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Resumo 

 

Neste trabalho utilizamos as Técnicas de Espectroscopia Raman e microscopia 

Eletrônica para caracterizar sistemas híbridos formados por nanotubos de carbono de parede 

simples (SWCNT) e Telúrio. Os nanotubos de Carbono são nanoestruturas importantes 

devido às suas propriedades elétricas, óticas e mecânicas, que os torna atraentes para muitas 

aplicações em nanotecnologia. Porém, para uma grande gama de aplicações se requer a 

funcionalização dos nanotubos de modo a explorar de forma ampla e eficiente seu potencial 

de aplicação. Dentro desta área de estruturas híbridas formadas com nanotubos de carbono, 

destacamos os nanotubos de carbono interagindo com elementos da família dos calcogênios, 

que permitiria aplicações desde a fotônica até biológicas. As amostras híbridas SWCNT-Te 

foram preparadas através da geração de espécies aniônicas de CNT, seguida por captura de 

Telúrio elementar, utilizando nanotubos de parede simples preparados por diferentes 

metodologias. No estudo de espectroscopia Raman, observamos as características presentes 

nas amostras de nanotubos de carbono de parede simples e Telúrio utilizados na 

funcionalização e comparamos com as características observadas nas amostras híbridas. 

Mudanças na banda G como freqüência, assimetria e largura foram observadas após a 

funcionalização. Notou-se um aumento na intensidade relativa da banda D na amostra híbrida 

em relação aos nanotubos de parede simples utilizados na funcionalização. Na observação dos 

modos entre 100 e 1000      notamos a contribuição dos modos de respiração radial (RBM) 

dos nanotubos de carbono de parede simples e dos modos do Telúrio. Modos associados a 

óxido de Telúrio foram encontrados em duas das três amostras híbridas, sendo estes modos 

ressonantes para a linha de laser de 532 nm (2,33 eV). O processo de retirada dos óxidos, pela 

dissolução em Acetona P.A, em ultra-som de banho mostrou-se eficiente. Mesmo após a 

retirada dos óxidos, ainda podemos observar os modos relacionados ao Telúrio e aos 

nanotubos de carbono no espectro da amostra híbrida. As imagens de microscopia eletrônica 

mostram que o sistema híbrido se apresenta como nanotubos de carbono aglomerados com 

nanoestruturas de Telúrio. 

 

 

        



Abstract 

 

In this work we use Raman spectroscopy and electron microscopy to characterize hybrid 

carbon nanotube single-wall and tellurium nanostructures. Carbon nanotubes are important 

nanostructures due to their electrical, optical and mechanical properties, which makes them 

attractive for many applications in nanotechnology. However, for a wide range of applications 

requires the functionalization of the nanotubes in order to better exploit their potential 

application. Within this area of hybrid structures formed with carbon nanotubes, we highlight 

the carbon nanotubes interacting with the family of the chalcogen elements, which make them 

suitable for applications ranging from photonics to biology. The hybrid SWCNT-Te samples 

were prepared through the generation of anionic species of CNTs, followed by capture of 

elemental tellurium, using single-wall carbon nanotubes prepared by different methods. 

Raman spectroscopy data show that the characteristics present in the samples of single wall 

carbon nanotubes and tellurium used in the functionalization and show differences in 

comparison with the characteristics observed in the hybrid samples. Changes in the G band 

frequency, asymmetry and width were observed after the functionalization. We noticed an 

increase in the relative intensity of band D in the sample in relation to the hybrid single-wall 

nanotubes used in the functionalization. In the observation of the modes between 100 and 

1000      we note the contribution of the RBM modes of single wall carbon nanotubes and 

the modes of tellurium. Raman modes associated with tellurium oxide were found in two of 

three hybrids samples, which are resonant modes for the laser line of 532 nm (2.33 eV). The 

process of removal of oxides, by dissolving in acetone PA in ultrasonic bath, proved to be 

efficient. Even after the removal of oxides, we can still observe the modes related to tellurium 

and carbon nanotubes in the Raman spectrum of hybrid sample. The electron microscope 

images show that the hybrid system is presented carbon nanotubes clusters with tellurium 

nanostructures. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Carbono é um elemento ímpar, dentre outras razões, pela estrutura atômica que lhe 

permite formar diferentes ligações químicas, abrindo espaço para a formação de uma 

variedade de compostos muito maior do que os demais elementos químicos [1]. Um 

fenômeno importante que ocorre no Carbono é a alotropia, que é a capacidade  

que alguns elementos químicos possuem de se apresentarem em formas cristalinas diferentes, 

cada uma delas com propriedades químicas e físicas diferentes e específicas [1].  

Até o início da década de 1980 só eram conhecidas duas formas alotrópicas do Carbono: 

o grafite e o diamante. Em 1985, com a descoberta do fulereno por Kroto e Smalley, abre-se 

uma rota de pesquisa na procura por novas formas alotrópicas na escala nanométrica [3]. Em 

1991 os nanotubos de Carbono foram elucidados pelo Cientista Japonês Sumio Iijima [4]. 

Desde o trabalho de Iijima e, sobretudo com o aprimoramento do método de preparação, estas 

nanoestruturas vêm sendo largamente estudadas e na última década foi um dos materiais mais 

estudados. 

Os nanotubos de Carbono são nanoestruturas importantes devido às suas propriedades 

elétricas, óticas e mecânicas, que os torna atraentes para muitas aplicações em 

nanotecnologia. A capacidade dos nanotubos de carbono de formarem diferentes estruturas 

eletronicamente pré-definidas é uma característica relevante que motiva muitos estudos [5]. O 

estudo de nanotubos de carbono interagindo com outras espécies (funcionalização) também é 

uma área de estudo que vem sendo amplamente pesquisada devido à possibilidade da 

modificação das propriedades dos nanotubos, podendo assim ampliar as possibilidades e 

melhorar a eficiência de suas aplicações [5]. Dentro desta área de estudo de estruturas híbridas 

formadas com nanotubos de carbono, destacamos o estudo de nanotubos de carbono 

interagindo com elementos da família dos calcogênios. O estudo de sistemas híbridos 

(nanotubos-calcogênio) é importante devido a recentes sínteses de novas nanoestruturas de 

calcogenetos, com uma série de novas aplicações que abrangem desde a fotônica até 

aplicações biológicas. Um trabalho recente conseguiu preparar com sucesso um sistema 

híbrido de nanocabos com nanotubos de carbono de parede simples e selênio [6]. 
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    O objetivo deste trabalho é investigar a interação entre Telúrio e nanotubos de 

carbono de parede simples (SWCNT). O sistema híbrido SWCNT-Te é obtido através de uma 

técnica de funcionalização envolvendo a adição de espécies nucleofílicas a estes compostos 

gerando cargas negativas nas paredes dos nanotubos de carbono [7, 8, 9, 10]. Para investigar a 

interação entre os nanotubos de carbono e as nanoestruturas de Telúrio utilizamos as técnicas 

de microscopia eletrônica e espectroscopia Raman ressonante. Através da microscopia 

tentaremos verificar a morfologia da estrutura híbrida e se esta apresenta um padrão de 

formação de nanocabos semelhante aos formados por Rodrigues et. al. utilizando o mesmo 

método de preparação usando o Selênio [6]. A espectroscopia Raman ressonante é uma 

ferramenta muito útil na caracterização de sistemas com nanotubos de carbono. Através da 

comparação dos espectros Raman dos nanotubos antes da funcionalização com o espectro 

Raman do sistema híbrido final, nós podemos retirar informações importantes da 

funcionalização e da interação entre os nanotubos e as nanoestruturas de Telúrio. 

No primeiro capítulo apresentamos a introdução teórica sobre nanotubos de carbono. As 

informações presentes neste capítulo são importantes para o entendimento dos resultados e 

discussões. Em seguida apresentamos em um capítulo uma fundamentação teórica das 

técnicas que serão utilizadas para caracterizar nossos sistemas. No capítulo 3, mostramos uma 

breve descrição dos procedimentos experimentais da preparação da amostra e de sua 

caracterização. No capítulo 4 apresentamos os resultados das medidas de caracterização e uma 

discussão a cerca dos mesmos. O último capítulo apresenta as conclusões e perspectivas de 

estudo e aplicação dos sistemas híbridos estudados.  
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CAPÍTULO 1: OS NANOTUBOS DE CARBONO 

 

 

1.1 O Elemento Carbono 

O carbono tem quatro elétrons na camada eletrônica externa. Cada um desses elétrons 

pode ser partilhado com outros elementos que sejam capazes de completar suas camadas 

eletrônicas por partilha de elétrons, formando ligações covalentes. Um único átomo de 

carbono pode partilhar um máximo de quatro pares de elétrons. A característica mais 

importante do átomo de carbono, que o distingue de todos os demais elementos, exceto o 

silício, e que explica seu papel fundamental na origem e evolução da vida, é sua capacidade 

de partilhar elétrons com outros átomos de carbono para formar ligações carbono-carbono. 

Este fenômeno simples é a base da química orgânica, ramo da química que estuda os 

compostos formado este elemento. [1] 

O composto orgânico mais simples é o metano    . Para satisfazer a valência de todos 

os cinco átomos, os hidrogênios devem unir-se ao carbono por meio de ligações simples, 

denominadas ligações sigma. No estado fundamental, a configuração eletrônica do carbono é 

1s², 2s², 2p². Com essa distribuição eletrônica, o carbono não é capaz de se ligar a quatro 

átomos de hidrogênio, mas apenas dois. Se, no entanto, um elétron do orbital 2s for 

transferido para o orbital 2p vazio, o carbono passará a ter quatro elétrons desemparelhados, 

estado excitado, sendo, portanto, capaz de fazer quatro ligações. Desse modo, explica-se a 

tetravalência do átomo de carbono. 

O átomo de carbono pode redistribuir os elétrons da sua camada de valência, levando a 

formação de orbitais híbridos. Que explicam a variedade de geometria observada nas 

moléculas. 

Quando ocorre uma hibridação de um orbital 2s com três orbitais 2p dá-se origem a 

quatro orbitais denominados híbridos sp³. O número de orbitais híbridos é igual ao número de 

orbitais originais. Os quatro orbitais híbridos possuem a mesma energia, sendo esta menor que 

a dos orbitais p e maior que a do orbital s. Cada orbital sp³ possui um elétron, o que possibilita 

a cada um realizar uma ligação covalente. Assim todo átomo de carbono que forma quatro 

ligações simples apresentará hibridação sp³. 
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Quando ocorre uma hibridação do orbital 2s com dois orbitais 2p dá-se origem a três 

orbitais híbridos sp². Esses orbitais são direcionados para os vértices de um triangulo 

eqüilátero e, conseqüentemente, a repulsão entre os elétrons que os ocuparem será a mínima 

possível. Evidentemente o ângulo entre esses orbitais é 120°, e o orbital 2p que não participou 

da hibridação permanece perpendicular ao plano ocupado pelos orbitais híbridos. Todo átomo 

de carbono que forma uma ligação dupla apresentará hibridação sp². 

Quando ocorre uma hibridação de um orbital 2s com um orbital 2p dá-se origem a dois 

orbitais híbridos sp. O ângulo entre esses orbitais é de 180°. Os outros orbitais 2p que não 

participaram da hibridação encontram-se perpendiculares ao plano dos orbitais sp. O átomo de 

carbono que se liga a outros átomos por meio de duas ligações σ e duas ligações π, ou seja, 

que faz duas ligações duplas ou uma tripla, apresenta hibridação sp. [2] 

1.2 As formas alotrópicas do Carbono 

A alotropia é um fenômeno que caracteriza a capacidade que alguns elementos químicos 

possuem de se apresentarem em formas cristalinas diferentes, cada uma delas com 

propriedades químicas e físicas diferentes e específicas. Inicialmente acreditava-se que o 

grafite, o diamante e o carbono amorfo eram as únicas formas alotrópicas do carbono. 

Somente em 1985, com a descoberta do fulereno por Kroto e Smalley, novas possíveis formas 

alotrópicas do carbono, na escala nanométrica foram sendo pesquisadas. Atualmente sabemos 

que o carbono apresenta as seguintes formas alotrópicas: Grafite, Grafeno, Diamante, 

Fulerenos e os Nanotubos de carbono. Estas formas alotrópicas serão apresentadas a seguir: 

1.2.1 Grafite e Grafeno 

No grafite, três elétrons da camada exterior de cada átomo de carbono ocupa o orbital 

planar híbrido sp² para formar três ligações σ no plano com uma ligação π fora-de-plano 

orbital. Isso o faz uma rede hexagonal planar. Forças deVan der Waals detém folhas de redes 

hexagonais paralelas umas com outras com um espaçamento de 0,34 nm. A ligação entre 

carbonos é de 0,14 nm de comprimento e 420 kcal / mol  na configuração de orbital sp² e é de 

0,15 nm e 360 kcal / mol no configuração sp³. Portanto, o grafite é mais resistente no plano do 

que o diamante. Além disso, um elétron ou orbital fora-de-plano é distribuído ao longo de um 

plano de grafite e torna este mais termicamente e eletricamente condutivo. A interação do 

elétron π delocalizado com a luz faz com que o grafite apareça em preto. A interação de Van 
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der Waals entre as folhas de grafite faz o grafite ser macio e, portanto, ideal como um 

lubrificante, porque as folhas são fáceis de deslizar uma em relação a outra.  

O grafeno pode ser entendido como uma estrutura do tipo 2D, composto por um único 

plano de grafite. O grafeno foi isolado pelo grupo de André Geim. Em seus estudos noticiou-

se o isolamento de um único plano de grafite através da esfoliação mecânica do grafite. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Diamante 

No diamante, os quatro elétrons de valência de cada carbono ocupam o orbital híbrido 

sp³ e criam quatro ligações covalentes equivalentes para conectar quatro outros átomos de 

carbono nas quatro direções tetraédricas. Esta estrutura tridimensional entrelaçada torna o 

diamante o material mais duro conhecido. Como os elétrons no diamante formam ligações 

covalentes e sem vínculos deslocalizados, o diamante é eletricamente isolante. Os elétrons 

dentro do diamante estão presos dentro das ligações entre os átomos de carbono. Estes 

elétrons absorvem luz na região do ultravioleta, mas não na região visível ou infravermelho. 

O diamante também tem um alto índice de refração, que faz cristais grandes de diamante 

serem jóias únicas. O diamante tem usualmente elevada condutividade térmica. 

Figura 1.1: (a) imagem ilustração do Grafite e (b) do Grafeno 
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Figura 1.2: imagem ilustrando o Diamante 

 

1.2.3 Fulerenos 

Os fulerenos são formados de 20 hexágonos e 12 pentágonos. A ligação é uma mistura 

das configurações sp com sp³ este carater é causado por causa da alta curvatura. A estrutura 

especial nas moléculas do fulereno têm proporcionado várias surpresas como a transição 

metal-isolante, correlações magnéticas incomuns, riquesa em estrutura de bandas eletrônicas 

e ópticas e propriedades, funcionalizações químicas e empacotamento molecular. 

 Devido a estas propriedades, os fulerenos têm sido amplamente explorados para aplicações 

eletrônicas, magnéticas, ópticas, químicas, biológicas e médicas. 

 

    Figura 1.3: imagem da estrutura atômica do Fulereno     
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1.2.4 Nanotubos de carbono 

Os nanotubos de carbono podem ser visualizados como um cilindro oco formado por 

folhas de grafite enroladas. As ligações em nanotubos é essencialmente sp². No entanto, a 

curvatura causará um confinamento quântico e uma re-hibridização σ-π em que três ligações 

são ligeiramente fora do plano; por compensação, o orbital é mais deslocalizados fora do 

tubo. Isso faz com que os nanotubos sejam mecanicamente resistentes, eletricamente e 

termicamente mais condutores, e química e biologicamente mais ativos do que o grafite. Além 

disso, eles permitem defeitos topológicos tais como pentágonos e heptágonos a ser 

incorporados à rede hexagonal para formar nanotubos fechados, curvados, toroidais, e 

helicoidais considerando que os elétrons estejam localizados em pentágonos e heptágonos por 

causa da redistribuição de elétrons. Por convenção, chamamos de nanotubos livre de defeito 

se o defeito for apenas na rede hexagonal e chamamos defeituoso, se ele também contém 

defeitos topológicos tais como pentágono e heptágono ou outras substâncias químicas e 

defeitos estruturais. 

 

 

Figura 1.4: imagem ilustrando uma folha de grafeno  

se enrrolando formando um nanotubo de carbono. 
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1.3 Nanotubos de Carbono Propriedades e Aplicações 

1.3.1 Propriedades Estruturais 

Os nanotubos de carbono podem ser divididos em dois grandes grupos: os de parede 

simples (SWCNT single wall carbon nanotubes) e os de parede multuipla (MWCNT multi 

wall carbon nanotubes).  

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

Os nanotubos de carbono de parede simples podem ser descrito como uma folha de 

grafeno enrolada em forma cilíndrica tal que a sua estrutura é unidimensional com simetria 

axial, e, em geral, apresenta uma conformação em espiral, chamada de quiralidade. As 

propriedades dos nanotubos dependem de como a folha grafeno é enrolada, ou seja, de sua 

quiralidade, formando, do ponto de vista de simetria, dois tipos de nanotubos: os nanotubos 

aquirais, que podem ser “armchair” ou “zigzag”, e os nanotubos quirais. 

A quiralidade é dada por um único vetor chamado vetor quiral. O vetor quiral     pode 

ser expresso em função dos vetores unitários         e         da rede do grafeno da seguinte forma: 

 

onde n e m são números inteiro tais que         e os vetores da rede         e         possuem 

mesmo módulo, sendo expresso por: 

Figura 1.5: (a) imagem ilustrando o SWCNT e (b) MWCNT. 
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onde      é a distância da ligação carbono-carbono da folha de grafite. 

 

Figura 1.6: Esquema de representação do vetor quiral  

na rede hexagonal de uma camada de grafeno. 

 

O módulo do vetor quiral mede o comprimento da circunferência de uma seção reta no 

tubo, então se define o diâmetro do tubo em função do parâmetro de rede a e dos índices n e 

m. 

           

O ângulo quiral θ é definido como sendo o ângulo entre o vetor quiral     e o         com 

valores de  θ no intervalo 0 < θ < 30°, devido a simetria hexagonal da rede. O ângulo quiral θ 

denota o ângulo de inclinação dos hexágonos com relação à direção do eixo do nanotubo, e o 

ângulo θ especifica a simetria espiral. O ângulo quiral θ é definido tomando-se o produto 

interno de     e         , para produzir uma expressão para cos θ: 
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Relacionando os índices (n, m) do vetor quiral podemos classificar os nanotubos quanto 

a quiralidade. Quando n = m  o nanotubo formado é do tipo armchair. Quando m = 0 o 

nanotubo formado é zigzag. Para as demais combinações dos valores de n e m há formação de 

nanotubos quirais. Em particular, os nanotubos “zigzag” e “armchair” possuem ângulo quiral 

      e        respectivamente. 

             

         

      (armchair) 

 

       (zigzag) 

        

        (quiral) 

 

 

 

1.3.2 Propriedades Eletrônicas 

A estrutura eletrônica de nanotubos de carbono é obtida por um cálculo simples de  

 “tight-binding” considerando os elétrons π dos átomos de carbono. É de especial interesse 

que após calculado a estrutura eletrônica possamos fazer a previsão se um nanotubo de 

carbono é metálico ou semicondutor, dependendo de seu diâmetro e quiralidade. [11] 

Figura 1.7: Representação dos tubos 

armchair, zigzag e quiral 
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Os nanotubos são classificados como do tipo metálicos, semicondutores ou 

semicondutores com “band gap” pequeno, sendo esta classificacão oriunda das propriedades 

de simetria do grafeno. Dado o par (n, m) que determinam a quiralidade do nanotubo, tem-se 

que quando n = m o nanotubo será metálico e que quando n − m for múltiplo de três o 

nanotubo será semicondutor de “gap” quase nulo, caso contrário será semicondutor. Nos 

tubos metálicos há sempre estados de energia que cruzam o nível de Fermi, nos tubos 

semicondutores os estados eletrônicos apresentam um “gap” de energia diferente de zero, com 

valor inversamente proporcional ao diâmetro do tubo.  

Os nanotubos de carbono representam uma ligação única entre o mundo molecular e o 

estado sólido, pois como consequência da quantização dos estados eletrônicos ao longo da 

circunferência do nanotubo, a densidade de estados apresenta máximos, fazendo com que o 

sistema unidimensional possua características quase moleculares [11]. 

1.3.3 Propriedades Vibracionais 

Nos nanotubos as propriedades óticas e vibracionais são pronunciadas e unicamente 

determinadas pela estrutura atômica. Uma das técnicas mais utilizadas no estudo de nanotubos 

de carbono e que permitiu um grande avanço no entendimento das propriedades eletrônicas é 

a espectroscopia Raman ressonante. A versatilidade dessa técnica permite o estudo dos mais 

variados tipos de amostras de nanotubos de carbono (feixes de SWNT e MWNT, nanotubos 

em dispersão, nanotubos isolados, dispersos em compósitos etc ...). 

O espectro Raman dos nanotubos é observado quando a energia do laser usado na 

excitação dos espectros é muito próxima à energia das transições eletrônicas entre as 

singularidades de van Hove na banda de valência e na banda de condução. O volume de 

informação obtido com a espectroscopia Raman é considerável e é fundamental para o 

entendimento das propriedades eletrônicas e óticas dos nanotubos, de maneira relativamente 

simples. [12] 

O espectro Raman é caracterizado por vários picos, sendo que associado a cada um 

deles existe uma grande riqueza de fenômenos agregados à estrutura eletrônica e vibracional 

do nanotubo. Os modos vibracionais mais estudados são: (a) modo radial de respiração  

(ocorre na região de baixo número de onda). O número de onda está relacionado com o 

diâmetro do nanotubo e      
 

  
  , onde A e B variam dependendo do tipo de amostra; 

(b) a banda G, que ocorre entre 1400 e 1650     , fornece informações sobre o caráter 
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metálico ou semicondutor do nanotubo; (c) a banda D é o modo proveniente da desordem 

estrutural e só aparece devido à quebra de simetria translacional do nanotubo, a qual pode ser 

originada pela presença de um defeito ou de uma ligação com alguma molécula. [7, 11] 

O deslocamento em número de onda da banda G e a intensidade da banda D fornecem 

informações importantes sobre as mudanças na estrutura eletrônica dos nanotubos, quando 

interagem com espécies químicas. As freqüências desses modos são também bastante 

sensíveis ao processo de transferência de carga entre os nanotubos e espécies químicas ligadas 

aos nanotubos ou intercaladas entre os tubos. [12] 

 

1.4 Métodos de síntese de nanotubos de carbono 

 

Os métodos de síntese dos nanotubos de carbono vastamente utilizados e descritos na 

literatura são: descarga por arco, ablasão por laser e deposição química de vapor (CVD).  

O método de descarga por arco é o mais amplamente empregado na síntese de nanotubos de 

carbono. [11] Este método é simples e está baseado em uma descarga elétrica gerada entre 

dois eletrodos de grafite cilíndricos com diâmetro entre 6 -10 mm localizados no interior de 

uma câmara selada com gás inerte, [15]. Os dois eletrodos de grafite cilíndricos são separados 

por uma distância muito pequena de aproximadamente 1,0 mm, para que a corrente elétrica 

passe e gere um plasma entre eles. [11] Neste sistema, o grafite é sublimado do eletrodo 

positivo (cátodo) e depositado no eletrodo negativo (ânodo) ou nas paredes da câmara devido 

a alta temperatura entre os eletrodos, que é próxima dos 4000ºC. Para controlar o plasma, o 

cátodo é mantido fixo, e o ânodo é movimentado continuamente na direção do cátodo com o 

intuito de manter constante a distância entre eles. O material depositado contém nanotubos, 

normalmente do tipo MWCNT. [18] A técnica de descarga por arco também pode ser 

empregada para obtenção de nanotubos de parede simples. Para tal finalidade, o grafite do 

cátodo deve ser dopado com metais catalisadores como cobalto, níquel ou ferro. [19, 20]   
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Figura 1.8: a) esquema do método de descarga por arco e a  

b) respectiva foto de um equipamento desse tipo. 

 

A técnica de ablasão por laser tem em comum com o método de descarga por arco, o 

fato de utilizar altas temperaturas. No método de ablação por laser, utiliza-se um disco sólido 

grafite que é vaporizado através da irradiação de laser de alta potência, geralmente pulsado,  

sobre o mesmo na presença de atmosfera inerte. [27, 21, 22, 23] O grafite irradiado pela fonte 

de laser libera carbono vaporizado, devido ao aquecimento provocado pelo laser, em um fluxo 

de gás inerte (hélio ou argônio) com velocidade entre 0,2 – 2 cm/s. [22, 27] A pressão usada 

nesta técnica está em torno de 500torr. Na realização desta técnica, o grafite é colocado no 

interior de um tubo longo de quartzo, este é lacrado, evacuado e a temperatura é elevada a 

1200ºC. O tubo de quartzo é preenchido com gás inerte e o alvo é focalizado com lentes que 

fornecem spots de 3-6 mm. Uma varredura com o laser sobre toda superfície do alvo de 

grafite é realizada para manter a superfície de vaporização sempre lisa e uniforme. As 

espécies de carbono geradas são arrastadas pelo fluxo de gás, que os deposita na superfície do 

coletor, que é resfriado com água. Neste método o grafite puro gera nanotubos de paredes 

múltiplas enquanto que os nanotubos de parede simples são gerados quando metais de 

transição como cobalto, níquel ou platina são adicionados como dopantes ao grafite [24, 25].  
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Figura 1.9: Esquema da técnica de ablasão por laser. 

 

O método de deposição química de vapor (CVD) é um dos mais utilizados, 

principalmente no Brasil, devido às condições experimentais serem de um custo inferior à dos 

outros métodos descritos. Este método ainda apresenta uma versatilidade de rotas nas quais os 

principais parâmetros podem ser controlados e, sobretudo as condições térmicas requeridas 

estão abaixo dos 1000ºC. O método tem como princípio a reação de decomposição de um gás 

ou mistura de gases precursores de carbono na presença de um catalisador metálico e 

atmosfera inerte. Os gases precursores de carbono mais comumente usados são metano, 

monóxido de carbono e acetileno. O catalisador pode ser gerado “in situ” no processo ou ser 

suportado sobre o substrato. [30, 31]. Os nanotubos formados provêm dos átomos de carbono 

presentes no precursor decomposto [33, 34].  Nesta técnica, um forno tubular envolve um 

tubo de quartzo no qual é colocado um suporte cerâmico com um catalisador metálico 

depositado, a temperatura no interior do forno é próxima de 950ºC. O tubo de quartzo é 

fechado e a atmosfera é saturada com argônio. Em seguida, hidrogênio é bombeado para o 

interior do tubo para reduzir os óxidos metálicos à partículas metálicas que servirão de guia 

para os dois tipos de crescimento de nanotubo. Após essa etapa, a fonte de carbono é 

decomposta no interior do tubo de quartzo e os nanotubos são formados na superfície dos 

catalisadores.    
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Figura 1.10: Esquema do método de deposição química de vapor (CVD). 

 

Em todas as técnicas de síntese descritas tem-se a formação de subprodutos [35] e uma 

grande quantidade de tubos formados ainda apresentam defeitos ao longo de sua estrutura. 

Devido a estes fatos é necessário o uso de métodos de purificação que removam de forma 

efetiva, partículas catalisadoras [36], carbono amorfo [37] e nanopartículas de metal ligadas 

com carbono [38].  

1.5 Funcionalização de Nanotubos de Carbono 

Os processos de modificação estrutural em nanotubos de carbono têm sido estudados de 

maneira intensa nestas duas ultimas décadas, destacando-se entre elas a funcionalização 

(dopagem). Estes materiais podem ser modificados drasticamente em suas propriedades, 

como solubilidade, reatividade e propriedades eletrônicas, podendo assim apresentar 

diferentes propriedades interessantes com grande potencial de aplicação na nanotecnologia. 

Para cada aplicação dessas nanoestruturas requer-se uma modificação estrutural. De maneira 

geral, a funcionalização de nanotubos de carbono podem ser covalente ou não covalente e o 

processo de dopagem pode ser classificado em três categorias: exoédrica (intercalação), 

endoédrica (encapsulamento) e substitucional. 
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Figura 1.11: Representação dos tipos de dopagem: (a) Dopagem endoédrica (encapsulamento), (b) 

dopagem exoédrica (intercalação) e (c) dopagem substitucional. 

 

De forma resumida, podemos dizer que a dopagem exoédrica (intercalação) é a 

dopagem em que moléculas e átomos interagem externamente à superfície das nanoestruturas 

de carbono e que dopagem endoédrica (encapsulamento) acontece quando compostos são 

introduzidos dentro das nanoestruturas carbonosas que apresentam cavidades tais como os 

fulerenos e nanotubos. Já a dopagem substitucional se dá quando átomos de carbono são 

removidos da estrutura e substituídos por outros átomos tais como B, N, Si e mais 

recentemente, substituídos por P [28]. De forma geral, os heteroátomos apresentam-se com a 

mesma hibridização do carbono para garantir a estabilidade da estrutura, mas induzem 

propriedades completamente diferentes comparadas com a estrutura eletrônica original. 

A funcionalização não-covalente pode ser interpretada como uma adsorção física. Não 

há formação de uma ligação química propriamente dita e, em geral, as energias de adsorção 

são relativamente baixas. O processo de adsorção física é governado por interações tipo Van 

der Waals. Um exemplo ilustrativo de funcionalização não covalente é a dispersão dos 

nanotubos de carbono em cadeias poliméricas lineares e surfactantes como o dodecil sulfato 

de sódio (SDS), polivinil, poliestireno entre outros.  
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Figura 1.12: Representação da solubilização dos nanotubos de carbono em surfactantes. 

 

A funcionalização covalente também pode ser entendida como adsorção química e sua 

principal característica é que tanto a molécula dopante como a estrutura de carbono são 

significativamente modificadas tanto eletronicamente como, em alguns casos, estruturalmente.  

Este processo envolve energias de adsorção relativamente altas da ordem das próprias 

ligações químicas entre os átomos de carbono, formando uma típica ligação química  

covalente entre as estruturas, com grande compartilhamento de carga. [29]. A funcionalização 

covalente ocorre principalmente nas regiões de curvatura que apresentam maior reatividade 

ocasionada pela tensão a que os carbonos constituintes estão submetidos. A partir dessa 

funcionalização inicial, os NTC podem ter ligados às suas paredes, uma infinidade de 

moléculas que vão desde aminas à polímeros sintéticos ou naturais [38, 39]. Um exemplo 

ilustrativo de funcionalização covalente é a rota química para anexar grupos COOH em 

nanotubos de carbono e subseqüentemente converter em outros radicais desejados, como por 

exemplo, aminas. (ver figura) [Souza Filho, Fagan. Química Nova] 

 

Figura 1.13: Representação da rota química para anexar grupos COOH em nanotubos de carbono e 

subseqüentemente converter em       . 
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CAPÍTULO 2: TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 
 

Introdução 

 Neste trabalho utilizaremos técnicas de microscopia e espectroscopia para caracterizar 

a amostra híbrida de nanotubos de Carbono de parede simples e Telúrio. Neste capítulo 

faremos uma breve abordagem sobre as técnicas de microscopia e espectroscopia usadas. 

2.1 Microscopia  

 

Existem diversas técnicas de microscopia para observação de detalhes em diversos tipos 

de amostra, podemos citar como exemplo o microscópio ótico, inventado no século XVIII. 

Ainda no mesmo século, desenvolveram-se outros métodos de visualização baseados em 

feixes de íons ou de elétrons como a microscopia eletrônica de varredura.  

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um dos instrumentos mais versáteis 

disponíveis para a observação e análise das características de microestruturas de materiais 

sólidos. O primeiro trabalho reconhecido descrevendo o conceito de um MEV é o de Knoll 

(KNOLL,1935). Mais adiante, Von Ardenne em 1938 construiu um microscópio eletrônico de 

varredura e transmissão (STEM) adaptando bobinas de varredura a um microscópio eletrônico 

de transmissão (VON ARDENNE, 1938). O primeiro MEV usado para observar amostras 

espessas foi descrito por Zworykin e colaboradores em 1942 (ZWORYKIN et al.,1942). 

Desde o primeiro instrumento comercial de 1965 (Cambridge instrumentos científicos – 

modelo Stereoscan), muitos avanços foram obtidos. Atualmente, os modernos microscópios 

eletrônicos de varredura possuem alta resolução e alguns modelos podem operar com baixo 

vácuo e outros fazem parte da linha para produção em série, e são utilizados na inspeção e 

controle de qualidade de fármacos, semicondutores e peças de precisão [41]. 

O microscópio eletrônico de varredura é um equipamento capaz de produzir imagens de 

alta ampliação (até 300.000 x) e resolução. As imagens fornecidas pelo MEV possuem um 

caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da 

energia emitida pelos elétrons.          

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um 

feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a ponto, 
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por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja varredura está 

perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de 

deflexão, o feixe pode ser guiado de modo a varrer a superfície da amostra segundo uma 

malha retangular. O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície 

da amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, 

permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um 

filamento de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 

50 kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Ele é, em 

seguida, focalizado sobre a amostra por uma série de três lentes eletromagnéticas com um 

spot menor que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que podem 

ser coletadas por detectores adequados e convertidas em um sinal de vídeo. [42]   

 

 

Figura 2.1: Esquema de funcionamento do MEV. 

 

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma superfície 

pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da amplificação de 

um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. Diferentes 

sinais podem ser emitidos pela amostra. Dentre os sinais emitidos, os mais utilizados para 

obtenção da imagem são originários dos elétrons secundários e/ou dos elétrons 

retroespalhados. [40] 
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Figura 2.2: Representação dos raios incidentes e emitidos no MEV. 

          

Os elétrons secundários no MEV resultam da interação do feixe eletrônico com o 

material da amostra. Estes elétrons resultantes são de baixa energia (< 50 eV),   

e formarão imagens com alta resolução (3-5 nm).  Na configuração física dos MEV 

comerciais, somente os elétrons secundários produzidos próximos à superfície podem ser 

detectados. O contraste na imagem é dado, sobretudo, pelo relevo da amostra, que é o 

principal modo de formação de imagem no MEV. Os elétrons secundários, elétrons de baixa 

energia, gerados pelas interações elétron-átomo da amostra têm um livre caminho médio de 2 

a 20 nm, por isso, somente aqueles gerados junto à superfície podem ser reemitidos e, mesmo 

estes, são muito vulneráveis à absorção pela topografia da superfície. [42] 

Os elétrons retroespalhados, por definição, possuem energia que varia entre 50 eV até o 

valor da energia do elétron primário. Os elétrons retroespalhados, com energia próxima à dos 

elétrons primários, são aqueles que sofreram espalhamento elástico, e são estes que formam a 

maior parte do sinal de elétrons retroespalhados (ERE). Os elétrons retroespalhados de alta 

energia, por serem resultantes de uma simples colisão elástica, provêm de camadas mais 

superficiais da amostra. Logo, se somente este tipo de elétrons for captados, as informações 

de profundidade contidas na imagem serão poucas se comparadas com a profundidade de 

penetração do feixe. [42] 
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2.2 Espectroscopia 

 

A espectroscopia estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria, sendo 

um dos seus principais objetivos a determinação dos níveis de energia de átomos ou 

moléculas. Dentre as várias técnicas de espectroscopia, utilizaremos neste trabalho a 

espectroscopia Raman e a espectroscopia de energia dispersiva de Raios-X.  

Uma maneira indireta de observar os espectros vibracionais, transferindo para a região 

do visível as informações que seriam normalmente obtidas no infravermelho é através do 

espalhamento Raman, ou seja, do espalhamento inelástico de radiação eletromagnética 

monocromática que interage com as moléculas ou sólidos. As freqüências vibracionais são 

determinadas pelas diferenças entre as freqüências das radiações espalhadas e a da radiação 

incidente.   

 

2.2.1 Espectroscopia Raman 

 

O efeito Raman é um processo de interação de ondas eletromagnéticas (luz) com a 

matéria em que um “quantum” vibracional é criado (espalhamento Raman Stokes) ou 

aniquilado (Anti-Stokes Raman). Quando a luz de um determinado comprimento de onda 

interage com uma molécula, a maioria dos fótons são espalhados elasticamente e, portanto, 

têm a mesma energia que os fótons incidentes. No entanto, uma fração muito pequena é de 

espalhamento inelástico, onde a energia do fóton espalhado é diferente do que a energia do 

fóton incidente. Este efeito é chamado de efeito Raman e foi descoberto por Sir 

Chandrasekhara Raman, em 1928. Ele usou um feixe de luz filtrada como fonte de excitação e 

seus olhos como um detector de freqüência deslocada da luz. Isso foi muito antes do 

desenvolvimento do primeiro LASER por Maiman em 1960. Raman recebeu o prêmio Nobel 

em 1932 por esta descoberta. A teoria por trás do efeito Raman foi obtido cinco anos antes 

por A. Smekal (1923). A enorme importância do efeito Raman reside no fato de que o 

deslocamento de energia entre o fóton excitante e o fóton espalhado é causado pela criação ou 

pela aniquilação de uma vibração molecular. Esta mudança de energia é uma característica e, 

portanto, uma impressão digital para o tipo e coordenação das moléculas envolvidas no 

processo de espalhamento. [45] 
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 Na mecânica quântica, o processo de espalhamento  entre um fóton e uma molécula é 

descrito como uma excitação de uma molécula para um estado virtual menos energético que 

um estado eletrônico verdadeiro. O tempo de vida do estado virtual é extremamente curto e 

pode ser calculado pela relação da incerteza de Heisenberg 

 

Com energias do fóton típico de 1-2 eV, o tempo de vida do estado excitado é apenas 

     s. Após esse tempo extremamente curto, a molécula volta ao estado fundamental de 

vibração ou a um outro estado excitado de menor energia. 

 

 

Figura 2.3: Esquema da transição de estados nos espalhamentos Rayleigh, Stokes e Anti-Stokes. 

 

 

Quando os estados inicial e final são idênticos, o processo é chamado de espalhamento 

Rayleigh. Se o estado final é um nível de maior energia que o estado inicial, o processo é 

chamado de espalhamento Stokes. Se o estado inicial é energeticamente superior ao estado 

final, o processo é cahmado de espalhamento anti-Stokes. A diferença de energia entre o fóton 

incidente e o fóton espalhado é igual à energia de um “quantum” de vibração da molécula de 

espalhamento. Um gráfico de intensidade de luz espalhada versus diferença de energia é 

chamado de espectro Raman. [43, 44, 45] Quando um fóton interage com uma molécula, o 

campo elétrico induz um dipolo momento P na molécula:  

 

                                                                          (2.1) 
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A constante de proporcionalidade    é o tensor de polarizabilidade da molécula e é uma 

medida da facilidade com que a nuvem de elétrons em torno de uma molécula pode ser 

distorcida com a presença do campo oscilante. No caso de uma molécula isotrópica,      

reduz-se a um escalar. 

A dependência temporal do campo eletromagnético é: 

 

      
                                                                (2.2) 

 

Se tomarmos uma molécula diatômica vibrando como um sistema modelo, assumindo 

um movimento harmônico simples, a sua distância internuclear pode ser escrita na forma: 

 

                                                                (2.3) 

 

A polarizabilidade α é uma função da distância internuclear. Para uma molécula 

isotrópica,    pode ser expandida em uma série de Taylor 

 

 

 

 

Na equação acima os termos de maior potência foram negligenciados. Essa 

aproximação é justificável considerando os pequenos deslocamentos interatômicos.  
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Como se pode ver, além da linha Rayleigh espalhada elasticamente, linhas adicionais 

aparecem no espectro, que são deslocados ±     em relação à luz de excitação. A posição de 

uma linha Raman é normalmente dado em números de onda (    ), que é a mudança de 

energia, em relação à linha de excitação: 

 

    
 

          
 

 

          
                                                  (2.6) 

 

 

Onde λincident e λscattered são os comprimentos de onda (em cm) do fóton incidente e 

do fótons Raman espalhados, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 2.4: Representação de um espectro Raman mostrando os espalhamentos  

Anti-Stokes, Rayleigh e Stokes.  

 

Como pode ser visto na fig. 2.4, temos ilustrado um espectro Raman típico que é 

simétrico em ralção à linha Rayleigh, no que diz respeito as posições dos picos. Quanto a 

intensidade, as linhas anti-Stokes são menos intensas que as linhas Stokes. Da teoria clássica 
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do espalhamento, verifica-se que a intensidade da luz espalhada é proporcional à quarta 

potência da freqüência de excitação. [42, 43, 44] Assim teriamos: 

 

 

e, portanto, . Experimentalmente, encontra-se o oposto:  

 

A justificativa para o fato de as linhas Stokes possuírem maior intensidade do que as 

linhas anti-Stokes é dada considerando-se que a população dos estados excitados que segue a 

distribuição de Boltzman [42], com o nível fundamental sendo o nível mais populoso. 

Decorrente ainda deste fato, o quociente entre as intensidades anti-Stokes e Stokes pode ser 

obtido e é dado por: 

 

 

Normalmente, a função exponencial vai dominar este termo, assim temos que: 

 

 

 

A razão entre a intensidade Stokes e anti-Stokes, pode determinar a temperatura da 

amostra usando a equação (2.8) . [45] 

 

2.2.2 Espectroscopia De Energia Dispersiva De Raios-X 

 

A Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) é uma técnica analítica 

utilizada para a análise elementar e caracterização química de uma amostra. A técnica  

baseia-se na investigação de uma amostra por meio de interações entre radiação 

eletromagnética e matéria. 

Quando um elétron é liberado de uma camada eletrônica do átomo pela interação com 

um feixe de elétrons de alta energia, resulta em um íon em um estado excitado. Um elétron de 

uma camada de maior energia entra na vacância, sendo a diferença de energia liberada na 

forma de Raio-X característico. O comprimento de onda (ou energia) do Raio-X característico 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element&prev=/search?q=EDS+ESPECTROSCOPIA+WIKIPEDIA&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhjATa4vqRIjA2FmByShtHxm_0lrZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Characterization_(materials_science)&prev=/search?q=EDS+ESPECTROSCOPIA+WIKIPEDIA&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhiwqAaoiYjcsEm85Vukcv2F32q_kQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation&prev=/search?q=EDS+ESPECTROSCOPIA+WIKIPEDIA&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhgb-emDvpxV0o_B5T3QJmjVmVbO_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation&prev=/search?q=EDS+ESPECTROSCOPIA+WIKIPEDIA&hl=pt-BR&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhgb-emDvpxV0o_B5T3QJmjVmVbO_Q
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é determinado pela diferença de energia entre estas duas camadas e a medida do comprimento 

de onda ou da energia identifica o tipo de elemento. [39] 

 

Figura 2.5: Esquema ilustrando o processo de como ocorre a liberação de Raio-X característico resultado 

da transição eletrônica de níveis mais energéticos para níveis menos energéticos.   

 

Como vimos na seção anterior à interação de um feixe de elétrons com a amostra resulta 

em elétrons secundários, elétrons retroespalhados, elétrons Auger e Raios-X. A 

espectrometria de energia dispersiva, associada a um microscópio eletrônico de varredura, 

utiliza um detector semicondutor para detectar as energias dos Raios-X emitidos da superfície 

da amostra e converter em alturas de pulso elétrico.    
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS      

EXPERIMENTAIS 
 

 

Introdução 

Neste capítulo apresentamos o método de preparação das amostras híbridas de 

nanotubos de carbono de parede simples e Telúrio, em seguida descreveremos a metodologia 

utilizada para o estudo por espectroscopia Raman usando as linhas de laser de 514,5 nm (2,41 

eV) e 532 nm (2,33 eV) como excitação. O tratamento utilizado para retirar os óxidos das 

amostras e a metodologia para obtenção de imagens por microscopia e espectroscopia 

dispersiva de raios-X também são descritos. 

 

3.1 Preparação 

 

As três amostras foram preparadas utilizando o mesmo processo de funcionalização 

(Geração de Carbânions na Parede dos Nanotubos). Neste processo um agente redutor 

(      ) é colocado para reagir com os nanotubos e gerar cargas negativas ao longo da 

parede do nanotubo. Após o intervalo reacional, o Telúrio elementar é colocado no meio e o 

Telureto (Telúrio com carga negativa 2-) é formado. Ao final do processo, que acontecia até 

então em atmosfera inerte, é borbulhado oxigênio para o interior do meio reacional. Ao final 

desse período a amostra foi lavada com água deionizada e filtrada à vácuo com membrana de 

acetato de celulose. A amostra retida na membrana foi recolhida e seca com bomba de  

alto-vácuo. 

Na síntese da amostra de Telúrio foram utilizados Telúrio elementar, organolítio e 

      . No processo de síntese os reagentes são adicionados e deixados em ultra-som de 

banho, após o intervalo reacional é borbulhado oxigênio para o interior do sistema. Ao final 

desse período a amostra foi lavada com água deionizada e filtrada à vácuo com membrana de 

acetato de celulose. A amostra retida na membrana foi recolhida e seca usando bomba de  

vácuo. 
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Figura 3.1: Esquema da síntese da estrutura híbrida pela geração de carbânios. 

 

3.1.1 Amostra 01 (SWCNT-Te) 

 

 Na primeira amostra, foram utilizados, no processo de síntese das amostras híbridas, 

nanotubos de Carbono de parede simples preparado por CVD.  

3.1.2 Amostra 02 (HipCo-Te 1) 

 

Na segunda amostra a foram utilizados nanotubos de carbono de parede simples 

preparados pelo método HipCo.  

3.1.3 Amostra 03 (HipCo-Te 2) 

 

Na terceira amostra foram utilizados nanotubos de carbono de parede simples 

preparados pelo método HipCo.  
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3.2 Espectroscopia Raman 

 

Utilizamos o sistema T 64000 da Jobin Yvon, para realizarmos as medidas de 

espectroscopia Raman usando a linha de Laser 514,5 nm como excitação. Todos os espectros 

Raman nesta linha presentes neste trabalho foram obtidos através da média dos espectros 

Raman de 4 pontos da amostra. A potência do laser na amostra era de 0,368 mW, com 15 

acumulações, com  tempo de acumulação de 300s.   

 

                      

               

Figura 3.2: O aparato Instrumental do sistema T 64000 da Jobin Yvon. 

 

Utilizamos o sistema Alpha 300 da Witec, para realizarmos as medidas de 

espectroscopia Raman usando como excitação a linha de Laser 532 nm. Todos os espectros 

Raman nesta linha e mostrados neste trabalho foram obtidos a partir da média dos espectros 

Raman de 1600 pontos da amostra que foram obtidas no modo de mapeamento (varredura). A 

potência do laser na amostra era de 0,4 mW, com tempo de acumulação de 2 segundos. Neste 

sistema onde realizamos a medida por mapeamento, obtivemos as imagens Raman de cada 

pico presente na amostra. 
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Figura 3.3: O aparato Instrumental do sistema Alpha 300 da Witec. 

 

3.3 Tratamento com Acetona  

 

Devido ao surgimento de óxido de Telúrio como subproduto da amostra híbrida, foi 

necessário fazer um tratamento para retirar este óxido. O processo de retirada dos óxidos de 

Telúrio utilizando Acetona foi feito dissolvendo a amostra híbrida em Acetona P.A. a uma 

concentração de 1,0 g/l e deixando-a em ultra-som de banho por duas horas. Ao final deste 

tempo separamos a parte decantada. 

 

 

Figura 3.4: O aparato Instrumental do ultra-som de banho  

utilizado no tratamento com Acetona. 
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3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura e  

Espectroscopia Dispersiva de Raios X 

 

As medidas de energia dispersiva e microscopia eletrônica de varredura foram 

realizadas em um microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo VEGA MXU II da 

Tescan. Uma pequena porção da amostra foi colocada, sobre um pedaço de fita de carbono 

anexados a um “stub” e em seguida colocados na câmara do microscópio, onde foram 

extraídas as imagens, bem como os espectros de EDX e sua tabela de componentes químicos. 

 

 

Figura 3.5: O aparato Instrumental do microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

 modelo VEGA MXU II da Tescan. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Introdução 

Neste capítulo apresentamos os resultados da caracterização física realizada nas três 

amostras híbridas de nanotubos de Carbono de parede simples e Telúrio. Inicialmente 

apresentaremos as imagens obtidas por microscopia eletrônica em seguida com a 

Espectroscopia Raman na linha de 532 nm mostramos os resultados da caracterização da 

amostra híbrida, os nanotubos de carbono e o Telúrio utilizado na funcionalização, em 

seguida prosseguimos com a mesma seqüência para a linha de laser de 514,5 nm. 

Apresentaremos, em paralelo aos resultados, as devidas discussões para os mesmos.  

4.1 Amostra SWCNT-Te 

 

Nas Figuras 4.1 (A e B) mostramos a imagem, por microscopia eletrônica de 

transmissão da amostra híbrida SWCNT-Te, obtida em colaboração com o prof. Y.A. Kim da 

Universidade de Shiunshu, no Japão. Podemos observar nestas imagens o aspecto visual de 

uma estrutura composta por nanotubos de carbono envoltos por outra estrutura. A natureza 

desse material envoltório ainda não está claro, já que ele pode tanto ser formado por estruturas 

de Telúrio, óxido de Telúrio ou carbono amorfo depositado nas paredes dos tubos. Uma forma 

de esclarecer esse ponto, mesmo que de forma indireta, é a caracterização usando 

espectroscopia Raman.       

                                                            

                         

 
Figura 4.1 (a) e (b): Imagem por microscopia eletrônica de 

transmissão da amostra híbrida SWCNT-Te. 
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Na figura 4.2 mostramos o espectro Raman, obtido com excitação de  

532 nm, da amostra híbrida de nanotubos de Carbono e Telúrio. Além das bandas D, G, G’, 

características dos nanotubos de Carbono, visualizou-se também modos próximos da região 

dos modos RBM e modos associados as fases do Telúrio Telúrio presente na amostra. O 

modo localizado em 1334      é associado à banda D, 1572      à banda G e o modo de 

2683      à banda G’. Já os modos 140     , 250     , 308     , 346      e 394 

    são os modos na região dos RBM. Os modos em 707      e 775      são modos 

típicos do óxido de Telúrio nas fases α e γ [45]. 

 

 

 

Após obter e comparar os mapas de intensidade Raman dos modos associados aos 

nanotubos de Carbono e ao Telúrio, verificamos que ocorre a presença de duas  

fases com aspectos visuais opostos. Esta comparação serve para identificarmos quais dos 

picos na região de RBM são dos SWCNT e quais são do Telúrio. Nesta comparação podemos 

ver que o modo em 250      é o único pico desta região relacionado com SWCNT.  Assim 

podemos ver na figura 4.2 que temos modos 250      (RBM), 1334      (banda D), 1572 

     (banda G) e 2683      (banda G’) referentes a um material (nanotubos de Carbono) e 

Figura 4.2: Espectro Raman do SWCNT-Te, usando o laser 532 nm 

como excitação. 
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os modos 141    , 308     , 346     , 394     , 707      e 775      referentes à 

outro material (Telúrio + óxido de Telúrio).  

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio do gráfico de Kataura mostrado na figura 4.4 podemos identificar esse 

pico em 250      como sendo devido ao nanotubo (7, 7) que é metálico. Esse gráfico de 

Kataura foi obtido a partir de E.B. Barros et al. [47].  

Figura 4.3: Esquema de comparação das duas fases visuais das imagens Raman dos modos dos nanotubos 

de Carbono (painel da esquerda), dos modos do Telúrio (painel superior central) e dos modos do óxido de 

Telúrio (painel da direita). Um gráfico com os espectros Raman da amostra híbrida (painel inferior 

central) na região onde a banda G é intensa e onde os modos do Telúrio são intensos. 
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O óxido de Telúrio observado na amostra é um possível subproduto da reação de 

funcionalização que foi utilizada para o crescimento das estruturas híbridas (capítulo 3, sessão 

3.1). Para isolarmos os sistemas híbridos SWCNT- Te e estudar suas propriedades, se fez 

necessário a remoção do óxido de Telúrio. Este processo foi realizado através de um 

tratamento com Acetona, conforme descrito no capítulo de procedimentos experimentais. 

(capítulo 3, sessão 3.3). Devido à presença de óxido de Telúrio, denominamos a amostra antes 

do tratamento de SWCNT-Te/      e após o tratamento de SWCNT-Te.  

Na figura 4.5, mostramos o espectro Raman da amostra, após tratamento com Acetona. 

Percebe-se que o tratamento foi eficiente em remover o óxido de Telúrio já que os picos 

Raman proveniente dos mesmos (300 – 800     ) não aparecem no espectro. Verificamos 

também os modos D, G e G’ dos nanotubos em 1341     , 1585      e 2668      

respectivamente, bem como os modos de 144      associado ao Telúrio e 185      e 265 

     associado aos modos RBM dos nanotubos de parede simples. O modo RBM em 265 

     passou a ser identificado na amostra híbrida, possivelmente este modo entrou em 

ressonância após o processo de retirada do óxido de Telúrio. 

Figura 4.4: Gráfico de Kataura relacionando as energias das transições com a freqüência do 

RBM. As linhas de laser 2,33eV e 2,41 eV são ilustradas pelas linhas sólidas horizontais. 
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Para comparação colocamos na figura 4.6 o espectro Raman, na linha de 532 nm, das 

amostras híbridas de               e SWCNT-Te em um mesmo gráfico. Ao 

compararmos os espectros Raman da amostra híbrida antes e depois da retirada do óxido de 

Telúrio podemos verificar que ocorre um aumento na freqüência da banda D e da banda G de 

7     e 12     , respectivamente. 

 

 

Figura 4.5: Espectro Raman do SWCNT-Te, após a retirada 

do óxido de Telúrio usando a linha de laser 532 nm. 

Figura 4.6: Espectro Raman do SWCNT-Te, antes e após a 

retirada do óxido de Telúrio usando a linha de laser 532 nm. 
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Na figura 4.7, 4.8 e 4.9 mostramos o espectro Raman, obtido com excitação de  

514,5 nm, da amostra híbrida de nanotubos de carbono e Telúrio. A figura 4.7 mostra a região 

RBM, onde podemos ver diversos picos originados dos SWCNT e do Telúrio. Na figura 4.8 

vemos o espectro da banda D e da banda G desse sistema. Nota-se que há uma componente da 

banda    que apresenta características de nanotubos metálicos (assimétrica e larga). A banda 

   é observada em 1596     . Na figura 4.9 observamos a banda G’ que mostra um pico 

simétrico com freqüência em 2667     . Ao contrário das medidas realizadas com uma 

excitação de 532nm, não foi observado espectro relativo ao óxido de Telúrio. Isso se deve a 

um processo de ressonância, no entanto, o “gap” de energia do óxido de Telúrio tem valor de 

3,5 – 3,75 eV, de modo que esse processo de ressonância é anômalo e pode se originar da 

interação com os nanotubos de carbono. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Espectro Raman do SWCNT-Te Região 

RBM, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Figura 4.8: Espectro Raman do SWCNT-Te Bandas D e G, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

Figura 4.9: Espectro Raman do SWCNT-Te Banda G’, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Para comparação, mostramos nas figuras 4.10, 4.11 e 4.12 o espectro Raman da amostra 

de nanotubos utilizada na formação dos sistemas híbridos. A figura 4.10 mostra os modos 188 

    , 208     , 250      e 268      que são associados aos modos RBM. Podemos 

verificar a presença das bandas D, G, G’ e os modos RBM. Na figura 4.11 observamos o 

espectro da banda D e banda G dos nanotubos. Nota-se novamente a banda    com 

características de nanotubos metálicos (assimétrica e larga). A banda    aparece em 1594 

    . Na figura 4.12 observamos que a banda G’ tem freqüência em 2668     . 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Espectro Raman do SWCNT Região RBM, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Figura 4.11: Espectro Raman do SWCNT 

 Bandas D e G, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

Figura 4.12: Espectro Raman do SWCNT Banda G’, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Para a excitação com 514,5 nm, observamos o modo de 188      e 208      

associados aos nanotubos da família     Semicondutor do tipo (2n+m=29); e por fim os 

modos em 250      e 268      associamos aos nanotubos (7,7) metálicos. 

Para melhor compreendermos a amostra híbrida, mostramos na figura 4.13 o espectro 

Raman obtido em uma amostra de Telúrio que foi obtida pela técnica de reação com        

descrita na sessão 3.1. Podemos identificar os modos 91     , 121      e 141      todos 

atribuídos ao Telúrio na sua forma cristalina [46]. 

 

 

 

 

Para uma melhor comparação, mostramos na figura 4.14 a região dos RBM dos 

espectros do Telúrio puro, dos nanotubos e da amostra híbrida e na figura 4.15 o comparativo 

da amostra híbrida e dos nanotubos na região das bandas D e G. Podemos observar no 

espectro da amostra híbrida na figura 4.14 a contribuição dos modos associados aos 

nanotubos de carbono e os modos associados à fase de Telúrio utilizada na funcionalização. 

Percebe-se nessa figura que não há mudanças relevantes nas freqüências dos modos RBM 

nem dos modos relativos ao Telúrio. Esse resultado é indicativo de que a interação entre o 

Telúrio e os nanotubos, nesse caso, foi fraca, indicando apenas uma mistura de fases. Na 

figura 4.14 observamos um aumento de 2      na freqüência da banda D e da banda G na 

amostra híbrida em relação à amostra de nanotubos. Este deslocamento deve ocorrer 

possivelmente devido a uma transferência de cargas dos nanotubos para o Telúrio.   

Figura 4.13: Espectro Raman do Telúrio 

 utilizado na funcionalização, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Figura 4.14: Espectro Raman dos SWCNT, Te e SWCNT-Te, na região RBM, em um 

mesmo gráfico para comparação, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

Figura 4.15: Espectro Raman dos SWCNT e SWCNT-Te, na região das bandas D e G, 

em um mesmo gráfico para comparação, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Para completar a análise dessa amostra, mostramos nas figuras 4.16 e 4.17, uma 

comparação entre o espectro Raman, na linha de 514 nm das amostras de nanotubos, da 

amostra híbrida SWCNT-Te/     e da amostra Híbrida SWCNT-Te. Ao compararmos o 

espectro Raman das amostras de nanotubos de Carbono de parede simples com o da amostra 

híbrida antes e depois da retirada do óxido de Telúrio podemos verificar que ao retirarmos o 

óxido de Telúrio, os modos dos nanotubos metálicos não são mais observados.  

Ao compararmos os modos da banda G, em cada amostra, percebemos que ocorre um 

aumento de 2      na freqüência para a amostra híbrida com óxido em relação à amostra de 

nanotubos. Isso possivelmente acontece devido à transferência de cargas entre os átomos de 

Telúrio e Carbono, sendo que no geral os nanotubos cedem carga para o Telúrio. Observou-se 

também que a componente larga e assimétrica da banda   , característica de nanotubos 

metálicos não está presente na amostra SWCNT-Te, após a retirada do óxido de Telúrio, 

corroborando com a interpretação que o processo de lavagem do óxido de Telúrio removeu os 

nanotubos metálicos.  

Já na amostra híbrida sem óxido de Telúrio observamos que a banda G tem uma 

diminuição de 4      na freqüência em relação à amostra híbrida com óxido de Telúrio e 

uma diminuição de 2      na freqüência em relação à amostra de nanotubos. Estes 

deslocamentos podem estar relacionados com a retirada do óxido de Telúrio, que 

possivelmente estava recebendo carga dos nanotubos, enquanto que o Telúrio puro estaria 

cedendo carga para os nanotubos. Assim ao retirar o óxido de Telúrio e permanecer o Telúrio 

puro a banda G diminui até ficar com freqüência menor que a da amostra de nanotubos. Um 

fato que pode sustentar esta hipótese é que os nanotubos metálicos desaparecem após a 

retirada do óxido, indicando que o óxido poderia estar interagindo com os tubos metálicos e 

recebendo carga destes. O fato do Telúrio se comportar como doador (Te puro) e receptor 

(    ) em relação aos nanotubos pode estar relacionado à pequena diferença de 

eletronegatividade entre os átomos de Carbono e Telúrio.        

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Espectro Raman do SWCNT, SWCNT-Te e              , 

na região de RBM, em um mesmo gráfico para comparação usando a linha de 

514,5 nm como excitação. 

Figura 4.17: Espectro Raman do SWCNT, SWCNT-Te e              , na 

região das bandas D e G, em um mesmo gráfico para comparação, usando a linha 

de 514,5 nm como excitação. 
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4.2 Amostra HipCo-Te 1 

 

Nas figuras 4.18 (A e B) mostramos imagens de microscopia eletrônica de varredura da 

amostra híbrida. Podemos observar nestas imagens que a estrutura se apresenta fortemente 

aglomerada como é característico dos nanotubos de Carbono. 

    

                      

 

 

 

 

A figura 4.19 mostra o espectro Raman da amostra híbrida com excitação de Laser 532 

nm. Observa-se nesse espectro o modo de 1343      associado à banda D, 1572      à 

banda G e o modo de 2674      à banda G’. Além destes estão presentes os modos 149 

     e 230     , que estão na região dos modos RBM. Assim como na amostra SWCNT-Te 

observou-se os modos 413     , 493     , 638     , 677      e 809      que estão 

relacionados aos modos vibracionais do óxido de Telúrio. 

Figura 4.18 (a) e (b): Imagem por microscopia eletrônica de 

varredura da amostra híbrida HipCo-Te1. 
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Para comparação, mostramos na figura 4.20 o espectro Raman da amostra de nanotubos 

HipCo, que foram utilizados na formação dos sistemas híbridos HipCo-Te. Podemos verificar 

a presença das bandas D, G, G’ e os modos RBM característicos dos nanotubos de carbono de 

parede simples. Os modos em 189      e 269      são associados aos RBM, a banda D em 

1323     , em 1580      a banda G e a banda G’ em 2645     . 

 

 

 

 

Figura 4.19: Espectro Raman do HipCo-Te 1, usando a linha de 532 nm como excitação. 

Figura 4.20: Espectro Raman dos nanotubos HipCo utilizados na amostra 

híbrida, usando a linha de 532 nm como excitação. 
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Na figura 4.21 mostramos o gráfico de Kataura onde as energias de excitação estão 

colocadas em função do RBM. Para a linha de excitação usada, 532 nm (2,33eV) associamos 

o modo em 169      com nanotubos semicondutores do tipo (2n + m = 29 ou 32) e o modo 

de 269      com nanotubos metálicos do tipo (8, 5), pertencentes à Família (2n + m = 21). 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 4.22, mostramos o espectro Raman obtido em uma amostra de Telúrio. O 

modo de 147      atribuído ao Telúrio, supostamente na forma nanométrica e os modos 227 

    , 274     , 333     , 389     , 588     , 641     , 676     , a duas fases α e γ 

(baseado nos resultados da ref.[45]) do óxido de Telúrio. 

Figura 4.21: Gráfico de Kataura relacionando as energias das transições com a 

freqüência do RBM. A linha de laser 2,33eV é ilustrada pela linha sólida horizontal. 
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Para uma melhor comparação, mostramos na figura 4.23 os espectros do Telúrio puro, 

dos nanotubos HipCo e da amostra híbrida. Podemos ver no espectro da amostra híbrida a 

contribuição dos modos associados aos nanotubos de carbono e os modos associados à 

amostra de Telúrio utilizada na funcionalização. Devido à forte intensidade dos modos da 

amostra de Telúrio em relação aos modos de RBM dos nanotubos presentes não é possível 

destacar os modos de RBM na amostra híbrida. Percebemos também que a banda G perde o 

aspecto característico de nanotubos metálicos (assimetria e largura), indicando que na amostra 

híbrida há uma ressonância forte com nanotubos semicondutores como reportado por 

Rodrigues et al. [6].   

 

 

 

Figura 4.22: Espectro Raman da amostra de Telúrio utilizado na funcionalização, usando a 

linha de 532 nm como excitação. 
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Na figura 4.24, mostramos o espectro Raman da amostra, após tratamento com Acetona 

similar ao discutido anteriormente. Percebe-se que o tratamento foi eficiente em remover o 

óxido de Telúrio já que os picos Raman proveniente dos mesmos (600 – 800     ) não 

aparecem no espectro. Verificamos também os modos da banda D, G e G’ dos nanotubos em 

1337     , 1584      e 2674      respectivamente, bem como o modo em 143      

associado ao Telúrio e 269      associado ao RBM dos nanotubos de parede simples. Este 

modo RBM passou a ser identificado na amostra híbrida devido à saída os modos do óxido de 

Telúrio que tinham freqüência bem próxima ao do modo RBM e com maior intensidade. 

Como esperado, somente os nanotubos semicondutores permaneceram em ressonância. 

Figura 4.23: Espectros Raman do HipCo, Te e HipCo-Te 1,  usando a linha de 532 nm como excitação. 
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Já na figura 4.25, mostramos o espectro Raman das amostras de nanotubos HipCo, da 

amostra híbrida HipCo-Te / Te    e da amostra híbrida HipCo-Te em um mesmo gráfico para 

facilitar a comparação entre os mesmos. Ao compararmos os espectros Raman das amostras 

de nanotubos de Carbono de parede simples (HipCo) com o da amostra híbrida antes e depois 

da retirada do óxido de Telúrio podemos verificar que os modos entre 100      e 1000 

    , referentes ao Telúrio mais o óxido de Telúrio são mais intensos que os modos 189 

     e 269      dos RBM dos nanotubos, por isso os modos RBM não aparecem no 

espectro Raman da amostra com óxido de Telúrio, mas na amostra híbrida após a retirada do 

óxido de Telúrio já observamos o modo em 269      que é referente aos nanotubos do tipo 

(8, 5) metálico.  

Ao compararmos os modos da banda G, em cada amostra, percebemos que ocorre uma 

diminuição de 8      na freqüência para a amostra híbrida com óxido de Telúrio (      

         ) em relação a amostra de HipCo. Isso possivelmente acontece devido à 

transferência de cargas, dos átomos de Lítio para os nanotubos de Carbono. A presença destes 

átomos de Lítio, na amostra híbrida deve-se ao fato de que eles foram utilizados na fase 

intermediária da funcionalização (formação de carbanions), onde é esperado que as paredes 

dos nanotubos fiquem carregadas eletricamente com carga negativa e os átomos de Lítio 

ligados aos nanotubos fiquem com carga positiva, o que também é sustentado pela 

considerável diferença de eletronegatividade entre os átomos de Carbono e Lítio. Assim com 

Figura 4.24: Espectro Raman do HipCo-Te 1 após remoção do óxido, usando a linha de 

532 nm como excitação. 
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a recepção de elétrons pelas paredes dos nanotubos a freqüência da banda G diminui. Porém 

esta possibilidade é pequena, pois na presença de Oxigênio os carbânios seriam desfeitos, não 

restando assim cargas negativas ao redor dos nanotubos. Outra possibilidade é que esteja 

ocorrendo transferência de carga do Telúrio para os nanotubos de Carbono. 

Já na amostra híbrida sem óxido de Telúrio observamos que a banda G tem um aumento 

de 12      na freqüência em relação à amostra híbrida com óxido de Telúrio e um aumento 

de 4      na freqüência em relação a amostra de HipCo. Este deslocamento bem 

considerável de 12      pode estar relacionado com a retirada dos íons    , já que estes íons 

funcionaram como um agente redutor nos nanotubos de Carbono, a retirada destes íons, 

provavelmente pela Acetona, formando acetato de Lítio, deve retirar também as cargas 

negativas ao redor da parede do nanotubo, levando a um aumento na freqüência da banda G. 

O fato de ocorrer um aumento de 4      na freqüência da banda G da amostra sem óxido em 

relação à amostra de HipCo indica que existe uma interação entre os nanotubos de Carbono e 

o Telúrio, onde os nanotubos de Carbono devem estar doando carga para o Telúrio. O fato 

deste deslocamento ser relativamente pequeno, comparado com o deslocamento da banda G 

na amostra com o óxido,  deve-se ao fato da pequena diferença de eletronegatividade entre os 

átomos de Carbono e Telúrio, comparado com a diferença de eletronegatividade entre os 

átomos de Carbono e Lítio. Outra possibilidade para que isto ocorresse, seria para o caso em 

que o óxido de Telúrio estaria cedendo carga para os nanotubos e o Telúrio (sem óxido) 

recebendo carga dos nanotubos de Carbono. Este fato de termos o Telúrio agindo como 

receptor (sem óxido) e como doador (com óxido) em relação aos átomos de Carbono dos 

nanotubos poderia ser explicado pela pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos 

de Carbono e Telúrio.  

Outro fenômeno interessante que podemos verificar é o aparecimento de um modo 

aproximadamente em 2440     . Geralmente um pico nesta freqüência esta relacionado a um 

efeito de dupla ressonância e combinação da freqüência de um ramo transversal ótico com um 

ramo longitudinal acústico em nanotubos. Porém este fenômeno não foi observado nas 

amostras de nanotubos HipCo utilizados na preparação da amostra híbrida. Este pico 

possivelmente poderia ser um pico relacionado a uma ligação do Telúrio com Carbono, mas 

não encontramos nenhuma citação deste pico para esta ligação na literatura. 
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4.3 Amostra HipCo-Te 2 

 

Com o objetivo de obter amostras livres de óxido de Telúrio sem a utilização de um 

método extra de preparação, repetimos o crescimento dos sistemas híbridos utilizando o 

mesmo esquema anterior. 

Nas figuras 3.26 (A e B) mostramos imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

da amostra híbrida HipCo-Te 2, obtida em colaboração com o professor Y.A. Kim. Podemos 

observar nestas imagens aglomerados de nanotubos e uma pequena quantidade de material 

(possivelmente Telúrio) envolvendo-os.   

Figura 4.25: Espectros Raman dos nanotubos  HipCo,                 , HipCo –Te 1, em um mesmo 

gráfico para comparação, usando a linha de 532 nm como excitação. 
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Na figura 4.27 mostramos o espectro Raman da amostra híbrida, (linha de Laser 532 

nm). Além das bandas D, G, G’, características dos nanotubos de Carbono, visualizou-se 

também modos próximos e na região de modos RBM e modos associados ao Telúrio presente 

na amostra. O modo de 1324      é associado à banda D, 1585      à banda G que 

apresenta aspecto característico de nanotubos metálicos (assimetria e largura) e o modo de 

2654      à banda G’. Já os modos 143     , 185     , 222      e 269      são os 

modos próximos a região RBM.  

 

 Figura 4.27: Espectro Raman do HipCo-Te 2, usando a linha de 

532 nm como excitação. 

Figura 4.26 (a) e (b): Imagem por microscopia eletrônica de  

transmissão da amostra híbrida HipCo-Te 2. 
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Para comparação, mostramos na figura 4.28 o espectro Raman da amostra de nanotubos 

utilizados na formação de sistemas híbridos. Podemos verificar a presença dos modos RBM 

característicos dos nanotubos de parede simples em 189      e 269     . Observamos 

também a banda D em 1323     , a banda G em 1580      que também apresenta aspecto 

característico de nanotubos metálicos (assimetria e largura) e a banda G’ em 2645     . 

 

 

 

 

 

 

Na figura 4.29 mostramos o gráfico de Kataura onde as energias de excitação estão 

colocadas em função do RBM. Para a linha de excitação de 532 nm associamos o modo em 

189      aos nanotubos semicondutores da família (2n+m=29) e o modo em 269      aos 

nanotubos (8,5) metálicos, da família (2n+m=21).  

 

Figura 4.28: Espectro Raman dos nanotubos  HipCo, usando a linha de 

532 nm como excitação. 
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Para uma melhor comparação, mostramos na figura 4.30 os espectros dos nanotubos 

HipCo e da amostra híbrida. Ao compararmos os espectros das amostras de HipCo e da 

amostra híbrida verificamos, um aumento de 5      na freqüência da banda G. Este fato deve 

ocorrer devido a transferência de cargas dos átomos de Carbono dos nanotubos para os 

átomos de Telúrio. É interesante comentar que esse aumento na freqüência da banda G é 

compatível com o observado na amostra HipCo-Te 1 após a retirada do óxido. 

 

Figura 4.29: Gráfico de Kataura relacionando as energias das transições com a freqüência do 

RBM. As linhas de laser 2,33eV e 2,41 eV são ilustradas pelas linhas sólidas horizontais. 



71 
 

 

 

 

 

 

Na figura 4.31, 4.32 e 4.33 mostramos o espectro Raman da amostra híbrida, (linha de 

Laser 514,5 nm). Além das bandas D, G e G’, que são bandas características dos nanotubos de 

carbono, visualizou-se também alguns modos que estão próximos e na região de modos de 

RBM. O modo de 1330      é associado à banda D, 1594      à banda G que apresenta 

aspecto característico de nanotubos metálicos (assimetria e largura) e o modo de 2660      à 

banda G’, além destes estão presentes os modos 121      e 141     , referentes ao Telúrio 

e os modos 229     , 238     , 273     , 293      que estão associados aos modos de 

RBM dos nanotubos em ressonância. 

Nota-se também que, ao contrário da amostra HipCo-Te 1 e SWCNT-Te, não houve 

uma seleção de nanotubos semicondutores, já que os picos de RBM observados compreendem 

tanto nanotubos metálicos como semicondutores. Isso é confirmado pela forma de linha da 

Figura 4.30: Espectro Raman dos nanotubos  HipCo e do HipCo-Te 2 em um 

mesmo gráfico par comparação,  usando a linha de 532 nm como excitação. 
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banda G das amostras de HipCo-Te 2 que apresenta uma banda    larga e assimétrica 

característica de nanotubos metálicos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31: Espectro Raman do HipCo-Te 2 Região RBM, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

 

Figura 4.32: Espectro Raman do HipCo-Te 2 Bandas D e G, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Para comparação mostramos nas figuras 4.34, 4.35 e 4.36 o espectro Raman da amostra 

de nanotubos HipCo utilizados na formação de sistemas híbridos. Podemos verificar a 

presença dos modos das bandas D, G, G’ e os modos RBM característicos dos nanotubos de 

parede simples. Os modos 190     , 228     , 238     , 273      e 292      são 

associados aos modos RBM, a banda D em 1328     , em 1589      a banda G que 

também apresenta aspecto característico de nanotubos metálicos (assimetria e largura) e a 

banda G’ em 2649     . 

 

Figura 4.33: Espectro Raman do HipCo –Te 2 Banda G’, 

usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

Figura 4.34: Espectro Raman do HipCo Região RBM, usando 

a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Figura 4.35: Espectro Raman do HipCo 

 Bandas D e G, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 

Figura 3.36: Espectro Raman do HipCo Banda G’, 

 usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Utilizando o gráfico de Kataura, Para a linha de laser de 514 nm, associamos o modo 

em 190      aos nanotubos semicondutor da família (2n+m=29), os modos em 228      e 

238      aos nanotubos metálicos (6, 17) da família (2n+m=21), os modos em 274      e 

292      aos nanotubos metálicos por tentativa da família (2n+m=21 ou 18). 

Para uma melhor comparação, mostramos nas figuras 4.37 e 4.38 os espectros do 

Telúrio puro, dos nanotubos HipCo e da amostra híbrida. Podemos ver na figura 4.37, no 

espectro da amostra híbrida, a contribuição dos modos associados aos nanotubos de carbono e 

os modos associados à amostra de Telúrio utilizada na funcionalização conforme comentado. 

Observou-se na Fig. 4.38 um aumento de 5      na freqüência da banda G. Este fato deve 

ocorrer devido a transferência de cargas dos átomos de Carbono dos nanotubos para os 

átomos de Telúrio. Observou-se também que não houve mudanças nas condições de 

ressonância dos modos RBM e que as mudanças na banda G se limitaram ao aumento na 

freqüência da banda    e em uma suave mudança na forma de linha da banda   , indicando 

um processo com pouca transferência de cargas.    

 

 

 

Figura 4.37: Espectro Raman do HipCo , Telúrio, HipCo-Te 2 em um mesmo 

gráfico para comparação, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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Figura 4.38: Espectro Raman dos nanotubos  HipCo e do HipCo-Te 2 

em um mesmo gráfico para comparação, usando a linha de 514,5 nm como excitação. 
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CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho utilizamos as técnicas de Espectroscopia Raman Ressonante e 

Microscopia Eletrônica para caracterizar os sistemas híbridos formados por Nanotubos de 

Carbono de Parede Simples e Telúrio. O método de funcionalização por formação de 

carbânios foi utilizado na preparação das amostras híbridas. Partindo de nanotubos de carbono 

do tipo HipCo e preparados por CVD. Os resultados Espectroscopia Raman e Microscopia 

Eletrônica apontam para o sucesso da funcionalização nas três amostras. 

Nas amostras de SWCNT-Te e HipCo-Te 1 notamos a presença de modos de duas fases 

de óxido de Telúrio no espectro Raman, para excitação 2,33 eV. A retirada do óxido com 

acetona em ultra-som mostrou-se satisfatória. Os resultados de Microscopia Eletrônica 

mostram que as amostras apresentam-se como nanocabos coaxiais, com nanotubos de carbono 

aglomerados na parte interior revestidos por cabos de Telúrio. 

 Através da Espectroscopia Raman podemos observar que entre os modos de 100 a 1000 

     a contribuição dos modos dos nanotubos de carbono de parede simples e dos modos de 

Telúrio presentes na amostra híbrida. O fato de não haver mudanças nas freqüências dos 

modos RBM indica que a interação entre os nanotubos de carbono e o Telúrio foi fraca. Após 

a retirada do óxido de Telúrio percebemos que os modos RBM dos nanotubos metálicos saem 

de ressonância, enquanto a intensidade dos modos RBM dos nanotubos semicondutores se 

modifica, mas permanecem em ressonância. Um aumento na intensidade relativa da banda D 

e um pequeno deslocamento na freqüência são verificados após a funcionalização e após a 

retirada do óxido de Telúrio, com maior intensidade no último. Este fato pode ocorrer devido 

à formação de defeitos nos dois processos, principalmente no segundo. 

 As mudanças na freqüência, assimetria e largura da banda G são observadas após a 

funcionalização e após a retirada do óxido de Telúrio. A ausência da componente larga e 

assimétrica da banda    após a retirada do óxido de Telúrio corroboram com a interpretação 

de que o processo de retirada do óxido de Telúrio também remove os nanotubos metálicos. Os 

deslocamentos da freqüência da banda G (aumento ou diminuição) ocorrem sempre de 

maneira alternada nos processos de funcionalização e retirada dos óxidos, indicando que o 

Telúrio pode se comportar como doador e como receptor de cargas no sistema. A pequena 

diferença de eletronegatividade ente os átomos de Telúrio e Carbono corroboram com esta 

interpretação. 

 Na amostra sem óxido de Telúrio percebemos a contribuição dos modos RBM e os 

modos do Telúrio na faixa de 100 a 1000      e não observamos mudanças nas condições de 

ressonância dos modos RBM. Observou-se um pequeno aumento na freqüência e na 

intensidade relativa da banda D. Este fato pode ocorrer devido à formação de defeitos na 

funcionalização. As mudanças na banda G se limitaram ao pequeno aumento na freqüência da 

banda    e uma suave mudança na forma da banda   , indicando um processo de pouca 

transferência de cargas. 
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Os nanotubos de Carbono são nanoestruturas importantes devido às suas propriedades 

físico-químicas, que os torna atraentes para muitas aplicações em nanotecnologia. O estudo de 

nanotubos de carbono funcionalizados é importante devido à possibilidade da modificação das 

propriedades dos nanotubos, podendo assim ampliar as possibilidades e eficiência de suas 

aplicações. O estudo de sistemas híbridos (nanotubos-calcogênio) é importante devido a 

recentes sínteses de novas nanoestruturas de calcogenetos, com uma série de novas aplicações 

que abrangem desde a fotônica até aplicações biológicas. A motivação para a realização deste 

trabalho é contribuir no estudo destas nanoestruturas híbridas (nanotubos-calcogênio) através 

da caracterização do sistema híbrido (SWCNT-Te). Como perspectivas futuras para este 

trabalho, sugerimos a aplicação destas amostras na área da fotônica e eletrônica.  
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