.
Apesar da grande quantidade de trabalhos investigativos nesse campo, ainda não foi possível
produzir compósitos nos quais as excelentes propriedades mecânicas dos NTCs fossem
totalmente aproveitadas (Figura 1.2). Os principais problemas encontrados são relativos à:
i) dispersão dos nanotubos na matriz: devido à inércia química de sua superfície, os NTCs são
imiscíveis na maioria dos solventes – e, por suas diminutas dimensões, tendem a formar
aglomerados fortemente unidos por forcas de van der Waals;
(ii) interação entre NTCs e a matriz: mesmo em estados dispersos, os NTCs normalmente não
apresentam nenhum tipo de ligação forte (covalente) com a matriz, impedindo uma
transferência significativa de carga entre ambos.
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Figura 1.2. MET de NTCs no interior de uma matriz polimérica [6] e MEV dos NTCs reforçando uma matriz
cerâmica.

Fibras de NTCs puros foram uma das primeiras aplicações imaginadas para este novo
material. Uma das aplicações mais ambiciosas, no entanto, é o chamado elevador orbital
(Figura 1.3.). Este projeto prevê a instalação de um cabo que ligaria um satélite em órbita geoestacionária à superfície da terra. Este é um projeto anterior à própria descoberta dos NTCs,
mas cálculos já haviam demonstrado que seria necessário um material com pelo menos 70
GPa de resistência à tração para torná-lo viável [7]. Em 1979, o livro de ficção científica de
Arthur C. Clarke: The Fountains of Paradise popularizava a idéia do elevador espacial, o qual
usaria "um cristal de diamante contínuo pseudo-unidimensional" como cabo principal.
Atualmente, os NTCs são os principais candidatos, apesar de ainda não ter sido produzido um
cabo macroscópico com essa resistência mecânica. O projeto apresentará outros desafios
também, como contornar o problema da erosão que o oxigênio atômico, presente em grandes
altitudes na atmosfera, causaria sobre os NTCs. Existem, atualmente, três principais processos
para a produção de cabos de NTCs:
i) extrusão de dispersões de NTCs em um polímero - Baughmann et al. produziram em 2003
fibras de NTCPS dispersos em álcool polivinílico por esse método. Esta fibra é o material
com maior tenacidade desenvolvido até o momento (600 J/g. Para comparação, o Kevlar
absorve 27-33 g/K) [8].
ii) fiação direta de cabos a partir de NTCs alinhados verticalmente - método também
desenvolvido por Baughmann et al. [9] pelo qual é possível produzir fios ou fitas de
nanotubos diretamente a partir de florestas de nanotubos crescidos sobre waffers de silício.
iii) fiação direta a partir da fase gasosa - Windle et al. desenvolveram esse método em 2004
[10], produzindo fios de NTCPS com nanotubos sintetizados e crescidos na fase gasosa, em
reatores de fluxo vertical. Fios com mais de 100 metros de comprimento podem ser
facilmente produzidos.
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Figura 1.3. Elevador orbital: exemplo de potencial aplicação para NTCs devido a sua extraordinária resistência
mecânica. [7]

Os NTCs também apresentam várias aplicações eletrônicas em potencial. A capacidade de
formar redes de percolação permite a produção de revestimentos condutores elétricos muito
finos e transparentes [21]. Tais revestimentos teriam aplicações como a produção de
monitores de cristal líquido, sistemas de aquecimento e desembaçamento para vidros ou até
mesmo na produção de painéis solares. Filmes transparentes feitos com NTCs são muito
flexíveis também, o que é uma vantagem sobre os materiais usados atualmente para esta
função, que são geralmente de origem cerâmica e frágeis (por exemplo, óxidos de índio e
estanho).
Devido ao raio de curvatura extremamente pequeno na sua extremidade, os NTCs são ótimos
emissores de elétron por efeito de campo, o que permitiria sua aplicação na construção de
monitores e geradores de microondas, por exemplo.
Uma aplicação que alia sua elevada condutividade elétrica com sua alta área superficial seria
o seu uso como eletrodo em supercapacitores, no campo de armazenamento de energia.
Em termos químicos, à temperatura ambiente, os NTCs são mais estáveis à corrosão do que a
maioria dos metais e polímeros existentes, sendo resistente a ataques de ácidos fortes não
oxidantes como HCl e H2SO4, mesmo em altas concentrações. Os NTCs também são inertes a
ações de soluções salinas e à degradado de radiações UV, uma grande vantagem sobre a
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maioria dos polímeros de engenharia. Entretanto, em atmosferas oxidantes, os NTCS
começaram a sofrer severa oxidação acima de 350°C, mas este problema pode ser contornado
pela aplicação de filmes protetores, como SiOx [11].
O conceito de qualidade para NTCs depende fortemente da aplicação a que se destinam. A
fim de escolher e otimizar o método de síntese, deve-se determinar quais as propriedades
requeridas para os mesmos conforme a aplicação final. Em aplicações onde elevada
condutividade elétrica ou resistência mecânica à tração sejam requeridas, um baixo número de
defeitos (ligações sp3, heptágonos e pentágonos nos planos grafiticos - dangling bonds) e
grande razão de aspectos são características de grande interesse. Porém, em aplicações onde
uma maior reatividade química é desejada (por exemplo: em sensores), NTCs com grande
número de defeitos seja a opção mais indicada.
Entretanto, para transformar seu extraordinário potencial em realidade, isto é, obter o conjunto
de propriedades para determinada aplicação industrial, é necessário o controle da etapa da
síntese de NTCs. Entre as técnicas para síntese de NTCs como ablação a laser e deposição em
arco elétrico [12,13,14,15], a deposição química de vapor catalisada (DQVC) está entre as
mais promissoras para produção industrial deste material. Essa técnica é passível de ser
utilizada em modo contínuo, usando matérias-primas e equipamentos de custo relativamente
baixo. Diversos aspectos da DQVC têm sido bastante estudados, como, por exemplo, os
diferentes catalisadores, condições de síntese e possíveis compostos precursores de carbono.
A obtenção de NTCs por DQVC usando hidrocarbonetos permitiria, em princípio, um fácil
scale-up do processo a níveis industriais (Kg de nanotubos por dia). Um dos problemas reside
principalmente no desenvolvimento de novos catalisadores com maior seletividade e com
maior número de sítios ativos. A produção de partículas metálicas catalisadoras na dimensão
necessária para atuar na síntese de NTCs pode ser um grande desafio técnico, especialmente
em quantidade industrial. E como as partículas catalisadoras geralmente possuem um tempo
de vida limitado (minutos), a produção contínua de NTCs também demanda uma contínua
reposição de catalisadores. O domínio dos parâmetros de síntese dos catalisadores poderia
significar também um aumento de sua vida útil em um reator para a produção em larga escala
de NTCs [16].
Um método simples e barato para produção de partículas nanométricas metálicas é através da
redução controlada de seus correspondentes óxidos. Esta redução pode ser realizada usando
H2 ou uma atmosfera rica em carbono em elevadas temperaturas (acima de 400-500°C). Para
produzir partículas suficientemente pequenas, o óxido do metal catalisador deve ser diluído
em outro óxido inerte, denominado óxido suporte, formando uma solução sólida em um
sistema multifásico muito fino, ou espalhando sobre uma grande área de óxido suporte (como
a superfície oxidada de um waffer de silício). As seguintes características são necessárias para
ser um óxido suporte na produção de NTCs por DQVC: i) ser estável à atmosfera que irá
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converter os metais de transição em partículas catalisadoras; ii) apresentar boa molhabilidade
com a partícula metálica catalisadora; e iii) apresentar alta área superficial.
Apesar do grande número de publicações abordando a síntese de NTCPS e NTCPD por
DQVC, a maioria destes estudos analisou vários parâmetros do processo (composição do
catalisador, precursores químicos, condições de síntese, entre outros) separadamente com
diversas técnicas de caracterização, em diferentes condições, tornando difícil a comparação
dos resultados.
A eficiência (massa de CNTs produzidos/massa de catalisador) na síntese de NTCs por
DQVC usando catalisador sólido é fortemente dependente da área de contato entre o
catalisador e a fase gasosa. Em escala laboratorial, fornos com leitos horizontais, onde o
catalisador é colocado, são usados para o processo de DQVC. Entretanto, considerando que a
corrente gasosa não consegue penetrar eficientemente no catalisador em pó mais do que
alguns milímetros, o máximo carregamento possível em um forno laboratorial de leito
horizontal é de apenas algumas centenas de miligramas por batelada. Para aumentar o contato
entre fase sólida (catalisador) e a corrente gasosa, o uso de um reator de leito fluidizado é
mais recomendado, pois possibilita o uso de maiores quantidades de catalisador [17]. Embora
essa perspectiva, apenas poucos trabalhos na literatura versão sobre o uso deste tipo de reator
para síntese de NTCPS-D [18,19].
A faixa de possíveis composições de catalisador, concentrações dos precursores e condições
de síntese é bastante ampla e um enorme número de combinações é possível. Assim, é
necessário desenvolver conhecimentos relacionados aos parâmetros para síntese de NTCs,
com potencial para a produção em grandes quantidades e a baixo custo, para aplicações que
demandariam uma maior quantidade dos mesmos, como seu uso em compósitos [20] e
produção de filmes transparentes-condutores [21]. É nesse contexto que se insere este
trabalho: o interesse em investigar alguns desses principais parâmetros, usando um catalisador
do tipo Fe-Mo/MgO de maneira a verificar a influência destes sobre os NTCs sintetizados.
Esse catalisador específico foi escolhido devido ao baixo custo e toxidade de seus
precursores, além da facilidade de remoção do mesmo após a síntese dos NTCs e ao fato que
vários trabalhos já reportarem seu uso na obtenção de NTCPS e NTCPD. O método escolhido
para preparar este catalisador foi a síntese por combustão de solução, de custo reduzido e por
sua simplicidade operacional.
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2 Objetivos
O objetivo desta tese foi investigar a síntese de nanotubos de carbono, em especial NTCPS-D,
pelo método de deposição química por vapor catalisada por Fe-Mo/MgO. Para tal, avaliou-se
o efeito das principais variáveis do processo de síntese sobre os NTCs produzidos em busca
da otimização da produção destes para torna-la mais eficiente. Os NTCPS-D possuem
características estruturais e propriedades mecânicas e elétricas em geral superiores aos
NTCPM. Visto que a menor eficiência da síntese de NTCPS-D acarreta em custo de produção
superior, objetivou-se avaliar parâmetros que contribuíssem no aprimoramento do processo.
Os parâmetros avaliados e os seus limites foram selecionados da literatura existente no
assunto.

2.1 Objetivos específicos
•

Avaliar a temperatura de síntese (800-1000°C) na produção de NTCPS-D;

•

Avaliar o composto precursor de carbono (hexano, comparativamente a metano e
etanol), bem como suas concentrações, nas características dos NTCs produzidos;

•

Avaliar o efeito da composição do catalisador do sistema Fe-Mo-MgO (razão entre Fe,
Mo e MgO) na produção de NTCs;

•

Avaliar o tempo de síntese na produção de NTCPS-D;

•

Estudar a cinética de crescimento dos NTCs;

•

Comparar a operação de um reator de leito estacionário horizontal com um de leito
vertical fluidizado (com maior potencial para a produção de NTCs em larga escala);

•

Avaliar diferentes processos de purificação dos NTCs.
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3 Revisão Bibliográfica
3.1 Os alótropos do Carbono
Cada átomo de carbono tem 6 elétrons que ocupam os orbitais 1s2, 2s2 e 2p2. O orbital 1s2
contém 2 elétrons centrais fortemente unidos ao núcleo. Outros 4 elétrons menos ligados ao
núcleo ocupam os orbitais de valência 2s22p2. Na fase cristalina, os elétrons de valência
originam os orbitais 2s, 2px, 2py e 2pz que são importantes na formação de ligações covalentes
em materiais carbonosos. Visto que a diferença de energia entre os níveis superiores do orbital
2p e os inferiores do 2s no carbono é muito pequena, comparada com as energias das ligações
químicas, as funções de ondas eletrônicas para esses 4 elétrons podem se fundir, modificando
a ocupação dos orbitais atômicos 2s e de três orbitais 2p de maneira à incrementar a energia
de ligação do C com os átomos vizinhos. A mistura entre orbitais atômicos 2s e 2p é chamada
hibridização, sendo que a mistura de um único elétron 2s com 1, 2 ou 3 elétrons 2p é chamada
hibridazação spn sendo o n = 1, 2 ou 3 [22].
Portando 3 possíveis hibridizações podem ocorrer no carbono: sp, sp2 e sp3, enquanto que os
outros elementos do grupo IV, como o Si e o Ge, exibem primariamente apenas hibridização
sp3.
Os vários estados de ligação estão relacionados com determinados arranjos estruturais, de
maneira que as ligações sp originam estruturas em cadeia, as sp2 produzem estruturas planares
e as ligações sp3, estruturas tetraedrais.
Enquanto a ligação sp2, que corresponde ao grafite (Figura 3.1B), é estável nas condições
ambientes; em altas temperaturas e pressões, a configuração sp3, correspondente a diamante
(Figura 3.1A), é a de maior estabilidade. Pode-se ainda citar como outra fase de carbono sp3 a
lonsdaleíta, uma rara forma de diamante “degenerado” encontrado na natureza, com estrutura
cristalina hexagonal, que se acredita se formar no impacto de meteoros [23].
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Figura 3.1. Diversas estruturas de carbono. Diamante (A), grafite (B), lonsdaleita (C), fulereno C60 (D), fulereno
C540 (E), fulereno C70 (F), carbono amorfo (G) e nanotubo de carbono de parede simples (H). Adaptado de
[24].

Outra fase condensada do carbono, que é de particular interesse na síntese de NTCs, é o
chamado carbono amorfo (Figura 3.1G). Este alótropo do carbono contém ligações de
hibridização sp2 e sp3 e pode ser formada quando se utiliza técnicas de deposição a partir da
fase vapor, sendo geralmente um subproduto durante a produção de NTCs nos processos de
ablação a laser, descarga de arco e de DQVC. É considerada um subproduto indesejado desses
processos e uma contaminação aos NTCs.
Nas últimas duas décadas intensificou-se também o estudo dos pequenos clusters de carbono,
cuja pesquisa se iniciou com a descoberta dos fulerenos (Figura 3.1D, E, F) em 1985 por
Kroto et al. [25] e sofreu um grande impulso com a redescoberta dos nanotubos de carbono
(Figura 3.1H) em 1991 por Iijima [26]. Tanto o fulereno como os NTCs são constituídos por
carbonos com ligações hibridizadas sp2, distorcidas devido à curvatura da estrutura. A razão
física para a existência destas nanoestruturas altamente curvadas de carbono sp2 (que
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energeticamente é mais estável em uma configuração plana) é que uma camada de grafeno
(definida como uma única camada 2D do grafite 3D) de tamanho finito teria muitos átomos
nas bordas com ligações incompletas, e estas ligações correspondem a elevados estados de
energia. Portanto, a energia total para um pequeno número de átomos (30-100) é reduzida
eliminando-se tais ligações incompletas. Assim, mesmo que o aumento na energia elástica
origine uma curvatura da estrutura, promove–se a formação de estruturas fechadas como
fulerenos e nanotubos de carbono [27].

3.2 Descoberta dos Nanotubos de Carbono
Como apontado por Monthioux et al. [28], a primeira menção de técnica de crescimento de
filamentos de carbono a partir da fase gasosa foi em 1889 [29] e envolvia o uso de metano
como precursor químico. A técnica era descrita em uma patente para produção de filamentos
condutores refratários a serem usados na lâmpada elétrica de Edison. Entretanto, não havia
técnicas de microscopia disponíveis na época para a visualização de nanoestruturas.
Em 1952, Radushkevich e Lukyanovich publicaram no jornal soviético Journal of Physical
Chemistry [30] várias imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) mostrando
estruturas tubulares feitas de carbono com diâmetro ao redor de 50 nm. Esta descoberta foi
ignorada pelos cientistas ocidentais, pois além do artigo ter sido publicado em russo, o acesso
a publicações soviéticas era limitado durante o período da “guerra fria”. É provável que os
NTCs tenham sido produzidos antes mesmo desta data, mas apenas com a invenção do
microscópio eletrônico de transmissão que foi possível visualizar tais nanoestruturas.
Diversos trabalhos publicados relatando NTCs foram publicados antes mesmo do famoso
artigo de Ijima et al. em 1991 [26]. Um exemplo é o artigo de Endo, Koyama e Oberlin de
1976 mostrando imagens de estruturas ocas de carbono com diâmetro na ordem de poucos
nanômetros (inclusive uma das imagens mostra o que parece ser um NTCPS) produzidos por
uma técnica de DQVC [31].
Já em 1979, John Abrahamson apresentou evidências de NTCs na 14° Conferência do
Carbono, na Penn State University. O autor descreveu os NTCs como fibras de carbono
produzidas por um processo de descarga de arco usando eletrodos de carbono em uma
atmosfera de nitrogênio em baixa pressão [32].
Já em 1987, Howard G. Tennent da Hyperion Catalysis registrou uma patente nos USA para a
produção de “fibras cilíndricas discretas de carbono” com um “diâmetro constante entre 35 a
70 nanômetros de comprimento (i.e., 102 vezes o diâmetro), e uma região externa constituída
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essencialmente de contínuas camadas ordenadas de átomos de carbono e um núcleo
distinto”[33].
Entretanto, foi a partir do artigo de Ijima et al. em 1991 que se iniciou a “explosão” de artigos
científicos e pesquisas que se presencia atualmente. A pesquisa acelerou com as descobertas
independentes de Bethune et al. na IBM [34] e de Ijima et al. na NEC [35] dos NTCPS e do
método de adição de metais de transição ao processo de descarga de arco.

3.3 Estrutura dos Nanotubos de Carbono
Os estudos iniciais da estrutura dos NTCPSs realizados por MET e microscopia de
tunelamento [36] revelaram que estes são constituídos de cilindros de grafeno (um único
plano de grafite) , sem pontos de emenda. A estrutura de um nanotubo de parede simples é
→

→

convenientemente explicada em termos de uma célula 1D, definida pelos vetores Ch e T na
Figura 3.2.

→

Figura 3.2. Construção do vetor quiral Ch no grafeno. Adaptado de [38].

→

→

A célula unitária da rede 1D do NTCs é o retângulo definido pelos vetores Ch e T , a qual
pode ser vista na Figura 3.2 em sua forma planificada. Na forma cilíndrica do NTCs, o vetor
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→

Ch se torna a circunferência do nanotubo e o vetor T adquire uma direção paralela ao eixo do

NTC. A circunferência de qualquer nanotubo de carbono é expressa em termos do vetor quiral
→

Ch =na1+na2 que conecta 2 pontos cristalograficamente equivalentes na folha de grafeno 2D

[37]. A construção na Figura 3.2 depende unicamente do par de números inteiros (n,m) que
especificam o vetor de quiralidade. Os índices n e m na forma (n,m) são a maneira mais
comum encontrada em literatura para descrever o vetor quiral e identificar uma determinada
→

estrutura de NTCPS. O ângulo entre o vetor quiral Ch e a direção zigzag (θ=0) do plano do
grafeno é o denominado ângulo quiral θ. Três distintos tipos de estruturas de nanotubos
podem ser gerados ao enrolar uma folha de grafeno na forma de um cilindro, como pode ser
visto na Figura 3.3A. Os tubos zigzag e armchair correspondem aos ângulos quirais θ = 0 e
30°, respectivamente, e os nanotubos quirais são aqueles com 0 < θ < 30°.

Figura 3.3 (A) Os três tipos de NTCPSs possíveis em relação ao ângulo quiral. (B) Possíveis vetores de um
NTCs definidos pelo par de índices (n,m). Adaptado de [46].

A Figura 3.4 mostra a construção completa de um NTCPS a partir do grafeno e de 2
hemisférios de um fulereno.
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Figura 3.4 Construção de NTCs pela adição de um plano de grafeno encurvado a dois hemisférios de fulerenos
[38].
→

Na notação (n,m) para Ch =nâ1+nâ2, os vetores (n,0) ou (0,m) denotam NTCs zigzag e os
vetores (n,n) denotam NTCs armchair. Todos os outros vetores (n,m) correspondem a tubos
quirais [39]. O diâmetro do nanotubo dt é dado por

(

dt = 3aC − C m 2 + mn + n 2
→

)

1/ 2

/ π = Ch / π

(Equação 3.1)

→

Onde Ch é o comprimento de Ch , aC-C é o comprimento da ligação carbono-carbono (0,142
nm). O ângulo quiral θ é dado por:

[

θ = tan −1 3n /(2m + n)

]

(Equação 3.2)

Da Equação (3.2) segue que θ = 30° para o NTC armchair (n,n), enquanto que o NTC zigzag
(n,0) deve ter θ = 60°. A partir da Figura 3.3 também é possível concluir que se θ for limitado
entre 0 ≤ θ ≤ 30°, então, por simetria, θ = 30° para um NTC zigzag. Tanto os tubos armchair,
como os zigzag, têm um plano especular e podem ser considerados aquirais. Diferenças no
diâmetro dt e no ângulo quiral θ resultam nas diferentes propriedades dos NTCs.
É interessante notar que as propriedades eletrônicas dos NTCs podem ser ajustadas
selecionando apenas os valores dos índices n e m, apesar das ligações interatômicas
continuarem exatamente as mesmas. Cálculos teóricos indicam que todos os NTCs armchair
são metálicos, assim como todos os NTCs para os quais m-n resulta em múltiplos de 3 [46].
Os demais NTCs são semicondutores. A Figura 3.3B mostra quais par de índices (n,m)
correspondem a nanotubos metálicos e quais correspondem a nanotubos semicondutores.
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Nanotubos de carbono produzidos pela vaporização do carbono por laser ou por descarga de
arco têm o aspecto de filamentos com 10-20 nm de diâmetro na microscopia eletrônica de
varredura (MEV) porque se encontram na forma de feixes constituídos de vários tubos
(bundles), como é possível ver na Figura 3.5. Esses feixes são resultantes da aglomeração dos
nanotubos devido a forças de van der Waals. Usando um MET é possível distinguir os
nanotubos individuais dentro de cada feixe (Figura 3.6). Quando os NTCs possuem diâmetros
e superfícies relativamente livres de impedimentos estéricos, como defeitos, grupos
funcionais ou impurezas, eles podem formar uma rede triangular bidimensional com
periodicidade suficiente para ser detectada por difração de raios X. Para nanotubos de carbono
com diâmetro de ∼1,4 nm, a constante desta rede triangular é de aproximadamente 1,7 nm,
sendo que a distância de separação entre os tubos é de 0,32 nm [40].

Figura 3.5. NTCPS-D produzidos por DQVC.
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Figura 3.6 Bundles de NTCPS produzidos por ablação à laser.

Nanotubos de carbono de parede múltipla (NTCPM) são compostos por vários cilindros
coaxiais e cada cilindro é um nanotubo de parede simples (Figura 3.7). Diferentemente dos
NTCPS, os NTCPM não necessitam de catalisadores para seu crescimento pelos métodos de
descarga de arco ou ablação a laser. Em muitos casos, dois tipos de catalisadores são usados
simultaneamente para sintetizar redes de NTCPS tanto por ablação a laser, descarga de arco
ou deposição química de vapor.

3.4 Nanoestruturas de carbono relacionadas aos NTCs
3.4.1 Nano-Onions
Nano-onios (ou nano-cebolas) são estruturas com simetria aproximadamente esférica e
formato poliedral, sendo constituídos por múltiplos fulerenos concêntricos. Estas estruturas
são um subproduto geralmente presente nos processos de descarga de arco e também nos de
DQVC (Figura 3.7). Os nano-onios produzidos por este último processo geralmente estão
associados a partículas de catalisador, que ficam encapsuladas no interior da estrutura
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grafítica. Tais partículas são muito difíceis de serem removidas por meios químicos, já que
agentes ácidos não podem entrar em contato com o metal e, se assim procedesse, destruiria
também a parede de grafite, consumindo NTC. Como os nano-onions possuem várias
camadas de grafeno, dezenas ou mesmo centenas, são mais resistente à oxidação do que os
NTCs. Devido à grande quantidade de pentágonos presentes nestas estruturas em ordem para
produzir a curvatura necessária, sua superfície é ligeiramente mais reativa do que a superfície
lateral de NTCs com mesmo diâmetro.

Figura 3.7 NTCPM produzidos por descarga de arco. Alguns nano-onions são também mostrados na figura
principal.

3.4.2 Nanobuds

Os chamados nanobuds foram primeiramente reportados por Nasibulin et al. [41] e tratam-se
de uma combinação de NTCs e fulerenos (Figura 3.8A). Este material combina a alta razão de
aspecto (comprimento/diâmetro) dos NTCs com os átomos de carbono energeticamente mais
ativos do fulereno (devido à maior deformação de sua estrutura). Os nanobuds se mostraram
ótimos emissores de elétrons de efeito campo.
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3.4.3 Nanotoróides

Nanotoróides são estruturas teoricamente descritas como nanotubos encurvados até formar
um toróide (Figura 3.8B,C). Estas estruturas têm um momento magnético 1000 vezes superior
do que o esperado para um raio específico [42]. Nanotoróides verdadeiros (sem indicações de
emendas) podem ser produzidos pelo processo de ablação a laser [43].

Figura 3.8. (A) Exemplo de Nanobuds [41]. (B,C) Nanotoróides verdadeiros (sem emendas) produzidos por
ablação a laser. [43]; (D) Nanohorns [44].

3.4.4 Nanohorns

Nanohors são estruturas grafíticas semelhantes à NTCPS, porém com um diâmetro variável
ao longo de seu eixo, sendo que possuem uma estrutura cônica (Figura 3.8D). São produzidos
sem auxílio de catalisador metálico por meio de ablação a laser. Uma das possíveis aplicações
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deste tipo de NTC é o armazenamento de gases e aplicações eletroquímicas devido a sua
grande área superficial e porosidades de fácil acesso para os gases (porosidade aberta).

3.5 As propriedades dos NTCs
3.5.1 Propriedades Mecânicas

NTC é o material mais resistente (tensão de ruptura específica) e mais rígido (módulo de
elasticidade) conhecido. Isto é devido às ligações covalentes hibridizadas sp2 formadas entre
os átomos de carbono. A tensão de ruptura medida para o NTCPM foi de 63 GPa, enquanto
que a tração de ruptura medida é da ordem de 1,2 GPa [45]. Com um módulo de elasticidade
ao redor de 1 TPa [46], os NTC são 5 vezes mais rígidos do que o aço. Considerando que a
densidade dos NTCs é na ordem de 1,3-1,4 g/cm3 [51] e a dos aços é ao redor de 7.9 g/cm3, as
propriedades específicas (por unidade de massa) dos primeiros são, nessa proporção,
superiores.
Quando submetidos à excessiva tração, os NTCs apresentam deformação plástica, ou seja,
deformam permanentemente. Este regime de deformação geralmente ocorre após deformação
elástica de aproximadamente 5% [47].
3.5.2 Expansão telescópica

NTCPMs têm a capacidade de se expandir telescopicamente ao longo de seu eixo. Como as
diversas paredes do tubo estão apenas unidas por forças de van der Waals, elas podem se
movimentar entre si praticamente sem fricção. Isso possibilitaria a criação de mancais
moleculares para movimentos lineares ou circulares. [48]. Tais nanomecanismos poderiam ser
as bases da futura nanotecnologia molecular. Esta propriedade já foi utilizada para a criação
dos menores motores rotacionais [49] e reostatos [50].
3.5.3 Elétricas

A estrutura do NTC afeta fortemente suas propriedades eletrônicas. Como já foi mencionado,
para um dado par de índices (n,m), se o n-m for um múltiplo de 3, o nanotubo será do tipo
metálico, caso contrário, será semicondutor. Portanto, todos os NTC armchair (n=m) são
metálicos, e os nanotubos (5,0), (6,4), (9,1), e assim por diante, são semicondutores.
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Teoricamente, os nanotubos metálicos são capazes de atingir densidade de corrente elétrica,
1000 vezes superiores a metais como cobre ou prata [51].
3.5.4 Propriedades térmicas

Devido ao seu elevado módulo de elasticidade, os NTCs possuem, idealmente, uma
condutividade térmica elevada na direção de seus eixos, aparentemente exibindo a chamada
“condutividade balística” devido ao longo caminho livre médio de propagação dos fônons
[52]. Porém, os NTCs são maus condutores térmicos no sentido transversal ao eixo. A
condutividade térmica calculada para os nanotubos ao longo de seu eixo é na ordem de 6000
W/m.K a temperatura ambiente [52]. O cobre, por exemplo, considerado um bom condutor
térmico, apresenta uma condutividade de apenas 385 W/m/K. A estabilidade térmica dos
nanotubos de carbono é também extremamente elevada em atmosferas não oxidantes:
NTCPMs podem resistir até 2800°C [53].
3.5.5 Defeitos

Assim como em qualquer outro material, a presença de defeitos modifica significativamente
as propriedades dos NTCs. Um tipo comum de defeito são as vacâncias. Um nível elevado de
defeitos pode levar à redução de até 85% da resistência à tração [129]. Outra forma de
defeitos encontrados em NTCs são conjuntos de 1 pentágono e um par de hexágonos criados
pelo rearranjo das ligações covalentes (Figura 3.9). Estes defeitos são chamados de StoneWales [55]. Estes defeitos podem se propagar ao longo dos NTCs quando este é submetido a
uma força trativa, semelhantemente a uma discordância em metais. O movimento destes
defeitos leva a uma diminuição do diâmetro dos NTCs e a sua eventual ruptura.
Outro defeito encontrado em NTCPMs é o não paralelismo dos planos de grafeno com o eixo
do tubo. Isto leva à formação de uma estrutura do tipo “esqueleto de peixe” (herringbones) no
NTC, passando a denominar-se nanofibra de carbono. Este tipo de defeito afeta enormemente
as propriedades da nanoestrutura, pois a continuidade da estrutura grafítica é quebrada
periodicamente, levando à geração de ligações quebradas de carbono quando os planos de
grafeno interceptam os contornos da fibra/nanotubo. Além disso, as propriedades mecânicas
dependem das fracas forças de van der Waals que unem os planos de grafeno.
Além das propriedades mecânicas, as propriedades elétricas e térmicas são também muito
afetadas pela presença de defeitos. Estes atuam como pontos de dispersão dos fônons, levando
à redução do caminho livre médio e, portanto, da condutividade térmica. O mesmo aplica-se
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para a movimentação de cargas elétricas. As propriedades elétricas podem ser afetadas de
maneiras inesperadas pela presença de defeitos. Por exemplo, a presença de alguns tipos de
defeitos em um nanotubo de carbono armchair (de comportamento metálico) pode levar os
NTCs a apresentarem um comportamento semicondutor ao redor desses defeitos [54] .

Figura 3.9 Defeitos em NTCs. (A) Planos grafíticos desalinhados com o eixo do tubo (estrutura herringbone),
(B) Geração de um defeito do tipo Stone-Wales devido à aplicação de uma forca trativa, com a movimentação de
dois átomos de carbono levando à formação de pares de pentágonos e heptágonos [55].

3.5.6 Transporte Unidimensional

Devido à sua escala nanométrica, o transporte de elétrons em um NTC será regido por efeitos
quânticos e ocorrerá apenas na direção ao longo do eixo do tubo [56]. Este comportamento é o
mesmo observado em “fios quânticos”[57]. Devido a esta propriedade especial de transporte,
os NTCs são freqüentemente denominados corpos “unidimensionais”.

3.6 Síntese de Nanotubos de Carbono
3.6.1 Métodos a Altas Temperaturas: Descarga de Arco e Ablação a Laser

Na descarga de arco, átomos de carbono são evaporados por um plasma de hélio aquecido por
uma corrente elétrica de alta intensidade que flui entre dois eletrodos de carbono (Figura
3.10). A descarga de arco tem sido aperfeiçoada nos últimos 15 anos e atualmente é um
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método que permite a obtenção de nanotubos de carbono de parede múltipla e simples de alta
qualidade. Nanotubos de carbono de parede múltipla podem ser obtidos através do controle
das condições de crescimento como pressão na câmara de síntese e através da corrente que
flui pelo arco elétrico. Em 1992, um grande avanço na síntese de NTCPMs por descarga de
arco foi obtido por Ajayan e Ebbesen que conseguiram obter a síntese e purificação de
NTCPMs no nível de gramas [58]. Os nanotubos sintetizados têm comprimento na ordem de
10 μm e diâmetro entre 5-30 nm. Esses nanotubos geralmente se apresentam fortemente
aderidos por forcas de van der Waals e formam bundlles bem rígidos.
NTCPMs produzidos por descarga de arco são geralmente muito alinhados, o que é indicativo
de sua alta cristalinidade. Um subproduto da síntese desses nanotubos são os nano-onios
(Figura 3.7). A purificação deste material pode ser obtida através da oxidação seletiva em
uma atmosfera de oxigênio [58]. As partículas poliedrais apresentam uma taxa de oxidação
maior do que a do nanotubos devido à maior densidade de pentágonos em sua estrutura.
Entretanto, a perda de NTCPMs é também considerável.
Para o crescimento de nanotubos de carbono de parede simples, um metal catalisador se faz
necessário. A primeira produção em quantidades apreciáveis de NTCPS foi obtida por
Bethume e colegas em 1993 [59], usando um ânodo de carbono contendo pequenas
quantidades de cobalto. Como resultado, obtiveram grande quantidade de NTCPS no material
fuliginoso produzido pelo processo de arco.
O crescimento de alta qualidade de NTCPS na ordem de 1-10 g foi obtido por Smalley e
colegas pelo processo de ablação a laser. Para tal, utilizaram intensos pulsos de laser para
evaporar o halo de carbono contendo níquel e cobalto na proporção atômica de 0,5 e o alvo
foi colocado no interior de um forno tubular aquecido a 1200°C. Durante a ablação a laser,
um fluxo de gás inerte é passado através da câmara de crescimento a fim de carregar os
nanotubos produzidos em direção a um dedo frio, onde se depositam. Os nanotubos
produzidos ficam em sua maioria na forma de feixes contendo dezenas de nanotubos
individuais. A otimização do processo de crescimento dos NTCPS pelo processo de arco foi
reportada por Journet e colegas usando ânodos de carbono, contendo ítrio e níquel [60].
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Figura 3.10 Métodos de descarga de arco (esquerda) e ablação a laser (direita).

Inicialmente, os métodos de descarga por arco e por ablação a laser eram os principais
métodos para obtenção NTCPSs com pequena concentração de defeitos. Entretanto, esses
métodos apresentam algumas desvantagens. Dentre elas, cita-se as altas temperaturas
(temperaturas superiores a 3000°C) necessárias para a evaporação de carbono sólido, o que
dificulta muito a ampliação dos sistemas para escala industrial. Outro problema é que os
nanotubos produzidos por estes métodos geralmente estão em uma forma altamente
aglomerada, formando bundles muito coesos, o que dificulta a separação e obtenção de
nanotubos na forma individual para posterior aplicação.
Nanotubos obtidos por descarga de arco e por ablação a laser geralmente apresentam
impurezas como fulerenos, poliedros gráficos com partículas metálicas encapsuladas e
carbono amorfo revestindo os nanotubos de carbono. Smalley e colaboradores desenvolveram
um processo de purificação para NTCPS que vem sendo amplamente usado por outros
pesquisadores [61]. O método envolve o refluxo do NTCPS em ácido nítrico por longos
períodos, levando à oxidação do carbono amorfo e à remoção de certas partes das partículas
catalíticas.

3.6.2 Deposição Química por Vapor

O processo de obtenção de nanotubos de carbono na deposição química por vapor ocorre pelo
aquecimento do material catalisador até uma determinada temperatura, que pode variar entre
300-1200ºC, em um forno tubular no qual uma corrente de gás contendo um ou mais
precursores de carbono para o crescimento dos NTC. O crescimento de NTCPS por DQV
iniciou-se com o uso de metano como precursor de carbono, em temperaturas entre 850-
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1000°C [62]. Alguns autores assumem que temperaturas relativamente altas seriam
necessárias para a produção de nanotubos com pequenos diâmetros, devido à alta energia
elástica necessária para dobrar o plano grafítico [63].No processo de crescimento de NTC por
DQVC, se procura evitar a auto-decomposição do precursor de carbono, pois isto leva à
deposição de carbono desordenado ou amorfo sobre o catalisador e sobre os próprios NTCs.
Entre todas as moléculas de hidrocabonetos, metano é a mais estável em alta temperatura em
relação à auto-decomposição. Portanto, o processo de decomposição catalítica do metano
causado pelos metais de transição pode ser o dominante para o crescimento de NTCPS.
Um desenho esquemático do processo de crescimento de NTC por DQVC é mostrado na
Figura 3.11.

Figura 3.11 Reator para crescimento de NTC por DQVC: a) bomba peristáltica usada para injeção do líquido
precursor; b) controlador de fluxo; c) evaporador do líquido precursor; d) forno elétrico; e) substrato para
crescimento dos NTCs; f) termopar; g) tubo de mullita; h) janela para observação do crescimento dos NTCs.

A síntese dos nanotubos pode durar de segundos a horas. Após a síntese, o sistema é resfriado
a temperatura ambiente e o material produzido, uma mistura de catalisador e material
carbonoso, é coletado. Os principais parâmetros neste processo são o material catalisador, a
fonte de carbono e a temperatura do forno. As espécies cataliticamente ativas para o
crescimento dos NTC são geralmente nanopartículas de metais de transição depositados sobre
um material suporte, como a camada de SiOx de um waffer de Si ou um óxido de alta área
superficial, como MgO ou Al2O3.
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A Figura 3.12 apresenta o mecanismo geral de crescimento de NTC por DQVC. Inicialmente,
ocorre a dissociação das moléculas precursoras de carbono, geralmente um hidrocarboneto,
catalisado pela presença dos metais de transição, seguido pela dissolução e saturação dos
átomos de carbono nas nanopartículas metálicas. A precipitação do carbono a partir das
nanopartículas saturadas leva à formação de estruturas tubulares com hibridização sp2. A
formação de um tubo é preferida em relação à formação de uma fita devido ao grande número
de ligações desemparelhadas de carbono nesta última.
Para o crescimento de NTCPM, a maioria dos métodos de DQVC usa etileno ou acetileno
como precursor de carbono e temperaturas na faixa de 500-800°C. Nanopartículas dos metais
de transição ferro, níquel e cobalto são as mais freqüentemente usadas [64]. O motivo para a
escolha destes metais está nos diagrama de fase metal-carbono. Em altas temperaturas, o
carbono tem uma solubilidade finita nestes metais, o que leva à formação de soluções metalcarbono e ao mecanismo de crescimento supracitado.

Figura 3.12 Crescimento de NTC por DQVC.

Como sugere a Figura 3.12, o crescimento de NTCs por DQVC pode ser de dois tipos:
crescimento a partir da ponta (tip growth) ou da base (base growth) do nanotubo de carbono.
O que determina o modo de crescimento é principalmente a interação, ou afinidade, entre o
óxido suporte e o metal de transição. Quando existe uma interação química entre as partículas
metálicas catalisadoras com grupos químicos na superfície do óxido suporte, existe uma maior
chance das primeiras permaneceram aderidas ao suporte, diminuindo sua mobilidade na
superfície, bem como sua aglomeração [65].
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O diâmetro dos nanotubos é determinado pelo diâmetro das partículas catalisadores, não
necessariamente em uma razão 1:1. Alguns autores defendem a existência de uma razão fixa
específica entre estes dois diâmetros, mas isto ainda é um assunto em discussão [66]. Existe,
no entanto, um consenso de que o controle dos diâmetros dos NTCs depende do controle do
diâmetro partículas catalisadores. Na grande maioria dos casos, as partículas catalisadoras
apresentam um faixa larga de distribuição de diâmetros de partículas. Grande esforços têm
sido alocados para estreitar esta faixa para melhor controlá-la. Resasco e colaboradores
utilizam materiais nanoporosos, nos quais os poros servem de template para a síntese de
NTCs [80]. Porém, geralmente materiais nanoporosos são de alto custo e de difícil produção.
Outra dificuldade é que partículas metálicas com diâmetros na ordem de nanômetros são
muito reativas e tendem a coalescer e aumentar de diâmetro rapidamente nas temperaturas
típicas para síntese de NTCs. Por isso, a produção de partículas nanométricas in situ é uma
interessante alternativa.
A quiralidade dos NTCs durante seu crescimento parece adquirir valores aleatórios, sendo
determinada apenas pelo diâmetro que o NTCs deve possuir para combinar com a partícula
catalisadora. Portanto, restringindo-se o diâmetro dessas partículas, pode-se também restringir
o número de quiralidades possíveis.
Um dos principais problemas em relação ao crescimento de NTCPM por DQVC está
relacionado com o grande número de defeitos em suas estruturas, quando comparados com
nanotubos produzidos por descarga de arco, por exemplo (Figura 3.13). Isso, provavelmente,
é causado pela temperatura de síntese relativamente baixa, que não fornece energia térmica
suficiente para a formação de estruturas perfeitamente cristalinas.
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Figura 3.13 Comparação entre NTCPM crescidos por descarga de arco (A) e por DQVC (B). Escala: 50 nm.

Outro problema relativo ao método de DQVC, mas não necessariamente restrito a este, é a
presença de outras estruturas carbonosas (carbono amorfo e estruturas poliédricas), além dos
NTCs e impurezas metálicas, provenientes do catalisador.

3.6.2.1 Crescimento de NTCs sobre catalisadores em pó

Catalisadores em pó para produção de NTCs por DQVCs são geralmente constituídos por um
óxido inerte e refratário, que atua como o suporte para as partículas catalisadores (PCs), com
adições de um ou vários metais de transição, que darão origem às PCs, normalmente na forma
de óxidos. O óxido suporte pode ter sido impregnado com uma solução líquida contendo os
metais de transição dissolvidos ou o óxido suporte pode ter sido preparado com adições do
metal de transição em sua composição, formando uma solução sólida. Quando submetido às
temperaturas e atmosferas redutoras do processo de DQVC, os óxidos de metais de transição
irão sofrer redução e passar para o estado metálico, dando origem as PCs que originaram os
NTCs.
Os catalisadores eficientes para síntese de NTCPS geralmente apresentam uma forte interação
entre o metal catalisador e o material suporte (molhabilidade), uma alta área superficial e um
grande volume de poros. Além disso, essas características superficiais devem ser estáveis em
alta temperatura, isto é, o catalisador deve ser resistente à sinterização nas temperaturas de
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crescimento dos nanotubos de carbono [62]. A forte interação entre metal catalisador e
suporte reduz a coagulação das partículas catalisadoras, reduzindo o diâmetro médio destas.
Partículas catalisadoras de grande diâmetro (> 10 nm) podem levar à formação de partículas
grafíticas ou NTCPMs. Com isso, pode-se atingir uma alta densidade de partículas por área
superficial. Uma grande área superficial e um grande volume de poros facilitam a síntese de
NTCPS em grande quantidade, devido à grande área disponível para alocação de partículas
catalisadoras.
3.6.2.2 Produção dos Catalisadores em Pó: Síntese por Combustão de Solução

Para a produção de uma mistura homogênea entre o óxido do metal catalisador e o óxido
suporte, dois métodos são mais comumente usados: síntese por combustão de solução (SCS)
[67] ou o método de impregnação [13]. Ambos utilizam sais inorgânicos (geralmente nitratos)
dos metais catalisadores. O método de SCS possui certas vantagens em relação ao de
impregnação, pois permite gerar misturas mais homogêneas, é mais rápido e pode ser feito
continuamente [68]. No método de SCS, sais precursores tanto do metal catalisador como do
óxido suporte são dissolvidos em um solvente, geralmente água, juntamente com um
composto orgânico que atua como combustível e agente complexante [67]. Então, a solução é
aquecida até a sua ignição e uma mistura de óxidos na forma de um pó com alta área
superficial é gerada.
Óxidos suportes com grande área superficial oferecem maior número de pontos para as
partículas catalisadoras, o que resulta em um incremento na taxa de crescimento dos NTCS.
Se a densidade de partículas catalisadoras na superfície do óxido suporte é excessiva, essas
começam a coalescer e a aumentar em diâmetro [69,70], o que é prejudicial para a síntese de
NTCs, especialmente NTCPS. Caso a mistura entre os óxidos do metal catalisador e do
suporte não seja homogênea, pode ocorre a formação de pontos com concentrações elevadas
do metal de transição, ocasionando também a formação de partículas metálicas com diâmetro
acima do ideal para a produção de NTCs (< 5-10 nm). Estas partículas metálicas maiores
levarão ao crescimento de NTCPM espessos, nanofibras e partículas encapsuladas de metal
(Figura 3.14).
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Figura 3.14. Exemplo de impurezas resultantes da síntese de NTCs por DQV. Imagens de MET: (A) Partícula
metálica (catalisador) encaspulada em carbono grafítico (buckyonion); (B) Carbono amorfo depositado sobre
MgO (o qual foi removido com HCl).

Os óxidos mais comuns para atuarem como suporte de síntese de NTCs são: Al2O3[70], SiO2
[71,72], zeólitas [73] e MgO [12]. O MgO tem a vantagem da boa solubilidade em ácidos, o
que facilita a purificação dos NTCs após a síntese (remoção dos metais catalisadores e,
principalmente, do óxido suporte) [74]; além de ser de baixos custo e toxidade.
Quando o óxido de magnésio é usado como suporte, cobalto, ferro, molibdênio e suas ligas
são catalisadores eficientes na síntese de NTCPS [75,,76]. Isto é provavelmente devido à boa
molhabilidade entre estes metais e a superfície alcalina do MgO [77]. Em especial,
catalisadores do sistema Fe-Mo/MgO demonstram um grande potencial para a produção em
larga escala de NTCPS-D devido a seus precursores de baixo custo e fácil purificação com
ácidos fracos. Além disso, os sais solúveis de Fe são menos tóxicos do que os de Co ou Ni.
Na Tabela 3-1, são apresentados os principais tipos de metais catalisadores e óxidos suportes
reportados nas publicações mais significativas na área de síntese de NTCPS e NTCPD por
DQVC. Também são apresentados alguns parâmetros de síntese utilizados.
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Tabela 3-1 Síntese de NTCPS e NTCPD por DQVC: Metais, suporte, precursor de carbono, temperatura e
eficiência.
Metal

Óxido suporte

Atmosfera

Catalisador
Fe-Mo

Eficiência (%)*

de síntese
Al2O3

preparado

sol-gel

e

por

Temperatura de

Referência

síntese (°C)

CH4 e H2

~100

900 (30min )

Liu et al. [78]

Hexano, H2

84

900

Lyu et al. [79]

secagem

supercrítica
Fe-Mo

Co-Mo

Co-Mo

Óxido

de

magnésio

impregnado

e Ar

SiO2 gel impregnada

CO e He

MgO, solução sólida e
espinélios

com

óxidos

transição,

de

CH4 e H2

patamar)
1,6

35,9

os

Fe-Mo

MgO impregnada

Al2O3-SiO3

preparado

MgO impregnada

CH4 e H2

CH4

8,6

45

(1h patamar)

[80]

1000

Peygney et al.

(aquecimento a

[81]

1000

Colomer et al.

(10 min)

[82]

900

Daí et al. [83]

CH4

40

875

Endo et al. [ 84]

(10 min)
SiO2 zeólita

Fe-Mo

MgO impregnada

Fe-Mo

MgO impregnada

ethanol

40

850

Maruyama

(120 min)

al.[85]
Liu et al. [13]

CH4 e Ar

120

850
(30min)

*

sem

(45 min)

do Mo
Fe-Co

Resasco et al.

patamar)

por sol-gel
Fe separado

700

5°C/min,

síntese por combustão
Co-Fe

(10min

Eficiência ajustada para a massa total de catalisador.

Li et al. [86]

et
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3.6.2.3 Crescimento de NTCs sobre substratos planos

As partículas catalisadoras para o crescimentos dos NTCs podem estar localizadas sobre um
substrato plano, como a superfície polida de um waffer de silício, por exemplo. Neste caso,
geralmente se deseja que o crescimento dos NTCs seja alinhado em 1 ou 2 dimensões. A
Figura 3.15 apresenta um exemplo de NTCs alinhados verticalmente, conhecidos também
como “florestas de NTCs”. Estes nanotubos podem alcançar vários milímetros de
comprimento e o crescimento ocorre a partir de uma única camada de metal catalisador,
geralmente ferro, com espessura de alguns nanômetros, depositados sobre a superfície
oxidada de um waffer de silício. Neste caso, o óxido suporte é a fina camada de SiOx. Esta
técnica permite obter nanotubos com razões de aspectos extremamente elevadas (106), porém,
devido à desativação do catalisador, não permite produzir continuamente os NCTs.

Figura 3.15. Exemplos de crescimento alinhado verticalmente (unidimensional) de NTCs sobre um waffer de
silício. Ambas as imagens superiores são imagens de MEV das chamadas “florestas” verticais de NTCs. Abaixo,
duas fotografias das florestas. A espessura do substrato é de 0,45 mm.

Os NTCs podem crescer também alinhados com o plano de um substrato polido, como é
mostrado na Figura 3.16. Este crescimento é geralmente adotado para produzir NTCs
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isolados, usados para estudos de transporte eletrônico, por exemplo. Esses nanotubos podem
ainda ser orientados em uma determinada direção no substrato usando fluxo de gás ou a
orientação cristalina do substrato.

Figura 3.16. Redes de NTCs crescidos sobre substratos plano de SiO2. Esquerda. MEV de NTCs alinhados pelo
fluxo de gás durante a síntese. Escala: 100 μm. Direita. Imagem de microscopia de força atômica de NTCs
alinhados pela orientação cristalográfica do substrato.

3.6.2.4 Crescimento de NTCs na fase gasosa

Nesta variação do processo de DQVC, a síntese dos NTCs através da reação de
hidrocarbonetos ou monóxido de carbono com um catalisador suspenso na fase gasosa, sem a
presença de um material suporte sólido. Cheng et al. reportaram um método no qual
utilizaram benzeno como precursor de carbono e ferroceno como o precursor de catalisadores
para formação de NTCPS [87]. Neste método, o ferroceno é transformado em vapor e
conduzido para dentro da câmara de DQVC por um gás carregador como H2. A câmara de
DQVC é aquecida para temperaturas entre 1100-1200°C. O ferroceno se decompõe dentro da
câmara gerando partículas nanométricas de ferro que atuam como catalisador para produção
dos NTCPS. O problema desta técnica é a grande geração de carbono amorfo causado pela
auto-decomposição do benzeno, que é esperada de ser significativa na temperatura de 1200°C.
A decomposição de hidrocarbonetos em altas temperaturas pode ocorrer por duas rotas:
i) auto-decomposição ou pirolítica - leva à deposição de carbono sobre qualquer superfície e
usualmente é linear com o tempo;

Revisão Bibliográfica

45

ii) catalítica - é ativada pela presença de determinados elementos, geralmente metais de
transição, e a taxa de deposição pode apresentar um comportamento complexo com o tempo,
geralmente muito mais elevada do que a pirolítica.
A escolha do precursor de carbono é um dos fatores chaves no crescimento de NTCPS de alta
qualidade. Outro precursor de carbono altamente estável à auto-decomposição é o CO.
Smalley e colegas [88] desenvolveram um processo de síntese usando este gás juntamente
com o catalisador na fase gasosa. Com um reator operando em alta pressão e temperaturas
entre 800-1200°C é possível produzir grandes quantidades de NTCPS por este método. O
monóxido de carbono é muito estável e a molécula não produz o indesejável carbono amorfo
em altas temperaturas. Entretanto, isto também significa que a molécula de CO não é um
precursor de carbono eficiente para o crescimento dos NTCs. Para aumentar a taxa de
decomposição do CO e, por conseqüência, aumentar a taxa de crescimento dos NTC, o
método requer elevadas pressões de CO (até 10 atmosferas). Os NTCs produzidos desta
maneira podem atingir diâmetros de até 0,7 nm, o mesmo da molécula C60. Este método,
denominado HiPCo, é um dos principais métodos atualmente para produção de grandes
quantidades de NTCPS em escala industrial.
Compostos menos estáveis, como eteno, etino, hexano e outros, também são usados para
produção de NTPS, mas para isso se faz necessário diluir o hidrocarboneto em um gás inerte,
como Ar ou N2. Neste caso, a baixa pressão parcial do precursor reduz as reações de pirólise
das moléculas precursoras em alta temperatura.

3.7 Métodos de Caracterização
Diversas técnicas são empregadas na caracterização de NTCs, conforme apresentadas a
seguir.
3.7.1 Espectroscopia Raman

As propriedades vibracionais de uma molécula podem ser analisadas através da
espectroscopia Raman. Quando luz é espalhada por uma molécula, uma pequena porção é
espalhada em comprimentos de onda ligeiramente diferente daquela dos fótons incidentes.
Este processo inelástico de espalhamento pode correr com uma mudança da energia
vibracional, rotacional ou eletrônica da molécula, e é denominado de efeito Raman. Para o
estudo de NTCs, são considerados apenas os eventos de espalhamento associados com os
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modos vibracionais das moléculas. O efeito Raman pode ser divido em 3 etapas: absorção do
fóton em uma excitação eletrônica da molécula; geração ou absorção de um fônon e emissão
de um fóton (Figura 3.17).
A probabilidade do espalhamento Raman ocorrer é muito pequena (∼1 em 107 fótons) devido
ao fato de que isto envolve a excitação para um nível virtual que é apenas permitido por um
período muito curto de tempo. Se a energia fóton absorvido ou emitido coincidir com a
energia de umas das transições eletrônicas da molécula, a probabilidade desse processo
ocorrer se torna bastante elevada. Este fenômeno é denominado de espectroscopia Raman
ressonante. No caso de NTCs, a secção de choque para o efeito Raman ressonante é tão
grande que é possível analisar os modos vibracionais de NTCPS individuais.
A eficiência do espalhamento Raman aumenta quando a energia do laser de excitação
coincide com uma das transições eletrônicas opticamente permitidas no material. A
intensidade da ressonância Raman depende da densidade de estados eletrônicos (density of
electronic states, DOS) disponível para as transições óticas. A Figura 3.18a e b apresenta 2
exemplos de diagramas DOS para NTCPS. Como estes são sistemas unidimensionias (1D),
são caracterizados pelas assim chamadas singularidades de van Hove (van Hove singularities,
vHSs). As vHSs são faixas estreitas de energia onde a DOS torna-se bastante elevada. Devido
a isso, os NTCPS exibem um comportamento molecular na prática, com níveis eletrônicos
bem definidos em cada vHS. Os dois diagramas de DOS na Figura 3.18 representam dois
NTPS com diferentes índices (n,m). Cada par de índices define, como foi visto, uma diferente
maneira de enrolar um plano grafítico em um NTCPS e também uma estrutura distinta de
elétrons e fônons. No exemplo, tem-se um NTCPS semicondutor e outro metálico
(caracterizado pela densidade diferente de 0 em energia = 0). Um sinal Raman é observado
quando a energia de excitação laser é igual à energia de separação entre duas vHSs nas bandas
de valência e condução, levando a uma ressonância. Deve-se acrescentar, porém, que esta
ressonância obedece às regras de seleção para transições eletrônicas opticamente permitidas
[89]. Quando o espectro Raman de uma amostra com diversos NTCPS é medido, apenas os
que estiverem nesta ressonância contribuirão para o sinal. Fóton
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Figura 3.17. Diagrama de níveis de energia para o espalhamento Raman. A molécula é excitada para um estado
virtual e quase imediatamente sofre um relaxamento, com uma pequena diferença de energia correspondente a
mudança na energia vibracional da molécula. No espalhamento Stokes (a), o fóton incidente é absorvido, um
fônon é gerado, e o estado de excitação relaxa (par elétron-buraco recombinam) pela emissão de um novo fóton.
No espalhamento anti-Stokes (b) um fônon termicamente excitado é absorvido, e um fóton com uma energia
ligeiramente superior ao fóton incidente é emitido. (C) A densidade de estados eletrônicos (DOS) para um NTC,
onde o fóton incidente tem energia igual a diferença de energia entre as segundas singularidades de van Hove.

Para a caracterização dos NTCs por espectroscopia Raman é útil considerar os chamados
gráficos de Kataura [90], onde as energias das transições eletrônicas opticamente permitidas
(Eii) são apresentadas em função dos diâmetros dos tubos (Figura 3.18c). Cada ponto
representa um possível Eii para um dado par de índices (n,m) de um NTCPS. Através deste
gráfico, é possível determinar quais NTCPS (quais índices n,m) entram em ressonância com
uma certa energia de excitação (linha laser).
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Figura 3.18 Diagrama de estados de energia para um NTCPS (a) metálico e (b) semimetálicos, mostrando
algumas transições de energia. (c) gráfico de Kataura, mostrando as transições de energias EEii possíveis em
função do diâmetro dos nanotubos de carbono. Adaptado de [38,90].

A Figura 3.19 apresenta dois exemplos de modos Ramans vibracionais ativos em NTPS. O
assim chamado modo de respiração radial (radial breathing mode, RBM) é considerado uma
impressão digital para NTCPS e NTCPD (não visíveis em NTCPMs e NTCs de diâmetros
maiores). Também existe um conjunto de modos vibracionais chamados modos tangenciais,
que também podem ser encontrados no grafite, mas que são dependentes do diâmetro e da
quiralidade dos nanotubos de carbono. Os picos nesta região do espectro formam a chamada
banda G. O deslocamento Raman v é dado pela Equação 3.3:

ν=

1

λincidente

−

1

λespalhado

(Equação 3.3)

Os valores típicos são 100 a 300 cm-1 para a banda RBM e de 1500 a 1600 cm-1 para a banda
G. Além desses dois é de relevância para este trabalho a chamada banda D (disorder)
associada com defeitos na estrutura de NTCs e com a presença de carbono amorfo [91]. Na
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Figura 3.20 é mostrado um típico espectro Raman de NTCPs e NTCPM, com bandas RBM, G
e D visíveis.

Figura 3.19 Modos Ramans vibracionais ativos para os NTCs. RBM à esquerda e modo tangencial (G) à direita.
Adaptado de [92].
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Figura 3.20. Típico espectro Raman de NTCPM (esquerda) e NTCPS (direita). Amostras em pó. Linha de
excitação laser: 632.8 nm.

Em termos práticos, a banda RBM é de especial importância, pois, além de ser característica
de NTCPS e NTCPD, permite estimar a distribuição de diâmetros dos mesmos, como será
visto adiante. As bandas G e D têm sido usadas como um parâmetro de avaliação da qualidade
de NTCs produzidos por diversos métodos (G/D), referindo-se à qualidade como quantidade
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de defeitos estruturais (perturbações na estrutura grafítica como vacâncias, pares pentágonoshexágonos ou mesmo bordas livres) ou de impurezas carbonosas ricas em carbono com
hibridização sp3, como o carbono amorfo [81,93,94,95]. Entretanto, como o espalhamento
Raman é de natureza ressonante e a maneira diferente como responde ao diferentes tipos de
defeito, não é possível estabelecer uma relação direta entre a concentração dos mesmos e o
parâmetro G/D, sendo este apenas um critério comparativo.
3.7.2 Microscopia eletrônica

Microscopia eletrônica de transmissão e de varredura estão entre as principais técnicas para
estudo de nanotubos de carbono. De fato, NTCs foram visualizados em 1991 através do uso
de MET de alta resolução [26] e esta permanece a principal técnica para estudar o crescimento
e a nucleação dos NTCs. A técnica de MET é a única que permite observar diretamente
detalhes da morfologia dos NTCs, como, por exemplo, contar o número de paredes, o
espaçamento entre estas e observar o preenchimento ou não da cavidade interna do nanotubo.
É possível também observar determinados tipos de defeitos na estrutura do NTC e por meio
de técnicas associadas, como a difração de área localizada, é possível determinar a quiralidade
de NTCPS individualmente. A técnica de MEV também tem sido usada para observar a
qualidade de amostras maiores de NTCs, assim como para avaliar o crescimento alinhado de
NTCs.
Apesar das técnicas de microscopia eletrônica permitirem a direta observação das morfologias
das nanoestruturas, elas apresentam algumas limitações de natureza amostral. Por exemplo,
em uma típica imagem de MEV para análise de amostras de NTCs (Figura 3.21) a massa de
amostra visualizada é na ordem de 10-12 g [96]. Em imagens de MET, essa quantidade pode
ser várias ordens de grandeza menor. No caso de amostras em pó de NTCs (que podem chegar
a várias gramas), mesmo após um processo de homogeneização, a região observada muitas
vezes não é uma porção representativa da amostra.
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Figura 3.21. Imagens de MEV (esquerda) e de MET (direita) de NTCPS sobre o catalisador.

3.7.3 Análises Termogravimétrica e Termodiferencial

A análise termogravimétrica (ATG) mede as variações de massa da amostra em função da
temperatura. A atmosfera em que a amostra se encontra durante o ensaio pode ter grande
influência sobre o resultado. Uma amostra carbonosa, por exemplo, sofrerá reações de
combustão quando aquecida em uma atmosfera oxidante, resultando em liberação de calor e
CO2, ocasionando em perda de massa da amostra. No estudo de síntese de NTCs por DQVC,
esta análise pode permitir avaliar a quantidade de carbono depositada sobre um catalisador
durante a síntese. Como o catalisador geralmente é um óxido, não sofrerá variações
significativas de massa, sendo que a principal será devido à oxidação dos NTCs e demais
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materiais carbonosos. Outra técnica de análise que geralmente é realizada simultaneamente é
a análise termodiferencial (ATD), que indica a diferença entre a temperatura da amostra e um
material referência inerte durante o aquecimento e o resfriamento. Essa diferença de
temperatura é devido a reações exotérmicas ou endotérmicas ocorrentes na amostra. A Figura
3.21 apresenta os resultados de uma análise ATG e ATD em uma amostra de NTCPS
purificados. O óxido suporte e a parte dos metais catalisadores foram removidos previamente
com HCl. O ensaio foi realizado em ar sintético (N2: 80 %, O2: 20 %). A grande perda de
massa ocorrida a 500°C, acompanhada de uma forte reação exotérmica, é devido à oxidação
de matéria carbonosa. Carbono amorfo, NTCPS e NTCPM apresentam diferentes
temperaturas de oxidação, sendo o carbono amorfo é o primeiro dos 3 a sofrer oxidação,
enquanto que o NTCPM, o último [96].
Figura 3.22, a perda de massa e o pico exotérmico a aproximadamente 340°C são devidos à
oxidação do carbono amorfo. Porém, a avaliação das quantidades relativas destes 3
componentes em uma amostra amorfa carbonosa é muito difícil, pois a temperatura de
oxidação depende de outros fatores, além do material, como densidade, fluxo do gás oxidante,
taxa de aquecimento, morfologia do pó, entre outros. A massa residual ao final da combustão
do material carbonoso é constituída por resíduos dos óxidos dos metais catalisadores, que não
foram removidos com o processo de purificação. Quando esta análise é realizada no material
como produzido, é geralmente empregada para calcular a eficiência do catalisador, como será
visto adiante.
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Figura 3.22. Análise termogravimétrica (ATG) e análise termodiferencial de uma amostra de NTCPM purificado
com HCl.

3.7.4 Condutividade elétrica e propriedades de Redes de Nanotubos de
Carbono (RNTCs)

Uma das principais aplicações para os NTCs é em compósitos, atuando especialmente como
agente modificador da condutividade elétrica da matriz. Quando dispersos em uma matriz
isolante, os NTCs conduzem a corrente elétrica através da formação de uma rede de NTCs
(RNTCs) o que permite a percolação da corrente elétrica através da matriz isolante [99]. Esta
rede é formada pelos NTCs em si e pelos pontos de contatos entre eles. A presença de
defeitos, impurezas e a razão de aspecto (comprimento/diâmetro) médio dos NTCs são as
principais características que afetam a condutividade elétrica e propriedades de percolação
dos NTCs. A condutividade vai também depender, evidentemente, do estado de aglomeração
dos NTCs. Grande parte da resistência elétrica é gerada nos pontos de contato entre os NTCs.
Utilizando NTCs com maior comprimento, a corrente elétrica poderá percolar através da
matriz isolante passando por menos pontos de contatos entre os NTCs, a resistência elétrica
total da rede será menor. Por outro lado, a presença de impurezas carbonosas, como
nanofibras de carbono ou carbono amorfo, diminuem a condutividade elétrica, pois
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apresentam condutividade elétrica inferior aos NTCs. Além disso, como já mencionado, a
presença de defeitos também diminui a condutividade elétrica.
Um método para estimar a condutividade elétrica de NTCs é produzir filmes de sustentação
livre, conhecidos também como buckypaper, por filtragem de dispersões dos NTCs [97]. Os
nanotubos são compactados contra o elemento filtrante pela pressão de filtração e sua
deposição ocorre lentamente, permitindo alcançar altos graus de empacotamento. Porém, a
preparação de buckypapers geralmente é demorada, demanda quantidades relativamente
grandes de NTCs (> 50 mg) e o grau de empacotamento de amostra para outra pode variar (ou
mesmo numa mesma amostra).
Uma alternativa é a medição da condutividade elétrica de dispersões de NTCs em um líquido
isolante. Nestas condições, os nanotubos se comportam de maneira semelhante àquela em um
compósito sólido de matriz isolante [98]. A corrente elétrica flui na suspensão através de uma
rede de percolação formada pelos NTCs [99]. É possível controlar facilmente a densidade de
NTCs por volume da solução e a quantidade necessária para realizar as medições é
relativamente pequena (< 5 mg). A condutividade das suspensões é também bastante sensível
à presença de impurezas, ao tipo de NTCs (parede múltipla ou simples) e à razão de aspecto
dos mesmos. Este tipo de teste pode ser útil para comparação ou seleção entre amostras para
aplicações que envolvam condutividade elétrica ou para controle de qualidade durante a
síntese de NTCs.
3.7.5 Espectroscopia de Absorção ótica e de fotoluminescência

As excitações das transições eletrônicas entre as singularidades de van Hove no diagrama de
estados de energia (Figura 3.18) geram um padrão de absorção de luz específica para cada par
quiral (n,m) de nanotubo de carbono. Nisso se baseia o estudo de absorção ótica [90] de
NTCs. Ao contrário do espalhamento na espectroscopia Raman, essa absorção de luz não é
ressonante e é diretamente proporcional à concentração de NTCs, o que permite uma
avaliação quantitativa de sua quiralidade e também da concentração total dos mesmos em uma
amostra contendo outras espécies carbonosas. Apesar dessa vantagem, a avaliação das
quiralidades individuais fica prejudicada devido à sobreposição intensa dos picos quando os
NTCs apresentam uma distribuição larga de diâmetro.
A espectroscopia de fotoluminescência [100] mede a radiação emitida pela relaxação das
excitações de elétrons, que ocorre entre as primeiras singularidades de van Hove (E11). Mas
esta emissão de radiação ocorre apenas nos tubos semicondutores. Nos NTCs metálicos, a
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relaxação ocorre de maneira não radiante e, caso um NTCs metálico esteja em contato com
um semicondutor, o primeiro servirá também de caminho para a relaxação não radiante dos
estados excitados presentes no segundo. Devido a isso, a espectroscopia de fotoluminescência
só pode ser realizada com NTCs semicondutores e isolados (não formando de bundles).
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4 Procedimento experimental
Nesta tese a influência de alguns parâmetros do processo de DQVC e da composição do
catalisador sobre a estrutura e propriedades dos NTCs foram avaliados. O procedimento geral
empregado para síntese dos catalisadores, dos NTCs e para sua caracterização é mostrado no
fluxograma da Figura 4.1. Este estudo foi realizado variando alguns parâmetros mais
relevantes da composição do catalisador e das condições de síntese dos NTCs, dentro de uma
faixa de valores. O valor inicial destes parâmetros foi obtido a partir de literatura e de estudos
preliminares. O óxido de magnésio foi escolhido como óxido suporte devido a sua facilidade
para remoção dos mesmos com ácidos após a síntese dos NTCs, a sua refratariedade, baixo
custo e por já ter demonstrado eficiência na síntese de NTCs [74,81,82]. Como metais
catalisadores foram escolhidos o ferro e molibdênio devido a sua baixa toxidade, custo e por
serem compatíveis com o óxido suporte MgO, tendo já sido empregado com este para síntese
de NTCPS e NTCPD [13,79,84,86].
O método escolhido para obtenção do catalisador foi a síntese por combustão de solução
(SCS) por permitir uma preparação rápida, em praticamente apenas uma etapa, por resultar
em óxidos homogêneos e com alta área superficial e ser passível de produção continua. Os
parâmetros do processo de SCS e a detalhada caracterização do catalisador não fizeram parte
do escopo desta tese, sendo que o procedimento de preparação foi baseado em trabalhos
anteriores [81,104]. Os parâmetros do catalisador que foram alterados e avaliados foram
apenas as concentrações dos metais catalisadores. Como composição padrão inicial do
catalisador foi escolhida a proporção molar 1Fe:0,05Mo:13MgO (ou uma razão Fe/Mo=20 e
fração molar Fe+Mo=0,071) baseado em dados de trabalho anterior [13].
Quanto ao processo de síntese dos NTCs (DQVC), 4 parâmetros principais foram estudados:
o precursor de carbono, a temperatura de síntese, a concentração do precursor e o tempo de
síntese. Em relação ao precursor de carbono, hexano foi escolhido como precursor de carbono
padrão. Este precursor demonstrou ter um bom rendimento de NTCPS e NTCPD com
catalisadores do tipo Fe-Mo/MgO [79]. A temperatura reportada em literatura para síntese de
NTCs usando este precursor e catalisador é ao redor de 900°C e esta foi escolhida como
temperatura padrão.
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Além dos parâmetros de síntese e de composição do catalisador, foi incluída uma comparação
entre o reator de leito fixo horizontal utilizado na produção de NTCs e um reator de leito
fluidizado, especialmente construído para isso. Também foi realizada uma avaliação do
processo de purificação por centrifugação dos NTCs. Por último, foram examinadas as
propriedades elétricas de redes de NTCs em função de variáveis do catalisador, com o
objetivo de medir o impacto destas em uma aplicação dos NTCs de interesse tecnológico
direto.
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Figura 4.1. Fluxograma da metodologia empregada neste trabalho. Etapas do processo de produção dos NTCs
aparecem em destaque.
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4.1 Síntese dos Nanotubos de Carbono
A síntese dos NTC for realizada em 2 tipos de reatores de DQVC. Para os estudos sobre os
efeitos dos parâmetros de síntese do catalisador, foi empregado um reator de leito horizontal
fixo, com diâmetro interno 50 mm, operando em regime de batelada. Neste caso, 500mg de
catalisador foram usados em cada teste para avaliar as condições de síntese. As Figura 4.2 e
Figura 4.3 apresentam respectivamente um desenho esquemático e uma fotografia do reator
utilizado.
O reator de leito horizontal foi construído empregando um tubo de mulita sinterizada
(3Al2O3.2SiO2), com diâmetro interno 50 mm e 700mm de comprimento (câmara de reação).
O tubo de mulita foi aquecido por um forno elétrico com temperatura máxima de 1150°C. O
fluxo de gases foi controlado por 3 fluxômetros digitais (Omega Inc.). Durante o
funcionamento do reator, o catalisador foi posicionado sobre um porta-amostra suportado por
uma haste de aço AISI 316 (Figura 4.2B) na posição central do forno. Um termopar tipo K foi
posicionado logo acima do porta-amostra. A haste que suporta o catalisador foi usada para
inserir e remover a amostra do reator. Durante a operação, o reator permanece sempre
aquecido a temperatura constante. Para inserção do catalisador, o reator foi aberto através de
mecanismo de rosca-sem-fim (Figura 4.2F). Enquanto o reator permanecia aberto, um fluxo
de gás inerte argônio era continuamente injetado a fim de evitar a entrada de ar na câmara. O
catalisador foi colocado no porta-amostra e o forno então fechado. Isto posicionava o
catalisador no centro do reator, a região de temperatura mais elevada. O catalisador era então
aquecido até a temperatura de síntese. No período de aquecimento, um fluxo de argônio de
2L/min era injetado no reator. Após a termalização do catalisador (ao redor de 15 minutos), os
gases de síntese eram então injetados no reator.
O tempo de síntese padrão foi 10 minutos. Para os estudos sobre cinética de crescimentos,
diversos tempos foram empregados. Ao fim dos 10 minutos, os gases de síntese eram
desligados e substituídos por um fluxo de argônio (10L/min) com o objetivo de remover
rapidamente os gases de síntese do reator, terminando o crescimento dos NTCs. Após 3
minutos do término da síntese, a haste suporte do porta-amostra era movimentada,
posicionado os NTCs recém sintetizados na zona mais fria do reator, próxima a abertura
(Figura 4.2N). Nesta posição, os NTCs eram resfriados antes de serem completamente
removidos do reator e expostos à atmosfera oxidante. Após o porta-amostra atingir uma
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temperatura inferior a 250°C, este era deslocado para fora do tubo do reator, e os NTCs
sintetizados eram removidos do porta-amostra.
Todo o processo de síntese (fluxo de gases, sistema de aquecimento e acionadores mecânicos)
era controlado através de um controlador lógico programável (CLP) conectado ao um
computador, sendo os dados armazenados e disponíveis em meio digital (Figura 4.4).
Para a síntese em leito fluidizado, foi empregado um reator vertical operando também em
regime de batelada e com diâmetro interno de 50 mm (Figura 4.5). Tipicamente, 10g de
catalisador foi usado por teste. Um fluxo ascendente de gás passava através do catalisador,
localizado sobre uma placa de quartzo poroso. Com o intuito de reduzir o tempo de
aquecimento e resfriamento do reator, este foi construído de maneira móvel.
Para a introdução do catalisador no reator, este era movido para fora do forno elétrico já préaquecido na temperatura de síntese, como mostrado na Figura 4.6H. Após o reator ser
carregado e purgado com argônio, o reator era introduzido no forno elétrico (Figura 4.6I).
Após a estabilização da temperatura (medido pelo termopar interno, aprox. 15 minutos) o
argônio era substituído pela mistura gasosa da síntese. Um tempo de síntese de 10 minutos foi
empregado. Terminada a síntese, o reator era novamente purgado com argônio e então
removido do forno elétrico (Figura 4.6J). Um fluxo de argônio elevado (10L/min) era
empregado a fim de remover os gases da atmosfera de síntese rapidamente do interior do
reator, interrompendo a síntese. O resfriamento do reator até temperaturas inferiores a 100°C
tomava 10-15 minutos, apenas com o resfriamento por convecção do ar e irradiação. Nesta
etapa os nanotubos produzidos e o catalisador eram removidos e o novo catalisador carregado.
As condições de síntese estudadas foram escolhidas com base em 3 parâmetros básicos do
processo de DQVC: tipo do precursor de carbono, sua concentração e temperatura de síntese.
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Figura 4.2. Reator de DQVC de leito horizontal. (A) porta amostras (B) termopar e haste para sustentação do
termopar interno (C) termopar do forno elétrico (D) forno elétrico (E) visor de quartzo(F) mecanismo para
remover e inserir a amostra (G) moto elétrico acionador do mecanismo de inserção/remoção da amostra (H)
exaustão dos gases do forno (J) controladores digitais de fluxo de gases (L) borbulhador contento o hexano
líquido (M) ponto de entrada de gases no reator (N) área de resfriamento do porta-amostra.
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Figura 4.3. Fotografia do reator de DQVC de leito horizontal. O porta-amostra é mostrado fora da câmara de
reação (indicado pela seta).

Figura 4.4. (A) Tela do software de controle do CLP (B) Gráfico exemplificando a variação de alguns
parâmetros básicos do reator durante a operação.

Hexano (n-hexano, Merck 98,5%) , metano (AGA, 99,99%) e etanol (anidro, Merck 99,5%)
foram testados como fontes de carbono para síntese dos NTCs. As temperaturas de síntese
foram variadas entre 800-1000°C. Como gases carregadores/diluidores foram usados argônio
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(AGA, 99,995%) e hidrogênio (AGA 99,99%), quando necessário. No caso dos precursores
de carbono líquidos a temperatura ambiente (etanol e hexano) os vapores dos mesmos foram
injetados dentro do reator através da passagem de uma fração controlado do gás carregador
através de um borbulhador contendo esses precursores. O gás carregador no caso do hexano
foi uma mistura de Ar 5% H2 [79], assim como o etanol [101]. O hexano foi testado em uma
faixa de concentrações entre 0,01 e 0,03 (fração molar). O etanol foi testado apenas na fração
molar de 0,056. O metano foi diluído em H2 (fração molar de metano: 0,18) [102]. Em ambos
os tipos de reatores um fluxo total de gases de 2,7 l/min (STP) foi usado.

Figura 4.5. Reator de DQVC de leito fluidizado (A) borbulhador, contendo os precursores de carbono líquido,
neste estudo foram usados etanol e hexano (B) forno elétrico (C) catalisador em pó suspenso pela corrente
ascendente de gás (D) leitura de termopares e controle da temperatura do forno (E) reator de quartzo (F)
fluxômetro de gases (G) quartzo poroso usado como suporte para o catalisador em pó.
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Figura 4.6. Fotografias do reator de leito fluidizado; (H) reator de quartzo fora da câmara do forno elétrico; (I)
reator de quartzo dentro da câmara do forno elétrico durante a síntese; (J) Reator de quartzo removido do forno
elétrico enquanto este ainda em temperatura de síntese.

4.1.1 Purificação dos NTCs

A purificação rotineira dos NTCs foi realizada com uma solução aquosa de ácido clorídrico a
35%. Também foi testada uma purificação por centrifugação dos NTCs. Neste caso, os
nanotubos de carbono purificados com ácido foram dispersos em água com 1% de sódio
dodecilbenzoato com ajuda de um agitador ultra-sônico e em seguida centrifugados a 20.000g
por 90 minutos. Impurezas como partículas de metal encapsuladas e nanofibras foram
precipitadas e o líquido sobrenadante contendo NTCs foi então separado.

4.2 Produção do Catalisador
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Os catalisadores† foram produzidos pela técnica de síntese por combustão de solução (SCS).
Foram utilizados como precursores do MgO, Fe2O3 e MoO3: Mg(NO3)2.6H2O (Merck),
Fe(NO3)3.9H2O (Merck) e (NH4)6Mo7O24.4H2O (Synth), respectivamente [103]. Os sais
foram dissolvidos em água na proporção desejada. Foi adotada como catalisador padrão a
prporção molar: 1Fe:0,05Mo:13Mg (Fe/Mo = 1:20) (4,04g de Fe(NO3)3.9H2O, 33,28g de
Mg(NO3)2.6H2O, 0,088g de (NH4)6Mo7O24.4H2O). Esta proporção foi escolhida baseado em
resultados da literatura, que indicam esta composição como propícia para síntese de NTCPSD [13,79]. Catalisadores com diferentes razões Fe/Mo e Fe-Mo/MgO foram também
produzidos (variando a proporção dos precursores na SCS) e testados. A Figura 4.1 apresenta
um fluxograma do procedimento experimental adotado neste trabalho para a síntese de
catalisador por combustão de solução.
Na síntese dos catalisadores por combustão de solução, , os sais precursores foram dissolvidos
individualmente e então misturados, de maneira a evitar a formação de precipitados
insolúveis. À solução resultante, foi adicionada glicina, que teve o papel de agente
combustível/complexante.

Em

um

trabalho

anterior,

diferentes

agentes

combustíveis/complexantes foram comparados [104]. Em pré-testes realizados, os compostos
que renderam os melhores resultados foram o polietilieno glicol com peso molecular 200
(PEG 200) e a glicina. Ambos os catalisadores preparados com estes compostos obtiverem um
rendimento de carbono (relação entre o carbono inicial e o final no processo) similar, porém o
catalisador preparado com glicina produziu NTCs com G/D ligeiramente maior do que o
preparado com No entanto, a densidade aparente do catalisador preparado com o uso do PEG
200 foi significativamente superior (0,4 contra 0,12g/cm3). A maior densidade aparente do
catalisador permite um maior rendimento volumétrico (rendimento de carbono/volume útil do
reator) do catalisador, fator crucial no caso de reatores de leito fluidizado.
A quantidade de glicina utilizada para preparação dos catalisadores foi a necessária para obter
uma reação de combustão estequiométrica [Erro! Indicador não definido.]. As soluções
foram detonadas em um forno elétrico atmosférico a 450°C.

†

Neste trabalho, é denominado catalisador o sistema que compreende os metais catalisadores propriamente ditos

(Fe e Mo), assim como o óxido suporte, apesar de apenas os compostos de metais de transição efetivamente
atuarem na decomposição catalítica dos precursores de carbono e no crescimento dos NTCs.
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4.2.1 Caracterização do catalisador padrão
A Figura 4.7 apresenta microscopias eletrônicas de varredura e de transmissão da superfície
do catalisador com a composição padrão 1Fe:0,05Mo:13MgO, empregando glicina como
agente combustível/complexante. As micrografias de MET em referência revelam uma
estrutura bastante porosa, sendo constituída de cristais com diâmetros aproximados de 30 nm
(estimada por análise de imagem) e área superficial de 275,49 m²/g (método BET).
A análise por difração de raios-X (Figura 4.8) do catalisador após o processo de SCS indicou
a presença apenas de picos da fase periclásio (MgO), porém bastante largos e de baixa
intensidade, devido provavelmente ao pequeno tamanho dos domínios cristalinos. A análise
por difração de raios-X também indica que o catalisador ao ser aquecido à temperatura de
síntese padrão (900°C) sofre uma considerável cristalização, sendo que picos correspondentes
a fase contendo ferro agora se tornam perceptíveis (magnésio ferrita – MgFe2O3).
Análises termogravimétricas e termodiferencias do catalisador após a SCS indicaram uma
perda de massa (aprox. 10% peso) acompanhada de uma absorção de calor na faixa de
temperatura entre 300 a 550°C, causados provavelmente devido à perda de água de hidratação
do periclásio.

Figura 4.7 Micrografias eletrônicas (A, B e C de varredura, D de transmissão) do catalisador de formulação
padrão, usando glicina como agente complexante/combustível, como sintetizado.
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Figura 4.8 Difratograma de raios-X do catalisador de formulação padrão após a síntese de combustão e
calcinação a 900°C em atmosfera de argônio.

4.3 Caracterização dos NTCs

Os NTCs foram avaliados através de espectroscopia Raman e de fotoluminescência,
microscopia eletrônica de varredura e transmissão, análise termogravimétrica, área
superficial, difração de raios-X, e medidas de condutividade elétrica.

4.3.1 Espectroscopia Raman

A partir do espectro Raman das amostras, a razão entre as intensidades das bandas G e D foi
calculada, definindo o parâmetro adimensional G/D. É sabido que a intensidade relativa
dessas bandas é um indicativo do número de defeitos em materiais carbonosos do tipo sp2
[81,93,94,95]. Quanto maior o valor G/D, menor o número de defeitos. Estruturas sp2
tipicamente ricas em defeitos são cascas poliédricas de carbono, NTCPM, nanofibras de
carbono e carbono amorfo. Entretanto, este parâmetro foi adotado apenas como um critério
comparativo, entre amostras sintetizadas em condições semelhantes.
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A banda RBM do espectro Ramam dos NTCs também foi analisada, especificamente para
determinar a presencao ou não de NTCPS-D e avaliar a distribuicao de diâmetros dos
mesmos. Entretanto, levou-se em consideração que esta análise dos diâemtros é limitada,
devido ao fato que que apenas os NTCs que possuam energias das transições eletrônicas
opticamente permitidas próximas a energia de excitação (linha laser) se tornaram visiveis na
banda RBM.
As medições de espectroscopia Raman foram realizadas com uma objetiva de 20x usando
linha de excitação laser com comprimentos de onda de 632,9 e 784,7 nm. A potencia do laser
utilizada foi de 4mW (espectrômetro Jobin Yvon-LabRam). A maioria das análises Raman
foram feitas em amostras não purificadas de NTCs, na forma de pó. Para cada amostra foram
mensurados pelo menos 7 pontos. O parâmetro G/D foi calculado do espectro médio destes 7
pontos, sempre utilizando a linha de excitação laser de 632,8nm.

4.3.2 Análise térmica
Análise termogravimétrica (ATG) foi empregada para determinar o rendimento de carbono
dos catalisadores durante a síntese dos NTCs. Os ensaios foram realizados em uma atmosfera
de ar sintético com uma taxa de aquecimento de 10°C/min. O rendimento de carbono dos
catalisadores foi calculado de acordo com a Equação 4.1.

⎡ (M − M F ) ⎤
Rendimento do Catalisado r ( wt .%) = ⎢ I
⎥ x100
MF
⎣
⎦

(Equação 4.1)

onde MF é a massa total da amostra após a análise de ATG, MI é a massa inicial de carbono
com catalisador após a síntese dos NTCs.
A temperatura de oxidação (TO) das amostras carbonosas foi determinada pela ponto de
máxima taxa de perda de massa da curva de ATG (máximo da derivada da curva de ATG).

4.3.3 Microscopia eletrônica
A microestrutura e estimativa de tamanho dos NTCs foram avaliadas usando um microscópio
de transmissão eletrônica (MET) Philips CM 200 e um microscópio eletrônico de varredura
Jeol 6060.
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4.3.4 Difração de raios X

Para caracterização do catalisador padrão e dos NTCs, utilizou-se o difratômetro da marca
Philips, modelo PW- 3710 (radiação Cukα, corrente de 30 mA e voltagem de 40kV, varredura
com passo de0,060 e tempo de coleta de 1,0 segundo por passo).

4.3.5 Área superficial
As medidas de área superficial específica foram obtidas utilizando o método de BET através
de um equipamento Quanta Chrome modelo Nova–1000.

4.3.6 Fotoluminescência
A fotoluminescência dos NTCs foi analisada usando um sistema automatizado, consistindo de
uma lâmpada de 75W de xenônio focalizado em um monocromador que então ilumina a
amostra em uma célula de quartzo fluorescente. A normalização da resposta espectral da
lâmpada foi obtida usando um fotodiodo de silício. A luminescência da amostra foi coletada
em um ângulo de 90 graus com o feixe de excitação e foi focado em um espectrógrafo de rede
de fotodiodos InGaAs resfriado com nitrogênio líquido.
Para a análise de sua fotoluminescência, os NTCs foram dispersos em uma solução aquosa
deuterada (D2O) de dodecilbenzota de sódio 1% (10mg de NTCs para 35ml de solução). A
dispersão foi realizada com o auxílio de um agitador ultrassônico e em seguia foi ultracentrifugada a 100.000g por 4 horas. O líquido sobrenadante foi utilizado na análise.

4.3.7 Propriedades Elétricas de Redes de NTCs
Para avaliar o efeito dos parâmetros de síntese, da composição do catalisador e da purificação
nas propriedades elétricas e percolativas dos NTCs, foi estimada a condutividade elétrica de
redes de NTCs (RNTCs) por três metodologias diferentes: filmes transparente-condutores de
NTCs, suspensões de NTC em clorofórmio e buckypapers (Figura 4.9).
Suspensões de NTCs em clorofórmio (Figura 4.9a) foram produzidas a partir de amostras
(10mg) de NTCs purificados com ácido, dispersos em 2ml de clorofórmio usando uma sonda
ultra-sônica por 10 minutos. As condutividades elétricas destas suspensões foram então
medidas de acordo com o método desenvolvido por Lima et al. [105]. A condutividade
elétrica dessas suspensões depende das características geométricas dos NTCs (razão de
aspecto), concentração e característica elétricas dos mesmos. Isso permite prever qual será o
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desempenho relativo desses NTCs quando usados como agente condutor em compósitos de
matrizes poliméricas ou cerâmicas.
Filmes finos-transparentes foram produzidos dispersando NTCs em água (aproximadamente
0,5mg/ml) com 1% em peso de sódio dodecil com ajuda de um agitador ultra-sônico e em
seguida filtrado esta suspensão em membranas de filtragem de acetato de celulose com
porosidade de 0,2μm, de acordo com o procedimento apresentado em [20]. Após a filtragem,
estas membranas foram transferidas para a superfície de laminas transparentes de vidro. A
membrana com o filme de NTCs foi cuidadosamente imersa em acetona de maneira a
dissolvê-la, deixando apenas o filme de NTCs sobre a superfície de vidro. A condutividade
das lâminas foi medida usando uma configuração de eletrodos de 4 pontos, uma fonte de
corrente e um nanovoltímetro (Keithley Instruments).
Quando uma maior quantidade de NTCs estava disponível (oriundas da síntese em reator de
leito fluidizado) filmes de sustentação livre (buckypapers) foram confeccionados. Isto foi
feito dispersando os NTCs em água com 1% de sódio dodecil com ajuda de um agitador ultrasônico e em seguida passando a solução através de membranas de filtração de porosidade 0,2
μm. A espessura final destas lâminas foi de aproximadamente 50μm. A condutividade das
lâminas foi medida usando uma configuração de eletrodos de 4 pontos (Figura 4.9b), uma
fonte de corrente e um nanovoltímetro (Keithley Instruments).

Figura 4.9. Aparatos utilizados para medição das propriedades elétricas das redes de NTCs (RNTCs). (a)
NTCs suspensos em um líquido isolante (clorofórmio). Quando em concentração suficiente, os NTCs
formam um circuito elétrico (percolação) que faz o contato entre os dois eletrodos e permite a medição da
condutividade da rede de NTCs. (b) Medição da condutividade de 4 pontos dos filmes transparentescondutores de NTCs sobre um substrato isolante (vidro) ou lâminas finas de NTCs (buckypapers).
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5 Resultados e Discussões
As Figura 5.1 e Figura 5.2 apresentam micrografias eletrônica de varredura e transmissão,
respectivamente, dos NTCs produzidos tendo hexano como precursor e utilizando o
catalisador padrão 1Fe:0,05Mo:13MgO, na temperatura padrão de síntese de 900°C,
empregando glicina como agente combustível/complexante.

Figura 5.1. Microscopia eletrônica de varredura dos NTCs como produzidos crescidos sobre um catalisador com
composição padrão, preparado usando glicina como agente complexante/combustível. Precursor de carbono:
Hexano (fração molar: 0,017). Temperatura de síntese: 900°C.
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Figura 5.2. Microscopia eletrônica de varredura dos NTCs como produzidos, crescidos sobre um catalisador com
composição padrão, preparado usando PEG como complexante combustível. Precursor de carbono: Hexano
(fração molar: 0,017). Temperatura de síntese: 900°C.

A partir da análise de imagens de MET da superfície do óxido suporte (Figura 5.3) é possível
verificar que o crescimento dos NTCs ocorre principalmente pela base dos mesmos (base
growth). É também possível observar que partículas metálicas catalisadoras, que nas
micrografias aparecem como objetos circulares mais escuros, permanecem aderidas ao
substrato de MgO. Não foram encontradas partículas catalisadoras (PCs) nas extremidades
livres dos NTCs. Isto é um indicativo da forte interação entre o óxido de magnésio e as
partículas metálicas. Também é possível observar nestas micrografias a tendência dos NTCs
de se aglomerarem formando feixes com vários nanotubos em paralelo (bundles). A forte
aglomeração entre os nanotubos dificulta a observação do ponto exato onde estes se unem às
PCs ou a identificação das extremidades fechadas dos mesmos.
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Figura 5.3. Microscopias eletrônicas de transmissão dos nanotubos e as partículas catalisadoras na superfície do
óxido suporte (A e B). Micrografia mostrando um bundle de NTCPS e NTCPD.

Os diâmetros dos NTCs produzidos com o catalisador padrão, a 900°C e usando hexano como
precursor, foram calculados a partir de picos da banda RBM, usando a Equação 5.1 proposta
por Jorio et al. [106], que considera o efeito de deslocamento causado pela interação entre
tubos (bundling).

d = 218.3 /(ω RBM − 15.9)

(Equação 5.1)

onde d é o diâmetro dos tubos e ωRBM é freqüência da posição dos picos na banda RBM.
Para identificar possíveis pares de tubos que constituam NTCPDs, foi seguido o procedimento
sugerido por Ci et al. [107]. Primeiramente, foram calculados os diâmetros dos principais
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picos referentes às linhas de excitação de 632,8 e 784,7 nm. A seguir, foram identificados os
possíveis pares de tubos internos e externos. Para isso, uma distância de 0,35nm inter-tubos
foi assumida, a exemplo de outros autores [108], mas diferentemente de Rahmani et al. que
assumiram valores na faixa de 0,34 a 0,355 nm para a distância inter-tubos [109]. Hiraoka et
al. [110] mediram por MET uma distância de 0,36nm inter-tubos em NTCPD.
Na Figura 5.4, o pareamento de três pares de tubos que possivelmente façam parte de um
mesmo NTCPD é apresentado graficamente. Estes pares de tubos foram escolhidos com base
no critério da diferença entre seus diâmetros: os diâmetros cuja diferença fosse mais próxima
de 0,7nm seriam os com maior probabilidade de formar um NTCPD. A Tabela 5.1 mostra os
3 principais pares de tubos identificados. Os picos localizados a 265 e 157 cm-1 (0,87 e 1,55
nm em diâmetro, respectivamente) no espectro obtido com o laser de 784,7 nm são os picos
mais intensos entre os candidatos a NTCPD. A presença de NTCPD para esta amostra foi
confirmada por MET (detalhe Figura 5.3).
Os picos RBM, juntamente com as linhas de excitação de energia, foram comparados com um
gráfico empírico de Kataura, elaborado segundo Strano et al.], como apresentado na Figura
5.5. O possível NTCPD com os picos mais intensos, a 265 e 157 cm-1, apresentariam, de
acordo com o diagrama de Kataura, a configuração de um tubo metálico dentro de um
semicondutor.
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Figura 5.4. Possíveis pares de NTCs formando NTCPDs. A linha escura indica os diâmetros dos possíveis NTCs
internos e a vermelha dos possíveis tubos externos correspondentes, assumindo uma distância inter-tubos de
0,35nm. Na parte inferior do gráfico é mostrada a faixa RBM do espectro dos NTCs produzidos com o
catalisador com uma fração molar de Fe+Mo=0,07 (Fe/Mo = 20). Hexano foi usado como precursor (0,01 fração
molar) a temperatura de 900°C. O diagrama foi baseado em [111]. No detalhe é mostrada uma micrografia por
MET da amostra de NTCs analisada. Escala = 5nm.
Tabela 5.1. Possíveis pares de tubos formadores de NTCPDs. O número dos NTCPDs corresponde ao número do
par de picos na Figura 5.4.
NTCPD
número

ωRBM (cm-1)
medido do
tubo interno

diâmetro (nm)
calculado para o
tubo interno

diâmetro (nm)
calculado para o
tubo externo

ωRBM (cm-1)
medido para o
tubo externo

diâmetro (nm)
calculado para o
tubo externo

diferença entre o
diâmetro calculado
e o medido (nm)

linha
laser
(nm)

1
2
3

224
254
265

1,049
0,917
0,876

1,749
1,617
1,576

142
151
157

1,731
1,616
1,547

-0,018
-0,001
-0,029

784,7
632,8
784,7
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Figura 5.5. Correlação entre os picos da faixa RBM do espectro medido com as 2 linhas laser com o gráfico
Kataura empírico [112]. NTCs produzidos com o catalisador com uma fração molar de Fe+Mo=0,07 (Fe/Mo =
20), hexano foi usado como precursor (0,01 fração molar) a temperatura de 900 °C.

5.1 Parâmetros de Síntese
5.1.1 Precursor de Carbono

A Figura 5.6 apresenta Erro! Fonte de referência não encontrada.os espectros Raman de
NTCs obtidos usando hexano como precursor de carbono nas condições padrão (temperatura
900°C e catalisador 1Fe:0,05Mo:13MgO - glicina como agente combustível/complexante).
Na mesma Figura 5.6, para efeito de comparação, são apresentados os espectros Raman de
NTCs produzidos empregando metano e etanol como precursores de carbono. A simples
observação dos resultados permite constatar que os NTCs produzidos com hexano
apresentaram os valores mais elevados para o parâmetro G/D.

Resultados e Discussões

77

G

191

RBM

etanol
metano
hexano
Intensidade (u.a.)

140

214

153

255

50

100

150

200

250

300

G´

D
1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

-1

Deslocamento Raman (cm )

Figura 5.6. Espectro Raman dos NTCs como produzidos, usando hexano, metano e etanol como precursores de
carbono. Temperatura de síntese 900°C (linha laser: 632,8nm). Fração molar do hexano, metano e etanol: 0,017 ,
0,18 e 0,056 respectivamente.

A Figura 5.7 faz uma comparação entre o rendimento de carbono do catalisador (medido por
ATD) em função do precursor de carbono empregado. Embora a menor concentração de
hexano durante a síntese (fração molar de 0,017), este apresentou o maior rendimento na
deposição de carbono. Uma possível explicação para o rendimento do hexano é a maior
produção de compostos aromáticos gerados na decomposição deste precursor, se comparado
com o etanol e o metano. Hidrocarbonetos com longas cadeias produzem na pirólise térmica
mais compostos aromáticos e poliaromáticos do que os mais leves [113]. De acordo com Dai.
et al. [114], a presença de compostos aromáticos na atmosfera de síntese aumenta a taxa de
crescimento de NTCPS. Resultados semelhantes foram obtidos por Li et al. [115] quando
comparando diversos hidrocarbonetos de peso molecular semelhante.

Resultados e Discussões

78

Rendimento do Catalisador (%)

35
30
25
20
15
10
5
0

metano

etanol

hexano

Figura 5.7. Rendimento de carbono medido por ATD para cada um dos 3 precursores de carbono. Temperatura
de síntese 900°C. Fração molar do hexano, etanol e metano: 0,017, 0,056 e 0,18, respectivamente.

Hexano é uma molécula menos estável do que o etanol e o metano [113, 116]. A pirólise de
compostos orgânicos é bastante complexa e produz diversos compostos orgânicos e
inorgânicos, entre os quais carbono sólido e hidrogênio, que podem atuar como agentes
redutores dos óxidos dos metais catalisadores, de acordo com as reações:
MxOy + H2 ↔ xM + yH2O

(Equação 5.2)

MxOy + y/2C ↔ xM + y/2CO2

(Equação 5.3)

Mesmo em menores concentrações, a decomposição do hexano produz maior quantidade de
carbono e hidrogênio. Isso aumentaria a capacidade de redução deste composto em relação ao
etanol ou o metano. Além disso, a presença de oxigênio na molécula de etanol leva a
produção de água, de acordo com a reação (Equação 5.4).
C2H5OH ↔ C2H4 + H2O

(Equação 5.4)

A água desloca o equilíbrio da Equação 5.4 para o lado esquerdo, o que reduziria a quantidade
de partículas metálicas catalisadoras e por conseqüência a taxa de nucleação dos NTCs. A
menor estabilidade das moléculas do hexano torna-o um agente mais redutor e também
aumenta a quantidade de carbono disponível para o crescimento de NTCs. Isto poderia
explicar a maior taxa de crescimento inicial dos NTCs, quando hexano foi utilizado mesmo
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em menores concentrações. Entretanto, a deposição de carbono amorfo não catalítico também
é mais elevada.

5.1.2 Concentração do precursor de carbono
A concentração do precursor de carbono durante a síntese dos NTCs (Figura 5.8) mostrou
afetar tanto o rendimento de carbono como o fator G/D. Já é sabido que um aumento na
concentração de precursores, dentro de certos limites, leva a uma maior taxa de crescimento
dos NTCs [117], porém a taxa de deposição de carbono amorfo (rico em defeitos) também é
elevada [118], ocasionando uma redução do G/D da amostra. A escolha da concentração
ótima dependerá de uma relação de compromisso entre a taxa de crescimento dos NTCs
desejada e quantidade de carbono amorfo aceitável para uma determinada amostra.
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Figura 5.8. Efeito da concentração de hexano durante a síntese sobre o fator G/D dos NTCs e sobre o rendimento
de carbono do catalisador. Síntese realizada a 900°C.

5.1.3 Efeito da Temperatura de Síntese

A Figura 5.9 apresenta a variação do fator G/D dos NTCs produzidos com hexano em função
da temperatura de síntese. Na mesma Figura 5.9, para efeito de comparação, é apresentada a
variação do fator G/D dos NTCs sintetizados com precursores de carbono metano e etanol.
Comparativamente a esses precursores de carbono, o hexano produziu NTCs com o maior

Resultados e Discussões

80

G/D, em todas as temperaturas testadas. Todos os precursores de carbono investigados
mostraram a existência de uma faixa ótima para a síntese dos NTCs. Os precursores hexano e
metano apresentaram uma temperatura ótima (máximo G/D) ao redor de 900°C, enquanto que
a melhor temperatura de síntese para o etanol foi superior, próxima a 950°C. Hornyak et al.
também reportaram a existência de uma faixa de temperatura mais favorável para o
crescimento de NTCPS, porém entre 700-800°C, usando como metais catalisadores e-Mo (6:1
at.), Al2O3 como óxido suporte e metano diluído em argônio como atmosfera de síntese [119].
Agora, considerando a variação da banda RBM do espectro Raman em função da temperatura
de síntese, pode-se observar uma significativa dependência dessa variação com a temperatura
de síntese (Figura 5.10a e b) Aparentemente, acima e abaixo da temperatura ótima de síntese
(900°C para o hexano, em relação ao G/D) a banda RBM tornou-se relativamente mais estreita
no espectro obtido, tanto com as linhas lasers de 632,8nm e 784,7nm, indicando uma redução
da faixa de distribuição de diâmetros dos NTCs. Esta distribuição ficou centrada ao redor de
190 cm-1. Isto foi observado para os 3 precursores de carbono.
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Figura 5.9. Variação do fator G/D dos NTCs produzidos com hexano, etanol e metano, em função da
temperatura de síntese (800-1000°C). Fração molar do hexano, etanol e metano: 0,017, 0,056 e 0,18,
respectivamente.
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Figura 5.10. Variação da banda RBM do espectro Raman de NTCs produzidos com hexano. Fração molar de
hexano: 0,017. Fonte laser a 632,8nm. e 784,7nm.

De acordo com Woods et al. [120], a temperatura ótima em relação ao rendimento de NTCs
seria resultado de um compromisso entre a taxa de crescimento dos NTCs (controlado pela
difusão de carbono através do interior da partícula catalisadora e da velocidade de
craqueamento do hidrocarboneto na superfície da mesma, ambos os fatores com uma
dependência positiva com a temperatura) e a taxa de desativação das partículas catalisadoras
(envenenamento) causado pela excessiva deposição de carbono amorfo sobre as mesmas.
Acima da temperatura ótima, o último fator seria o dominante e isto levaria a uma redução
drástica da taxa de crescimento de nanotubos de carbono. A desativação das partículas
catalisadoras durante a síntese será analisada em mais detalhe adiante.

5.1.4 Cinética do Crescimento dos NTCs
Nas Figura 5.11. e Figura 5.12, é possível observar como a cinética de crescimento dos NTCs
é afetada com o tipo de precursor de carbono. Hexano foi comparado com etanol e, apesar do
fato das frações molares destes precursores durante a síntese terem sido bem distintas
(hexano: 0,017 etanol: 0,056), a concentração de carbono total foi similar (hexano contém 3
vezes mais carbono por mol do que o etanol). O fator G/D e o rendimento de carbono
variaram significativamente ao longo do tempo de síntese. No caso do hexano (Figura 5.11. ),
o carbono começa a ser depositado desde o primeiro instante da síntese. O G/D aumentou
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rapidamente, indicando que NTCPSs estão crescendo desde os primeiros instantes, o que é
confirmado pela presença da banda RBM desde os primeiros segundos da síntese. No caso do
etanol (Figura 5.12), nas condições testadas, foram necessários aproximadamente 3 minutos
para a deposição de material carbono iniciar, assim como para o G/D começar a se elevar. Em
ambos os casos, a taxa de deposição de carbono se tornou estável após alguns minutos.
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Figura 5.11. Cinética do crescimento de NTCs usando hexano como precursor de carbono. Temperatura de
síntese: 900°C. (fração molar de hexano: 0,017).
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Figura 5.12. Cinética do crescimento de NTCs usando etanol como precursor. Temperatura de síntese: 900°C.
(fração molar de etanol: 0,056).

Para o entendimento da cinética de deposição de carbono durante o processo de DQVC, devese levar em conta as contribuições tanto do carbono amorfo (geralmente linear com o tempo),
do crescimento de NTCs e também outras estruturas carbonosas associados à presença do
metal catalisador (carbon onions, nanofibras de carbono, entre outros.). Futaba et al. [16]
observaram que nanotubos de parede simples alinhados verticalmente (florestas NTCPS)
crescem segundo a Equação 5.5.

H = βτ 0 (1 − e − t /τ 0 )

Equação 5.5

onde H corresponde à altura da floresta de NTCs, β a taxa de crescimento inicial dos NTCs e

τ0 a meia-vida das partículas catalisadoras.
Futaba et al. assumiram que a desativação das partículas catalisadoras (PC) tem um
comportamento similar ao do decaimento radioativo. Entretanto, a Equação 5.2 considera
apenas o comprimento (altura da floresta) dos NTCs, não levando em conta a contribuição da
deposição de carbono amorfo sobre a superfície dos NTCs ou sobre o catalisador. No caso do
crescimento não orientado de NTCs sobre um catalisador na forma de pó, como o aqui
investigado, é extremamente difícil medir o comprimento dos NTCs, mas é possível medir por

Resultados e Discussões

84

ATG a quantidade total de carbono depositado. Neste caso, a contribuição do carbono amorfo
deve ser considerada. Para isso, a equação original de Futaba et al. poderia ser modificada,
com a contribuição linear do carbono amorfo, conforme a Equação 5.6.

C = βτ 0 (1 − e − t /τ 0 ) + kt

Equação 5.6

onde C corresponde à massa total de carbono, medida por ATG, e K corresponde à taxa de
deposição do carbono amorfo.
Usando essa equação para modelar os resultados obtidos por ATG dos NTCs produzidos
empregando hexano como precursor de carbono (Figura 5.11. ), é possível notar que o taxa de
deposição de carbono amorfo calculada (K) é significativa (0,02mg/segundo para 100mg de
catalisador), porém 8 vezes menor do que a taxa inicial de crescimento dos NTCs (β). Após
alguns minutos (aproximadamente 10 minutos no caso do hexano, nas condições testadas) o
crescimento calculado de NTCs cessa (linha preta na Figura 5.11. ) e única contribuição para
a deposição de carbono advém do carbono amorfo. Isto está de acordo com a diminuição do
G/D observado.
Na Figura 5.13 é mostrada uma seqüência de micrografias dos primeiros segundos de
crescimento dos NTCs usando hexano, com uma fração molar de 0,017. É possível verificar
que 2 segundos após a inserção dos gases na câmara de síntese algumas estruturas alongadas
similares a NTCs já são observáveis. Com 5 segundos de síntese, nanotubos ou feixes de
nanotubos com quase 5 μm de comprimento já são observados, o que sugere uma velocidade
de crescimento inicial de pelo menos 1μm/segundo (1000x o diâmetro por segundo,
assumindo este como 1 nm). Este valor é próximo ao medido por Nasibulin et al. [121], que
observaram uma velocidade de crescimento de NTCPS sobre partículas de ferro a uma
velocidade de pelo menos 1,1 μm/segundo, à mesma temperatura (900°C) e usando monóxido
de carbono como precursor de carbono.
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Figura 5.13. Micrografias eletrônicas de varredura de NTCs em função do tempo de síntese. Hexano foi
empregado como precursor de carbono, com uma fração molar de 0,017. Temperatura de síntese: 900°C. Na
micrografia inferior é mostrado um NTC ou feixe de NTCs que atingiu aproximadamente 5 μm em apenas 5
segundos de síntese.

A determinação da meia-vida das partículas catalisadoras pode ser útil para determinar qual o
tempo ótimo de síntese, utilizando o máximo possível da vida útil do catalisador e evitando
deposição desnecessária de carbono amorfo sobre as amostras. Entretanto, isso vai depender
mais uma vez de qual a quantidade tolerável de contaminante (carbono amorfo) e, portanto,
da aplicação e quantidades necessárias de NTCs. Porém, quando a pureza do material é o fator
prioritário, os menores tempos de síntese possível são aconselháveis.
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Empregando etanol como precursor de carbono, a taxa de deposição de carbono total sobre o
catalisador se estabilizou após 40 minutos, o que implica que K se torna igual a 0 na Equação
5.3 (taxa de deposição de carbono amorfo é negligenciável). Ajustando os dados de ATG do
crescimento de NTC a partir de etanol com a Equação 5.3, a meia-vida das PC (τ0) foi 6,3
minutos, mais do que o dobro do valor para o hexano. Este valor é próximo ao valor máximo
de meia-vida calculado por Futaba et al. para condições otimizadas de crescimento de NTCPS
alinhados verticalmente (≈ 6,5 minutos), usando etileno como precursor de carbono e vapor
de água como aditivo [16].
Apesar do fato de que no crescimento de NTCs com etanol a meia-vida das PCs ser mais
longa e da deposição de carbono amorfo ser negligenciável, a quantidade final calculada de
NTCs foi menor do que quando hexano foi usado. Isto pode ser explicado pelo tempo inativo
inicial do catalisador, antes do início do crescimento dos NTCs, e da menor velocidade inicial
de crescimentos dos NTCs (β), 5 vezes menor quando se usa etanol como precursor.
O tempo inativo inicial do catalisador observado com o etanol é provavelmente devido ao
período necessário para que este precursor de carbono reduza o óxido catalisador ao estado
metálico. De fato, analisando vários difratogramas de raios X dos NTCs como produzidos
(Figura 5.14), usando etanol como precursor de carbono e com diversos tempos de síntese,
pode-se observar que três minutos após a introdução do etanol na câmara de DQVC, os picos
relacionados aos carbetos de molibdênio e ferro se tornam significativos. Isto seria um
indicativo da redução dos óxidos de ferro e molibdênio pelo precursor de carbono. Neste
momento, também é possível detectar os primeiros picos na banda RBM do espectro Raman
do material (Figura 5.15) assim como um rápido crescimento do parâmetro G/D (Figura 5.11.
).
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Figura 5.14. Difratogramas de raios X das amostras de NTCs como produzidas com diferentes tempos de síntese,
usando etanol como precursor de carbono a temperatura de 900°C.
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Figura 5.15. Espectros Raman (banda RBM) das amostras de NTCs como sintetizados com diferentes tempos de
síntese. Precursor de carbono: etanol. Temperatura de síntese: 900°C. Laser: 632,8nm.
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Para diversos autores, a desativação das PCs é causada pelo “envenenamento” das mesmas
por deposição excessiva de carbono amorfo sobre estas [16,120]. A deposição excessiva de
carbono amorfo ao redor das PCs, em uma taxa superior a capacidades das mesmas de
absorvê-lo, levaria a interrupção do acesso dos precursores gasosos de carbono às PCs,
causando o fim do crescimento do NTC. A constatação da meia-vida das PCs ser menor em
concentrações mais altas de hexano é condizente com essa explicação.
O fato da cinética do crescimento dos NTCs de carbono com etanol indicar uma deposição
negligenciável de carbono amorfo levanta a questão de porque a matéria carbonosa depositada
usando-se este precursor possui um G/D inferior ao do hexano, que deposita, aparentemente,
carbono amorfo a uma taxa superior. A microscopia eletrônica de transmissão das amostras de
NTCs produzidas com etanol sugere a presença de um grande numero de impurezas
carbonosas diferente do carbono amorfo, como nano-onions e nanofibras grossas. Essas
nanoestruturas de carbono são também de origem catalítica, surgindo na presença de PCs de
grande diâmetro (aproximadamente maior que 10nm). Estas estruturas também foram
encontradas no material carbonoso depositado usando hexano como precursor, mas a
quantidade relativa impurezas/NTCs foi visivelmente superior no caso do etanol. Apesar da
taxa de crescimento e nucleação de NTCs de carbono ser inferior com etanol, aparentemente a
taxa de deposição das estruturas defeituosas catalíticas não pareceu ter sido afetada na mesma
proporção. A presença em maior concentração destas estruturas ricas em defeitos no material
depositado usando etanol poderia explicar seu menor fator G/D em comparação com o
depositado com hexano.

5.1.5 Produção de NTCs em Reator de Leito Fluidizado
Com o intuito de avaliar o potencial de scale-up da síntese de NTCs por DQVC aqui
investigada, transferiu-se os parâmetros operacionais do reator de leito fixo horizontal para
um reator vertical de leito fluidizado, porém com um significativo aumento da quantidade de
catalisador padrão (Fe/Mo=20 át. - fração molar de 0,07), passando-se de 0,5g para 10g.
Foram empregados hexano como precursor de carbono (fração molar 0,003) e a temperatura
de síntese de 900°C. A velocidade do gás ascendente foi mantida em 0,023m/s a 25°C e
0,09m/s a 900°C, suficiente para manter o regime de fluidização borbulhamente, quando a
transferência de calor e massa é geralmente máxima [122].
Os NTCs resultantes mostraram um G/D igual a 18 e um rendimento de catalisador igual a
12%. Quando comparado aos resultados do leito horizontal fixo (G/D=18 e rendimento do
catalisador de 30% - Figura 5.19), aparentemente apenas o rendimento do catalisador foi
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afetado pela configuração do reator. Aproximadamente 44% do carbono presente no precursor
foi convertido em carbono sólido sobre o catalisador.
5.1.5.1 Purificação dos NTCs obtidos por Leito Fluidizado

Os NTCs produzidos no reator de leito fluidizado foram purificados por tratamento em ácido
seguido por purificação com centrifugação. Com este duplo tratamento foi possível eliminar o
óxido suporte e os remanescentes de Fe-Mo, assim como a maioria das partículas metálicas
encapsuladas, nanofibras de carbono e NTCPMs espessos. Na Figura 5.16 são mostradas
micrografias de MET dos NTCs após a centrifugação.

Figura 5.16. Micrografia por MET dos NTCs purificados com centrifugação usando catalisador padrão (fração
molar: com 0,07de Fe-Mo. Precursor de carbono: hexano. Temperatura de síntese: 900 °C.
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A fim de medir o efeito do processo de purificação centrífuga sobre uma propriedade
macroscópica dos NTCs, membranas de sustentação livre (buckypapers) foram produzidas
com os NTCs e suas condutividades elétricas medidas. Também foram preparadas membranas
de um NTCPS comercial (HipCo purificado, da CNI).
Os buckypapers preparados com NTCs produzidos em leito fluidizado e purificados apenas
com ácido (HCl 35%) apresentaram uma condutividade elétrica inferior aos preparados com o
NTCPS comercial (Figura 5.17A). Isto foi provavelmente devido à presença de estruturas
carbonosas ricas em defeitos estruturais e com baixa razão de aspecto, como nanofibras,
NTCPMs espessos e partículas metálicas encapsuladas (nano-onios). Porém, após a
purificação por centrifugação, a condutividade elétrica do buckypapers foi elevada em 3
vezes, em relação ao material purificação apenas com ácido clorídrico. O gráfico dos valores
do fator G/D foram coerentes a esses resultados, isto é, os maiores valores foram para os
NTCS purificados por ácido e centrifugação (Figura 5.17B).

Figura 5.17 (A) Condutividade elétrica das membranas de sustentação livre (buckypapers) produzidas com os
NTCs produzidos no reator de leito fluidizado e purificados em ácido (com HCl), com NTCPS HiPCo e com os
NTCs produzidos no leito fluidizado, purificados com acido e centrifugados. O efeito do tratamento térmico em
argônio a 900°C também é mostrado. (B) Espectro Raman dos NTCs antes e depois do tratamento de purificação
por centrifugação, assim como do resíduo da centrifugação (fração precipitada). Linha laser de 632,8 nm.
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5.2 Efeito da Composição do Catalisador
Neste item, os efeitos da concentração dos metais catalisadores (Fe e Mo) sobre as
características estruturais dos NTCs foram avaliados. Com o intuito de reduzir a deposição de
carbono amorfo durante a síntese dos NTCs, a fração molar de hexano durante a síntese foi
reduzida de 0,017 para 0,01. Como visto anteriormente (Figura 5.8), isso implica em uma
redução no rendimento de carbono do catalisador, porém obtém-se NTCs com um fator G/D
mais elevado.

5.2.1 Papel do Fe e do Mo e efeito da razão Fe/Mo
As Figura 5.18 e Figura 5.19 apresentam o efeito da razão Fe/Mo sobre o fator G/D e sobre o
rendimento de carbono, usando hexano como precursor de carbono e 900°C como
temperatura de síntese. Com uma razão Fe/MgO molar inicial igual a 1:13 (fração molar do
ferro = 0,071), a razão Fe/Mo foi modificada de duas maneiras: i) através da adição
molibdênio a uma quantidade constante de ferro (fração molar Fe=0,071) ou ii) mantendo
apenas a quantidade molar total constante (fração molar Fe+Mo=0,071). Estes dois métodos
renderam resultados significativamente diferentes, como é possível verificar nas Figura 5.18
Figura 5.19.
No primeiro método, a adição de molibdênio causa um rápido aumento no fator G/D e no
rendimento de carbono. Quando a quantidade total de Fe+Mo é mantida constante, o efeito
sobre G/D é menos evidente para pequenas adições de Mo. Em ambos os casos, adições extras
de Mo levam a um aumento no rendimento de carbono e redução do G/D. O rendimento
máximo de carbono é obtido ao redor da composição equimolar de ferro e molibdênio. O
maior G/D é obtido com uma fração molar de Mo de 0,047, o que corresponde a uma razão
Fe/Mo=20.
Através da análise do espectro Raman (Figura 5.20 e Figura 5.21), é possível detectar
mudanças significativas na intensidade da banda RBM causada pela variação da proporção
Fe/Mo. Quando o ferro é eliminado do catalisador, nem um pico na região da banda RBM é
detectado. As micrografias de MET dos NTCs apresentadas na Figura 5.22, produzidos com
puro molibdênio como metal catalisador (Figura 5.22A) e puro ferro (Figura 5.22B) são
coerentemente com os resultados de Raman, pois não é possível visualizar NTCPS nos
catalisadores contendo apenas molibdênio.
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Figura 5.18. Efeito da razão Fe/Mo sobre o fator G/D dos NTCs e sobre o rendimento de carbono do catalisador
A fraco molar de Fe+Mo foi mantida constante (0,071). A síntese dos NTCs foi realizada com hexano como
precursor (0,01 de fração molar) a 900 ºC.
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Figura 5.19. Efeito da razão Fe/Mo sobre o fator G/D e sobre o rendimento de carbono do catalisador, mantendo
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fração molar) a 900 ºC.

Resultados e Discussões

93

632,8 nm laser

Intensidade (u.a.)

Sem Fe
Sem Mo
Mo at. = 0,048

193
218
154
257
289
100

200

300

1200

1400

1600

1800

2000

-1

Deslocamento Raman (cm )

Figura 5.20. Espectro Raman dos NTCs como produzidos mostrando o efeito da variação das concentrações de
Fe e Mo. Fração molar total de metal catalisador (Fe+Mo) foi mantida constante (0,071). Linha laser: 632,8 nm.
A síntese dos NTCs foi realizada com hexano como precursor (0,01 de fração molar) a 900ºC.
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Figura 5.21. Espectro Raman dos NTCs como produzidos mostrando o efeito da variação das concentrações de
Fe e Mo. Fração molar total de metal catalisador (Fe+Mo) foi mantida constante (0,071). Linha laser: 784 nm. A
síntese dos NTCs foi realizada com hexano como precursor (0,01 de fração molar) a 900 ºC.
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Figura 5.22. MET dos NTCs como produzidos usando apenas molibdênio (A) e apenas ferro (B) como metal
catalisador. Fração molar de metal catalisador: 0,071. Hexano foi empregado como precursor de carbono (0,01
de fração molar).

O papel do molibdênio na síntese de NTCs por DQVC tem sido discutido em diversos artigos
[123,80], assim como o efeito sinergético entre molibdênio e certos metais de transição, como
cobalto e níquel, sobre o rendimento de NTCs [124,127]. Resasco et al. [80], estudando um
catalisador de Co-Mo sobre um suporte de SiO2, sugeriram uma explicação diferente para o
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efeito sinergético do Mo. Segundo esses autores, o molibdênio atua como um agente
estabilizando do Co2O3 em atmosferas redutoras, reduzindo a formação de grandes PCs de
Co, o que poderiam levar à formação de NTPMs, nanofibras e partículas de metal
encapsuladas (nano-onions)..
Por outro lado, Dai et al. sugeriram que o molibdênio atua como um ativador do composto
precursor de carbono na síntese de NTCPS-D [125]. O molibdênio teria um efeito catalítico
na pirólise do hidrocarboneto, o que acarretaria um aumento da concentração de compostos
aromáticos na atmosfera de síntese. Tais compostos seriam altamente ativos na síntese de
NTCs. Nesta interpretação, o molibdênio não participaria na composição das partículas
catalisadoras do crescimento de NTCPS. Dai et al. demonstraram isso através da separação
física dos catalisadores contendo ferro e molibdênio no interior do reator de DQVC. Endo et
al. utilizaram com sucesso este mesmo método para produção de NTCPS-D [84]. Tais
resultados poderiam explicar a tendência verificada nas Figura 5.18 e Figura 5.19 e, no que
dizem respeito a diferentes comportamentos ao manter a quantidade de ferro ou a quantidade
total de metal catalisador (Fe+Mo) constantes.
Quando molibdênio é adicionado ao catalisador mantendo a quantidade total de ferro (Figura
5.19), o rendimento de carbono e o fator G/D aumentam, indicando um acréscimo na
produção de NTCPS-NTCPD. Entretanto, quando o molibdênio é acionado substituindo o
ferro (Fe+Mo constante, Figura 5.18), o rendimento de carbono e o fator G/D diminuem, visto
que a quantidade do metal que é realmente ativo cataliticamente na síntese de NTCPD-S
(supostamente o ferro) foi reduzida.
Nas mesmas temperaturas testadas neste trabalho (800-1000°C), outros autores de fato
confirmaram que molibdênio não é um catalisador para síntese de NTCPS e NTCPD [124,14].
Entretanto, em temperaturas mais elevadas (a 1200°C) já foi reportado que molibdênio
sozinho é capaz de atuar como catalisador na produção de NTCPS pelo processo de DQVC
[126].
Sabe-se, porém, que o molibdênio puro é um eficiente catalisador para produção de NTCPMs
em temperaturas mais baixas. Li et al. [127] reportou um rendimento de 500% para um tempo
de síntese de 1000°C em uma atmosfera de metano-argônio. O rendimento de carbono usando
molibdênio parece ser linear com o tempo, mesmo para longos períodos de crescimento (2
horas). Os mesmos autores também reportaram que uma adição de 10%át de ferro ou níquel
ao molibdênio leva a duplicação do rendimento de carbono, e a mesma tendência foi de fato
observada na Figura 5.18 entre o ferro e o molibdênio. Portanto, o efeito sinergético entre
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ferro e molibdênio também é observado quando este último é o elemento predominante. Li et
al. [127] explicou este efeito pelo maior difusidade do carbono em ligas Fe-Mo do que no
molibdênio puro, o que iria ocasionar uma maior taxa de crescimento dos NTCPM.
Portanto, estes resultados inferem que a síntese de NTCPS-D, na temperatura avaliada de
900°C está relacionada apenas com o metal de transição ferro, visto que catalisadores
contendo somente molibdênio não produziram este tipo de NTC. O molibdênio atua como um
agente promotor deste processo, mas sem necessariamente participar da composição da
partícula catalisadora. Entretanto, o molibdênio é ativo na síntese de NTCPM, sendo que o
ferro também auxilia este processo, porém provavelmente participando da composição da
partícula catalisadora.
O efeito da proporção Fe/Mo nas características estruturas dos NTCs foram também
observadas por meio de difração de raio X. Na Figura 5.23, é mostrado o difratograma dos
NTCs como produzidos, usando catalisadores com diferentes frações molares de Mo. Os
picos assinalados correspondem à distância interplanar (^d002) do grafite que, por sua vez,
correspondem à distância inter-tubos nos NTCPMs e NTCPDs (^d002). NTCPS e carbono
amorfo não contribuem para este pico. A amostra de NTCs produzida com ferro puro como
metal catalisador não apresentou este pico e a adição de molibdênio causou o surgimento e
intensificação deste pico. O aumento da concentração de molibdênio leva também ao
deslocamento deste pico em direção a uma maior distância inter-tubos. De acordo com Kiang
et al. [128], a distância inter-tubos (^d002) depende no diâmetro do NTCPM (D), de acordo
com a Equação 5.7.

d002 = 0,344 + 0,1e-D/2

Equação 5.7

A Equação 5.7 indica que a distância inter-tubos diminui com o aumento do diâmetro dos
NTCPMs. Como é possível observar na Figura 5.24, a adição de molibdênio leva à
diminuição da distância inter-tubos (aproximando-se da distância interplanar, ^d002, no grafite
- 0,3347 nm) e, portanto, indicando um aumento no diâmetro dos NTCPM.

Resultados e Discussões

97

Intensidade (u.a.)

0.3382

Fração molar
de molibdênio
0
0.05
0.17
0.29
0.5
0.67

0.3413

0.3404

0.3446
0.3488

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Distância Interplanar (nm)

Figura 5.23: Relação entre a fração molar de Mo e a distância inter-tubos (^d002) medidos por difração de raios
X. Fração molar de Fe foi mantida constante (0,07).

22

0,350

20

Distância inter-tubos

0,348

18

0,346
16
0,344

14
12

0,342

G/D

DIstância inter-tubos(^d002)

G/D

10
0,340
8
0,338

6
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Fração molar de molibdênio

Figura 5.24. Relação entre o fator G/D e a distância inter-tubos (^d002) medida por difração de raios X. Hexano
foi usado como precursor de carbono (fração molar 0,01). Temperatura de síntese 900°C.
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Na Figura 5.24, é possível notar uma estreita relação entre a distância média inter-tubos e o
fator G/D. Aparentemente, quanto maior o diâmetro do NTCPM, menor é o fator G/D. Isto
implicaria que NTCPM mais espessos teriam uma maior concentração de defeitos. Usando a
Equação 5.7, a máxima distância inter-tubos medida (0,349 nm) corresponderia a um NTCPM
de 6nm (entre 2-5 paredes).
Lukic et al. [129], ao medirem o módulo de elasticidade de NTCPMs sintetizados por DQVC,
encontraram que a rigidez destes NTCs também dependem de seu diâmetro. De acordo com
esse autor, o módulo de elasticidade decai abruptamente (cerca de 2 ordens de magnitude)
para NTCs com diâmetros maiores do que 5 nm.
Talvez estas duas tendências observadas (a do módulo de elasticidade e a de G/D com o
diâmetro dos NTCs) estejam relacionadas. É sabido que a presença de defeitos estruturas pode
reduzir significativamente as propriedades mecânicas nos NTCs [130]. Ambas as
propriedades, módulo de elasticidade e G/D, indicam que o aumento do diâmetro dos NTCs
crescidos por DQVC está relacionado com o aumento no número de seus defeitos.
Os resultados acima parecem indicar que o crescimento de NTCs espessos (NTCPMs,
diâmetros superiores a 5-6nm),usando molibdênio aparenta ser fundamentalmente diferente
do crescimento de tubos de pequeno diâmetro e poucas paredes (NTCPS-D, 1-3 paredes)
usando ferro, ainda que nas mesmas condições de síntese (temperatura, atmosfera e óxido
suporte). Como mostrado acima, NTCPMs espessos crescido por DQVC apresentam um
maior número de defeitos (G/D maior) do que NTPS-Ds. Além disso, as PCs na síntese de
NTCPMs parecem permanecer ativas por um período muito maior [127] do que as PCs na
síntese de NTPS-Ds, como foi discutido anteriormente. Estes resultados poderiam ser
explicados por uma diferença no mecanismo de crescimento entre NTPMs e NTCPS-Ds.
Diversos autores têm sugerido que as PCs na síntese de NTCPSs estão no estado líquido
[131,121,136, 132] e que o crescimento do nanotubo ocorre pelo mecanismo vapor-líquidosólido (V-L-S) [133]. Entretanto, Helveg et al. [134] fizeram análises do crescimento in-situ
de NTCPMs no interior de microscópios eletrônicos de transmissão e constataram
cristalinidade nas partículas catalisadoras metálicas, indicativo de que estariam no estado
sólido, contrariando esses autores.
É sabido que quando diminuem as dimensões de um material, o número de átomos em sua
superfície, em relação ao número total de átomos, aumenta consideravelmente, modificando
significativamente as propriedades do material. Por exemplo, o ponto de fusão é afetado pelo
chamado efeito Gibbs-Thomson [135] (ponto de fusão depende do raio de curvatura de uma
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superfície /diâmetro de uma partícula). Partículas de ferro, cobalto e níquel (pontos de fusão
dos materiais bulk de 1538°C, 1495°C e 1455°C, respectivamente) com menos de 5 nm
(diâmetro apropriado para o crescimento de NTCPS-Ds) poderiam ter um ponto de fusão
menor do que as típicas temperaturas de síntese de NTCPSs por DQVC ((800-1000°C),
enquanto que partículas de molibdênio (ponto de fusão do material bulk ao redor de 2693°C)
com o mesmo diâmetro ainda estariam no estado sólido [121]. Nesse mesmo contexto,
Harutyunyan et al. [136] propôs que o ponto de fusão da partícula catalisadora determinaria a
mínima temperatura para síntese de NTCPSs por DQVC.
É possível que a diferença na cinética de crescimento e o número de defeitos entre NTCPSs e
NTCPMs, nas mesmas condições, seja devido à diferença no estado físico das PCs, estando
líquidas no primeiro e sólidas no segundo. Esta diferença significativa na estrutura da PC teria
um profundo efeito no crescimento e nas características dos NTCs. A taxa difusão de átomos
de carbono, através da superfície ou do interior de uma partícula sólida cristalina, é
dependente da orientação cristalina e de sua anisotropia [137]. Desde que átomos de carbono
não seriam distribuídos à mesma taxa ao longo do perímetro do nanotubo em crescimento,
essa diferença na velocidade de difusão do carbono poderia levar a não-uniformidades e/ou
defeitos na estrutura no NTC em crescimento. Por outro lado, a difusão e solubilidade do
carbono são maiores e isotrópicas em uma partícula líquida metálica [132] em comparação
com a partícula sólida.
A velocidade de crescimento dos NTCPSs parece ser significativamente maior do que dos
NTCPMs, em uma mesma temperatura. Futaba et al. [16] mediram velocidade de crescimento
inicial na ordem de 3,7μm/s para o crescimento de NTCPSs alinhados verticalmente, a 750°C.
Enquanto que Geohegan et al. [138] mediram velocidades de 0,2μm/s para NTCPMs
alinhados verticalmente, na mesma temperatura. Isto poderia ser explicado pela maior
difusidade de carbono na partícula líquida catalisadora do crescimento dos NTCPS. Neste
trabalho, uma velocidade de pelo menos 1μm/s dos NTCPS-Ds foi observada (Figura 5.13) a
900°C.
Woods et al. [120] propuseram que o crescimento de NTCPMs ocorre quando a taxa de
difusão de carbono através da PC (independente de seu estado físico) é superada pela taxa de
entrada de carbono na mesma. Isto levaria a um aumento na concentração de carbono na PC,
o que permitira a nucleação de múltiplas paredes de grafeno simultaneamente, dando origem
ao NTCPM. Este fato explicaria o porquê as PCs sólidas, onde a velocidade de difusão do
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carbono é inferior do que nas PCs líquidas, dão origem a NTCPMs e as líquidas, onde a
difusidade é muito maior, formariam NTCPSs.
O modelo de uma partícula catalisadora líquida poderia explicar também a grande diferença
nos tempos de meia-vida das PCs do crescimento de NTCPS-D e de NTCPM. Como já foi
visto anteriormente, a desativação do catalisador é causada pelo “envenenamento” das PCs
[120,16]. Este envenenamento seria causado pela excessiva deposição de carbono amorfo
sobre a superfície das PCs, evitando o acesso dos precursores gasosos dos NTCs à PC. As
PCs envolvidas na síntese de NTCPSs têm uma meia-vida menor do que as envolvidas na
síntese dos NTCPMs. Aparentemente, as primeiras são mais sensíveis ao envenenamento. Isto
também concordaria com o modelo proposto acima, onde a concentração de carbono na PC é
menor e o fluxo de carbono é maior no crescimento do NTCPS do que no de NTCPM.
Qualquer redução no fluxo de entrada de carbono levaria o rápido esgotamento de carbono no
caso do NTCPS.

5.2.2 Efeito da razão Fe-Mo/MgO

A fração molar dos metais cataliticamente ativos (Fe+Mo) no óxido suporte foi modificado
em uma ampla faixa, de 0,07 até 0,007 molar, sendo que a razão Fe/Mo=20 foi mantida
constante. O efeito sobre o espectro Raman das amostras de NTCs não purificados pode ser
visto nas Figura 5.25 e Figura 5.26.
A redução da quantidade de Fe-Mo levou a um aumento na intensidade relativa dos picos da
banda RBM em relação ao da banda G. Isto foi verificado em ambas as linhas de excitação.
No espectro obtido com a linha de laser de 784,7 nm (Figura 5.26), a intensidade relativa dos
picos RBM foi também afetada pela concentração do Fe-Mo. A intensidade relativa de dos
picos a 265 e 157 cm-1, supostamente parte de um mesmo NTCPD (Figura 5.4), aumentaram
com o incremento da concentração de Fe-Mo, por comparação com os picos centrais da banda
RBM.
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Figura 5.25. Espectro Raman dos NTCs como preparados mostrando o efeito da concentração de Fe-Mo no
catalisador. Razão Fe/Mo=20át. Hexano foi empregado como precursor de carbono (0,01 de fração molar).
Síntese a.900 °C. Fonte laser: 632,8 nm.
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Figura 5.26. Espectro Raman dos NTCs como preparados mostrando o efeito da concentração de Fe-Mo no
catalisador. Razão Fe/Mo=20 at. Hexano foi empregado como precursor de carbono (0,01 de fração molar).
Síntese a.900 °C. Fonte laser: 784,7 nm.
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A Figura 5.27 apresenta o fator G/D calculado para os espectros Raman obtidos com a linha
excitação de 632,8nm. Nota-se que este fator aumenta com a elevação na concentração de FeMo no óxido suporte. O rendimento de carbono do catalisador e a temperatura de oxidação da
matéria carbonosa (medidos por ATG) também sofrem uma elevação com o aumento da
concentração dos metais catalisadores.
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Figura 5.27. Efeito da concentração de Fe-Mo no catalisador sobre o rendimento de carbono, temperatura de
oxidação da matéria carbonosa e sobre o fator G/D da mesma. Fe/Mo=20 at. Hexano foi empregado como
precursor de carbono (0,01 de fração molar). Síntese a.900 °C.

Nas micrografias por MET da Figura 5.28, é possível observar o efeito da concentração de FeMo na morfologia das nanoestruturas de carbono. Também são apresentados os histogramas
da distribuição de diâmetros dos nanotubos, obtidos a partir da medição do diâmetro de 100
nanotubos cada. As micrografias são dos NTCs produzidos com os catalisadores com a menor
e maior concentração de Fe-Mo no óxido suporte (fração molares de Fe-Mo de 0,007 e 0,07).
No primeiro caso (0,007 de Fe-Mo, Figura 5.28B), a maioria dos NTCs são de parede
simples, com muito poucos NTCPMs, nanofibras ou partículas de metal encapsuladas (nanoonions). O histograma indica uma distribuição relativamente estreita de diâmetros, com um
valor médio em 1,11nm.
O aumento na concentração de Fe-Mo em 10 vezes leva também a um aumento no diâmetro
dos nanotubos assim como o seu número de paredes, sendo possível observar vários
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NTCPMs.. Foi possível também encontrar nanofibras espessas, invariavelmente associadas
com grandes partículas metálicas (20-50 nm). Estas partículas metálicas são provavelmente
resultantes de heterogeneidades na distribuição do ferro e do molibdênio no óxido suporte. O
histograma neste caso mostra uma distribuição de diâmetros bem mais ampla, com o valor
médio de 1,6nm.

Figura 5.28. MET e histogramas da distribuição de diâmetros dos NTCs produzidos usando os catalisadores com
a fração molar de Fe-Mo de 0,007 (A) e com 0,07 (B) Fe/Mo=20 at. Hexano foi empregado como precursor de
carbono (0,01 de fração molar). Síntese a 900°C.
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Apesar do catalisador com maior concentração de Fe-Mo produzir uma maior quantidade de
estruturas de carbono ricas em defeitos estruturais, como NTCPMs e nanofibras, tanto o fator
G/D, como a temperatura de oxidação, foram superiores nos NTCs produzidas com maior
concentração de Fe-Mo no óxido suporte, como foi visto na Figura 5.27. Uma das possíveis
explicações é que a deposição não-catalítica de carbono amorfo (que apresenta um baixo fator
G/D e menor temperatura de oxidação do que NTCs e nanofibras) seja mais significativa no
catalisador com menor concentração de Fe-Mo. Como o carbono amorfo é depositado por um
processo pirolítico e independe da concentração dos metais catalisadores (Fe+Mo), a
quantidade relativa de carbono amorfo seria maior no catalisador que contém menor
concentração desses metais catalisadores e produz menos carbono catalítico (como os NTCs).
Este aumento no diâmetro médio dos NTCs com o aumento da concentração de Fe-Mo
observado por MET pode explicar a redução na intensidade relativa da banda RBM em
comparação com a banda G. Devido à diminuição de suas curvaturas, tubos com maior
diâmetro apresentam características espectroscópicas mais similares com o grafite o que inclui
a ausência da banda RBM.
5.2.2.1 Efeito da razão Fe-Mo/MgO sobre o espectro de fotoluminescência de excitação

Os mapas de espectroscopia de fotoluminescência de excitação das amostras da Figura 5.25
são mostrados na Figura 5.29. A mesma quantidade de material carbonoso purificado das 3
amostras foi utilizado para preparar as suspensões usadas nas análises de fotoluminescência.
A concentração de Fe-Mo aparentemente não afetou a distribuição de quiralidades dos NTCs,
apenas sua intensidade. Nesta análise, apenas os NTCs semicondutores e individuais (não na
forma de feixes) apresentam sinal de fluorescência [139]. Portanto, não foram analisados com
essa técnica NTCPD ou NTCPM ou mesmo feixes de NTCPS. As quiralidades mais intensas
registradas foram a (8,6) e a (8,7). Os diâmetros destes tubos podem ser calculados a partir da
Equação 5.8
dt =

3aC − C (m 2 + mn + n 2 )1 / 2

π

Equação 5.8

onde aC-C=0,144 nm e m e n identificam o vetor quiral.
De acordo com a Equação 5.8, os tubos (8,6) e (8,7) devem possuir diâmetros de 0,96 e 1,03
nm respectivamente. Isto iria corresponder aproximadamente ao pico localizado a 233 cm-1,
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na Figura 5.26. O gráfico de Kataura confirma este pico como sendo semicondutor. Além
disso, este tubo não parece fazer parte de nenhum provável NTCPD.
Os NTCs semicondutores representam 2/3 do total dos NTCPS, assumindo uma distribuição
aleatória de quiralidades [140]. Os resultados indicam que a quantidade de NTCPSs aumentou
com o decréscimo na concentração dos metais catalisadores (Fe+Mo). Isso não indica
necessariamente o decréscimo da concentração de NTC em geral, mas pode ser explicado
pelo aumento de NTCPDs e NTCPMs, fato corroborado pelos espectros Raman da Figura
5.26. Ainda nesta Figura, é mostrada a diminuição relativa do pico 233 cm-1 (possíveis tubos
(8,6) e (8,7)) com o aumento da concentração de metais catalisadores.
Apesar das micrografias de MET (Figura 5.28) indicarem um visível aumento no do diâmetro
dos NTCs, a análise de espectroscopia por fotoluminescência mostrou que a distribuição de
diâmetros e quiralidades dos NTCPS semicondutores (2/3 do total de nanotubos) não
mudaram significativamente.
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Figura 5.29. Gráfico de contornos do espectro de fluorescência dos comprimentos de onda de excitação e
emissão dos NTCs produzidos com catalisadores contendo diferentes concentrações de metal catalisador. Pontos
vermelhos abertos representam tubos com q=-1e os quadrados escuros são q=+1. O mapa do vetor quiral [141]
mostra a intensidade e a distribuição de quiralidades dos NTCs. A área dos círculos representa aproximadamente
a intensidade do pico, e a cor corresponde à cor no gráfico de contornos.

Na Figura 5.30 o mapa de fotoluminescência dos NTCPSs produzidos com o catalisador de
fração molar 0,007 de Fe-Mo foi comparado com outros 3 mapas, obtidos da literatura,
representando conhecidos exemplos de NTCPSs. O nanotubos HiPCo aparentam possuir a
distribuição de quiralidades mais ampla entre as amostras mostradas. Os nanotubos
produzidos com etanol e com monóxido de carbono aprestam distribuições estreitas e
similares, talvez pelo fato de ambos terem utilizado o mesmo tipo de catalisador (zeolita de
base sílica usando Co-Mo como catalisador). Ambas amostram compartilham as mesmas

Resultados e Discussões

107

quiralidades principais: (7,5) e (6,5), possuindo, portanto diâmetro ligeiramente inferior das
amostras de nanotubo deste trabalho.

Figura 5.30. Comparação entre os mapas de fotoluminescência de excitação dos NTCs desta tese produzidos
com 0,007 de Fe-Mo (D) com os dados de literatura. NTCs crescidos usando etanol e zeolita impreganada com
Co-Mo (A) [142], usando CO e zeolita impreganada com Co-Mo (C) [143] e pelo processo HipCo (B) [142].

Continuando a comparação com os resultados de literatura, é interessante notar que Ago et al.
[ 144] também testaram o efeito da concentração do metal catalisador no óxido suporte em um
sistema semelhante (Fe-MgO) porém preparando pelo método de impregnação. Apesar de
terem empregado uma temperatura de síntese significativamente menor (750°C) e um
diferente precursor de carbono (metano) eles observaram a mesma tendência com a redução
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da concentração do metal catalisador: um aumento na intensidade da banda RBM em relação a
G. Também observaram que o aumento na concentração do metal catalisador leva ao um
alargamento da distribuição de diâmetros e a elevação do valor médio. Porém, em seus
resultados de espectroscopia de fotoluminescência eles observaram que o aumento na
concentração de metal catalisador leva uma mudança das quiralidades principais, variando de
(7,5) e (7,6) para (7,6) e (8,6), diferente dos resultados aqui apresentados, onde as
quiralidades principais não mudaram.
5.2.2.2 Efeito da razão Fe-Mo/MgO sobre a condutividade elétrica das RNTCs.

O efeito da concentração dos metais catalisadores sobre a condutividade elétrica de redes de
de NTCs (RNTCs) também foi avaliada. Isto permitiu comparar os resultados de
espectroscopia Raman, fotoluminescência e microscopia com uma propriedade macroscópica
de aplicação prática direta. Como já foi visto anteriormente, uma das principais potenciais
aplicações para os NTCs é em compósitos, atuando especialmente como agente modificador
da condutividade elétrica da matriz. Esta será afetada fortemente pelas propriedades elétricas
dos NTCs e também pelas características da rede de percolação (contato elétrico entre os
NTCs). A rede de percolação é afetada tanto pela razão de aspecto (comprimento/diâmetro)
dos nanotubos assim como pela concentração dos mesmos. O efeito que a concentração de FeMo no catalisador exerce sobre a condutividade elétrica da rede de percolação foi avaliado
através da confecção de redes de percolação com os NTCs na forma de filmes transparentescondutores (Figura 5.31) e na forma de suspensões de NTCs em um meio liquido isolante. Os
parâmetros de preparação destas redes foram mantidos os mesmos para todas as amostras,
sendo que a única variável foi o NTC. Importante ressaltar também que a quantidade de
material carbonoso usado para preparação de ambas as redes foi a mesma.
Como é possível ver na Figura 5.32, a elevação desta concentração aumenta a condutividade
elétrica tanto em redes de percolação em meio líquido (clorofórmio) como na forma de redes
de filmes transparentes-condutores. Isto obedeceu a mesma tendência observada para o
parâmetro G/D observado na Figura 5.27, servindo como indicativo que este parâmetro de
qualidade da estrutura dos NTCs adotado ao longo desta tese de fato reflete, pelo menos de
maneira qualitativa, uma propriedade macroscópica dos NTCs.
Como já foi visto, os resultados da MET e espectroscopia Raman e de fotoluminescência
indicaram que a redução na concentração de Fe-Mo no catalisador leva ao aumento na
concentração de NTCPSs e o oposto leva ao aumento na concentração de NTCPDs e
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NTCPMs. Aparentemente estas últimas estruturas apresentam uma maior condutividade na
forma de redes percolativas. Uma possível explicação é que NTCPMs possuam uma maior
razão de aspecto do que os NTCPS. Como já foi visto, as partículas catalisadoras envolvidas
no crescimento dos NTCPMs podem apresentam uma meia-vida superior as envolvidas no
crescimento de NTCPS, com uma cinética de crescimento que pode chegar a ser linear. Isso
daria origem a NTCs de maior comprimento e maior razão de aspecto. Uma maior razão de
aspecto implica em um menor número de contactos elétricos entre os nanotubos de carbono e,
portanto, em uma menor resistência elétrica total da RNTCs [98]. Outra possibilidade é que a
deposição não-catalítica de carbono amorfo (que apresenta um baixo fator G/D e também
baixa condutividade elétrica e razão de aspecto) seja mais significativa no catalisador com
menor concentração de Fe-Mo.
O fato de que é possível produzir filmes transparentes com NTCPDs e NTCPMs com
condutividades elétricas superiores a redes produzidas com NTCPSs é de grande interesse
tecnológico, visto que os primeiros são de custo de produção geralmente inferior, devido ao
maior rendimento de carbono dos catalisadores destinados a produção dos mesmos, o que
reduz o custo/peso dos NTCs.

Figura 5.31. Redes de nanotubos de carbono (RNTCs) na forma de filmes transparentes-condutores
confectionadas para avaliar as propriedades elétricas de percolação dos NTCs. (A) Fotografia de filmes
transparentes-condutores depositados por eletroforese sobre substratos flexíveis e rígidos [145]. (B) Imagem de
AFM de um dos filmes transparentes-condutores.
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Figura 5.32. Efeito da concentração de Fe-Mo no catalisador sobre a condutividade elétrica de filmes
transparentes de NTCs (redes 2 dimensionais) comparadas com a condutividade em líquido (redes 3
dimensionais) Todos os filmes-transparentes condutores foram preparados com a mesma transparência ótica
(72% a 550 nm de comprimento de onda) e as suspensões de NTCs em clorofórmio com a mesma concentração
(5mg/ml).
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6 Conclusões
A partir dos resultados obtidos na investigação da síntese de nanotubos de carbono por
deposição química de vapor catalisada e a correlação entre parâmetros de processo e
características estruturais, é possível inferir as seguintes conclusões:

6.1 Parâmetros de síntese
Foi possível obter NTCs de parede simples e duplas, utilizando um catalisador do tipo Fé-Mo
suportado por MgO.
-Sobre o precursor de carbono: NTCs produzidos usando hexano mostraram um maior G/D

e um maior rendimento do catalisador do que os produzidos com metano ou etanol.
-Sobre a temperatura nas concentrações testadas: A temperatura ótima, em termos do

parâmetro G/D e da intensidade da banda RBM do espectro Raman, mostrou-se ser a 900°C
para os hidrocarbonetos testados (hexano e metano) e 950°C para o etanol.
-A cinética de crescimento usando hexano é superior (maior velocidade inicial) à averiguada

quando empregado etanol como precursor, mesmo em concentrações similares de
carbono/volume. A cinética de crescimento dos NTCs sobre catalisadores em pó parece seguir
a mesma cinética do crescimento de NTC alinhados verticalmente, com uma adição da
contribuição linear com o tempo da deposição de carbono amorfo. Apesar da velocidade
inicial de crescimento dos NTCs com hexano, a meia-vida das partículas catalisadoras é
menor, provavelmente devido ao envenenamento das mesmas pela deposição de carbono
amorfo.
-Em relação aos testes com o reator de leito fluidizado: A qualidade do catalisador em

termos do parâmetro G/D do reator vertical foi semelhante aos obtidos no leito horizontal.
Porém, o rendimento do catalisador foi inferior, apesar da maior agitação do catalisador
causado pelo fluxo ascendente do gás através do mesmo.
-Sobre a purificação por centrifugação: a purificação por centrifugação se mostrou

eficiente na purificação de NTCs produzidos no leito fluidizado, removendo partículas de
metal encapsuladas, nanofibras e NTCPMs. A condutividade elétrica de buckypapers
preparados com estas amostras se mostrou superior a de buckypapers preparados com uma
amostra de NTCPS purificado comercial (HipCO).
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6.2 Composição do Catalisador
-Em relação à composição do catalisador: Identificou-se a proporção Fe:Mo=20 (molar)

como a composição que produz os NTCs com maior G/D, i.e., teoricamente com o menor
número de defeitos estruturais no carbono sp2. Usando molibdênio puro como metal
catalisador apenas NTCPMs são produzidos, enquanto que usando ferro puro NTCPSs são
produzidos. Mostrou-se também que ocorre um efeito sinergético entre o Fe e o Mo. A adição
de Mo ao Fe leva a um aumento no diâmetro e número de paredes dos NTCs, assim como no
número de defeitos estruturais. Por outro lado, a adição de Fe ao Mo leva a um aumento no
rendimento de NTCPMs.
-Sobre a concentração de metal catalisador (Fe-Mo): Baseado nos dados de espectroscopia

Raman e de fotoluminescência, a redução da concentração de Fe-Mo no óxido suporte leva a
um aumento na concentração de NTCPSs e também na quantidade de carbono amorfo. O
oposto leva a um aumento na concentração de NTCPDs. A análise por MET confirmou estes
resultados e mostrou também que o catalisador com maior concentração de Fe-Mo também
apresentou uma maior concentração de nanoestruturas defeituosas, como nanofibras e nanoonions. Isto provavelmente se deve ao fato de haver partículas catalisadoras de diâmetro
maior. Além disso, a composição do catalisador parece afetar significativamente a
condutividade elétrica das RNTCs. Apesar do aumento na concentração de Fe-Mo no
catalisador gerar uma maior produção de nanoestruturas de carbono ricas em defeitos, como
NTCPMs, nanofibras e nano-onions, os NTCs produzidos com este catalisador resultaram em
filmes transparentes-condutores e suspensões de NTCs com maior condutividade elétrica,
para uma mesma transparência ótica/concentração. Acredita-se que isto provavelmente se
deve a uma menor produção relativa de carbono amorfo e uma superior meia-vida das PCs
envolvidas no crescimento dos NTCPMs e NTCPDs, o que aumentaria a razão de aspecto
destes últimos em comparação com os NTCPSs.
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7 Artigos Publicados
Neste capitulo são apresentados os artigos que foram desenvolvidos ao longo desta tese.
Os primeiros artigos foram relativos ao desenvolvimento de métodos para produção de óxidos
cerâmicos nanométricos pela técnica de síntese por combustão de solução (artigos 11 a 13).
Através destas técnicas óxidos ou misturas de óxidos com alta área superficial podem ser
produzidos a um custo relativamente baixo. Quando dopados com certos metais de transição
como Fe, Ni, Co ou Mo, estes óxidos podem ser usados como catalisadores para síntese de
NTC.
Também foram realizados estudos relativos a síntese de nanofios de óxido de silício (artigo
14). Uma técnica recente e de baixo custo, a deposição química de vapor por chama, foi
empregada. Esta técnica não demanda atmosfera controlada ou vácuo. Os nanofios de SiOx
foram depositados sobre uma superfícies de aço inoxidável e são amorfos. Analises por MET
mostraram que o mecanismo de crescimento dessas estruturas é a DQVC – VLS (vaporlíquido-sólido) no qual uma partícula de catalisador líquida, absorve os precursores na forma
de vapor e ao atingir um estado de saturação, precipita uma fibra sólida, neste caso de SiOx.
Estes estudos preliminares com nanoestruturas forneceram as bases das técnicas de fabricação
e analises de nanoestruturas para permitir o inicio dos estudos sobre síntese de nanotubos de
carbono.
Os primeiros trabalhos sobre NTC a serem desenvolvidos nesta tese foram relativos a
precursores alternativos de carbono (gás natural-artigo 2) e a novos sistemas de catalisadores
(Cr2-XFexO3 – artigo 1). Para este ultimo, o novo catalisador foi produzido pelos métodos de
síntese por combustão de solução (SCS) estudados nos artigos anteriores. Com ele foi
possível preparar uma solução sólida entre o óxido de cromo e de ferro. O catalisador se
mostrou eficiente para síntese de NTCPM.
Entretanto, o interesse central desta tese era a produção de NTCPS em larga escala e o estudo
se direcionou para produção de catalisadores e analises dos parâmetros de síntese para
obtenção destas nanoestruturas. O método de SCS foi aprimorado através do testes de novos
agentes combustíveis e de diversas estequiometrias (artigo 4) e o método foi também
desenvolvido para a produção contínua (artigo 3). Para estes estudos, o catalisador escolhido
foi o sistema Fe-Mo/MgO, por mostrar um bom rendimento na síntese de nanotubos de
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carbono, ser de fácil purificação (MgO é especialmente solúvel em ácidos fracos) e os metais
de transição Fe e Mo são de relativo baixo custo e toxidade.
Um trabalho mais abrangente e detalhado sobre os parâmetros de síntese (temperatura,
precursor de carbono, tempo, etc) e composição do catalisador foi realizado nos últimos 2
anos da tese. Os resultados deste estudo foram publicados no artigo 5.

Produção de Nanotubos de carbono

1. Synthesis of multi-walled carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition using
Cr2-XFexO3 as catalyst., Lima M.D., Bonadiman R., de Andrade M.J., Toniolo .J,
Bergmann C.P., Diamond And Related Materials, 15 (10): 1708-1713, 2006.
2. Production of single and multi-walled carbon nanotubes using natural gas as a precursor
compound. , Bonadiman R., Lima M.D., de Andrade M.J., Toniolo .J, Bergmann C.P.
Journal of Materials Science, 41-22, 7288-7295(8), 2006.
3. Method for continuous production of catalysts for synthesis of carbon nanotubes. Lima
M.D., Dettlaff D., de Andrade M.J., Skakalova V., Bergmann C.P., Roth S., Phisica
Status Solidi (b), Volume 244, Issue 11 , 3930 – 3934, 2007.
4. The effect of the combustible agents on the synthesis of Fe-Mo/MgO catalysts for the
production of carbon nanotubes, Lima M.D., Dettlaff D., de Andrade M.J., Skakalova V.,
Locatteli A., Balzaretti N., Nobre F., Bergmann C.P., Roth S., Phisica Status Solidi (b), 1–
6 / DOI 10.1002/pssb.200776115, 2007.
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nanotubes. Journal of Materials Chemistry, submetido.
Caracterização de Nanotubos de carbono

6. Dynamic Percolation of Carbon Nanotubes in Liquid Medium. Lima M.D., de Andrade
M.J., Skakalova V., Bergmann C.P., Roth S., Journal of Materials Chemistry, 17, 4846 4853, DOI: 10.1039/b710417k, 2007.
Aplicação de Nanotubos de Carbono

7. In-situ synthesis of transparent and conductive carbon nanotube networks, Lima M.D., de
Andrade M.J., Skakalova V., Bergmann C.P., Roth S., Physica Status Solidi-Rapid
Research Letters, (4): 165-167, 2007.
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8. Carbon nanotube/silica composites obtained by sol-gel and high pressure techniques.,
Lima MD, de Andrade MJ, , Bergmann CP, Ramminger G.b, Naira Balzaretti b, Tania
Maria Haas Costa b,c, Marcia Russmann Gallas, Nanotechnology, submetido.
9. Thin, conductive, carbon nanotube networks over transparent substrates by electrophoretic
deposition., Lima M.D. , de Andrade M.J. , Bergmann C.P., S. Roth, Journal of Materials
Chemistry, DOI:10.1039/b713054f, 2008.
10. Electrical properties of transparent carbon nanotube networks prepared through different
techniques, de Andrade M.J., Lima M.D., Skakalova V., Bergmann C.P., Roth S.,
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 1 (5): 178-180, 2007.

Produção de óxidos nanométricos ou nanofios

11. Nanocrystalline Cr2O3 and amorphous CrO3 produced by solution combustion synthesis.
Lima M.D., Bonadimann R., de Andrade M.J., Toniolo J.C., Bergmann C.P., Journal Of
The European Ceramic Society, 26 (7): 1213-1220, 2006.
12. Nanocrystalline pirochromite spinel through solution combustion synthesis, de Andrade
M.J., Lima M.D., Bonadiman R., Bergmann C.P.,Materials Research Bulletin, 41 (11):
2070-2079, 2006.
13. Synthesis of alumina powders by the glycine-nitrate combustion process. Toniolo J.C.,
Lima M.D., Takimi A.S., Bergmann C.P. (), Materials Research Bulletin, 40 (3), 561-571,
2005.
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