
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Escola de Engenharia 

Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais. 

PPGE3M 

 

 

 

OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO POR DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 

DE FERROCENO E CARACTERIZAÇÃO DE SUA MORFOLOGIA E 

COMPORTAMENTO MAGNÉTICO 

 

 

 

 

ALICE GONÇALVES OSORIO 

 

Tese para obtenção do título de Doutor em Engenharia 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2013 



ii 

 

 

ALICE GONÇALVES OSORIO 

Mestre em Engenharia 

 

 

 

OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO POR DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 

DE FERROCENO E CARACTERIZAÇÃO DE SUA MORFOLOGIA E 

COMPORTAMENTO MAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

Proposta de tese apresentada ao programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, 

Metalúrgica e de Materiais – PPGE3M, como parte dos requisitos para a obtenção do 

título de Doutorado em Engenharia. 

 

Área de concentração: Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Pérez Bergmann 

 

 

 

Porto Alegre 

  2013 



iii 

 

 

ALICE GONÇALVES OSORIO 

 

 

OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO POR DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 

DE FERROCENO E CARACTERIZAÇÃO DE SUA MORFOLOGIA E 

COMPORTAMENTO MAGNÉTICO 

 

Esta tese foi julgada para obtenção do título de Doutor em Engenharia, na área de 

concentração de Ciência e Tecnologia dos Materiais e aprovada em sua forma final, pelo 

Orientador e pela Banca Examinadora do Curso de Pós-Graduação. 

 

 

 

____________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Pérez Bergmann 

     

BANCA EXAMINADORA: 

 

Prof. Dr. Fernando Machado Machado 

Prof. Dr. Luis Felipe Silva Oliveira 

Profa. Dra. Naira Maria Balzaretti 

 

 

Coordenador do PPGE3M:  

Prof. Dr. Telmo R. Strohaecker 

 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos ao professor doutor Carlos Pérez 

Bergmann pela orientação deste trabalho. 

Aos professores doutores Luis Gustavo Pereira e João Batista Marion da Cunha, do 

Instituto de Física (IF/UFRGS), pelas valiosas sugestões e colaborações. 

Ao Professor Dr. Humberto Terrones da Universidade da Pensilvânia (Penn State) – 

EUA, por suas sugestões e discussões que me auxiliaram muito na realização desta pesquisa. 

Aos colegas de pós-graduação do Laboratório de Materiais Cerâmicos/UFRGS pelo 

auxílio e amizade durante este processo. 

Agradeço ainda à bolsista de Iniciação Científica Arianne Araújo de Oliveira pela 

ajuda indispensável para o desenvolvimento deste trabalho. 

Registro também meu agradecimento aos inúmeros laboratórios os quais foram 

utilizados durante o desenvolvimento deste trabalho, enfatizando a colaboração do Centro de 

Microscopia Eletrônica (CME), do Laboratório de Magnetismo (LAM – IF/UFRGS) e do 

Laboratório de Espectroscopia Mösbauer (IF/UFRGS). 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

pelo auxílio financeiro. 

E, por fim, a minha família e a todos que colaboraram direta ou indiretamente na 

elaboração deste trabalho, o meu reconhecimento. 

 

 

  



v 

 

RESUMO 

 

 Este trabalho investigou a síntese de nanotubos de carbono (NTCs) por decomposição 

térmica de ferroceno, utilizado como precursor e catalisador da reação. Para tanto, foram 

testados como substratos para a nucleação dos NTCs quatro pós de sílica com diferentes áreas 

superficiais: 0.5, 50, 200 e 300m
2
/g. Foram realizadas sínteses a diferentes temperaturas: 600 

a 1000°C, para cada pó de sílica investigado. Foi observado que o pó de sílica com a maior 

área superficial possibilitou a síntese de NTCs a temperatura mais baixa (600°C), enquanto 

que o substrato com a menor área superficial (50 m
2
/g) só possibilitou a síntese de NTCs a 

temperaturas de síntese acima de 750°C. Visando avaliar a influência da composição química 

dos substratos na nucleação de NTCs, outros quatro distintos substratos foram investigados: 

alumina, zircônia, negro de fumo e NTCs previamente sintetizados. Os resultados obtidos 

mostraram que a composição química dos substratos não apresenta influência significativa na 

nucleação e crescimento dos NTCs, somente a área superficial influenciou na síntese. 

 Os NTCs obtidos foram submetidos a um tratamento térmico em atmosfera inerte 

(1000°C e patamar de 10min) visando avaliar a influência da temperatura na estrutura dos 

NTCs e nas fases presentes no interior destes nanotubos. Os NTCs sintetizados foram 

caracterizados antes e depois do tratamento térmico por espectroscopia Raman, análise 

térmica, difração de raios X e microscopias eletrônicas de varredura e de transmissão. As 

propriedades magnéticas dos NTCs foram avaliadas através da curva de histerese e de 

espectroscopia Mössbauer. Os resultados obtidos indicaram um comportamento 

ferromagnético dos NTCs sintetizados. A espectroscopia Mössbauer evidenciou, ainda, que as 

fases presentes nos NTCs antes e depois do tratamento térmico são: Fe-α e carbetos de ferro. 

A variação do teor das fases com o tratamento térmico foi significativa: o Fe-α aumentou de 

10% em peso para 76% em peso e os carbetos foram reduzidos de 90% para 24% em peso. 

Isso repercutiu no comportamento magnético dos NTCs sintetizados. 

 Com base nestes resultados, conclui-se que existe uma forte correlação entre o 

processo de manufatura dos NTCs – considerando parâmetros de síntese e tratamento térmico 

– e a composição das fases encapsuladas pelos nanotubos. Assim, pôde-se concluir que é 

possível controlar a propriedade magnética final (por exemplo, coercividade) dos NTCs 

preenchidos com material magnético em função dos parâmetros de síntese / tratamento 

térmico a que os NTCs são submetidos. 
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ABSTRACT 

 

This work investigated the synthesis of CNTs from ferrocene used as both catalyst and 

carbon precursor. Four different surface areas of silica powder were tested as substrate for 

CNTs nucleation: 0.5, 50, 200 and 300m
2
/g. Syntheses at different temperatures were, 

therefore, performed: 600 till 1000°C, for each silica powder tested as substrate. It was 

observed that the silica powder with the highest surface area allowed the synthesis of CNTs to 

occur at a lower temperature (600°C), whereas substrates with a surface area lower than 50 

m
2
/g will only form nanotubes at temperatures higher than 750°C. In order to evaluate the 

influence of chemical composition of the substrate on the CNTs’ nucleation, another four 

different powders were used as substrates: alumina, zirconia, carbon black, and previously 

synthesized CNTs. Results showed that the chemical composition of the substrate does not 

play a relevant role in the synthesis of CNTs, only the surface area showed an influence.  

In addition, it was performed a heat treatment (1000°C at a dwell time of 10min) at 

inert atmosphere on the CNTs synthesized in order to evaluate whether the temperature has 

any influence on the structure of CNTs and the phases into these CNTs. Raman spectroscopy, 

thermal analysis, x-ray diffraction and electronic microscopy were used to characterize the 

synthesized CNTs before and after heat treatment. The magnetic properties of CNTs as grown 

and after heat treatment were evaluated through hysteresis loop and Mössbauer spectroscopy. 

Results obtained showed a ferromagnetic behavior of the synthesized CNTs; hence, 

Mössbauer spectroscopy evidenced that the phases encapsulated by the CNTs before and after 

heat treatment are: α-Fe and iron carbides. The percentage of these phases, however, showed 

a large modification after the heat treatment, α-Fe increased from 10 to 76 wt% and carbides 

decreased from 90 to 24 wt%. This reverberates in a different magnetic response.  

Based on these results, one concluded that there is a correlation between the 

manufacturing process - considering synthesis parameters and heat treatment - and the 

composition of iron-containing phases in the CNTs. Therefore, it is seen that it is possible to 

control the final magnetic properties, e.g. coercivity, of CNTs filled with magnetic material so 

as to synthesize the most appropriate magnetic nanomaterial for a specific application. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Grupo de Trabalho Marco Regulatório, do Fórum de 

Competitividade em Nanotecnologia (2011), considera-se nanotecnologia todo material que 

pode ser controlado e/ou processado em uma escala abaixo de 100nm, em uma ou mais 

dimensões, onde o fato de apresentar uma escala nanométrica propicia aplicações inovadoras. 

O termo Nanotecnologia pode também ser utilizado quando uma propriedade de um material 

nanométrico é explorada para criar novos materiais e/ou materiais de melhor desempenho.  

Apesar de só recentemente ter sido documentado um conceito para nanotecnologia, 

esta área de pesquisa já havia sido proposta por Richard Feyman em 1959, na famosa palestra 

"There's Plenty of Room at the Bottom", sobre as perspectivas da miniaturização. A palavra 

Nanotecnologia, no entanto, só foi popularizada nos anos 80, por Eric Drexler. 

Atualmente, a crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos 

e moléculas permitiu o avanço da nanotecnologia. Criar, produzir, caracterizar e aplicar 

estruturas, dispositivos e sistemas, controlando forma e tamanho em uma escala nanométrica 

possibilitaram aos pesquisadores descobrir e entender muitas propriedades e comportamentos 

até então não entendidos.  

Dentre as inúmeras áreas que despontaram da Nanotecnologia, os nanotubos de 

carbono (NTCs), elucidados em 1991 por Sumio Iijima, apresentaram grande destaque devido 

às propriedades excepcionais apresentadas por este material. Em particular, os NTCs 

representam um campo de estudo sumamente interessante devido à dependência das suas 

propriedades com a sua geometria. Esta característica possibilita um controle sobre suas 

propriedades, que podem levar a diferentes aplicações. 

Inúmeras são as áreas de aplicação para NTCs, sua elevada propriedade mecânica 

implica na utilização deste material como reforço mecânico; sua estrutura propicia uma 

elevada condutividade elétrica que, associada à sua baixa densidade, apresenta potencial 

aplicação em dispositivos eletrônicos. Além disso, os nanotubos de carbono podem ter uma 

estrutura modificada quimicamente por funcionalização, adsorvendo diferentes elementos nas 

paredes do mesmo e/ou através de dopagem. Esta característica possibilita a utilização na área 

de biomaterias, por exemplo, como scaffolds e drug delivery.  

Muitas pesquisas e publicações com relação aos nanotubos de carbono vêm sendo 

apresentadas atualmente, no entanto esta ainda é uma área de crescimento em potencial. Um 
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dos focos de maior interesse é o método de síntese de NTC. Nos anos recentes, houve uma 

crescente preocupação no desenvolvimento de técnicas alternativas de síntese de NTCs, 

buscando otimizações com relação aos pontos chave do processo, como catalisadores, 

precursores, parâmetros de síntese, entre outros, com a finalidade de controlar as propriedades 

dos nanotubos.  

O processo mais usual de síntese de NTC é o de deposição química catalisada a partir 

de fase vapor (catalytic chemical vapor deposition - CCVD). Neste processo, ocorre o 

aquecimento de um material catalítico a elevadas temperaturas em um reator onde é 

introduzido um fluxo de gás contendo hidrocarbonetos insaturados (acetileno, metano, 

etileno...). A partir da saturação de carbono na partícula metálica do catalisador, nucleia-se o 

NTC. 

Dentre as variáveis estudadas para a síntese de NTCs a partir da técnica de CCVD, 

destaca-se a utilização de diferentes precursores e catalisadores. Onde anteriormente se 

utilizavam somente gases hidrocarbonetos insaturados, metalocenos e fulerenos passaram a 

ser testados como precursores de carbono (ESCONJAUREGUI, 2009).  

O metaloceno é um composto organometálico com fórmula geral (C5H5)2M, 

consistindo de dois ânions ciclopentadienila (Cp, C5H5
-
) ligado a um íon metálico (Figura 

1.1). Esta estrutura também é conhecida como “estrutura sanduíche”.  

 

 

Figura 1.1: Representação da estrutura química de um metaloceno
1
. 

  

Devido à sua propriedade estrutural diferenciada, contando com metais de transição e 

carbono, os metalocenos passaram a ser vistos como fonte promissora para agir tanto como 

catalisador, como precursor da síntese de materiais carbonosos. Quando o íon metálico é um 

ferro, o composto é chamado de ferroceno.  

O ferroceno apresenta 30,02% em peso de ferro. A temperatura de fusão do ferroceno 

é 173°C e sua temperatura de sublimação é 249°C (HANDBOOK CHEMISTRY). Estas 
                                                           
1
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaloceno Acessado em 13/08/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaloceno
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propriedades físicas permitem que o ferroceno se decomponha a uma taxa muito rápida, se 

submetido a elevada temperatura. O ferroceno é um organometálico já bastante utilizado 

comercialmente. Suas aplicações exploram (i) sua estrutura incomum, que pode ser utilizado 

como suporte de ligantes; (ii) sua solidez, utilizado em formulações antidetonantes; e (iii) suas 

propriedades redox, utilizado em reagentes e padrões de redox
2
.  

Tendo em vista que o ferroceno é um material composto apenas por ferro e carbono, 

viu-se a possibilidade de utilizá-lo como precursor e catalisador da reação de síntese de NTCs. 

A síntese de NTCs por ferroceno utiliza o método de CCVD, no entanto, nesta situação, o 

catalisador é arrastado por um gás inerte, junto com o precursor, ao invés de estar depositado 

na forma de pó ou filme em um substrato, dentro do reator. Assim, a fonte de carbono passa a 

ser o carbono do próprio ferroceno, ao invés de hidrocarbonetos gasosos ou líquidos.  

Nos primeiros estudos, pesquisadores dissolveram ferroceno em solventes do tipo 

tolueno e etanol ou ainda adicionaram fulereno ao ferroceno, imaginando não ter carbono 

suficiente para o crescimento de nanotubos (CONROY, 2010; TERRONES, 1999). 

Posteriormente, surgiram artigos que apresentavam o ferroceno como fonte de carbono e 

catalisador (BHATIA, 2010), sem a necessidade de uma segunda fonte de carbono. A grande 

vantagem da utilização de ferroceno está na eliminação da utilização de gases caros e 

insalubres, o que facilita sua utilização comercial. Além disso, este método é bastante simples 

e rápido.  

Considerando trabalhos recentes, o ferroceno passou a ser o metaloceno mais utilizado 

como alternativa para a produção de NTCs. Pesquisas evidenciaram que o Fe (ao lado do Ni e 

Co) é o elemento que apresenta a melhor atividade catalítica para a síntese de NTCs, o que 

explica o maior interesse na utilização do ferroceno (ESCONJAUREGUI, 2009). A Figura 1.2 

mostra que o número de publicações na área de “síntese de nanotubos de carbono a partir de 

ferroceno” obteve um grande crescimento na última década, que em 2002 houve 44 

publicações enquanto que em 2012 esse número ultrapassou as 280 publicações.  

 

                                                           
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrocene Acessado em 13/08/2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrocene
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Figura 1.2 : Gráfico correlacionando as publicações mostradas no Science Direct 

referentes a “síntese de nanotubos de carbono a partir de ferroceno” de 2002 até abril 

de 2013. 

 

Na síntese de NTCs utilizando ferroceno, no entanto, ainda não foi documentada a 

influência da utilização ou não de um substrato durante a síntese. Tanto em situações onde o 

ferroceno é utilizado fundamentalmente como fonte precursora do catalisador (LEE, 2003; 

ABBASLOU, 2010), como em situações onde ele é utilizado como fonte de carbono e de 

ferro (BATHIA, 2010), não é utilizado um substrato para a deposição do ferro e nucleação 

dos NTCs. Os nanotubos crescem espalhados nas paredes do reator tubular e devem ser 

removidos por raspagem das paredes do tubo, o que torna o processo moroso e ineficiente. 

Mais recentemente, propriedades magnéticas dos nanotubos de carbono se tornaram o 

foco de inúmeros grupos de pesquisa. Nanotubos de carbono preenchidos por material 

magnético tornam-se, então, materiais com aplicação em potencial para dispositivos 

magnéticos. A presença de ferro após a síntese de NTCs por CCVD utilizando o ferroceno 

como precursor potencializa a obtenção de propriedades de interesse tecnológico, como as 

propriedades magnéticas, nos NTCs. A Figura 1.3 evidencia o aumento em publicações na 

área de “síntese de nanotubos de carbono a partir de ferroceno” e “propriedades magnéticas”, 

onde apenas 12 textos relacionando estes dois tópicos foram publicados em 2002, enquanto 

que em 2012 este número já subiu para 115.  
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Figura 1.3: Gráfico correlacionando as publicações mostradas no Science Direct 

referentes a “síntese de nanotubos de carbono a partir de ferroceno” e “propriedades 

magnéticas” de 2002 até abril de 2013. 

 

Apesar de pesquisas já documentarem que a síntese de NTCs a partir de ferroceno gera 

um produto final com NTCs e nanopartículas a base de ferro, estudos mais detalhados 

referentes à formação destas nanopartículas e possíveis explicações para tal fenômeno não 

foram ainda propostos. 

Diante da premissa de que o método de síntese utilizado influencia diretamente no tipo 

de nanotubo de carbono obtido, busca-se no estudo do processo de obtenção de NTCs por 

CCVD dominar a relação entre parâmetros do processo de síntese, ajustados ao tipo de 

precursor empregado, no caso ferroceno, para que se obtenha as propriedades de interesse 

tecnológico no produto obtido bem como otimizar o processo de síntese de NTCs. Para tanto, 

devem ser utilizadas as informações obtidas a partir das técnicas de análise e caracterização 

das estruturas formadas, sua morfologia e propriedades magnéticas associadas, em particular. 

É nesse contexto que se insere este trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo produzir nanotubos de carbono por decomposição 

térmica de ferroceno, utilizado como precursor e catalisador da reação, e caracterizar os 

produtos obtidos quanto à sua morfologia e propriedades magnéticas.  

Para a obtenção dos objetivos propostos, foi necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos:  

- Projeto e montagem de um reator em laboratório para a síntese de NTCs; 

- Otimização do reator e parâmetros de síntese, como tempo e temperatura de síntese, 

fluxo de gás de arraste; 

- Síntese e caracterização estrutural de NTCs utilizando substratos de sílica de 

diferente área superficial; 

- Síntese e caracterização estrutural de NTCs utilizando substratos de diferente 

composição química;  

- Caracterização das fases presentes nos nanotubos; 

- Caracterização das propriedades magnéticas dos NTCs. 
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3 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

A investigação científica realizada neste trabalho apresenta limitações quanto à 

reprodutibilidade dos resultados. Notoriamente, as características construtivas do reator, o tipo 

de aquecimento e zona de calor, a alimentação e controle do fluxo dos gases e as quantidades 

de precursor e as dimensões do substrato devem ser consideradas em uma eventual 

transposição para outra escala dos parâmetros de síntese e tratamento térmico investigados, 

pois podem levar a resultados diferentes aos obtidos neste trabalho.  

Apesar de disponível, o equipamento de Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET) Jeol modelo JEM 2010 não pôde ser utilizado neste trabalho devido à natureza 

magnética das amostras a serem analisadas.   
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Nanotubos de Carbono 

Nanotubos de carbono (NTCs) foram explanados em 1991 por Iijima, como um 

subproduto da síntese de fulerenos. Desde então, este material tem sido testado e utilizado em 

inúmeras áreas da Ciência, como no desenvolvimento de materiais avançados e/ou 

inteligentes, dispositivos eletrônicos, células combustível, entre outros. Os NTCs apresentam 

extraordinárias propriedades mecânicas e elétricas, o que os potencializa a uma série de 

aplicações práticas.  

Dados experimentais indicam que os NTCs estão entre as fibras mais fortes já 

conhecidas. Suas elevadas propriedades estruturais, mecânicas, elétricas e térmicas, e 

inúmeras aplicações possíveis para NTCs, tornaram este material um dos mais estudados 

desde o final do último século. Com tamanho potencial, foi dado um grande incentivo tanto 

industrial quanto acadêmico para o desenvolvimento e pesquisa dos NTCs. Modificação 

química, funcionalização, preenchimento do tubo, material de reforço e dopagem são algumas 

das áreas de estudo dos nanotubos. Separação, manipulação e caracterização de NTCs 

individuais já são bem conhecidas. Atualmente, NTCs já são utilizados em raquetes de tênis
3
, 

tubos de raios X
4
, biosensores

5
, baterias de lítio-íon entre outros.  

É da resistência das ligações C-C que surge o enorme interesse nas propriedades 

mecânicas dos NTCs. Teoricamente, os NTCs deveriam ser mais resistentes e rígidos que 

qualquer outro material. O módulo de elasticidade dos NTCs varia de 3 GPa a 1,8 TPa, 

dependendo do método de síntese, que definirá sua quiralidade e quantidade de defeitos. Além 

disso, o número de paredes proporciona diferentes propriedades ao material. Existem dois 

grandes tipos: os de parede simples e múltipla (do inglês: Single e Multi Wall, 

respectivamente). Emaranhados de NTCs de parede simples e múltipla apresentam, 

geralmente, elevada maleabilidade (GOGOTSI, 2006). 

Assim como outras formas alotrópicas do carbono, já foi evidenciada e documentada a 

ocorrência natural de NTCs na natureza. Sua aparição natural se resume, principalmente, a 

resíduos de combustão de carvão e em refinarias de petróleo (SILVA, 2012).  No entanto, é 

mais comum a formação natural de fulerenos e outras nanoestruturas de carbono (SILVA, 

                                                           
3
 http://www.forbes.com/2003/12/29/cz_jw_1229soapbox.html 

4
 http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/junho2005/ju291pag9b.html 

5
 http://www.cnpdia.embrapa.br/noticia_31102006.html 
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2010; JEHLIČKA, 2005) que de NTCs. Não há indícios, entretanto, da viabilidade de coletar 

este resíduo para utilização. Sendo assim, NTCs devem ser sintetizados para sua utilização 

comercial. 

 

4.2  Estrutura dos NTCs 

Os NTCs podem ser vistos como folhas de grafite enroladas em forma de cilindro, 

com ligações essencialmente sp
2
 (MEYYAPPAN, 2005). O principal motivo atribuído ao 

crescimento tubular destas nanoestruturas tem sido a instabilidade do grafeno em dimensões 

nanométricas provocada pela alta energia das ligações erráticas (dangling bond) em átomos 

periféricos. Desta maneira, a eliminação de tais ligações seria alcançada com o fechamento da 

estrutura (FERREIRA, 2003 apud AJAYAN, 1999). Na prática, as folhas de grafeno já 

nucleiam e crescem na forma tubular, visando a minimização destas ligações erráticas.  

A estrutura dos NTCs é descrita por sua quiralidade, que é definida por um vetor 

quiral, Ch, e um ângulo de quiralidade, θ (THOSTENSON, 2001). Segundo Meyyappan 

(2005), os NTCs de parede simples, são construídos enrolando a folha de grafeno de modo 

que os dois pontos finais do vetor de quiralidade se sobreponham. Três estruturas podem ser 

obtidas para NTC: tipo zigzag, armchair e chiral. 

O vetor de quiralidade pode ser descrito pela Equação 4.1: 

Ch = na1 + ma2,        (4.1) 

onde a1 e a2 são vetores unitários do retículo do grafeno e n e m são números inteiros (direção 

x e y na camada do grafeno). 

O ângulo quiral é definido pela Equação 4.2: 

)
22

3
arctan(

n

m
, 0 ≤ θ ≤ 30°      (4.2) 

O ângulo quiral para NTCs do tipo zigzag, armchair e chiral é θ = 0°, θ = 30° e 0 ≤ θ 

≤ 30°, respectivamente. Cada par (n, m) gera um modo diferente de enrolar a folha de grafeno, 

gerando diferentes tipos de nanotubos. Quando n = m ≠ 0, formam-se tubos armchair e 

quando m = 0 e n ≠ 0 se obtêm tubos zigzag. Para qualquer outra combinação (m, n), tubos 

quirais são formados (DRESSELHAUS, 2001).  

Segundo Thostenson (2001) e coautores, a quiralidade dos NTCs tem significativa 

influência nas propriedades do material. A quiralidade do tubo aparenta ter um forte impacto 
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nas propriedades eletrônicas do material. Os NTCs podem ser condutores ou semicondutores, 

dependendo de sua quiralidade.  

De um modo geral, o comportamento mecânico também sofre certa influência da 

quiralidade. Particularmente, o modo de fratura - frágil ou dúctil - irá depender da quiralidade 

dos nanotubos. Os NTCs apresentam elevada tenacidade, suportando elevadas tensões sem se 

romper (LOISEAU, 2006). 

É da resistência das ligações C-C que surge o enorme interesse nas propriedades 

mecânicas dos NTCs. Teoricamente, os NTCs deveriam ser mais resistentes e rígidos que 

qualquer outro material. O módulo de elasticidade dos NTCs varia de 3 GPa a 1,8 TPa, 

dependendo do método de síntese, que definirá sua quiralidade e percentual de defeitos. 

Emaranhados de SWNT e MWNT apresentam, geralmente, elevada maleabilidade, 

flexibilidade (GOGOTSI, 2006). 

 

4.3 Deposição Química de Vapor 

O processo de Deposição Química de Vapor (do inglês, Chemical Vapor Deposition – 

CVD) é um processo que envolve a reação química de compostos voláteis de um material 

com outros gases, para ser depositado atomisticamente em um local viável para sua deposição 

(substrato), e produzir um sólido não volátil. Processos de CVD a elevadas temperaturas se 

mostraram eficientes na produção de filmes finos para a indústria de dispositivos eletrônicos, 

componentes de foguete e reatores (OHRING, 1992).  

O aumento considerável da utilização do processo CVD na indústria se dá por sua 

habilidade em produzir uma larga variedade de filmes de metal, semicondutores e compostos 

tanto na forma cristalina como vítrea/amorfa. Estes filmes apresentam elevada pureza e 

propriedades compatíveis com suas aplicações. Além disto, esta técnica permite um grande 

controle das propriedades a partir do controle das variáveis de processo. Outra vantagem desta 

técnica é o relativo baixo custo do equipamento. Sendo assim, muitas variáveis de processo 

foram desenvolvidas nos últimos anos e processos de CVD modificados foram surgindo, 

dentre estes destacam-se: CVD a baixa pressão (do inglês, low-pressure – LPCVD), CVD 

assistido por plasma (do inglês, plasma-enhanced – PECVD), CVD assistido por laser (do 

inglês, laser-enhanced – LECVD). Além destes, outros processos híbridos considerando 

características de processos químicos e físicos de deposição, CVD e PVD (do inglês, Physical 

Vapor Deposition) respectivamente, também foram desenvolvidos. Em muitos casos, um 
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catalisador sólido é necessário para iniciar as reações; neste caso, o processo recebe o nome 

de síntese por deposição química de vapor catalisada (no inglês, catalyzed – CCVD). 

Dentre as inúmeras reações químicas que podem ocorrem durante um processo de 

síntese por CVD, podemos destacar: pirólise, redução, oxidação, formação de compostos, 

entre outros (OHRING, 1992). 

O transporte das espécies voláteis ocorre a partir de um gás. A cinética de crescimento 

das nanoestruturas a partir da técnica de CVD dependerá de vários fatores associados à 

interface gás-substrato. Dentre eles pode-se citar (OHRING, 1992):  

i) Transporte dos reagentes até o substrato; 

ii) Adsorção destes reagentes pelo substrato; 

iii) Difusão atômica e molecular superficial, reação química e incorporação do reagente 

adsorvido no substrato/catalisador; 

iv) Transporte do produto final para a superfície. 

Além das variáveis de controle já mencionadas acima, outras variáveis como 

temperatura e tempo de síntese, velocidade de fluxo do gás contento os reagentes, substrato 

utilizado, etc., influenciam na morfologia e propriedades do produto obtido durante a síntese.  

 

4.4 Métodos de obtenção de NTCs 

Dentre os métodos conhecidos para a síntese de NTCs, destacam-se os métodos de 

descarga de arco, deposição química de vapor catalisada (CCVD) e ablação a laser.  

 

4.4.1 Síntese por descarga de arco 

Este método consiste em uma descarga por arco elétrico, gerado entre dois eletrodos 

cilíndricos de grafite, em uma câmara que contém um gás inerte. Entre os eletrodos (cátodo e 

ânodo) passa uma corrente, onde é gerado um plasma. Assim, átomos de carbono são 

sublimados do ânodo e, então, depositados na forma de nanotubos no cátodo. Este método é 

excelente para a produção de NTCs tanto de parede simples quanto de parede múltipla de 

elevada qualidade (DRESSELHAUS, 2001). 

Na síntese por descarga de arco, os NTCs obtidos apresentam alguns defeitos como 

pentágonos e heptágonos nas paredes dos tubos. 
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4.4.2 Síntese por ablação a laser 

Pela ablação a laser, o grafite é vaporizado da superfície de um bastão de grafite pela 

radiação laser na presença de um gás inerte. O fluxo de gás inerte arrasta as espécies de 

carbono geradas, e as deposita na forma de nanotubos em um coletor cônico de cobre 

(TERRONES, 2004). 

As sínteses por ablação a laser e por descarga de arco apresentam a vantagem de 

obterem NTCs com maior pureza e menos defeitos. No entanto, o custo de produção é maior 

devido à elevada complexidade do equipamento necessário para estas sínteses.  

Atualmente, sínteses por CCVD são as mais utilizadas, pois além de o aparato 

necessário para sua performance ser mais simples, este método propicia a variação de 

diversos parâmetros, como: precursor, alimentação do reator, substrato, tempo e temperatura 

de síntese, entre outros. A variação destes parâmetros influencia diretamente no produto final 

obtido.  

 

4.4.3 Síntese por deposição química de vapor catalisada (CCVD) 

Na CCVD, o processo convencional de crescimento de nanotubos de carbono envolve 

o aquecimento de um material catalítico a elevadas temperaturas em um reator. 

Hidrocarbonetos são purgados no reator na forma de gás, agindo como a fonte de carbono 

para o crescimento de NTCs. O método de CCVD mais conhecido é quando um substrato 

contendo partículas metálicas catalisadoras (Fe, Ni, Co, Mo) é colocado dentro do reator, sob 

atmosfera inerte ou redutora. Neste reator um fluxo de gás contendo hidrocarbonetos 

insaturados (acetileno, metano, etileno...) é introduzido. De modo geral, o crescimento de 

tubos envolve a dissociação de hidrocarbonetos, catalisados pelas partículas metálicas, e 

saturação dos átomos de carbono em uma nanopartícula metálica, como ilustrado pela Figura 

4.1 (DESSELHAUS, 2001).  
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Figura 4.1: Ilustração mostrando o crescimento dos NTCs pelo método CCVD 

(DRESSELHAUS, 2001). 

 

A precipitação de carbono a partir de uma partícula metálica saturada leva à formação 

de carbonos sólidos tubulares em uma estrutura sp
2
. A formação tubular é favorecida porque 

um tubo não apresenta ligações erráticas (dangling bonds) além de estar em uma forma de 

baixa energia. A razão para a escolha de catalisadores como Fe, Ni e Co para o crescimento 

de nanotubos se resume ao diagrama de fases para estes metais e carbono. A elevada 

temperatura, o carbono apresenta uma solubilidade finita nestes metais, o que leva à formação 

de soluções de carbono-metal e, então, o crescimento tubular mencionado acima 

(DRESSELHAUS, 2001). 

Mais recentemente, utilizando-se deste mesmo método de síntese, porém com uma 

pequena modificação na estrutura do catalisador, alguns grupos de pesquisa produziram NTCs 

ordenados e alinhados, que podem ser transformados em fibras de NTCs (ZHANG, 2004 e 

HUYNH, 2010). Este tipo de estrutura não pode ser obtido por síntese por ablação a laser ou 

por descarga de arco. Como vantagens desta técnica, tem-se a elevada produção de NTCs, e a 

possibilidade de produção em grande escala e de forma contínua. Além disso, os NTCs assim 

sintetizados não precisam ser purificados, ou seja, a quantidade de elementos catalisadores no 

produto final é tão pequena que estes não precisam, necessariamente, ser removidos dos 

NTCs. Como exemplo destes estudos pode-se destacar Zang (2004) e Hart (2007), que pode 

ser visualizado na Figura 4.2.  
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O método de síntese de nanotubos alinhados se diferencia do convencional por o 

catalisador metálico ser depositado na forma de filme nanométrico sobre um substrato 

cerâmico, ao invés da utilização de um pó de óxido que era reduzido previamente à síntese, 

para obter as partículas metálicas. O substrato cerâmico, geralmente SiO2 ou Al2O3, é 

necessário para evitar qualquer difusão do catalisador metálico no substrato. Os NTCs obtidos 

de forma alinhada apresentam baixa quantidade de defeitos, ou seja, a presença de ligações 

sp
3
 é diminuída em função desta orientação preferencial ocasionada pelos nanotubos vizinhos. 

Desta forma, a ocorrência de defeitos nas paredes dos NTCs é minimizada, ocorrendo 

praticamente somente nas extremidades dos mesmos.   

 

 

Figura 4.2: Imagem de NTCs alinhados (ZHANG, 2004). 

 

Pesquisas mostram que o diâmetro dos NTCs pode ser controlado pela espessura dos 

filmes de catalisador metálico, bem como pela temperatura e tempo de síntese (MOODLEY, 

2009). Além disso, este método também propicia a síntese de NTCs mais longos, da ordem de 

centímetros (PINAULT, 2004 e HUANG, 2003).  

Uma vez demonstrado o grande potencial deste método de síntese otimizado, viu-se 

que era possível controlar a estrutura dos NTCs, a partir do processo de síntese. Sendo assim, 
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houve um enorme investimento na síntese de NTCs por CCVD bem como o estudo de seus 

parâmetros chave, como o precursor, o catalisador e a temperatura de síntese. Diferentes 

propostas para a síntese de NTCs por CCVD com algumas modificações foram, então, sendo 

investigadas.  

Hart et al. (2007) desenvolveu uma forma simplificada de sintetizar estes NTCs 

alinhados, onde as reações de síntese acontecem localmente, em um substrato aquecido por 

resistências elétricas. A esta técnica foi dado o nome de “CVD assistida por filamento a 

quente” (do inglês “Hot filament assisted CVD”). Este método, no entanto, necessita de um 

segundo tanque onde os gases hidrocarbonetos devem ser aquecidos antes da síntese. Filmes 

de até 3 mm de espessura de NTCs alinhados foram obtidos por este método em apenas 15 

min. A ilustração do equipamento proposto por Hart et al. (2007) pode ser visualizado na 

Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Ilustração do equipamento para síntese de NTCs por CCVD assistida por 

filamento a quente (HART, 2007). 

 

Outros estudos evidenciaram que pequenas quantidades de vapor de água durante a 

síntese de NTCs por CCVD aumentam a taxa de crescimento e a pureza destes nanotubos 

alinhados (LI, 2006; ZHANG, 2009; HU, 2008). Hata (2004) e coautores propuseram que a 

água preserva a atividade catalítica, além de promovê-la, aumentando o comprimento dos 

nanotubos. 

 Os resultados positivos obtidos nas pesquisas de síntese de NTCs por CCVD 

modificado levantaram o interesse de muitos grupos de pesquisa que viram uma área de 

estudo promissora para controlar as características e propriedades destes nanotubos.  
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4.4.3.1 Síntese com ferroceno 

Terrones et al. (1999) foi o primeiro autor a desenvolver um reator onde uma solução 

contendo ferroceno alimenta o forno continuamente através de um spray, o que possibilitou 

uma produção contínua de material. Posteriormente, pesquisadores se utilizaram desta técnica 

para a produção de nanotubos de carbono (ABBASLOU, 2010; CONROY, 2010). Estas 

técnicas melhoraram bastante a eficiência da síntese de NTCs, no entanto, o grande problema 

deste processo é o fato de o ferro catalisador ser depositado nas paredes do tubo do reator e, a 

partir de então, NTCs são nucleados onde o ferro foi depositado. Estes nanotubos ficam 

bastante aderidos à superfície interna do reator e sua remoção é muito difícil. Com isto, 

grande parte da produção é perdida. Além disso, a temperatura utilizada para a síntese a partir 

de ferroceno na ordem de 900 a 1200°C, relativamente alta para aplicações industriais 

(BHATIA, 2010; CONROY, 2010; MOISALA, 2006; LEE, 2003). 

Segundo pesquisas até então publicadas, o diâmetro dos NTCs é influenciado 

diretamente pelo tamanho da partícula de catalisador, no caso do ferroceno, o ferro. Em 

função disto, modelos teóricos têm sido propostos para a dissociação e nucleação do 

ferroceno, durante seu processo de decomposição térmica, seguido da deposição do ferro nas 

paredes do reator. Publicações mais antigas mencionam, no entanto, que o ferroceno não 

poderia ser dissociado a temperaturas abaixo de 1100 K e que um gás redutor deveria ser 

introduzido à reação para que ocorresse esta dissociação (KUWANA, 2007 apud 

ZANDSTRA, 1964; DORMANS, 1991). Baseado nestes artigos, os modelos propostos para a 

dissociação do ferroceno têm considerado a utilização de um gás redutor (KUWANA, 2007; 

KUWANA, 2005), além de temperaturas relativamente elevadas. 

Estudos mais recentes, entretanto, mostram que temperaturas muito elevadas não são 

necessárias para a decomposição térmica do ferroceno, o que condiz com a temperatura de 

sublimação do mesmo, que é de 249°C. Motta (2007) e coautores propuseram um método de 

síntese de NTCs, onde ferroceno é utilizado somente como catalisador e é inserido no reator 

em uma solução com hidrocarbonetos líquidos. O método de síntese proposto pelo autor 

resulta em uma alimentação e remoção contínua de nanotubos, no entanto o reator 

desenvolvido para o processo é um tanto complexo. 
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4.4.3.2 Influência dos substratos na síntese de NTCs 

Já foi mencionado acima que o tamanho das partículas catalíticas e a temperatura de 

síntese influenciam diretamente na densidade, no tipo e tamanho do NTC que irá se formar. 

Quando se utiliza a técnica de CCVD modificada, onde um filme metálico é utilizado como 

catalisador da reação, o tamanho da partícula que irá se formar a partir do filme catalisador é 

influenciado pela composição química e rugosidade do substrato utilizado para a deposição do 

filme metálico (NERUSHEV, 2002). Os filmes de material catalisador, quando submetidos à 

atmosfera redutora e temperatura elevada, tendem a coalescer e formar pequenas partículas. 

Estas partículas são conhecidas, na literatura, por “nanoilhas” e são elas que nucleiam os 

NTCs. Nanotubos de carbono só nucleiam quando as partículas catalíticas apresentam 

dimensões nanométricas, pois seu diâmetro indicará o tamanho do diâmetro dos nanotubos de 

carbono. Sendo assim, se o diâmetro das partículas catalisadoras for muito grande, fibras de 

carbono são formadas ao invés de nanotubos.  

O tamanho destas partículas, entretanto, é governado pela espessura do filme 

depositado e pelo tratamento térmico que o filme metálico é submetido. Além disto, Signore 

(2008) e coautores evidenciaram que existe uma conexão entre a densidade de partículas 

catalíticas e a quantidade de carbono fornecido, como pode ser visto na Figura 4.4.  

Pela Figura 4.4, pode-se concluir que existe uma taxa ótima para a obtenção dos 

NTCs. A morfologia destes nanotubos pode, também, ser escolhida conforme os parâmetros 

de síntese e o catalisador.  

Na síntese de NTCs utilizando ferroceno, no entanto, ainda não foi documentada a 

influência da utilização ou não de um substrato. Tanto em situações onde o ferroceno é 

utilizado fundamentalmente como fonte precursora do catalisador (LEE, 2003; ABBASLOU, 

2010), como em situações onde ele é utilizado como fonte de carbono e de ferro (BATHIA, 

2010), não é utilizado um substrato para a deposição do ferro e nucleação dos NTCs. Os 

nanotubos crescem espalhados nas paredes do reator tubular e devem ser removidos por 

raspagem das paredes do tubo.  
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Figura 4.4: Imagens da morfologia dos NTCs em função da densidade de partículas 

catalíticas (SIGNORE, 2008). 

 

4.5 Caracterização morfológica dos NTCs 

Para a caracterização morfológica de materiais a base de carbono, a Espectroscopia 

Raman tem sido a técnica mais utilizada nos últimos 20 anos. Em particular, para os NTCs, 

esta é a técnica experimental que mais tem contribuído no seu estudo.  

Todas as formas alotrópicas de carbono, como fulereno, carbono amorfo, NTCs, 

grafite e diamante, são ativas na espectroscopia Raman, sendo a posição, largura e a 

intensidade relativa das bandas modificadas de acordo com a forma do carbono (LOBO, 

2005). 

O espectro Raman dos NTCs exibe o seguinte perfil (Figura 4.5): 

i) Uma região de baixo número de ondas frequência de 100 a 300 cm
-1

, muito 

visível em NTCs que apresentam diâmetros menores que 2 nm; 

ii) Um modo em torno de 1340 cm
-1

, atribuído à desordem e/ou defeitos da 

estrutura, a chamada banda D; 
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iii) Um modo de alta frequência entre 1500 e 1600 cm
-1

, chamado de banda G, que 

é associado às ligações sp
2
 do grafite. Para NTCs de parede simples a banda G 

pode ser decompostas em dois picos, dependendo a energia do laser incidente; 

iv) Modos de segunda ordem entre 2450 e 2750 cm
-1

 associados à estrutura do 

grafite e geralmente chamado de modo G’. 

 

 

Figura 4.5: Perfil do espectro Raman obtido para nanotubos de carbono (BELIN, 2005). 

 

Cada região do espectro Raman fornece informações sobre diferentes propriedades dos 

NTCs. A região RBM pode fornecer indícios do tamanho do diâmetro de NTCs 

(OKAMOTO, 2005; KATAURA, 2000). O diâmetro dos NTCs pode ser determinado através 

da relação: 

     (4.3) 

 

onde ωRBM é a frequência RBM em número de onda, dt é o diâmetro do nanotubo e A e B são 

parâmetros determinados experimentalmente (JORIO, 2003). Entretanto, esta relação somente 

é válida para tubos com diâmetro menor que 2 nm. Para diâmetros maiores que 2 nm, a 
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intensidade do pico dos modos radiais de respiração é fraca e a relação não pode ser aplicada 

(FLAHAUT, 2005).  

A posição da banda D pode ser deslocada de acordo com a energia de excitação do 

laser. Segundo Lobo (2005) e coautores, quanto maior o comprimento de onda de excitação, 

menor o número de onda onde a banda D aparece no espectro. Entretanto, a largura da banda 

D no espectro Raman pode ser utilizada para distinguir as diferentes formas alotrópicas de 

carbono: carbono amorfo apresenta uma linha larga (> 100 cm
-1

), NTCs de parede simples 

apresentam a banda D com a largura da linha entre 10 e 30 cm
-1

, formas de grafite cristalinas 

apresentam larguras entre 30 e 60 cm
-1

, e NTCs de parede múltipla apresentam perfil similar 

ao do grafite cristalino. 

A forma da linha da banda G pode ser utilizada para caracterizar NTCs de parede 

simples quanto à sua natureza metálica ou semicondutora. A banda G é composta de seis 

picos, mas somente os dois picos mais intensos são úteis para análise (JORIO, 2003). Para 

nanotubos semicondutores o perfil dos dois picos é estreito. Já para nanotubos metálicos o 

perfil do pico de menor frequência é largo e assimétrico, como mostrado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Detalhe da banda G para grafite pirolítico altamente ordenados (HOPG), 

NTCs de parede múltipla (MWNT), NTC de parede simples (SWNT) semicondutores e 

metálicos (JORIO, 2003). 
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A banda G’ permite ainda a identificação da presença de uma ou mais folhas de 

grafeno. Quando existe apenas uma única folha de grafeno, esta banda é mais fina, pois este 

só apresenta um modo de segunda ordem. No entanto, quando o material se trata de grafite, ou 

seja, folhas de grafeno sobrepostas, múltiplos picos são detectados pela técnica de 

espectroscopia Raman, e é evidenciado um modo mais largo e um pouco deslocado. 

A espectroscopia Raman permite ainda obter informações sobre o grau de grafitização 

de um material baseando-se na razão das intensidades das bandas D e G. A razão entre a 

intensidade da banda D e da banda G, denominada ID/G, está relacionada ao grau de desordem 

do nanotubo. Um aumento do valor de ID/G corresponde a uma proporção maior de carbonos 

sp
3
, que é geralmente atribuída a presença de mais defeitos estruturais (FLAHAUT, 2005).  

Além da Espectroscopia Raman, uma variedade de técnicas instrumentais pode ser 

utilizada para a caracterização morfológica de NTCs, dentre elas pode-se destacar: 

microscopia eletrônica, difração de raios X (DRX) e análise termogravimétrica (TGA). 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) e a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) são importantes técnicas de caracterização dos NTCs, que proporcionam 

informações morfológicas e estruturais dos NTCs. As imagens de MEV fornecem 

informações sobre a morfologia do produto final, entretanto não permitem distinguir as suas 

diferentes formas (simples ou múltiplas camadas). Já as imagens de MET, além de possibilitar 

a identificação das camadas de carbono presente na amostra, possibilita a obtenção de 

medidas do diâmetro interno e externo de múltiplas camadas, número de paredes e 

espaçamento entre as camadas. 

A difração de raios X (DRX) é uma técnica utilizada principalmente na identificação e 

quantificação de fases cristalinas. Esta técnica não possibilita a identificação de NTCs, apesar 

de poder identificar a presença de uma estrutura grafítica. Contudo, a DRX não é uma técnica 

utilizada na caracterização de NTCs quanto a sua morfologia, mas sim na caracterização do 

material que pode ter sido adsorvido ou preenchido o nanotubo. Esta técnica fornece, ainda, 

informações referentes ao percentual de material amorfo e/ou cristalino da amostra. 

Os NTCs sintetizados a partir de ferroceno apresentam material à base de ferro no seu 

interior. A fase em que o ferro se encontra pode ser estuda a partir da técnica de DRX, caso 

seja cristalina. Inúmeros estudos podem ser encontrados na literatura que evidenciam a 

utilização de DRX para avaliar as fases presentes dentro dos NTCs. Song (2003) e coautores 
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utilizaram esta técnica para evidenciar a presença de carboneto de ferro (Fe3C) dentro NTCs, 

produzidos a partir de tetrametilbenzeno e ferroceno. Cheng (2008) e coautores utilizaram 

esta técnica e obtiveram a confirmação da presença de óxidos e carbetos de ferro dentro dos 

NTCs. 

A análise instrumental de termogravimetria (TGA) pode ser utilizada para caracterizar 

a pureza dos NTCs. Através do termograma é possível identificar a presença de impurezas 

como carbono amorfo, pois, em geral, os NTCs são termicamente menos reativos que o 

carbono amorfo. Dados da literatura revelam que a temperatura de decomposição térmica do 

carbono amorfo é em torno de 330º C (ZHANG, 2002), já os NTCs se decompõem em 

temperaturas acima de 500°C. Além destas análises, curvas de TGA podem indicar qual outra 

fase está presente no produto final, sejam óxidos, carbetos e/ou ferro metálico, a partir da 

curva de decomposição térmica do material.  

 

4.6 Propriedades Magnéticas 

Materiais magnéticos ocupam uma posição de destaque na indústria. Suas aplicações 

vão de enfeites e fechaduras, passam por núcleos de motores e transformadores, até discos 

rígidos e outros meios de gravação e leitura magnética. O estudo do magnetismo é uma 

subárea da Matéria Condensada e só pode ser compreendido a partir da Física Quântica.  

De uma forma resumida, pode-se dizer que magnetismo é a denominação associada ao 

fenômeno ou conjunto de fenômenos naturais relacionados à atração ou repulsão observada 

entre determinados objetos materiais (HALLIDAY, 1996) e ainda, em perspectiva moderna, 

entre tais materiais e condutores de correntes elétricas - especificamente entre tais materiais e 

portadores de carga elétrica em movimento - ou ainda a uma das parcelas da interação total 

(Força de Lorentz) que estabelecem entre si os portadores de carga elétrica quando em 

movimento - explicitamente a parcela que mostra-se nula na ausência de movimento de um 

dos dois, ou de ambos, no referencial adotado.  

As propriedades magnéticas têm sua origem nos átomos. Pode-se dizer que os átomos 

se comportam como dipolos magnéticos. A grandeza fundamental do magnetismo na matéria 

é o momento magnético m. O momento magnético de um átomo possui duas origens: uma 

associada ao seu momento angular orbital, L, e outra associada ao spin, S.  

O número quântico de spin, representado por ms, especifica o spin do elétron e possui 

valor +1/2 ou -1/2. Este número quântico exerce papel fundamental no magnetismo de 
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nanoestruturas. O elétron não é o único a possuir spin, núcleos de átomos também possuem 

spin, o momento nuclear do spin é a soma vetorial dos momentos angulares associados aos 

movimentos orbitais e dos spins dos prótons e nêutrons que formam o núcleo. Cada núcleo 

tem seu spin, e, consequentemente, esse spin leva ao surgimento de um momento magnético. 

Quando núcleos atômicos estão sujeitos a um campo magnético, eles ganham energia 

magnética cujo valor depende basicamente de seus spins e da intensidade do campo. 

Na maioria dos átomos o spin total é nulo, isso é devido à maneira como os elétrons 

ocupam os orbitais - satisfazendo o princípio de Linus Pauling – mas, para alguns elementos, 

o spin total é não nulo, como é o caso do ferro, cobalto, níquel, manganês e outros. O spin 

total diferente de zero faz com que esses elementos possuam um momento magnético 

permanente. Pode-se classificar os materiais em três grandes grupos, de acordo com seu 

comportamento na presença de um campo magnético externo: materiais paramagnéticos, 

diamagnéticos e ferromagnéticos (EYRE, 2006). 

i. Materiais Paramagnéticos: são materiais cujos átomos possuem momentos de dipolo 

permanente, porém ordenados aleatoriamente e que, quando na presença de um 

campo magnético, se alinham, tornando o vetor soma dos momentos de dipolos 

individuais, não nulo.  

ii.  Materiais Diamagnéticos: são todos os materiais, porém como o fenômeno é muito 

fraco, só é percebido em materiais que não são paramagnéticos. Estes materiais, se 

colocados na presença de um campo magnético, tem seus ímãs elementares 

orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, se 

estabelece um campo magnético no material que possui sentido contrário ao campo 

aplicado.  

iii. Materiais Ferromagnéticos: os momentos magnéticos atômicos ou moleculares estão 

naturalmente alinhados, mesmo na ausência de um campo aplicado. 

Somente os materiais ferromagnéticos estão divididos em domínios magnéticos. O 

domínio magnético são regiões de um cristal onde predomina um único alinhamento 

magnético (FARIA, 2005). Cada domínio está totalmente magnetizado, mas diferentes 

domínios estão orientados em diferentes direções, aleatoriamente, dando ao material o aspecto 

desmagnetizado. A razão para que isto ocorra é encontrada no balanço das energias 

envolvidas neste processo. São quatro as energias envolvidas no ferromagnetismo:  

 

E = Etroca + Emagnetostática + Eanisotrópica + Emagnetostriva    (4.4) 
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Um sistema sempre tende para o estado de menor energia, para isso os domínios 

magnéticos são formados. Assim, a energia de troca será minimizada quando todos os 

momentos de dipolo atômicos estiverem alinhados paralelamente. Por outro lado, a energia 

magnetostática (energia de um campo magnético produzido pelo material) será mínima 

quanto menor for este campo externo. A energia anisotrópica será minimizada quando a 

magnetização for feita em direções cristalográficas ditas de fácil magnetização. Finalmente, a 

energia associada à deformação de um corpo (magnetostricção), será minimizada quando o 

material estiver orientado de tal maneira que as mudanças de dimensões ocorram ao longo do 

eixo de magnetização (FARIA, 2005). 

É essa divisão em domínios que faz com que uma amostra de material ferromagnético 

possa ser magnetizada até quase a saturação, abaixo da temperatura de Curie, Tc. A 

temperatura de Curie é a temperatura acima da qual a magnetização espontânea é nula, os 

domínios desaparecem e o material passa a se comportar como uma substância paramagnética 

(FARIA, 2005).  

Existem duas propriedades que classificam, de maneira geral, os materiais magnéticos: 

a permeabilidade e a susceptibilidade magnética. Estas estão intimamente ligadas. 

Normalmente, a susceptibilidade é utilizada para definir os materiais diamagnéticos e 

paramagnéticos, enquanto que a permeabilidade é utilizada para definir os ferromagnéticos 

(FARIA, 2005).  

A magnetização de um material seria o momento magnético total de uma certa 

quantidade dessa substância por unidade de volume. Devido a esse momento magnético, os 

elétrons tendem a se alinhar quando submetidos a um campo magnético externo. 

Quando um campo fraco é aplicado, a magnetização varia de acordo com o 

movimento das “paredes do domínio”, que são as fronteiras entre domínios com orientações 

diferentes. Em materiais de uma fase, o movimento da parede é reversível até certo ponto. Já, 

sob efeito de campos mais intensos, o movimento da parede pode se tornar irreversível e, 

assim, o material se torna permanentemente magnetizado mesmo após a remoção do campo 

externo aplicado. 
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4.6.1 Curva de Magnetização 

A partir da curva de magnetização pode-se obter inúmeras informações sobre o 

comportamento magnético do material; se um campo fraco é aplicado e já causa a saturação 

magnética, este é dito “magneticamente mole”, como é o caso da curva (a), na Figura 4.7. 

Alguns materiais, no entanto, requerem campos bem mais fortes para atingir a saturação, estes 

materiais são ditos “magneticamente duros” (curva (c), Figura 4.7). O mesmo material, no 

entanto, pode apresentar um comportamento duro ou mole, conforme seu processamento. Um 

exemplo pode ser visualizado na Figura 4.7, onde a curva (a) e (b) podem provir de um 

mesmo material, porém, a curva (a) pode ser de um material recozido, enquanto que a curva 

(b) pode ser de um material bastante encruado (CULLITY, 2009).  

 

 

Figura 4.7: Exemplo de curvas de magnetização de materiais (a) magneticamente moles, 

(b) de comportamento intermediário, e (c) magneticamente duros. (CULLITY, 2009) 

 

Um material ferromagnético apresenta o comportamento mostrado na Figura 4.8. 

Inicialmente, o cristal apresenta domínios orientados aleatoriamente (ponto 0 - origem). Com 

a aplicação de um campo magnético externo (H), os domínios se orientam na direção do 

campo, gerando uma polarização total não nula que aumenta rapidamente e tende a uma 

saturação (Magnetização de Saturação - Ms). A remoção do campo não elimina 
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completamente a polarização adquirida, de forma que uma magnetização remanescente é 

retida no cristal. Aplicando-se um campo magnético com polaridade oposta, provoca-se uma 

nova reorientação dos dipolos até uma situação em que a magnetização resultante se anule. O 

campo magnético necessário para que isso ocorra é denominado de campo coercitivo ou 

coercividade (Hc).  

Pode-se citar como pontos de interesse do ciclo de histerese:  

 

Figura 4.8: Ilustração do comportamento de um material ferromagnético
6
. 

 

i) Magnetização de saturação (Ms): estado alcançado onde o aumento do campo 

magnético externo não altera a magnetização do material, comportamento típico de 

ferromagnéticos.  

ii) Magnetização remanescente (Mr): magnetização que permanece, mesmo após o 

campo H ter sido retirado. Também é chamada de retentividade. 

iii) Força Coercitiva (Hc) - Representa a intensidade de campo magnético necessária 

para se obter M = 0 (ou seja, eliminar o campo remanente). Também é chamada de 

coercitividade. A coercividade mede a resistência de um material ferromagnético 

de se desmagnetizar.  

                                                           
6
 http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/do-laboratorio-para-a-fabrica/histerese-magnetica-perdas-e-ganhos 

Acessado em 20/12/2012. 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/do-laboratorio-para-a-fabrica/histerese-magnetica-perdas-e-ganhos
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iv) Curva de desmagnetização - é o segundo quadrante do ciclo de histerese. 

Característica utilizada para a obtenção dos parâmetros de imãs permanentes. 

A curva de magnetização do material pode ser obtida com um Magnetômetro de 

Amostra Vibrante. Neste aparelho, a amostra é posta a vibrar em um campo magnético. 

Solenoides sensores captam o campo produzido pela amostra, este campo induzido se 

manifesta como uma tensão alternada, que é proporcional à magnetização do material em 

teste. O campo magnético aplicado à amostra varia de zero até o valor correspondente à 

saturação do material. A vantagem deste equipamento é a possibilidade de se medir amostras 

com dimensões bem reduzidas (FARIA, 2005). 

 

4.6.2 Nanomagnetismo 

O nanomagnetismo engloba o estudo das propriedades e aplicações do magnetismo de 

nanopartículas isoladas, nanofios, filmes finos e multicamadas, e amostras magnéticas 

volumosas que incorporam partículas nanoscópicas. 

A aplicação mais bem sucedida do nanomagnetismo tem sido a gravação magnética, o 

que levou esta tecnologia a uma evolução vertiginosa nas últimas cinco décadas. 

A emergência dos novos fenômenos que são objeto do nanomagnetismo tem sua 

origem no fato de que o magnetismo de amostras de tamanho nanométrico apresentam 

importantes diferenças se comparadas ao magnetismo de amostras macroscópicas. De acordo 

com Guimarães (2006), simplificadamente, pode-se dizer que tais diferenças surgem devido a: 

i) dimensões comparáveis a comprimentos característicos, por exemplo, o tamanho 

limite de monodomínios magnéticos;  

ii) quebra de simetria de translação, que resulta em sítios com número de 

coordenação reduzido, e maior proporção de átomos superficiais;  

iii) objetos nanoestruturados estão em geral em contato próximo com outros sistemas 

físicos, por exemplo um substrato ou uma camada protetora, ou envoltos por uma 

matriz sólida. 

O comportamento magnético das partículas é, em geral, fortemente dependente das 

suas dimensões. Por exemplo, as partículas menores que se ordenam magneticamente tendem 

a ser de domínio magnético único, e as maiores (acima de certo diâmetro crítico Dcrit) serão 

multidomínios.  
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Uma grandeza importante no magnetismo e que varia com o tamanho das partículas é 

o campo coercivo Hc. Esta dependência está mostrada de forma esquemática na Figura 4.9. 

Três regiões são identificadas no gráfico (GUIMARÃES, 2006 apud CULLITY,1972):  

i) para diâmetros muito pequenos, o momento magnético não é estável e, portanto, 

Hc = 0 (tipicamente abaixo de D ≈ 3 nm). Este fenômeno é conhecido como 

superparamagnetismo;  

ii) para um diâmetro intermediário (tipicamente para 3 nm< D < 10 nm), o momento 

é estável e a coercividade cresce com D;  

iii) para diâmetros maiores, (tipicamente acima de vários μm), o regime é de 

multidomínio e a coercividade cai com o aumento de D.  

 

 

Figura 4.9: Curva esquemática de coercividade versus tamanho da partícula magnética 

(GUIMARÃES, 2006 apud CULLITY,1972). 

 

Um exemplo desta dependência do campo coercivo com o tamanho pode ser visto pelo 

comportamento magnético das partículas de Fe, Co, e outras na Figura 4.10 (GUIMARÃES, 

2006 apud LUBORSKY, 1961).  
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A magnetização da maioria das nanopartículas é influenciada pela forma e/ou 

anisotropia magnética do cristal. Uma variável importante é o Fator de Empacotamento (do 

inglês, packing fractio - p), que é definido como a fração volumétrica de partículas 

magnéticas no conjunto. A variação da coercividade com p vai depender do tipo de 

anisotropia presente. Quando a anisotropia prevalece, a coercividade tende a diminuir, quando 

p aumenta, devido à interação das partículas (CULLITY, 2009). 

 

Figura 4.10: Exemplos da dependência da coercividade magnética com o tamanho da 

partícula (GUIMARÃES, 2006 apud LUBORSKY, 1961). 

 

4.6.3 Anisotropia Magnética 

Um fator que pode afetar consideravelmente a forma da curva de magnetização é a 

anisotropia magnética. Isto é, as propriedades magnéticas dependem da direção na qual são 

medidas.  

Existem vários tipos de anisotropia (CULLITY, 2009): 

i) Anisotropia Cristalográfica, chamada de Anisotropia Magneto-cristalina; 

ii) Anisotropia de Forma; 

iii) Anisotropia Magneto-elástica ou Magnetostritiva; 

iv) Anisotropia induzida por: 
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a. Recozimento Magnético; 

b. Deformação Plástica; 

c. Irradiação. 

Destas anisotropias, somente a magneto-cristalina é uma propriedade intrínseca do 

material. Com a intenção de facilitar o entendimento das discussões apresentadas neste texto, 

algumas definições e exemplos das anisotropias mais relevantes a este trabalho são descritas a 

seguir. 

 

4.6.3.1 Anisotropia cristalográfica 

Dependendo da direção cristalográfica, o cristal apresentará uma curva de 

magnetização característica (intrínseca). Por exemplo, para o ferro cúbico de corpo centrado 

(Fe-CCC), na Figura 4.11, a magnetização de saturação pode ser obtida com um campo fraco, 

da ordem de algumas dezenas de Oersteds, quando aplicado na direção <100>. Esta direção é, 

então, chamada de “direção de fácil magnetização”. No entanto, se o campo aplicado for na 

direção <111> ou <110>, campos bem mais elevados, da ordem de 400 Oe devem ser 

aplicado para que o material atinja sua saturação máxima.  
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Figura 4.11: Curvas de magnetização do Fe-CCC, em diferentes direções 

cristalográficas (CULLITY, 2009). 

 

Se o material sob questão é um policristal com uma orientação randômica no espaço, a 

anisotropia de cada grão individual influenciará a resposta obtida na magnetização e a curva 

média pode acabar por exibir uma magnetização nula, não exibindo nenhuma anisotropia 

magneto-cristalina. No entanto, se os grãos deste material tiverem uma orientação 

preferencial, os agregados policristalinos apresentarão, então, uma anisotropia governada pela 

média do peso de cada grão individualmente.  

Quando o material apresenta uma orientação preferencial, diz-se que este apresenta 

uma “textura cristalográfica”. O tipo de textura obtido por um corpo irá depender da sua 

forma e de como este corpo foi processado. Uma barra circular, por exemplo, apresenta uma 

textura de fibras, onde cada grão terá uma forma alongada e paralela ao grão vizinho.  

 

4.6.3.2 Anisotropia de forma 

Considerando que um material policristalino não apresenta orientação preferencial, se 

imaginarmos uma partícula esférica sobre o efeito de um campo magnético, o mesmo campo 

irá magnetizar a partícula em todas as direções. Entretanto, se a partícula for não esférica, será 

bem mais fácil magnetizar esta partícula ao longo de um eixo longo que um eixo curto. Isto 

ocorre porque o campo necessário para desmagnetizar ao longo de um eixo curto é mais forte 

que ao longo de um eixo longo.  

 

4.6.3.3 Anisotropia magneto-elástica 

A existência de uma magnetostricção significa que uma tensão mecânica aplicada a 

um material pode alterar a sua estrutura de domínios e criar uma anisotropia magnética. A 

Figura 4.12 mostra o efeito de uma tensão mecânica aplicada no comportamento magnético 

de um níquel policristalino.  
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Figura 4.12: Efeito de uma tensão de compressão (-) e tração (+) na curva de 

magnetização de níquel policristalino (CULLITY, 2009). 

 

4.7 Espectroscopia Mössbauer 

A espectroscopia Mössbauer é baseada no chamado efeito Mössbauer, que consiste na 

absorção ressonante de radiação gama, sem recuo nuclear (GÜTLICH, 2011). Esta técnica é 

bastante utilizada para investigações estruturais, químicas e magnéticas de matérias-primas, 

embora não possa ser aplicada a qualquer elemento químico. Esta técnica é utilizada, 

principalmente, nos casos do ferro e estanho. 

Para que ocorra a absorção ressonante de radiação gama, é necessário que a energia da 

radiação gama incidente seja exatamente a energia necessária para separar dois níveis do 

núcleo absorvedor. Considerando o processo de emissão de raios γ por um núcleo livre, ao 

emitir um fóton, o núcleo deve sofrer um recuo para que o momento linear seja conservado e, 

consequentemente, se move no sentido contrário ao da emissão. Para haver a conservação de 

energia, o fóton sofre uma perda da energia igual à energia ER fornecida ao núcleo. O mesmo 

efeito ocorre quando um raio gama é absorvido (THOSAR, 1983). 
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Quando em uma rede cristalina, o núcleo não tem a liberdade para recuar, tornando a 

energia de recuo ER desprezível, essa energia é então, transformada em vibrações quantizadas 

da rede cristalina (fônons). Em suma, o Efeito Mössbauer pode ser definido como o fenômeno 

de emissão ou absorção de um fóton sem perda de energia devido ao recuo do núcleo. 

Na espectroscopia Mössbauer uma fonte radioativa adequada é utilizada para emitir 

radiação gama, que por sua vez pode ser absorvida por núcleos específicos presentes na 

amostra. No caso do ferro, por exemplo, uma fonte de 
57

Co, ao decair para 
57

Fe emite, entre 

outras, radiação com energia de 14,4 keV. Esta radiação pode ser absorvida por outros 

núcleos de 
57

Fe presentes na amostra. 

Interações entre os núcleos absorvedores com outros núcleos, com elétrons e com 

campos eletromagnéticos externos podem provocar o deslocamento e/ou o desdobramento de 

seus níveis de energia, de forma que a energia emitida pela fonte possa não mais ser 

absorvida. Para contornar este problema, a fonte de radiação é mantida em movimento 

oscilatório de forma que o efeito Doppler causado por este movimento varie constantemente a 

energia emitida, possibilitando fazer uma varredura da absorção dentro de uma faixa de 

energia. É por este motivo que os espectros Mössbauer são geralmente mostrados em termo 

de velocidade da fonte (em mm s
-1

). Os elementos básicos de um espectrômetro Mössbauer 

são uma fonte, amostra, detector e uma unidade para mover a fonte ou o absorvente (Figura 

4.13). 

 

Figura 4.13: Ilustração de um espectrômetro Mössbauer. Importante ressaltar que a 

fonte pode ser a parte móvel, ao invés da amostra. 

 

A espectroscopia Mössbauer detecta e mede os raios γ emitidos por um núcleo que são 

ressonantemente absorvidos por uma amostra vizinha, contento núcleos do mesmo isótopo. 

No espectro resultante da medida Mössbauer, a intensidade dos raios  é plotada em função 

da velocidade da fonte. Em velocidades correspondentes aos níveis de energia de ressonância 
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da amostra, uma fração dos raios γ é absorvida, resultando em uma queda de intensidade no 

espectro.  

Para retirar informações a partir do espectro gerado, além de entender o experimento, 

é necessário conhecer também as interações relevantes do processo. As interações do núcleo 

absorvedor são chamadas de interações Mössbauer ou, mais comumente, Interações 

Hiperfinas, dando origem aos denominados parâmetros hiperfinos. Estas podem ser de três 

tipos, e seus efeitos sobre o espectro Mössbauer permitem inferir diversas características de 

uma amostra qualquer. As interações e os parâmetros hiperfinos serão explicados a seguir
7
. 

 

4.7.1 Deslocamento Isomérico 

O parâmetro hiperfino denominado deslocamento isomérico (δ) é a medida do 

deslocamento do centro do espectro em relação ao valor zero da escala de velocidade da fonte 

(Figura 4.14a). O valor do deslocamento isomérico está associado ao estado de oxidação e 

propriedades de ligação (grau de covalência, eletronegatividade, etc.) do núcleo absorvedor. 

Esta é uma Interação Monopolar Elétrica e está associada, assim, a densidade eletrônica ao 

redor do núcleo absorvedor. Os valores ½ e 3/2 representam o spin nuclear.  

 

4.7.2 Desdobramento Quadrupolar  

Núcleos com um momento angular quântico I>1/2 apresentam uma distribuição de 

carga não esférica. Isto gera um momento quadrupolar nuclear. A interação quadrupolar 

elétrica está relacionada com o acoplamento entre o momento quadrupolar nuclear e um 

gradiente de campo elétrico ao redor do núcleo. Esta interação leva a um desdobramento 

parcial dos níveis de energia do núcleo absorvedor. 

No caso do ferro (
57

Fe), o desdobramento aparece na forma de um dupleto centrado 

em δ, e a distância entre eles é denominada desdobramento quadrupolar (Δ) (Figura 4.14b). 

 

4.7.3 Campo Hiperfino 

O parâmetro hiperfino denominado Campo Hiperfino (Bhf) está associado à interação 

de acoplamento do momento de dipolo magnético do núcleo absorvedor com um campo 

                                                           
7
 http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/MossbauerSpect/part2.asp. Acessado em 

26/09/2012. 

http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/MossbauerSpect/part2.asp
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magnético originário de outros núcleos presentes na própria amostra ou aplicado 

externamente. Esta interação provoca o desdobramento completo dos níveis do núcleo 

absorvedor, levando, no caso do ferro, a um espectro na forma de um sexteto (Figura 4.14c). 

O valor deste parâmetro está associado às propriedades magnéticas da amostra. No caso do 

Fe, o valor de Bhf é dado pela distância entre as linhas de ressonância 1 e 6 do espectro. 

O desdobramento completo dos níveis do núcleo absorvedor só é visível quando um 

campo magnético está presente no núcleo absorvedor.  

 

 

Figura 4.14: Interações sofridas pela matéria, quando sujeita a uma radiação γ. 

 

Sintetizando, os espectros Mössbauer são descritos a partir dos três parâmetros citados 

acima: deslocamento isomérico (δ), devido a diferença na densidade de elétrons entre a fonte 

e o núcleo absorvedor; desdobramento quadrupolar (Δ), devido ao desdobramento dos níveis 

de energia induzido por um gradiente de campo elétrico; e campo hiperfino (Bhf), somente 

para materiais magnéticos. Graficamente, observa-se o Δ como um dupleto; e o dedobramento 

hiperfino como um sexteto. Os parâmetros hiperfinos são sensíveis a temperatura, quando 

assim submetidos, a resolução dos picos é melhorada e fenômenos magnéticos podem ser 

induzidos.  
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Átomos de ferro que apresentam diferentes estados de oxidação absorvem em 

diferentes energias. Um espectro Mössbauer típico consiste em conjuntos de picos 

(usualmente dupletos e sextetos), e cada conjunto corresponde a um núcleo de ferro em um 

ambiente/estado de oxidação específico. O ambiente nuclear irá depender de inúmeros fatores, 

dentre eles o número de elétrons (Fe
0
, Fe

2+
, Fe

3+
), a simetria do sítio, a presença ou não de 

ordenação magnética, entre outros. Como resultado, o espectro obtido neste experimento 

consiste de uma superposição de dupletos e sextetos.  

As técnicas para processar os dados obtidos por espectroscopia Mössbauer são um 

tanto complexas. Modelos físicos são utilizados para interpretar estes dados e fazer o fitting 

do espectro.  

 

4.8 NTCs preenchidos com nanopartículas 

Nanopartículas magnéticas têm sido o foco de inúmeros grupos de pesquisa devido ao 

elevado potencial para aplicações destes materiais em dispositivos magnéticos (LIU, 2008; 

HONG, 2006; HEJASE, 2012). Estudos no campo de nanopartículas magnéticas se 

concentram principalmente na utilização de nanopartículas de ferro, que apresentam a 

desvantagem de serem facilmente oxidadas. Atualmente, pesquisadores têm proposto o uso de 

nanopartículas e/ou nanofios magnéticos encapsulados em NTCs como uma alternativa para 

solucionar este problema de oxidação (RODRIGUES-MANZO, 2007; MORELOS-GOMEZ, 

2010). 

Sabe-se que conforme o método de síntese de NTCs e os materiais precursores 

utilizados, estes NTCs podem ser preenchidos com diferentes materiais (GROBERT, 1999). 

O método de CCVD é o método que apresentou mais sucesso no encapsulamento de materiais 

por nanotubos. Como apresentado acima, uma técnica viável para se obter NTCs sem a 

utilização de precursores caros e perigosos e a necessidade de temperaturas elevadas, é a 

utilização do ferroceno como precursor de carbono e ferro (ABBASLOU, 2010; BHATIA, 

2010; CONROY, 2010; HEMBRAM, 2011). Sabe-se ainda, que é inerente ao processo de 

produção de NTCs a partir do ferroceno, a presença de fases a base de ferro dentro dos 

nanotubos (ANTUNES, 2011; DILLON, 2012; NAGATA, 2012). Pesquisadores obtiveram 

NTCs preenchidos com ferro-α, ferro-γ e carbetos de ferro. Estas fases, quando encapsuladas 

pelos NTCs, proporcionam uma resposta magnética a estes nanotubos, o que é visto como 

uma aplicação em potencial na indústria magnética.  
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Morelos-Gomez e coautores (2010) utilizaram uma mistura de ferroceno e tolueno 

para sintetizar NTCs preenchidos com Fe-α e Fe3C. Eles obtiveram valores de coercividade 

da ordem de 0,22 T (2200 Oe) à baixa temperatura (2K). Rodriguez-Manzo e coautores 

(2007) também sintetizaram NTCs preenchidos por material a base de ferro e estudaram sua 

evolução a partir de ensaios in situ em um microscópio eletrônico de transmissão. Eles 

conseguiram, então, monitorar a formação e deslocamento destas nanopartículas dentro de um 

nanotubo. 
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5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

  

O fluxograma do procedimento experimental adotado neste trabalho é apresentado na 

Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Fluxograma do procedimento experimental adotado neste trabalho. 

 

5.1 Desenvolvimento do reator para a síntese de NTCs 

A primeira etapa deste doutoramento consistiu no desenvolvimento de um reator, no 

Laboratório de Materiais Cerâmicos – LACER, da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.  

Para o desenvolvimento do reator, foi adaptado o forno de um dilatômetro de 

atmosfera controlada. O forno é do tipo cilíndrico de resistência (Figura 5.2 – A), contendo 

um tubo de quartzo de aproximadamente 30 mm de diâmetro e 1m de comprimento. Este tubo 

tem suas extremidades fechadas. O forno do reator tem a capacidade de deslizar pelo tubo de 

quartzo. Um sistema independente de controladores foi, então, acoplado ao forno (Figura 5.2 

– B), e linhas de gás foram inseridas, para que a atmosfera pudesse ser controlada. Um 
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sistema de exaustão também foi providenciado (Figura 5.2 – C). No reator desenvolvido, três 

diferentes gases podem ser utilizados e controlados pelo controlador. Os três gases anexados 

ao reator foram: hélio, acetileno e hidrogênio. Para as análises realizadas no presente estudo, 

somente o gás hélio de alta pureza foi utilizado. 

 

 

Figura 5.2: Fotografia do reator desenvolvido para a síntese de NTCs. 

 

Para o controle da entrada de gases, foram adicionados fluxômetros ao sistema (Figura 

5.2 – D). Um termopar foi, também, posicionado no centro do forno e, a partir deste termopar, 

a temperatura é controlada. Desta forma, é possível garantir uma boa precisão na temperatura 

do reator.  

 

5.2 Materiais Utilizados 

 Para a síntese de NTCs a partir do método CCVD, ferroceno foi utilizado como fonte 

de carbono e catalisador da reação. Ferroceno foi adquirido na forma de pó, da empresa 

Sigma Aldrich. Pós comerciais de sílica de elevada área superficial, utilizados como substrato 

da reação de síntese de NTCs, foram fornecidos pela empresa Evonik com exceção do quartzo 

que foi obtido a partir da cominuição de quartzo comercial, fornecido pela Mineração Lopas 

Ltda. A Tabela 5.1 apresenta os pós testados, com suas respectivas identificações no texto, 



54 

 

seguidas por suas áreas superficiais.  

 

Tabela 5.1: Identificação das sílicas utilizadas como substrato, com suas respectivas 

áreas superficiais. 

Identificação Descrição Comercial Área Superficial (m
2
/g) 

SiO2_qtz Quartzo cominuído 0,5 

SiO2_50 Sílica Aerosil OX50 50 

SiO2_200 Sílica Aerosil 200 200 

SiO2_300 Sílica Aerosil 300 300 

 

Outros dois pós cerâmicos de diferente composição química também foram utilizados 

como substratos: alumina (Al2O3) e zircônia (ZrO2). A alumina foi fornecida pela Sigma 

Aldrich, e a zircônia foi fornecida pela empresa Evonik. Além destes materiais, negro de 

fumo (fornecido pela empresa Cabot) e NTCs previamente sintetizados no processo (p-NTCs) 

foram, também, utilizados como substrato para a nucleação de NTCs. A área superficial de 

cada pó testado e a identificação atribuída a cada pó pode ser visualizada na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Indicação dos materiais utilizados para substrato da síntese, com suas 

respectivas áreas superficiais. 

Identificação Descrição Comercial Área Superficial (m
2
/g) 

Al2O3 Alumina 544833 170 

ZrO2 VP Zirkonoxid PH 40 

p-NTCs NTCs previamente sintetizados 62 

Negro de fumo Vulcan XC72R 240 

 

5.3 Metodologias 

O trabalho experimental foi dividido em três partes: i) otimização da síntese de NTCs; 

ii) Caracterização morfológica dos NTCs; iii) caracterização do comportamento magnético 

dos NTCs.  
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5.3.1 Otimização da síntese de NTCs 

Com a finalidade de facilitar o manuseio do material precursor e do produto final de 

dentro do reator, um pequeno tubo de quartzo foi utilizado como um cadinho onde o 

ferroceno na forma de pó é colocado em uma extremidade deste cadinho, enquanto que o 

material utilizado como substrato para a nucleação dos NTCs é colocado na outra extremidade 

do cadinho (vide Figura 5.3). A extremidade do tubo com o substrato é alocada dentro do 

forno, enquanto que a extremidade contendo o ferroceno é posicionada na parte externa do 

forno.  

Figura 5.3: Ilustração do reator desenvolvido no laboratório. 

 

Uma vez posicionado o cadinho dentro do tubo de quartzo do reator, gás inerte é 

purgado dentro do tubo. O gás utilizado é hélio de alta pureza. Desta forma, é garantido que 

não haverá qualquer tipo de reação de oxidação durante a síntese. Posteriormente, eleva-se a 

temperatura até o valor desejado, em uma taxa de aquecimento de 35 °C/min e, uma vez que a 

temperatura desejada é alcançada, o forno cilíndrico é deslizado manualmente em direção ao 

ferroceno até que este esteja cobrindo totalmente o ferroceno. Este procedimento possibilita 

que o ferroceno seja aquecido a uma taxa muito elevada, propiciando, assim, que este seja 

sublimado. O ferroceno é, então, sublimado e o produto desta reação é carregado pelo gás de 

arraste até a zona onde o substrato foi posicionado. A reação do ferroceno sublimado com o 

substrato ocorre em cerca de 10 segundos e, após, o forno é resfriado em atmosfera inerte de 

hélio para não haver oxidação do material durante o resfriamento. No final da reação, um pó 

preto é obtido como produto final, dentro do cadinho que é facilmente removido do tubo de 

quartzo do reator.  

É importante ressaltar que a temperatura de síntese é aquela que é definida no 

controlador e medida no centro do forno. Esta temperatura influencia na taxa de aquecimento 
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do ferroceno, no entanto não indica exatamente a temperatura em que o ferroceno foi 

submetido durante a reação. Visto que o reator tem somente um termopar e este é posicionado 

no centro do forno, não é possível precisar a temperatura exata atingida pelo ferroceno.  

Basicamente, para a nucleação e crescimento destes NTCs, alguns parâmetros foram 

testados e otimizados, são eles: 

i) Temperatura de síntese; 

ii) Vazão de gás inerte; 

iii) Suporte/substrato para a nucleação de NTCs; 

iv) Área superficial dos substratos; 

v) Composição química dos substratos; 

Cada um dos pós de sílica identificados na Tabela 5.1 foi testado como substrato para 

nucleação de NTCs na faixa de temperatura de 600 a 1000°C. Além da síntese com substrato, 

sínteses de NTCs sem a utilização de um substrato também foram realizadas. A vazão de gás 

foi avaliada em uma faixa de 150 a 600 cm
3
/min e o valor que apresentou menor perda de 

ferroceno através do arraste deste para a extremidade final do tubo, e maior eficiência de 

síntese, em termos de massa de produto final produzido, foi avaliada como a vazão ótima.  

Uma vez identificadas a temperatura e a vazão de gás ótimas para a síntese (no caso, 

750°C e 300 cm
3
/min CNTP, respectivamente), outros materiais foram testados como 

substrato, com a finalidade de avaliar se a composição química do substrato influencia de 

alguma forma na nucleação e crescimento de NTCs. Os outros substratos testados estão 

descritos na Tabela 5.2. Para estas sínteses, uma temperatura de 750°C foi utilizada, a uma 

vazão de gás inerte de 300 cm
3
/min CNTP.  

Após avaliação e otimização da síntese de NTCs, este produto final proveniente da 

síntese a 750°C utilizando SiO2_200 como substrato, foi submetido a um tratamento térmico a 

uma temperatura de 1000°C e mantido a esta temperatura por 10min. A taxa de aquecimento 

utilizada foi de 50°C/min, a uma atmosfera inerte, de He. Posteriormente, a amostra foi 

resfriada até a temperatura ambiente, mantendo a atmosfera inerte. 

 

5.3.2 Caracterização Morfológica dos NTCs 

Para a caracterização de sua morfologia, técnicas de Espectroscopia Raman e 

Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão (MEV e MET, respectivamente) 
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foram utilizadas. Para estas análises, um equipamento de espectroscopia Raman, modelo 

Renishaw inVia Spectrometer foi utilizado. Os experimentos foram realizados a temperatura 

ambiente, na faixa de 0 a 3100 cm
-1

 utilizando um laser de 514 nm de comprimento de onda. 

O MEV utilizado foi um JEOL modelo JSM-6060 e o MET, um JEOL modelo JEM-

1200ExII.  

Sabendo-se que os NTCs sintetizados apresentam nanopartículas encapsuladas, 

observou-se a necessidade de estudar as fases presentes neste material. Para tal, a composição 

mineralógica destes NTCs foi avaliada através de uma análise de difração de raios X (DRX) e 

análises térmicas. O equipamento utilizado para as análises de DRX foi um difratômetro 

Philips, modelo X’Pert MPD, 40kV e 40mA, usando uma radiação Cu-Kα. O intervalo 

angular utilizado foi de 10 a 90°, com passos de 0,05° por um período de 3s para cada passo.  

Análises térmicas foram realizadas em um analisador ATG/SDTA 851e Mettler 

Toledo. As amostras foram avaliadas na faixa de temperatura de 30 a 850°C com uma taxa de 

aquecimento de 5°C/min, sob um fluxo de ar contínuo. Amostras também foram avaliadas por 

Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). O equipamento utilizado foi um Netzsch STA 

449F3. As amostras foram avaliadas até uma temperatura de 1000°C, com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min e patamar de 10min a 1000°C, em atmosfera inerte de argônio.  

 

5.3.3 Caracterização do comportamento magnético dos NTCs 

A avaliação do comportamento magnético dos NTCs sintetizados foi obtida a partir da 

curva de magnetização do material em questão, à temperatura ambiente, utilizando-se de um 

magnetômetro de gradiente de campo alternado (do inglês, AGFM - alternating gradient-field 

magnetometer), com um campo magnético, H, de ±6000 Oe. A curva de histerese foi obtida 

para NTCs sintetizados sobre SiO2_200, entre as temperaturas de síntese de 700 a 1000°C e, 

também, para os NTCs tratados termicamente. A vazão de gás inerte utilizada foi a de 300 

cm
3
/min, considerada vazão ótima de trabalho. Espectroscopia Mössbauer foi também utilizada para 

caracterizar as propriedades magnéticas do produto final, bem como as fases presentes no 

interior dos nanotubos.  

Espectroscopia Mössbauer é muito utilizada para determinar a valência do ferro. A 

valência do ferro associada aos parâmetros hiperfinos obtidos deste ensaio, no caso de fases 

magnéticas, permite identificar as fases presentes contendo ferro. Uma fonte radioativa de 

57
Co em uma matriz de Rh, com uma atividade nominal de 50mCi, foi utilizada nos 
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experimentos obtidos por espectroscopia Mössbauer a temperatura ambiente. Os espectros 

foram obtidos com aceleração constante, com um analisador multicanal para coleta e 

armazenamento dos dados. A escala de velocidade relativa foi calibrada com uma folha de 

ferro metálico (
57

Fe) de elevada pureza, em Rh. Os parâmetros hiperfinos, independente para 

cada fase, foram obtidos pelo método dos mínimos quadrados, assumindo uma função 

Lorentziana. Para o ensaio de espectroscopia Mössbauer são necessários aproximadamente 

0,1g de material; para cada um destes ensaios foi necessário realizar 3 a 4 sínteses, o que 

garante uma amostragem bastante significativa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados e discussões foram divididos em três partes. A primeira parte 

compreende o estudo da síntese de NTCs a partir do ferroceno, onde são apresentados os 

resultados referentes aos parâmetros de processo e avaliação da utilização de substratos para a 

nucleação dos NTCs. Na segunda parte, os NTCs são avaliados com relação às suas 

características estruturais. Na terceira parte, são abordados aspectos do comportamento 

magnético dos nanotubos de carbono sintetizados e tratados termicamente. Ao final, são 

apresentadas algumas considerações finais do conjunto de resultados obtidos. 

 

6.1 Síntese de NTCs a partir do ferroceno  

A Figura 6.1 apresenta espectros Raman dos NTCs obtidos para as temperaturas de 

síntese investigadas na faixa de 750 a 900°C. Ferroceno foi utilizado como precursor de ferro 

e carbono, sem o emprego de um substrato. Observou-se que a temperatura mínima necessária 

para a nucleação de NTCs sem utilizar um substrato, foi de aproximadamente 750°C. Abaixo 

desta temperatura, nenhum material pôde ser coletado das paredes do tubo de quartzo. 

De acordo com as publicações apresentadas na seção 4.4.3, uma temperatura de 

aproximadamente 900°C é necessária para a obtenção dos nanotubos quando este método é 

utilizado, o que foi reproduzido neste trabalho. A presença das bandas características de NTCs 

é evidenciada em todos os espectros Raman apresentados na Figura 6.1. Na região do espectro 

de alto número de ondas, três bandas são observadas. Estas bandas apontam a banda do grafite 

(banda G – aproximadamente 1600 cm
-1

) e a banda de desordem e defeitos da estrutura 

(banda D – aproximadamente 1380 cm
-1

). O pico relacionado à estrutura do grafite (G’) em 

aproximadamente 2700 cm
-1

 também é evidenciado. 

Na parte do espectro de baixa frequência, existe uma segunda região característica dos 

NTCs, chamada de Modo de Respiração Radial (Radial Breathing Mode – RBM) que é vista 

como a assinatura dos NTCs. Sabe-se que esta região é muito visível em NTCs que 

apresentam diâmetros menores que 2 nm (FLAHAUT, 2005; LEHMAN, 2011). A ausência 

da região RBM, no entanto, não implica na conclusão de ausência de nanotubos, mas exige a 

comprovação da existência destes nanotubos através de outras técnicas de caracterização. 

Imagens de microscopia são, então, uma solução efetiva para esta comprovação. 
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Figura 6.1: Espectro obtido para NTCs sintetizados a partir de ferroceno a diferentes 

temperaturas de síntese, sem a utilização de substrato para nucleação e crescimento de 

NTCs. 

 

As Figuras 6.2 e 6.3 apresentam resultados de MEV e MET, respectivamente, para 

NTCs sintetizados a 750°C sem a utilização de substrato. Para a dispersão dos NTCs para 

análise em MET, estes foram imersos em meio líquido e submetidos ao ultrassom de banho 

por 5 minutos.  

Observa-se nas imagens obtidas por MEV (Figura 6.2) que os NTCs crescem na forma 

de flocos alinhados. Estes ficam aderidos à superfície do tubo do reator, e precisam ser 

destacados com uma haste flexível. As imagens obtidas por MET (Figura 6.3) mostram a 

presença de NTCs preenchidos por nanopartículas (pontos escuros das imagens). Nestes 

pontos escuros, partículas de dimensões nanométricas podem ser observadas não só dentro 

dos tubos, como também aderido às paredes externas dos NTCs. Este método, entretanto, 

parece não garantir o encapsulamento total destas nanopartículas pelos nanotubos. 

Com base nos resultados obtidos por espectroscopia Raman e microscopia, e 

relacionando-os com a literatura, é possível concluir que os NTCs obtidos por esta técnica são 
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de parede múltipla, devido á ausência da região RBM, que indica a presença de NTCs com 

diâmetros relativamente grandes, característicos de NTCs de parede múltipla. Além disso, a 

largura das bandas D e G também indicam que estes são NTCs de parede múltipla.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6.2: Imagem por MEV do produto obtido na síntese a partir do ferroceno a 

750°C, sem utilização de substrato. 
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Figura 6.3: Imagens por MET obtidas para o produto final da síntese de NTCs a 750°C 

sem a utilização de um substrato. 

 

Uma possível explicação para a presença de nanopartículas nas imagens por MET da 

Figura 6.3 tem por base a reação de decomposição térmica do ferroceno. Segundo Kuwana e 

Saito (2007), o ferroceno se decompõe da seguinte forma: 

 Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H5 

Esta reação indica que, a uma temperatura acima do ponto de fusão do ferroceno, 

existem partículas de ferro e diferentes tipos de hidrocarbonetos na atmosfera do reator. 

Termodinamicamente, não é esperado que os átomos de ferro reajam com a sílica. Propõe-se 

para a nucleação e crescimento de NTCs a partir do ferroceno, que átomos de carbono e ferro 

provenientes da decomposição térmica do ferroceno sejam carregados através do tubo pelo 
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gás de arraste, até encontrarem uma barreira, onde o ferro, sendo o elemento mais pesado, 

deposita por simples adsorção física, propiciando o ambiente necessário para a nucleação de 

NTCs. Aparentemente, o ferro deposita no tubo de quartzo simplesmente devido à barreira 

física que este material infere aos átomos de ferro, quando estão sendo carregados pelo gás.  

Os resultados obtidos até então para a síntese de NTCs a partir do ferroceno sem a 

utilização de um substrato mostraram a necessidade de otimizar a técnica de síntese de NTCs 

a partir do ferroceno, principalmente com relação à temperatura de trabalho e sua retirada do 

reator. Sendo assim, foi estudada a utilização de substratos na forma de pó, depositados ao 

longo do cadinho, por onde o ferroceno decomposto é carregado pelo gás inerte. 

Primeiramente, pó de sílica (SiO2) de área superficial média de 200 m
2
/g (SiO2_200) foi 

utilizada. A faixa de temperatura testada foi de 300 a 1000°C e observou-se que a partir de 

650°C já se obteve formação de NTCs. Esta conclusão pode ser observada no espectro da 

Figura 6.4 e na imagem de MET (Figura 6.5). 

Os espectros Raman dos NTCs obtidos nestas sínteses, apresentados na Figura 6.4, 

possuem as bandas características D, G e G’, para todas as sínteses acima de 650°C. Já na 

síntese efetuada a 600°C, apesar de as bandas D e G serem evidenciadas, sua largura indicam 

a presença de carbono amorfo. A ausência da banda G’, característica do grafite, também é 

indicativo que o carbono ali presente é amorfo. 

Na imagem por MET da Figura 6.5, observa-se que os NTCs contendo nanopartículas 

apresentam aglomerados nas suas extremidades, o que indica a presença de outro material ou 

até mesmo carbono em diferente forma alotrópica, por exemplo, carbono amorfo. O espectro 

obtido para a síntese a 650°C (Figura 6.4), no entanto, não evidencia a presença de carbono 

amorfo nem de outro composto; isto pode ser compreendido tendo em vista que a quantidade 

de NTCs é, aparentemente, maior que a quantidade destes outros compostos. Desta forma, 

pode-se concluir que a temperatura de síntese de 650°C não é suficiente para se obter 100% 

de NTCs como produto final, quando sintetizado sobre substrato SiO2_200. Acredita-se que 

não há energia suficiente para que ocorra a nucleação e crescimento de NTCs para todos os 

elementos presentes na atmosfera.  
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Figura 6.4: Espectro Raman obtido para o produto da síntese em SiO2_200, para 

diferentes temperaturas de síntese. 

 

 

Figura 6.5: Imagem obtida por MET para NTCs sintetizados a 650°C em substrato 

SiO2_200. 

 

Por sua vez, as amostras obtidas a temperaturas um pouco mais elevadas (700°C) não 

apresentaram estes aglomerados, o que indica a formação de uma maior quantidade de NTCs 
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em sua composição final. Imagens obtidas por MET para NTCs sintetizados a 750°C, sobre  

SiO2_200 são apresentadas na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Imagens por MET obtidas para NTCs sintetizados sobre SiO2_200, a 750°C. 

 

Diferente do produto final obtido para a síntese de NTCs sem a utilização de um 

substrato, os NTCs obtidos sobre o substrato SiO2_200 apresentaram todas as nanopartículas 

(pontos escuros das imagens) encapsuladas pelos nanotubos. Nesta situação, o material 

produzido tende a apresentar uma gama maior de aplicações em potencial, por garantir o total 

encapsulamento destas nanopartículas.  
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Imagens por MEV (Figura 6.7) obtidas de NTCs sintetizados a 750°C sobre SiO2_200, 

apresentam partículas de emaranhados de NTCs, ao invés dos flocos previamente obtidos e 

expostos na Figura 6.2. Esta morfologia pode ser atribuída ao fato de os NTCs nuclearem e 

crescerem sobre nanopartículas de sílica ao invés de nuclearem sobre as paredes do tubo de 

quartzo, que, devido às proporções dimensionais, é visto como uma superfície plana para os 

NTCs. Assume-se que no núcleo desta partícula de emaranhados está presente pelo menos 

uma nanopartícula de sílica.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6.7: Imagens obtidas de NTCs sintetizados a 750°C, utilizando o substrato 

SiO2_200. 
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6.1.1 Área superficial dos substratos  

No aprofundamento da avaliação da influência da área superficial do substrato na 

síntese dos NTCs, foram utilizados separadamente outros três pós de sílica com valor de área 

superficial diferente do da sílica SiO2_200: SiO2_qtz; SiO2_50 e SiO2_300. A faixa de 

temperatura testada para estes substratos foi de 600 a 850°C. Os pós obtidos como produto 

final destas sínteses foram, então, caracterizados por Espectroscopia Raman e Microscopia 

Eletrônica. As Figuras 6.8, 6.9 e 6.10 apresentam os espectros obtidos para a síntese de NTCs 

a diferentes temperaturas, com exceção da SiO2_ 200, já apresentada na Figura 6.4. 

 

Figura 6.8: Espectros Raman obtido para síntese em substrato de SiO2_300, na faixa de 

600 a 850°C. 

 

Os espectros Raman obtidos na síntese a 600°C, utilizando os substratos SiO2_qtz e 

SiO2_50 não são apresentados porque praticamente nenhuma formação de produto final foi 

verificada.  

Com exceção dos espectros obtidos nas sínteses a 650°C sobre substrato de SiO2_50 e 

SiO2_qtz, todos os outros espectros apresentaram as bandas D, G e G’, características de 

NTCs. 
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Figura 6.9: Espectros Raman obtidos para síntese em substrato SiO2_50, na faixa de 650 

a 850°C 

 

Figura 6.10: Espectros Raman obtidos para síntese em substrato SiO2_qtz, na faixa de 

650 a 850°C 
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A partir dos resultados obtidos nestas sínteses, observou-se que a temperatura de 

600°C aparenta ser suficiente para a síntese de NTCs sobre o substrato de maior área 

superficial testado, o SiO2_300. Imagens obtidas por MET (Figura 6.11) evidenciam que a 

esta temperatura existe a formação de NTCs preenchidos por nanopartículas (pontos escuros 

nas imagens). É importante ressaltar também, que não foi observada a presença de 

nanopartículas nas paredes externas dos NTCs. 

 

 

Figura 6.11: Imagem de MET obtida para NTCs sintetizados a 600°C, sobre substrato 

SiO2_300. 

 

Assume-se que, quando elevada área superficial de substrato é utilizada, NTCs 

precisam de uma menor energia (menor temperatura) para sua nucleação.  

A Figura 6.12 resume a que temperatura NTCs são obtidos, de acordo com a área 

superficial do substrato. 
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Figura 6.12: Variação da temperatura de síntese de NTCs em função da área superficial 

do substrato SiO2 utilizado. 

 

Quando o pó de sílica é adicionado à síntese, percebe-se que este parece funcionar 

como um suporte para o catalisador de ferro depositar. Os resultados obtidos mostram que a 

deposição do ferro ocorre preferencialmente no pó de sílica devido, exclusivamente, à elevada 

área superficial, se comparada com a sílica do tubo de quartzo. Segundo a literatura, a elevada 

área superficial permite que a adsorção do ferro ocorra a uma temperatura mais baixa 

(GOHIER, 2012). Além disso, os átomos de ferro depositados pela pirólise do ferroceno 

tendem a apresentar uma elevada área superficial, quando comparados aos filmes de ferro 

utilizados em outras rotas de síntese de NTCs. A elevada área superficial do ferro 

possibilitaria uma rápida difusão dos átomos de carbono nas partículas metálicas devido a 

elevada área física para deposição do C (DANAFAR, 2009). Esta pode ser uma explicação 

para a rápida nucleação e crescimento dos NTCs utilizando esta técnica e substratos de SiO2. 

Além disso, acredita-se que a utilização de substratos na forma de pó funcione como 

bloqueadores, impedindo a saída das nanopartículas de dentro dos tubos. Esta observação é de 

extrema importância quando é visada uma aplicação onde a garantia de encapsulamento total 

das nanopartículas é exigida. 
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6.1.2 Composição química dos substratos 

Com a intenção de verificar se a adsorção do ferro no substrato é unicamente de 

natureza física, outros dois pós cerâmicos de diferente composição química foram utilizados 

como substratos: alumina (Al2O3) e zircônia (ZrO2). Além destes materiais, negro de fumo e 

NTCs previamente sintetizados no processo (p-NTCs) foram também utilizados como 

substrato para a nucleação de NTCs. A área superficial destes pós pode ser encontrada na 

Tabela 5.2. 

Para a síntese de NTCs sobre estes substratos, a temperatura de 750°C foi definida, 

visto que, independente da área superficial, esta temperatura é suficiente para obter a 

formação de NTCs. 

A Figura 6.13 apresenta os espectros obtidos para o produto final da síntese de NTCs 

sobre Al2O3, SiO2_200 e ZrO2. É evidenciada a presença de todas as bandas características de 

NTCs, com exceção da região RBM. Imagens obtidas por MET para amostras sintetizadas 

sobre substratos de (a) Al2O3 e (b) ZrO2 são mostradas na Figura 6.14.  

 

Figura 6.13: Espectro Raman obtido para o produto final das sínteses realizadas à 

750°C com substratos cerâmicos de diferente composição química. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6.14: Imagens de MET de NTCs sintetizados a 750°C, sobre substratos (a) Al2O3 

e (b) ZrO2.  
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Já na Figura 6.15, é apresentado o espectro Raman obtido para o negro de fumo na 

forma original e seu produto final depois de ser utilizado como substrato, bem como o 

produto final da síntese onde p-NTCs foram utilizados como substrato. 

 

 

Figura 6.15: Espectros Raman obtidos para a síntese realizada com negro de fumo e p-

NTCs como substratos. 

 

Avaliando a Figura 6.15, observa-se que, previamente à síntese, o negro de fumo 

apresenta dois picos bastante largos nas frequências das bandas D e G, o que evidencia a 

presença de carbono amorfo. Uma vez utilizado como substrato, sua elevada área superficial 

propiciaria ao ferroceno já decomposto, um ambiente favorável para a deposição de Fe e 

crescimento dos nanotubos. Quando avaliado por espectroscopia Raman, o produto da síntese 

sobre negro de fumo não apresenta o mesmo espectro do negro de fumo sozinho, pois este 

está supostamente coberto por NTCs. O espectro Raman obtido para o produto da síntese 

sobre p-NTCs também evidencia a presença das bandas características dos NTCs.  
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A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a composição química do 

substrato onde os átomos de ferro irão depositar e, posteriormente, nuclear NTCs, não 

apresenta maior influência na síntese, sendo aparentemente um fenômeno governado pela 

adsorção de natureza física entre o ferro e o substrato, pela redução da energia livre associada 

à interação do NTCs sintetizado com a superfície do substrato utilizado.  

Avaliando os resultados até então obtidos, optou-se por trabalhar, a partir deste ponto 

com NTCs sintetizados a 750°C, utilizando o substrato SiO2_200. Estes parâmetros se 

mostraram de maior eficiência de síntese, pois esta temperatura garante 100% de eficiência 

em produção de NTCs e este substrato é facilmente manuseado, se comparado ao substrato 

SiO2_300, que por suas dimensões diminutas, tem seu manuseio dificultado. 

 

6.2 Análise de fases do produto final  

Publicações recentes (ANTUNES, 2011; DILLON, 2012; NAGATA, 2012) 

mostraram que fases contendo ferro costumam estar presente dentro dos NTCs sintetizados a 

partir de ferroceno. Fases como ferro-α, ferro-γ e carbetos de ferro já foram evidenciadas. 

Estas fases se encontram dentro dos nanotubos e proporcionam uma resposta magnética ao 

produto final, que tem sido almejada devido seu potencial para aplicações em dispositivos 

magnéticos.  

No presente trabalho, a presença de nanopartículas junto a NTCs já foi constatada nas 

imagens por MET apresentadas. Com a intenção de avaliar quais fases estão presentes no 

produto final de cada síntese, a composição química dos materiais obtidos foi avaliada. Uma 

avaliação preliminar por DRX da cristalinidade dos produtos como sintetizados constatou 

ferro na forma metálica, grafite e carbetos de ferro. A Figura 6.16 mostra o difratograma 

obtido para uma amostra de NTCs.  

A indicação de uma estrutura grafítica está de acordo com o esperado, quando 

nanotubos de carbono são analisados em DRX. A presença de cementita e ferro metálico nas 

amostras prova que a rota utilizada para a síntese de NTCs mantém as características de NTCs 

crescidos a partir de ferroceno, conforme a literatura citada anteriormente. Sabe-se que estes 

materiais apresentam comportamento ferromagnético (ANTUNES, 2011; DILLON, 2012; 

NAGATA, 2012). 

 



75 

 

 

Figura 6.16: Difratograma obtido para uma amostra do produto obtido pela síntese de 

NTCs a partir de ferroceno. 

 

Ainda para investigar quais as fases à base de ferro estão presentes no interior dos 

NTCs sintetizados, também foi empregada a espectroscopia Mössbauer. Esta técnica permite 

ainda estimar o teor de cada fase, a partir da área relativa no espectro. A Tabela 6.1 mostra os 

parâmetros hiperfinos obtidos, bem como a área relativa (RA) de casa fase. A Figura 6.17 

apresenta o espectro Mössbauer obtido para NTCs sintetizados a 750°C, sobre SiO2_200.  

Com base nos resultados obtidos no espectro e dos parâmetros hiperfinos, as fases 

encontradas encapsuladas pelos nanotubos são Fe- , indicando a presença de ferro metálico; 

carboneto conhecido como cementita (Fe3C); e um composto paramagnético de Fe-C 

(RESENDE, 2009; SCHNEEWEISS, 2009; MULLER, 2009). As proporções destas fases são 

de 5:37:8, respectivamente.  

 

Tabela 6.1: Parâmetros hiperfinos e RA de NTCs sintetizados a 750°C, sobre SiO2_200. 

Fase Bhf (kOe) EQ (mm/s) δ (mm/s) RA (u.a.) 

Fe-  332,40 0,00 0,00 0,10 

Fe3C 206,00 0,02 0,19 0,74 

Fe-C 0,00 0,60 0,18 0,16 

Bhf: campo hiperfino (kOe); EQ: desdobramento quadrupolar (mm/s); δ: deslocamento isomérico (mm/s); RA: 

área relativa do espectro. 
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Figura 6.17: Espectro Mössbauer obtido para NTCs sintetizados a 750°C, sobre 

SiO2_200. 

 

NTCs sintetizados foram, também, submetidos a análises térmicas. A Figura 6.18 

apresenta o termograma obtido, onde se observa que a amostra ganha massa até 

aproximadamente 400°C e, posteriormente, apresenta uma perda de peso de aproximadamente 

60%. O ganho de massa pode ser atribuído à oxidação do ferro metálico e, uma vez que a 

temperatura atinge 400°C, o carbono que compõe as paredes do NTC começa a se decompor, 

e a perda de massa é evidenciada. Este resultado indica, ainda, a presença de carbono amorfo 

no produto, pois este começa a se decompor a uma temperatura de 250°C, deixando o Fe do 

seu interior oxidar, o que ocasiona o ganho de massa no início do ensaio.  
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Figura 6.18: Termograma obtido na análise térmica para NTCs com nanopartículas. 

 

Depois de realizada a análise termogravimétrica, aproximadamente 50% em peso da 

massa inicial permaneceu no cadinho. Este material remanescente foi, então, analisado por 

espectroscopia Raman e identificado como sendo óxido de ferro na forma de hematita (Figura 

6.19). Este resultado é mais uma indicação da presença de componentes ferrosos dentro dos 

NTCs.  
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Figura 6.19: Espectro Raman evidenciando a presença de hematita no produto final 

após a análise em TGA com atmosfera oxidante.  

Espectro padrão de hematita R040024, conforme RRUFF ID. 

 

As fases presentes no produto final após exposto ao tratamento térmico em atmosfera 

inerte, também foram analisadas por DRX e espectroscopia Mössbauer. A Figura 6.20 

apresenta os resultados obtidos por DRX. Aparentemente, após o tratamento térmico, o ferro 

metálico se torna mais expressivo no espectro de DRX, indicando uma maior orientação da 

estrutura cristalina do Fe-α. Os ensaios realizados por espectroscopia Mössbauer estão 

apresentados na Figura 6.21 e os parâmetros hiperfinos estão descritos na Tabela 6.2.  
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Figura 6.20: Espectro obtido por DRX. Linha preta indica NTCs sintetizados a 750°C, e 

a linha rosa indica os NTCs sintetizados a 750°C e tratados a 1000°C. 

 

Figura 6.21: Espectro Mössbauer de NTCs após o tratamento térmico. 
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A análise do espectro obtido e de seus dados a partir do ajuste das curvas para NTCs 

tratados termicamente indicaram um sexteto devido ao Fe-α, um sexteto devido ao Fe3C e a 

indicação de um composto metaestável de Fe-C. Baseando-se nos dados obtidos por Resende 

e coautores (2009), os parâmetros hiperfinos deste singleto indicam um composto FeC-γ. 

A partir dos resultados obtidos para a análise das fases encapsuladas pelos NTCs, após 

o tratamento térmico em atmosfera inerte, foi possível identificar que as fases presentes no 

interior destes nanotubos são praticamente as mesmas, no entanto, o percentual destas fases 

mostra mudanças consideravelmente elevadas. O Fe-  que antes do tratamento térmico 

constituía 10% em peso do produto da síntese, após o tratamento térmico passou a 76% em 

peso. Já os carbeto (considerando Fe3C e Fe-C), diminuíram de 90% para 24% em peso, após 

o tratamento térmico. O carbono que se encontra na forma de grafeno, nas paredes dos NTCs, 

não gera sinal na espectroscopia Mössbauer. 

 

Tabela 6.2: Parâmetros hiperfinos e RA obtidos para os NTCs após o tratamento 

térmico. 

Fase Bhf (kOe) EQ (mm/s) δ (mm/s) RA (u.a.) 

Fe-  330.00 0.00 0.00 0.76 

FeC-  0.00 0.00 -0.31 0.06 

Fe3C 208.00 0.05 0.19 0.18 

Bhf: campo hiperfino (kOe); EQ: desdobramento quadrupolar (mm/s); δ: deslocamento isomérico (mm/s); RA: 

área relativa do espectro. 

 

As análises realizadas em DSC, em atmosfera inerte, simularam o tratamento térmico 

realizado nos NTCs. A curva de TG obtida não apresentou perda de massa significativa 

durante o aquecimento do material (Figura 6.22). A curva de DSC, no entanto, indica que uma 

reação endotérmica ocorre entre 500 e 700°C e, posteriormente, uma reação exotérmica 

começa a ocorrer, até 1000°C, temperatura final do ensaio.  
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Figura 6.22: Curva de DSC e TG obtida para NTCs preenchidos com material a base de 

ferro. 

 

6.3 Comportamento Magnético 

Com a intenção de avaliar o comportamento magnético dos NTCs sintetizados, foi 

determinada a curva de magnetização do produto sintetizado. A Figura 6.23 apresenta a curva 

de histerese dos NTCs sintetizados sobre SiO2_200, a uma temperatura de 750°C.  

 

 

Figura 6.23: Curva de magnetização de NTCs sintetizados sobre SiO2_200, a 750°C. 
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Observa-se que este material apresenta um comportamento ferromagnético. Foram 

obtidos valores de coercividade de aproximadamente 660 Oe, bastante elevados se comparado 

à coercividade de materiais sólidos de ferro (0.9 Oe) (GENG, 2006 apud BOZORTH, 1951). 

Curvas de magnetização também foram obtidas para amostras sintetizadas com os 

diferentes substratos e condições investigadas e mencionadas acima. Contudo, todos os 

resultados apresentaram uma resposta magnética muito similar a da Figura 6.23, quando 

sintetizados a temperatura de 750°C.  

A resposta magnética dos NTCs pode ser verificada sem maiores sofisticações 

experimentais. Para tanto, pode-se dispersar os NTCs em um meio aquoso em um recipiente 

de vidro, conforme sugere a Figura 6.24a. Quando um ímã é posicionado ao lado deste 

recipiente, os NTCs são atraídos por este ímã e vão, então, se movimentando na direção do 

ímã (Figura 6.24b e c). Na Figura 6.24d, observa-se que todo o material foi atraído pelo ímã.  

A temperatura de síntese foi outra variável testada para avaliar se influenciaria no 

comportamento magnético do material sintetizado. A Figura 6.25 apresenta curvas de 

magnetização obtidas para NTCs sintetizados sobre substrato de SiO2_200, nas temperaturas 

de 700 a 1000°C.  

 

 

Figura 6.24: NTCs atraídos por um ímã, em meio aquoso. 
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Figura 6.25: Curvas de magnetização obtidas para NTCs sintetizados sobre substrato 

SiO2_200, às temperaturas de 700 a 1000°C. 

 

Considerando os resultados obtidos para as propriedades magnéticas destes NTCs 

sintetizados a diferentes temperaturas, observa-se que as curvas de magnetização não são 

exatamente idênticas, embora bastante similares. De fato, uma análise mais detalhada das 

curvas apresentadas na Figura 6.25 permite afirmar que as curvas de magnetização dos NTCs 

sintetizados a 850 e 1000°C (curvas verde e rosa) apresentam os resultados mais divergentes. 

De acordo com a literatura, pode-se dizer que estes materiais são magneticamente mais moles 

que os demais (CULLITY, 2009).  

Morélos-Gómez et al. (2010) também constataram que a temperatura de síntese de 

NTCs a partir do ferroceno influencia na coercividade do produto final. Estes autores 

propõem que a mudança na curva de histerese está relacionada com o diâmetro das 

nanopartículas encapsuladas pelos nanotubos, sendo seu comprimento praticamente 

insignificante. Eles observaram ainda, que os valores de coercividade dos NTCs sintetizados a 

temperaturas mais elevadas foram menores do que os sintetizados a temperaturas mais baixas, 

o que vem ao encontro com os resultados obtidos neste trabalho.  
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6.3.1 Avaliação do comportamento magnético após o tratamento térmico 

Imagens de NTCs sintetizados a 750°C e submetidos ao tratamento térmico pelo 

aquecimento até 1000°C, em atmosfera inerte com patamar de 10 min são apresentadas na 

Figura 6.26, e sugerem que não houve dano à estrutura dos nanotubos durante o tratamento 

térmico. A presença de nanopartículas encapsuladas pelos nanotubos também pode ser 

observada na Figura 6.26b. O comportamento da curva de magnetização desta amostra após o 

tratamento térmico pode ser observado na Figura 6.27. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.26: Imagens por MET de NTCs tratados termicamente, demonstrando a 

integridade da estrutura (a) e a presença de nanopartículas, identificadas pelas setas (b). 
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Figura 6.27: Curvas de magnetização obtidas para NTCs sintetizados a 750°C (azul) e 

tratados termicamente a 1000°C (vermelho). 

 

Pelos resultados apresentados na Figura 6.27, entende-se que após o tratamento 

térmico, o material apresentou uma diminuição significativa da coercividade, que significa 

uma menor resistência do material em se manter magnético. Observa-se, ainda, que a 

magnetização de saturação sofreu uma modificação, o produto tratado termicamente precisa 

de um campo maior para atingir a magnetização de saturação.  

Com base nestes resultados, pode-se concluir que a contribuição relativa ao 

comportamento paramagnético do produto aumentou significativamente. Este efeito pode 

estar associado ao formato das nanopartículas após o tratamento térmico, assim como com a 

distribuição espacial dos eixos de magnetização. Após o tratamento térmico, espera-se que os 

eixos de magnetização coincidam com o alinhamento cristalino das nanoestruturas, gerando 

este comportamento; no entanto, a diminuição na magnetização de saturação pode indicar 

que, após o tratamento térmico, a direção cristalográfica de fácil magnetização não está 

alinhada com o campo magnético aplicado, tendo em vista que é necessário um maior campo 

para atingir a magnetização de saturação do material. 

A diminuição da coercividade do material pode ser explicada em três cenários; o 

primeiro é a anisotropia do material. Avaliando o processo de síntese detalhadamente, 

percebe-se que a reação de nucleação e crescimento dos NTCs acontece de uma forma 
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extremamente rápida, em alguns segundos. Pode-se deduzir, então, que este processo de 

síntese não permite que as partículas formadas dentro dos NTCs tenham tempo suficiente para 

se ordenar. Desta forma, espera-se que o conjunto de cristalitos deste material se apresentem 

de forma desordenada, ou seja, sem direção cristalográfica preferencial. Neste cenário, 

quando tratado termicamente, o material em questão tem tempo para se orientar em uma 

direção preferencial, ganhando uma textura cristalográfica, o que gera uma anisotropia 

magnética no produto final. Esta anisotropia magnética pode estar modificando a resposta 

magnética deste material.  

Em um segundo cenário, imagina-se que houve um crescimento no diâmetro das 

partículas (coalescimento de duas partículas menores), quando submetidas a um tratamento 

térmico. Sabe-se que a partir de um certo diâmetro de partícula, D, a coercividade tende a 

diminuir; o tratamento térmico propicia um ambiente favorável para os grãos do material 

crescerem por difusão, podendo ocorrer a junção de partículas vizinhas.  

O terceiro e último cenários sugerido para este fenômeno seria que as nanopartículas 

estão sofrendo um processo de transformação de fases, o que poderia gerar respostas 

magnéticas diferentes. Este cenário vem em encontro com o evidenciado por espectroscopia 

Mössbauer, que indicou as mesmas fases presentes no interior dos NTCs após o tratamento 

térmico, porém em percentuais significativamente diferentes.  

 

6.4 Considerações Finais 

Conforme os dados obtidos a partir da espectroscopia Mössbauer, quando o material é 

exposto ao tratamento térmico em atmosfera inerte e elevada temperatura, observa-se que a 

fase de carbeto de ferro diminui em quantidade, enquanto que a fase Fe-  aumenta 

consideravelmente. As curvas de histerese obtidas antes e depois do tratamento térmico 

também apresentaram uma diferença expressiva.  

De acordo com literaturas recentes, propõe-se que durante a síntese de NTCs o 

carbono sofre dissolução nas partículas catalíticas metálicas, seguido de difusão deste carbono 

para dentro do metal. Uma vez que o catalisador metálico atinge um grau de saturação com 

carbono, este carbono passa a ser expulso da partícula metálica e NTCs são ejetados do metal, 

formando a estrutura tubular conhecida como nanotubos de carbono (KUWANA, 2005; 

FLAHAUT, 2005; ESCONJAUREGUI, 2009). 

Rodrigues-Manzo e coautores (2007) estudaram a nucleação e crescimento de NTCs 

preenchidos com compostos FeCo de forma in situ em um MET e propuseram, dentre outros 



87 

 

cenários, que durante o crescimento do NTC, os átomos de carbono deixam o metal para 

formar uma camada de grafeno, que fará parte do NTC de parede múltipla que está sendo 

formado. Segundo estes pesquisadores, o carbono deixa o metal devido a sua baixa 

solubilidade no metal a elevadas temperaturas. Desta forma, entende-se que a nucleação e 

crescimento de NTCs irão depender da solubilidade do carbono no catalisador e da 

temperatura de síntese. 

Sabe-se que materiais à base de ferro são esperados na síntese de NTCs a partir do 

ferroceno. De acordo com as sínteses realizadas neste trabalho, espera-se que o produto final 

da síntese contenha os seguintes elementos: Fe, C e SiO2 em percentuais irrisórios. Sabe-se 

que a sílica permanecerá no seu formato inicial porque a temperatura de trabalho não é 

elevada suficientemente para causar qualquer reatividade neste material. Os resultados obtidos 

a partir de espectroscopia Mössbauer e DRX para amostras antes e depois do tratamento 

térmico concordam com o esperado onde, além do C proveniente das folhas de grafeno do 

NTC, fases contendo Fe e C estão presentes no produto final. No entanto, o percentual destas 

fases sofre uma modificação expressiva após o tratamento térmico.  

Propõe-se que a fase de carbeto de ferro quando exposta à elevada temperatura recebe 

energia suficiente para se dissociar. O carbono desta fase tende a difundir para a interface 

entre o carbeto e o grafeno da parede do nanotubo. Propõe-se ainda que este carbono vá 

originar uma nova folha de grafeno, da mesma forma que foi proposto por Rodrigues-Manzo 

e coautores (2007) quando na nucleação dos nanotubos, tendo como força motriz a baixa 

solubilidade do carbono no metal ferro a elevadas temperaturas. Esta proposta é sustentada 

pelo fato de que, depois da síntese, a única fonte de carbono viável para a nucleação de uma 

nova camada de grafeno é o carbeto encapsulado pelo nanotubo. Quando o material é exposto 

à elevada temperatura em uma atmosfera inerte, e considerando a baixa solubilidade do 

carbono no ferro a elevadas temperaturas, o carbono é expelido das nanopartículas de carbeto. 

Este carbono dá origem a nucleação e crescimento de uma nova camada de grafeno. Neste 

cenário, a única força motriz para a expulsão dos átomos de carbono da fase de carbeto é a 

temperatura, que expõe o material a uma energia extra.  

No momento que o carbono é, então, ejetado da fase de carbeto, os átomos de ferro 

começam a entrar em contato uns com os outros e estes passam a se ligar em uma estrutura 

CCC, originando a fase metálica de Fe-α.  

Esta proposta é sustentada ainda pelo resultado obtido nas medidas realizadas em um 

DSC (Figura 6.22) mantendo uma atmosfera inerte, onde é evidenciado, durante o tratamento 

térmico, que ocorre uma reação endotérmica entre aproximadamente 500 e 700°C. Propõe-se 
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que esta reação é resultado das fases paramagnéticas metaestáveis de Fe-C que, com o 

aumento da temperatura, ganham energia para formar a cementita. Sabe-se que a cementita é 

um composto endotérmico (HUME-ROTHERY, 1968; WIBERG, 2001), sendo assim, é 

esperado que sua formação resulte em uma reação endotérmica. A aproximadamente 700°C, 

no entanto, a curva de DSC evidencia o início de uma reação exotérmica que permanece até o 

final do ensaio, a 1000°C. Esta reação é atribuída à decomposição da cementita, gerando Fe-

α. Os resultados obtidos por espectroscopia Mössbauer indicam que durante o tratamento 

térmico os percentuais de ferro alfa crescem consideravelmente, acredita-se que se o material 

for exposto a um tempo ainda maior no tratamento térmico, todo carbeto irá se decompor, 

dando origem a 100% de Fe-α no interior dos NTCs.  

Desta forma, pode-se concluir que sínteses de NTCs realizadas em tempos mais 

longos e/ou temperaturas mais elevadas tendem a resultar em ferro metálico como sua única 

fase dentro dos nanotubos, pois todo o carbono é expelido das nanopartículas. No entanto, se 

a síntese de NTCs é realizada a uma temperatura e tempo menores, o produto final é 

composto de NTCs preenchidos por carbetos em sua maioria, que é o caso do trabalho aqui 

relatado para a síntese a temperatura abaixo de 750°C. Neste trabalho, observou-se, pela 

primeira vez, que uma vez que NTCs são sintetizados e carbeto é o produto remanescente 

dentro dos nanotubos, é possível controlar a quantidade de carbeto e de ferro alfa 

encapsulados pelo NTC através de um tratamento térmico em atmosfera inerte.  

Neste contexto, é esperado que a curva de histerese dos NTCs antes e depois do 

tratamento térmico seja diferente, pois as fases que estão sendo avaliadas após o tratamento 

térmico são diferentes das fases obtidas previamente a este tratamento. No primeiro caso, se 

obtém um comportamento magnético similar a um carbeto de ferro nanométrico, enquanto 

que, após o tratamento térmico, se obtém um comportamento magnético típico de um pó de 

ferro metálico nanoestruturado (Figura 6.27). 

Baseando-se nos estudos realizados neste trabalho, conclui-se que as fases a base de 

ferro encapsuladas (se Fe-  ou carbeto) pelos NTCs podem ser controladas pelo processo de 

manufatura utilizado. Sabendo que a resposta magnética para estas duas fases é bastante 

diferente, este estudo viabiliza a síntese de NTCs magnéticos visando as propriedades 

magnéticas necessárias para a aplicação em questão. Se a aplicação desejada necessita, por 

exemplo, de um ciclo histerético estreito, é necessário uma síntese a elevada temperatura e/ou 

tempo mais longo de patamar, ou ainda a adição de um tratamento térmico posterior à síntese 

para se obter ferro metálico no interior dos nanotubos. No entanto se a aplicação requer, por 

exemplo, um material mais duro (magneto duro), deve-se visar a obtenção de NTCs a uma 
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elevada velocidade de obtenção, sem tratamento térmico, para garantir a presença de fases 

nanoestruturadas de carbetos de ferro.  

Além das vantagens já citadas em controlar o material encapsulado pelo nanotubo, 

visando aplicações magnéticas, pode-se citar ainda, que a introdução de Fe-α podem auxiliar 

na condutividade elétrica dos nanotubos; e esta característica pode, então, ser utilizada para 

inúmeras outras aplicações na indústria de eletrônicos.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos experimentalmente neste trabalho e dos cenários 

propostos para os fenômenos observados, é possível inferir as seguintes conclusões: 

 

 Quanto à síntese de NTCs 

 Foi possível obter NTCs preenchido com nanopartículas a partir da síntese por 

CCVD, utilizando ferroceno como precursor de carbono e de ferro (catalisador); 

 Foi evidenciado que a utilização de um substrato na forma de pó propicia uma 

síntese de NTCs a temperatura mais baixa e apresenta uma maior eficiência de 

produção; 

 A utilização de um substrato de elevada área superficial garantiu o completo 

encapsulamento das nanopartículas; 

 Verificou-se que a área superficial do substrato e a temperatura de síntese 

influenciam no produto final. Quanto maior a área superficial, menor é a 

temperatura de síntese necessária para a obtenção de NTCs; 

 Observou-se que a composição química do substrato não apresenta influência na 

nucleação e crescimento dos NTCs; 

 Foi verificado que o tratamento térmico realizado em atmosfera inerte, posterior à 

síntese não danifica a estrutura dos NTCs;  

 Propõe-se que a síntese rápida e a relativamente baixa temperatura resulte em 

NTCs preenchidos em sua maioria por cementita (Fe3C). Uma maior temperatura 

de síntese irá resultar na síntese de NTCs preenchidos por α-Fe, em sua maioria. 

 

 Quanto à caracterização morfológica 

 Espectroscopia Raman avaliada em conjunto com MEV e MET evidenciaram a 

presença de NTCs nas sínteses realizadas; 

 Foi verificada a presença de nanopartículas à base de ferro no produto final, a 

partir da avaliação de resultados de MET, DRX, TGA e Espectroscopia 

Mössbauer; 
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 O tratamento térmico realizado em atmosfera inerte após a síntese dos NTCs 

mantém a estrutura dos nanotubos, porém influencia na composição das fases 

presentes no interior nestes tubos; 

 Verificou-se por espectroscopia Mössbauer e DRX que as fases presente no 

produto final sintetizado são: grafite, Fe-α e carbetos de ferro; 

 Concluiu-se que o tratamento térmico a elevada temperatura (1000°C) resulta na 

expulsão do carbono das nanopartículas de carbeto de ferro devido a baixa 

solubilidade do carbono no ferro, à elevada temperatura; resultando na formação 

de uma nova camada grafítica no interior do nanotubo que fica preenchido 

basicamente por Fe-α. Esta decomposição da cementita é sustentada pelos 

resultados obtidos na curva de DSC, onde a reação exotérmica é evidenciada, a 

partir de 700°C. 

 

 Quanto à caracterização magnética 

Antes do tratamento térmico: 

 Foi possível verificar a partir da curva de magnetização que os NTCs 

sintetizados apresentam um comportamento ferromagnético; 

 Observou-se que a temperatura de síntese dos NTCs influencia na curva de 

magnetização do material. Quanto maior a temperatura de síntese, menor é a 

coercividade; 

 As fases encapsuladas pelos NTCs e evidenciadas por espectroscopia Mössbauer 

foram: Fe-α (10%), Fe3C (74%) e um composto paramagnético Fe-C (16%). 

 

Após o tratamento térmico em atmosfera inerte, a 1000°C por 10min: 

 A curva de magnetização indicou um comportamento ferromagnético; 

 Observou-se que o tratamento térmico apresentou uma influência na curva de 

magnetização do material. A coercividade do mesmo diminuiu, enquanto que o 

campo necessário para a magnetização de saturação aumentou; 

 As fases encapsuladas pelos nanotubos e evidenciadas por espectroscopia 

Mössbauer foram: Fe-α (76%), Fe3C (18%) e o composto paramagnético FeC-γ 

(6%); 
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 Foi observado que, após o tratamento térmico dos NTCs, as fases presentes 

tiveram seus percentuais modificados, o Fe-α passou de 10 para 76% em peso 

enquanto que os compostos de Fe e C passaram de 90 para 24% em peso; 

 As diferentes fases presentes no interior dos NTCs resultam em diferentes 

propriedades magnéticas; elevado percentual de cementita resulta em uma curva 

de magnetização com coercividade mais elevada e campo para a magnetização 

de saturação menor; 

 É possível controlar a resposta magnética dos NTCs preenchidos com material a 

base de ferro a partir do controle do percentual das fases finais. Este controle 

ocorre em função do processamento de manufatura adotado. 
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8 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 A partir da realização deste trabalho, é possível fazer as seguintes sugestões para 

trabalhos futuros:  

 Investigar a funcionalização destes NTCs magnéticos para que estes possam ser 

utilizados em meio aquoso, na adsorção de óleo, por exemplo; 

 Investigar a possibilidade de depositar filmes finos a partir de NTCs magnéticos, por 

eletrodeposição e/ou spray-pirólise, utilizando este material para fabricação de 

sensores magnéticos, sistemas de armazenamento de informação (disco rígido), filmes 

poliméricos magnéticos, entre outros; 

 Investigar parâmetros de deposição de filmes finos de NTCs magnéticos, 

correlacionando com suas propriedades magnéticas e possíveis aplicações; 

 Investigar, ainda, a utilização destes NTCs magnéticos em aplicações na indústria de 

fármacos, como drug delivery. 
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9 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A realização da presente tese ensejou a participação em eventos científicos e a 

publicação dos seguintes trabalhos científicos: 

 

Eventos Científicos: 

 Top USA – Programa Universidades Santander (2010) Trabalho apresentado: 

Synthesis and Characterization of Carbon Nanotube Forests.  

 Curso de curta duração (4h) ministrado na Semana Acadêmica do curso de Engenharia 

de Materiais da UFRGS (2011) Assunto: Entendendo Nanotecnologia e Nanotubos de 

Carbono. 

 IX Encontro sobre Diamante, Carbono Amorfo, Nanotubos e Materiais Relacionados 

(2011) Trabalho apresentado: Understanding the synthesis of self-oriented CNTs by 

CVD technique. 

 Nanotoday Conference (2011) Trabalho exposto: Influence of Gas Flow and 

Temperature on the CVD Synthesis of Self-Oriented Carbon Nanotubes 

 International Conference of Diamond and Carbon Materials (2012) Trabalho exposto: 

Influence of substrates properties on CVD synthesis of carbon nanotubes using 

ferrocene as precursor 

 

Produção Científica: 

 Osorio, AG; Takimi, AS; Bergmann, CP. Synthesis of Vertically Aligned Carbon 

Nanotubes by CVD Technique: A Review. In: César Avellaneda. (Org.). 

NANOCARBON 2011. 1ed. Alemanha: Springer, 2012, v.3, p.113-124. 

 Osorio, AG; Bergmann, CP. Effect of surface area of substrates aiming the 

optimization of carbon nanotube production from ferrocene. Applied Surface Science, 

264:794-800, 2013. 
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