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RESUMO 

 

O presente trabalho explora a fabricação, montagem e testes de micro-reatores e de sensores de 

gás baseados em nanotubos de carbono. A configuração dos sensores de gases foi planejada de 

modo a permitir o uso de nanotubos de carbono de muitas paredes – como adquiridos 

comercialmente, oxidados ou decorados com nanopartículas - como elementos sensores de 

comportamento semelhante a um elemento sensor formado por nanotubos de carbono de uma 

única parede e com grandes diâmetros (~20 nm). Nesta configuração, os nanotubos foram 

depositados utilizando a técnica dieletroforese com as pontas apoiadas sobre as bordas dos 

eletrodos e com a parte central suspensa (em ponte) sobre um gap de ~1 µm de largura por ~5 

µm de profundidade, de modo a ligar as extremidades de eletrodos metálicos padronizados pré-

produzidos. Uma nova abordagem para melhorar o contato elétrico e térmico entre nanotubos 

de carbono de múltiplas paredes depositados por dieletroforese e eletrodos de metal foi 

desenvolvida, usando aquecimento espacialmente localizado, através do uso de laser. 

Subsequentemente à deposição, os nanotubos foram diretamente aquecidos, em atmosfera 

ambiente, por um feixe de laser focado. O sinal Raman dos nanotubos foi usado para determinar 

a temperatura atingida no processo e este método foi utilizado para melhorar o contato elétrico 

com diferentes eletrodos (W, Ti e Au). A redução na resistência elétrica foi de até três ordens 

de magnitude, resultando em resistividade de contato tão baixa quanto ~ 0,1-1 kΩ.μm2, com os 

menores valores obtidos para Au. Um novo método de deposição de nanotubos com simultânea 

decoração por nanopartículas de ouro crescidas pelo método eletroquímico também é 

apresentado. O método possibilita obtenção de estruturas híbridas com alto potencial de 

aplicação em dispositivos opto-eletrônicos, tais como sensores de gases, biossensores ou 

fotodetectores. A caracterização estrutural e morfológica de cada elemento sensor usado neste 

trabalho foi feita principalmente por microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

eletrônica de transmissão, espectroscopia de energia dispersiva, espectroscopia Raman e 

medidas elétricas. Foram usados elementos sensores com diferentes combinações de materiais 

nanoestruturados (MWCNTs como adquiridos comencialmente, oxidados, ou decorados com 

nanopartículas metálicas), testados em atmosferas inertes (N2 ou Ar) e oxidante (O2). 

Parâmetros determinantes para um bom funcionamento dos sensores de gás (tempos específicos 

de resposta/recuperação, sensibilidade, estabilidade, reprodutibilidade, etc) foram investigados 

com base nos dados experimentais obtidos.  
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ABSTRACT 
 

This work exploits the fabrication, setup and tests of the micro-reactors and gas sensors based 

on carbon nanotubes. The configuration of the gas sensors was designed to allow the use of 

multi-walled carbon nanotubes - as commercially acquired, oxidized or decorated with 

nanoparticles – as sensor elements which have similar behavior to a sensor element formed of 

a single-walled carbon nanotube with large diameter (~ 20 nm). In this configuration, the 

nanotubes were deposited using dielectrophoresis technique with their ends supported on the 

edges of the electrodes and the central part suspended (bridged) over a gap ~ 1  µm wide and 

~5 µm deep, in order to connect the ends of pre-produced standard metal electrodes. A new 

approach to improve the electrical and thermal contact between multi-walled carbon nanotubes 

deposited by dielectrophoresis and metal electrodes was developed by using heating spatially 

localized, through the use of laser radiation in the microRaman setup. Subsequent to deposition, 

the nanotubes were directly heated in the ambient atmosphere by a focused laser beam. The 

Raman signal of the nanotubes was used to determine the temperature reached in the process 

and this method has been used to improve the electrical contact with different electrodes (W, 

Ti and Au). The reduction in electrical resistance was up to three orders of magnitude, resulting 

in contact resistivity as low as ~ 0,1-1 kΩ.μm2, with the lowest values obtained for Au. A new 

method of simultaneous deposition of nanotubes and decoration with gold nanoparticles grown 

by electrochemical method is also presented. The method enables the production of hybrid 

structures with high potential for application in opto-electronic devices such as gas sensors, 

biosensors or photodetectors. The structural and morphological characterization of each sensor 

element used in this work was mainly made by scanning electron microscopy, transmission 

electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, Raman spectroscopy and electrical 

measurements. Sensing elements with different combinations of nanostructured materials 

(MWCNTs as commercially acquired, oxidized, or decorated with metal nanoparticles) were 

tested in inert (Ar or N2) and oxidant (O2) atmosphere. Crucial parameters for the proper 

functioning of gas sensors (specific response time/recovery, sensitivity, stability, 

reproducibility, etc.) were investigated based on the obtained experimental data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvimentos recentes em nanotecnologia incluem a síntese e caracterização 

de uma ampla variedade de materiais com dimensões nanométricas e diferentes morfologias 

que apresentam propriedades ópticas e eletrônicas singulares, devido, principalmente, aos 

efeitos de confinamento quântico e à alta razão superfície/volume [1,2]. Por variadas razões, 

uma grande lista de materiais tem sido exaustivamente investigada com o objetivo de gerar 

nanoestruturas com potencial de aplicação em novos nano-dispositivos eletrônicos e/ou ópticos 

[3,4,5]. Dentre estas nanoestruturas, os nanotubos de carbono (Carbon Nanotubes - CNTs) – 

tanto de parede única (Single-Walled Carbon Nanotubes – SWCNTs) quanto os de paredes 

múltiplas (Multi-Walled Carbon Nanotubes – MWCNTs) – estão no topo da lista dos 

nanomateriais mais estudados devido às suas propriedades eletrônicas, ópticas, mecânicas e 

térmicas excepcionais, o que os torna sistemas modelo para nanociência e nanotecnologia 

[6,7,8,9].  

Mais recentemente, uma nova direção em nanotecnologia tem sido o 

desenvolvimento de dispositivos que fazem uso de nanoestruturas como elementos chave no 

funcionamento dos mesmos. Com isso, o uso de micro-reatores para o encapsulamento destes 

dispositivos se coloca como um elemento importante na fabricação destes novos dispositivos 

nanoestruturados de alto desempenho ao permitirem uma análise mais detalhada de processos 

físicos e/ou químicos que ocorrem no interior e/ou sobre a superfície das nanoestruturas, em 

comparação com os dispositivos convencionais [10,11,12]. Neste aspecto, novos desafios 

relativos à miniaturização têm surgido, levando inúmeros pesquisadores a buscarem novos 

métodos de integração e encapsulamento, a fim de possibilitar a montagem de dispositivos 

baratos e que operem de forma reprodutível, confiável e em baixas potências elétricas.  

A decoração de nanotubos de carbono com nanopartículas (CNT@NPs) por meio 

de métodos físicos e/ou químicos para a produção de novas estruturas híbridas, tem se destacado 

como uma abordagem útil para a engenharia de propriedades, aumentando ainda mais as 

possibilidades de aplicações destes nanotubos. Estes novos sistemas híbridos são 

particularmente importantes, tanto do ponto de vista fundamental quanto para aplicações, e têm 

sido usados em várias aplicações com base nanotecnológica, tais como em sensores de gases, 

fotodetectores, biossensores, displays, catalisadores, entre outros 

[9,13,14,15,16,17,18,19,20,21]. Na utilização como elementos ativos para sensoreamento de 

diferentes gases, a decoração dos CNTs por nanopartículas tem se mostrado uma boa estratégia, 

especialmente para aumentar a seletividade dessas nanoestruturas frente a diferentes analitos, 
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e, ao mesmo tempo, diminuir os tempos de resposta e recuperação [22,23,24,25,26]. Apesar da 

existência de inúmeros trabalhos relatando a detecção para diferentes espécies gasosas, o 

funcionamento desses sensores pode mudar drasticamente, quando se altera o tipo de elemento 

sensor (MWCNTs, SWCNTs, etc) ou a configuração (arquitetura) na qual o dispositivo é 

montado. Alguns mecanismos de sensibilidade tem sido associados à modificação da barreira 

Schottky [25,27,28], à mudanças na configuração eletrônica dos CNTs devido a transferência 

de cargas entre o analito detectado e o elemento sensor [23,24,26,29,30,31,32,33,34], aos 

efeitos eletrotérmicos associados [35,36,37], dentre outros.  

Trabalhos na área de sensoriamento de gases baseados em estruturas nanométricas 

híbridas, do tipo nanotubos de carbono decorados com nanopartículas metálicas ou de óxidos 

metálicos, tem sido feitos por Moshkalev et al. [37,38,39]. Um avanço importante feito pelo 

grupo de Moshkalev foi a observação da forte influência da configuração (arquitetura) no 

desempenho final do dispositivo [37]. Trabalhando com sensores de gases do tipo resistor 

químico (Chemical Resistor – CR), em que o elemento sensor era formado por MWCNTs 

decorados com nanopartículas de titânio (MWCNTs@TiNPs), eles testaram duas 

configurações: uma com o elemento sensor suportado, ou seja, em contato com o substrato de 

SiO2; e outra com o elemento sensor suspenso, em ponte sobre uma trincheira (gap) aberta entre 

um par de eletrodos metálicos opostos. Foi observada uma melhoria na performance do 

dispositivo com elemento sensor suspenso, em relação à configuração suportada, que foi 

atribuída a um aquecimento mais elevado do elemento sensor por efeito Joule, nesta 

configuração [37]. 

O presente trabalho de Tese, realizado em colaboração com o Centro de 

Componentes Semicondutores (CCS) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), é 

dedicado ao estudo de diversos fatores envolvidos na fabricação e testes de sensores de gases 

baseados em nanoestruturas híbridas à base de nanotubos de carbono. Este estudo envolveu: 

(a) a fabricação, montagem e testes de micro-reatores usados para o 

encapsulamento dos sensores nanoestruturados;  

(b) o desenvolvimento de uma nova abordagem para melhorar o contato elétrico e 

térmico entre MWCNTs depositados por dieletroforese (DEF) e eletrodos de metal, 

por aquecimento espacialmente localizado através do uso de laser;  

(c) o desenvolvimento de um novo método de decoração de MWCNTs com 

nanopartículas metálicas (ouro), realizado simultaneamente à deposição dos 

mesmos; e 
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(d) a realização de testes de sensoreamento de atmosferas inertes (N2 e Ar) e 

oxidante (O2) usando diferentes nanoestruturas como elementos sensores, 

principalmente usando MWCNTs oxidados, e posterior avaliação dos parâmetros 

determinantes de um bom funcionamento dos sensores investigados (tempos 

específicos (resposta/recuperação), sensibilidade, estabilidade, e reprodutibilidade. 

 

1.1 Justificativa do trabalho 

 

O uso de nanotubos de carbono como elementos sensores, bem como de outras 

nanoestruturas híbridas estudadas aqui, é justificado, cientificamente, pelo fato de que uma das 

principais estratégias usadas para a melhoria de sensores de gases comerciais é o 

aprimoramento do controle dos poros e/ou a redução das dimensões do elemento sensor, que é 

feito usando filmes finos ou nanoestruturados [40,41,42,43,44,45]. Isto ocorre devido às 

características importantes desses dispositivos - como sensibilidade, seletividade, estabilidade, 

reprodutibilidade e tempo de resposta [46] - serem fortemente influenciadas pela morfologia do 

material. O tempo de resposta, por exemplo, é uma função do comprimento do percurso de 

difusão dos gases na região entre os eletrodos, portanto, bastante sensível à porosidade do 

elemento sensor. 

Os sensores de gases convencionais (resistores químicos), construídos a partir de 

cerâmicas porosas, funcionam com base nas mudanças da resistividade das mesmas, devido à 

interação entre os gases e a superfície do material [40,41,44]. Variando-se a temperatura de 

operação, os sensores podem responder mais efetivamente em relação a diferentes gases, 

aumentando assim a seletividade [40,41,44,46,47]. A sensibilidade pode apresentar forte 

dependência com o tamanho de grão, no caso de sensores de gases baseados em filmes 

nanoparticulados [48]. Esse comportamento é associado à formação de uma região de depleção 

na superfície das nanopartículas e o seu efeito sobre a mudança na resistência elétrica aumenta, 

à medida que diminui o tamanho de grão [48]. Diante disso, os nanotubos de carbono – 

SWCNTs ou MWCNTs – bem como ambos dopados, funcionalizados e/ou decorados com 

partículas são importantes alvos de pesquisas na área de sensores químicos e/ou eletroquímicos 

nanoestruturados [9,22,49,50,51,52].  

Dentre as vantagens do uso destes materiais com pelo menos uma das dimensões 

menor que 100nm em sensores de gases, pode-se destacar [53]; 

(a) a alta razão superfície/volume, o que implica em grande número de átomos 

localizados na superfície, aptos a promover mais reações químicas na mesma;  
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(b) maior influência do comprimento de Debye ( Dλ ) sobre as propriedades 

eletrônicas, podendo resultar em melhores sensibilidade e seletividade;  

(c) possibilidade de ocorrência de reações redox foto-induzidas na superfície, visto 

que, em nanomateriais, o tempo médio de difusão, do interior para a superfície da 

nanoestrutura, de um elétron ou buraco foto-induzidos pode ser muito menor que o 

tempo médio de recombinação destes portadores. Este aumento da taxa de difusão 

acelera a detecção e a dessorção do analito, influenciando os tempos de resposta e 

de recuperação do sensor; 

(d) melhores estequiometria e cristalinidade, quando comparado com os materiais 

policristalinos;  

(e) são facilmente configuráveis, tanto como transístores de efeito de campo (Field 

effect transistors - FETs) quanto como resistores químicos, e potencialmente 

integráveis com dispositivos convencionais e com as técnicas de fabricação de 

dispositivos conhecidas e utilizadas; e  

(e) possibilidade de obtenção de resultados influenciados por efeitos quânticos, 

devido ao confinamento das cargas em uma das direções do cristal.  

Portanto, o controle do tamanho e forma (morfologia) dos cristais é determinante 

para as propriedades sensoriais dos nanomateriais utilizados.  

O conjunto preliminar das investigações feitas, como o desenvolvimento de novos 

métodos de tratamento de contatos e de decoração envolvendo CNTs e eletrodos, sobre o 

encapsulamento dos sensores em micro-reatores, bem como sobre todas as etapas de 

instrumentação envolvidas, permitiram um entendimento mais geral das diversas expertises 

necessárias para a obtenção e correta interpretação dos resultados obtidos durante as medidas 

elétricas, utilizando os sensores construídos e estudados durante este trabalho.  

Do ponto de vista institucional (Universidade Federal do Ceará – UFC e 

UNICAMP) e dos grupos de pesquisa envolvidos, o trabalho se justificou pela cooperação e 

integração de habilidades e facilidades técnicas, pela troca de conhecimentos que proporcionou 

entre os envolvidos e pelo fato de o CCS, enquanto centro de pesquisa que possui um conjunto 

de equipamentos e tecnologias para a realização de um ciclo completo de micro e 

nanofabricação, especialmente em tecnologias top-down, servir como indutor do surgimento de 

novas linhas de pesquisa junto a grupos de menor tradição na área de dispositivos e 

instrumentação, como é o caso do grupo experimental de física do estado sólido, do 

Departamento de Física da UFC.  
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1.2 Objetivos do trabalho 

 

O principal objetivo do presente trabalho foi aprimorar o design e a fabricação de 

sensores de gases baseados em MWCNTs como adquiridos comercialmente, oxidados ou 

recobertos por metal (MWCNTs@M, com M = Ti, Cu).  

O encapsulamento dos sensores nanoestruturados foi feito por um micro-reator com 

câmara de trabalho de apenas 100 µl de volume, o que permitiu medir tempos de resposta muito 

mais curtos que os tempos medidos anteriormente para sensores nanoestruturados semelhantes 

usando câmaras de trabalhos com volumes maiores (10 l). 

Com o objetivo específico de obter nanoestruturas híbridas como elementos 

sensores, foi utilizado métodos físicos e abordagens tipo bottom-up. Estas abordagens foram 

usadas para a decoração de nanotubos depositados por DEF, conectando micro-eletrodos 

metálicos pré-fabricados, suspensos sobre o gap entre eles, em uma configuração CR.  

Com o objetivo de fazer o tratamento dos contatos elétricos entre as nanoestruturas 

como depositadas e os eletrodos metálicos, pós deposição por DEF, foi aplicado o método de 

tratamento por passagem de corrente elétrica através das nanoestruturas (efeito Joule), como 

também foi desenvolvido um novo método, apresentado e discutido detalhadamente nesta Tese, 

onde foi feito uso de um laser de um sistema micro-Raman. O laser teve a função de aquecer 

localmente as nanoestruturas, melhorando assim os contatos elétricos e, ao mesmo tempo, 

excitar o espectro Raman dos nanotubos, possibilitando obter parâmetros importantes, tais 

como a temperatura local.  

Buscou-se ainda entender os processos físico-químicos que ocorreram na superfície 

dos elementos sensores utilizados quando submetidos a medidas elétricas em condições 

controladas e os mecanismos pelos quais estes processos ocorreram, bem como a influência 

destes sobre as propriedades elétricas das nanoestruturas. A partir das medidas elétricas buscou-

se também obter os parâmetros fundamentais para um bom funcionamento dos sensores de 

gases testados como, por exemplo, a potência de operação.  

 

1.3 Apresentação do trabalho 

 

Este trabalho de Tese está organizado em seis (6) capítulos. No primeiro capítulo é 

feita a introdução, a apresentação, a justificativa e são apontados os objetivos do trabalho. No 

capítulo dois (2) é feito a descrição do design, montagem e testes do micro-reator utilizado tanto 

para o encapsulamento quanto para fazer as conexões elétricas entre os sensores 
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nanoestruturados aqui testados com um circuito elétrico externo, contendo os equipamentos de 

medidas elétricas. É apresentado também a configuração usada para montagem dos sensores de 

gases, com as nanoestruturas em ponte sobre um gap feito entre os eletrodos metálicos, e 

discutido sobre a cobertura, usando spputering, de MWCNTs por Ti e Cu.  

No capítulo três (3) é apresentado um novo método de tratamento de contatos entre 

MWCNTs e eletrodos usando laser, indicado para quando a deposição dos nanotubos for feita 

por DEF e o sistema usado (substrato, eletrodos, nanoestruturas) impedir o uso do método de 

tratamento tradicional, por aquecimento térmico, usando fornos. O método de tratamento a laser 

desenvolvido durante a realização deste trabalho é também comparado com o tratamento por 

efeito Joule, realizado através da passagem de corrente pela amostra a ser tratada, e melhor 

controle e uniformidade de tratamento foi observado para o tratamento a laser.  

No capítulo quatro (4) é apresentado um novo método de montagem de estruturas 

híbridas, formadas por nanotubos de carbono e nanopartículas de ouro. As nanopartículas de 

ouro foram sintetizadas eletroquimicamente e a decoração foi feita in situ, durante a deposição 

dos nanotubos de carbono e a partir dos mesmos eletrodos usados. São também comparadas 

duas rotas de decoração e o controle tanto da quantidade de nanotubos depositados quanto da 

quantidade de nanopartículas decorando estes nanotubos foi conseguido por uma das rotas 

testadas. É discutido ainda o efeito da presença de defeitos superficiais dos nanotubos sobre a 

uniformidade da decoração, usando o método apresentado. 

No capítulo cinco (5) são apresentadas medidas elétricas de sensoriamento de 

oxigênio usando elemento sensores formados por MWCNTs oxidados. Os sensores 

nanoestruturados foram submetidos a diferentes condições de atmosfera e de potência de 

trabalho e, em condições adequadas, as respostas apresentaram excelente sensibilidade. Os 

mecanismos de interação do oxigênio com as nanoestruturas, a influência da temperatura de 

operação (avaliada indiretamente), da pressão utilizada dentro da câmera e do regime de 

condução da corrente são discutidos detalhadamente. É discutido também sobre a 

reprodutibilidade, os tempos característicos e a estabilidade dos sensores testados.  

No capítulo seis (6) é feita uma conclusão geral dos diversos aspectos estudados 

neste trabalho de Tese e apresentado um conjunto de perspectivas futuras, para que se avance 

cada vez mais em cada um destes aspectos. 
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2 CONFECÇÃO E TESTES DO MICRO-REATOR 

 

Neste capítulo apresentaremos o conceito de micro-reatores, que é usado para o 

encapsulamento de dispositivos nanoestruturados. Discutiremos sobre o projeto, confecção e 

montagem de um micro-reator com câmara de trabalho de pequeno volume (100 µl) que foi 

usado para encapsular os sensores de gases à base de nanoestruturas, testados durante este 

trabalho de Tese. Apresentaremos a configuração usada para a montagem dos sensores de gases 

e algumas medidas de sensoriamento de gás e de pressão para mostrar que, com o uso do micro-

reator que fabricamos, é factível a realização de medidas com tempos de resposta curtos.  Para 

a realização dos testes de sensoriamento de gás oxigênio, foi utilizado sensores baseados em 

MWCNTS recobertos por titânio ou cobre. As nanoestruturas híbridas MWCNTs@Ti e 

MWCNTs@Cu foram obtidas submetendo os MWCNTs como adquiridos comercialmente e 

depositados por DEF em ponte sobre eletrodos de ouro à deposição de metal, por sputtering. 

Neste capítulo é feito também a avaliação da formação da cobertura metálica sobre os 

MWCNTs, para os materiais utilizados. 

  

2.1 Métodos de Encapsulamento em Nanoeletrônica 

 

A concepção e construção de micro-reatores para encapsulamento de 

nanodispositivos visa um controle robusto de fatores como tamanho, configuração, qualidade 

superficial, integração e custos [7,10,11,12,54,55,56,57,58]. O encapsulamento de dispositivos 

em micro-reatores é parte fundamental do processo e auxilia na obtenção de dispositivos de alto 

desempenho, pois permitem uma análise mais detalhada de processos físicos e químicos que 

ocorrem no interior e/ou sobre a superfície das nanoestruturas, em comparação com os 

dispositivos convencionais. Isto é possível devido ao volume reduzido (que permite uma maior 

taxa de troca de analitos - gás ou líquido) e às novas funções que podem ser realizadas utilizando 

estes sistemas, tais como a possibilidade de medidas simultaneas de várias propriedades, num 

mesmo dispositivo. Por exemplo, medições ópticas in situ (Raman, fotoluminescência) para 

caracterizar as transformações estruturais dos nanomateriais são possíveis em tais micro-

reatores equipados com janelas óticas finas. Além disso, devido à configuração e ao volume 

reduzido, os micro-reatores possibilitam a determinação de tempos característicos mais precisos 

(dos dispositivos), um parâmetro particularmente importante em matéria de sensores de gases.  

Dispositivos nanoestruturados para observar a resposta dos diferentes materiais à 

presença de analitos ou para caracterização fundamental de materiais e seu comportamento em 
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relação à pressão já foram construídos e testados, e os resultados foram promissores [54]. 

Trabalhos sobre sensores de massa [55] e de pressão [35,57] de alto desempenho baseados em 

nanotubos de carbono também já foram relatados. Recentemente, Choi et al. [58] projetaram 

um sistema que permite a avaliação de sensores de pressão em condições de altas temperaturas, 

utilizando câmaras de volume reduzido, onde tanto a pressão como as altas temperaturas podem 

ser controladas. 

A construção de micro-reatores com dimensões sub-milimétricas visa permitir o 

controle apurado de parâmetros chaves, tanto para o funcionamento dos nanodispositivos 

encapsulados e investigação das propriedades de interesse por estes últimos, como também 

permitir realizar, com segurança, experimentos que sejam potencialmente perigosos de serem 

executados em câmaras de trabalho de grande volume. Estes micro-reatores geralmente são 

compostos por duas peças principais: a base, que serve como plataforma de trabalho, 

incorporando a entrada e saída de gases e os componentes elétricos; e a moldura metálica, que 

constituirá o empacotamento do sistema. As duas peças, depois de unidas, formam a câmara de 

trabalho e determinam o volume do micro-reator. Na câmara de trabalho é colocado a 

plataforma que incorpora os contatos elétricos, os micro-eletrodos e o nanodispositivo a ser 

testado, cujos elementos dependem da configuração planejada. Um sensor de pressão com 

configuração nos moldes citados acima foi desenvolvido por Wang et al. [54], como 

apresentado na Fig. 1. O sensor de pressão foi fabricado usando uma membrana de Ti de 80 nm 

de espessura e área de 60 µm x 60 µm, isolada por camadas de sílica (SiO2) de 350 nm de 

espessura. A membrana foi suspensa sobre um suporte de Si (Fig. 1a) e o sensor foi selado 

numa capa metálica para facilitar a conexão das partes externas (Fig. 1b).  

 

 
Figura 1 - (a) Esquema e (b) fotografia de um sensor de pressão [54]. 
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Uma vez realizadas as etapas de fabricação da cápsula, pode-se escolher o tipo de 

dispositivo que se deseja embutir e a configuração de operação destes dispositivos. No entanto, 

devido ao reduzido volume da câmara, estes micro-reatores geralmente são projetados para 

processos e testes de caracterização de dispositivos específicos e/ou operando em 

configurações/geometrias específicas. Neste trabalho de Tese é apresentado o projeto e 

fabricação de um micro-reator que oferece vantagens como fácil montagem, baixo custo de 

fabricação da cápsula, baixo consumo de analitos durante a operação e bom desempenho 

(relativo aos tempos de enchimento e evacuação da câmara de trabalho). O micro-reator 

fabricado pode ser usado para a incorporação e testes de uma grande variedade de dispositivos 

nanoestruturados. Além disso, devido à sua entrada e escoamento de gás serem compatíveis 

com Swagelok® de 1/4", o micro-reator se adapta facilmente a qualquer sistema de vácuo/gás e 

pode ser considerado como um dispositivo portátil, sendo a câmara fácil de usar para vários 

testes. Em comparação com os sistemas já descritos na literatura, o micro-reactor apresentado 

aqui tem um volume de trabalho muito pequeno (100 µl) e pode incorporar múltiplos testes e 

funções de medição, permitindo uma caracterização mais completa dos nanodispositivos. O 

micro-reator foi testado utilizando sensores baseados em nanotubos de carbono, acoplados à 

câmara, e provou ser adequado para os testes de sensores de gases e pressão. 

 

2.2 Procedimentos e Métodos Experimentais 

 

2.2.1 Descrição dos micro-reatores 

 

O micro-reator foi projetado para ter um pequeno volume de trabalho (100 µl), o 

suficiente para comportar apenas o chip de silício com os elementos sensores e permitir o 

controle da atmosfera dentro da câmara. O desenho esquemático é mostrado na Fig. 2. O corpo 

do dispositivo foi maquinado a partir de uma única peça de Kovar®, a fim de evitar vazamentos 

no sistema devido à soldas adicionais. Nas Figs. 2a e 2b pode ser observado a câmara de testes 

(1), composta por uma cavidade de trabalho (2) e uma tampa superior (3) com anel de Viton® 

(4), que sela hermeticamente o micro-reator. A tampa está equipada com um recuo para 

acomodar o anel de Viton® (secção A - Fig. 2b). A vedação hermética e a troca fácil dos 

dispositivos a serem testados é assegurada pela simples abertura e fechamento da tampa 

superior, possibilitada pelas aberturas para parafusos tipo M2, furadas nas paredes do corpo do 

micro-reator (5a e 5b, respectivamente – secções A e B – Fig. 2b). Conexões para controlar a 

pressão e a atmosfera na câmara de trabalho são fornecidos pelos tubos compatíveis com 
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Swagelok® de 1/4", colocados em posições diametralmente opostas (6). Estes tubos são 

equipados com canais para fluxo de gás de forma cônica, com um diâmetro de entrada de 2,5 

mm que terminam com 1 mm na entrada da câmara de trabalho de 100 µl. O diâmetro dos pinos 

de Kovar® são de 0,5 mm (7) e estão eletricamente isolados do corpo metálico do micro-reator 

por um vidro de vedação comercial de borosilicato calcinado (8). O vidro calcinado foi tratado 

termicamente a 800 °C, em atmosfera de nitrogênio, a fim de assegurar a vedação hermética 

entre o micro-reator e os pinos. Após este processo ser concluído, a câmara foi recoberta com 

ouro. A conexão elétrica entre os chips com os elementos sensores (9) e os pinos de Kovar® foi 

feita por wire-bonding (ligação por fio - 10).  

Considerando os testes de sensores de gás a uma pressão constante, que é a condição 

de trabalho utilizada para esses dispositivos, o pequeno volume da câmara é crucial para 

determinar os tempos de resposta do sensor. Sob tais condições, uma concentração inicial (C0) 

de um determinado gás alimentado para dentro do micro-reator irá alterar a concentração (C) 

após um intervalo de tempo (t) de acordo com a Equação [59], 

 

 =  � �1 − ���
� �,                           Eq. 1 

 

onde � = V/Q é a constante de tempo, V é o volume da câmara e Q é a taxa volumétrica (vazão) 

do fluxo de gás. A mesma expressão (Eq. 1) pode ser rearranjada a fim de calcular o tempo 

necessário para atingir uma composição particular de um gás no micro-reator: 

 

� =  −� �� �1 −  � �
����                Eq. 2 

 

Uma vez que as Eqs. 1 e 2 são expressões para um processo cinético de primeira 

ordem, a composição do gás irá atingir 95% do valor alvo após três constantes de tempo (3 �). 

A Fig. 3 mostra uma simulação de como a concentração de entrada de gás muda com o tempo 

para diferentes volumes de câmara e uma taxa de fluxo constante de 20 sccm (standard cubic 

centimeters) (Fig. 3a), ou para taxas de fluxo diferentes e um volume de câmara fixa de 100 µl 

(Fig. 3b). Pode-se observar a partir da Fig. 3a que o tempo necessário para alcançar a 

concentração desejada do gás depende fortemente do volume da câmara.  
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Figura 2 - Desenho esquemático do micro-reator (1): (a) frente e (b) vista de secções transversais. A cavidade (2), 
a tampa (3), os tubos de ligação (6), e os pinos para conecções elétricas (7), são todos moldados em Kovar®. A 
cápsula está equipada com um anel de vedação de Viton® (4) e aberturas para parafusos tipo M2 (5a e 5b). Os 
pinos para conecções elétricas são isolados do corpo metálico por um vidro de vedação de borosilicato (8). Os 
sensores (9) estão ligados aos pinos de contato através de fios (10). 

 

Em uma câmara com volume de 100 µl, o tempo para atingir 95% da concentração 

desejada é de cerca de 0,3 s, quando um fluxo de 20 sccm é utilizado. Este tempo é proporcional 

ao volume da câmara, de modo que tempos mais longos podem ser observados para câmaras 

com volumes de 1 ml e 10 ml (Fig. 3a). Assim, para a detecção de processos rápidos (tempo < 

1 s), a câmara de volume reduzido (0,1 ml ou menor) é essencial. O efeito sobre a concentração 

(C) de diferentes fluxos de entrada de gás num micro-reator com câmara de 100 µl pode ser 

visto na Fig. 3b. Neste caso, o tempo para atingir o equilíbrio atmosférico é inversamente 

proporcional ao fluxo de gás e, para processos rápidos (< 1 s), taxas de fluxo de gás de 10 sccm 

ou superior são necessários. É importante salientar que os tempos de enchimento da câmara são 

sempre incluídos no tempo total de resposta de um possível dispositivo encapsulado na mesma, 

daí ser importante o pequeno volume da câmara, para testes conduzidos utilizando o micro-

reator.  
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Figura 3 - Concentração de gás no interior do micro-reator, calculada através das Eqs. 1 e 2, em função do 
tempo, para diferentes volumes de câmaras (a) e diferentes fluxos de entrada de gás (b). 
 

2.2.2 Acoplamento do micro-reator ao sistema de vácuo/gás 

 

Após a confecção das cápsulas (micro-reatores), o isolamento elétrico dos pinos 

usando o vidro de isolamento comercial de boricilicato foi testado. Para realizar testes de 

vazamento (de ar), os micro-reatores foram conectados a um sistema de vácuo/gás (pressão de 

vácuo: < 10-5 mbar), equipado com uma bomba turbomolecular (Alcatel ATP400 - Adixen). O 
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gás hélio (99,99% de pureza) foi utilizado nesses testes realizados no intervalo desde pressão 

atmosférica até 10-5 mbar e mostraram a elevada qualidade da vedação da câmara do micro-

reator com o anel de Viton®.  

O sistema de vácuo/gás utilizado para testes do micro-reator/sensores é mostrado 

na Fig. 4. O sistema é equipado com uma pequena câmara de distribuição de gás (volume de 1 

l), dois sensores de amplo intervalo de pressão, controladores de fluxo de massa, válvulas e  

bombas mecânica e turbomolecular, como pode ser observado na Fig. 4a. A Fig. 4b mostra uma 

visão ampliada da câmara de distribuição de gás que tem um micro-reator conectado ao sistema 

de vácuo/gás. A configuração mostrada permite medidas em atmosfera estática, sem fluxo de 

gás através do micro-reator durante as medidas, visto que a entrada de gás e o micro-reator 

estão montados diametralmente opostos em relação à câmara de distribuição de gás. O sistema 

também permite medidas em atmosfera dinâmica. Para isto, a entrada de gás e a câmara de 

distribuição de gás devem ser montadas diametralmente opostas em relação ao micro-reator. O 

detalhe inserido na Fig. 4b apresenta um micro-reator aberto com um chip montado no interior 

da câmara de testes. O chip é fixado na parte inferior da cápsula por uma fita adesiva de cobre 

e as conexões elétricas são estabelecidas entre os pads dos eletrodos (dos dispositivos sensores) 

e os pinos do micro-reator por wire-bonding. 

Uma das vantagens do nosso micro-reator reside na sua montagem simples e no 

fácil acoplamento para utilização do mesmo em qualquer sistema de vácuo/gás. Embora 

somente sensores de gás e pressão tenham sido especificamente testados/medidos, o micro-

reator é adequado para testes de uma grande variedade de micro-dispositivos. Os quatro pinos 

permitem a ligação de até três dispositivos que podem ser testados de forma independente, 

usando um dos pinos como contato comum. Além disso, a tampa, além de poder ser facilmente 

trocada, permite ajustar uma janela óptica fina (quartzo, safira), para caracterização óptica in 

situ (espectroscopia Raman, fotoluminescência, etc), durante os testes com o dispositivo. Uma 

limitação reside nas dimensões laterais dos chips a serem embutidos, que devem ser limitados 

a um máximo de 2,5 mm x 2,5 mm. 
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Figura 4 - Sistema de alto vácuo utilizado para testes do micro-reator/sensor: (a) uma visão geral que mostra os 
componentes principais e (b) uma visão ampliada de um micro-reator acoplado à câmara de distribuição de gás. O 
detalhe inserido na figura (b) ilustra um micro-reator aberto com um chip de Si sobre o qual estão montados quatro 
sensores nanoestruturados. 

  

2.2.3 Preparação dos eletrodos metálicos 

 

Em geral, para a obtenção dos eletrodos metálicos, filmes metálicos foram 

depositados por sputtering sobre wafers de silício oxidado (SiO2 = 500 nm). O padrão dos 

eletrodos foi posteriormente obtido por fotolitografia seguido por corrosão química. Foram 

delimitados elementos metálicos contendo dois pads de cerca de 200 µm x 200 µm separados 
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por 300 µm de distância e conectados por uma linha metálica com largura variando de 8 a 30 

µm.  Todos os elementos foram previamente definidos pela máscara de fotolitografia.  As linhas 

metálicas conectando pares de pads foram posteriormente cortadas ao meio, 

perpendicularmente ao comprimento, utilizando um feixe de íons focalizado (focused ion beam 

- FIB), modelo NOVA 200 Nanolab, da FEI Co. Foram feitas aberturas de 1 a 10 µm de largura 

por cerca de 2 a 5 µm de profundidade. As desconexões (gaps) entre os eletrodos formados 

foram confirmadas por curvas corrente versus voltagem (I x V) feitas após o corte pelo FIB.  

Neste capítulo, para os testes do micro-reator, utilizamos eletrodos de ouro (Au). 

Para isso, filmes de wolframato de titânio (TiW – Ti = 10 % e W = 90 %) de 50 nm de espessura 

foram previamente depositados por sputtering sobre as lâminas de Si oxidado para serem 

usados como camada de adesão e posteriormente, também por sputtering, filmes de Au de 150 

nm de espessura foram depositados sobre a camada de adesão. Os padrões dos elementos (para 

dar forma aos eletrodos) foram inicialmente delimitados por corrosão do fotorresiste 

(fotorresiste comercial 1518), previamente depositado sobre o filme de Au, usando MIF 312 na 

solução 1:1. O filme de ouro exposto foi então espessado quimicamente usando solução 

eletrolítica de ouro, até a camada de ouro atingir 1 µm de espessura. Em seguida, o filme de 

ouro fora dos elementos foi corroído por uma solução comercial (deplacante 645) e o filme de 

TiW corroído por H2O2. Por serem espessos (1 µm), serão identificados no trabalho como 

eletrodos de Au-G. 

 

2.2.4 As amostras (elementos sensores) produzidas e/ou utilizadas  

 

Para os testes do micro-reator testamos duas diferentes amostras como elementos 

sensores, ambas à base de MWCNTs.  Uma amostra comercial de MWCNTs foi usada como 

adquirida (sem processamento adicional - pristine), tendo sido sintetizada através do método 

de deposição química a partir da fase vapor (Chemical Vapour Deposition - CVD), com 

comprimentos entre 1-10 µm e diâmetros entre 10-30 nm, obtidos da CNT Co. Ltd, Coréia. 

Serão identificados no trabalho como MWCNTs pristine.  

A segunda amostra era composta dos mesmos MWCNTs que a primeira, mas 

submetidos a um processo de recobrimento por metal (Ti ou Cu) para a obtenção de 

nanoestruturas híbridas. Para isso, foi usada a técnica de pulverização de plasma (sputtering), 

para a deposição de filmes finos  de 6 nm de espessura de Ti ou Cu. As deposições foram 

realizadas em temperatura ambiente, em atmosfera de Argônio com pressão de 2 x 10-2 mbar e 
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potência de rádio-freqûencia (RF) de 100 W. Esta etapa de decoração foi feita após a deposição 

dos MWCNTs pristine sobre os eletrodos metálicos. Portanto, os filmes foram depositados 

sobre todo o chip contendo as amostras. Estas amostras serão identificadas no trabalho como 

MWCNTs@Ti e MWCNTs@Cu, respectivamente. 

 

2.2.5 Deposição dos elementos sensores  

 

As deposições das nanoestruturas sobre os eletrodos metálicos foram feitas por 

DEF.  Primeiro, as nanoestruturas foram colocadas em suspensão em etanol com concentração 

de 3 µg/ml, usando ultrassom. Para a deposição, foi gotejado sobre os eletrodos cerca de 3 µl 

da suspensão e aplicado um potencial de deposição de 3-10 V pico-a-pico (variando para 

diferentes deposições, para obtenção de amostras com diferentes quantidades de nanotubos 

depositados), com frequência de 100 kHz e tempo de deposição de 60 s. Para isto foi usado um 

gerador de função 8116A HP/Agilent.  

 

2.2.6 Configuração do sensor nanoestruturado 

 

A Fig. 5 mostra desenhos esquemáticos do sensor baseado nas nanoestruturas 

suspensas, como depositadas por DEF, na configuração tipo resitor químico suspenso, na qual 

os CNTs são depositados com as pontas apoiadas sobre bordas dos eletrodos, ficando com a 

parte central suspensa (em ponte) sobre o gap existente entre os eletrodos.  Esta configuração 

proporciona um elevado auto-aquecimento dos nanotubos pela corrente eléctrica (efeito Joule), 

quando comparado com a configuração convencional (suportado), onde as nanoestruturas estão 

em contato térmico direto com o substrato de silício oxidado [37]. Foi mostrado que este auto-

aquecimento aumenta significativamente a sensibilidade dos sensores de gases quando são 

usados nanotubos decorados com nanopartículas [37,38]. Nas Figs. 5a e 5b são mostrados 

desenhos esquemáticos das nanoestruturas, antes e depois da deposição de metal por sputtering, 

respectivamente. A visão geral do dispositivo, mostrando os eletrodos padronizados de ouro (2) 

sobre o substrato de silício oxidado (1) é mostrado na Fig. 5c. Os sensores, como obtidos, foram 

fixados na câmara de trabalho do micro-reator e as ligações elétricas entre os pads dos eletrodos 

e os pinos do micro-reator foram feitas utilizando wire-bonding (3) (Fig. 5c). 
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Figura 5 - Desenhos esquemáticos do sensor baseado em nanoestruturas suspensas, na configuração tipo resistor 
químico, em ponte sobre o gap existente entre os eletrodos, antes (a) e depois (b) da deposição de metal por 
sputtering. (c) Visão geral do dispositivo, mostando o substrato de silício oxidado (1), os eletrodos padronizados 
de ouro (2), as conexões elétricas por fios (wire-bonding) (3), e nanotubos de carbono depositados por DEP sobre 
o gap (4). 
  

2.2.7 Caracterização elétrica e morfológica dos dispositivos 

 

A análise microestrutural das nanoestruturas (elementos sensores, isto é, elementos 

ativos dos sensores) foi feita a partir das imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(Scanning Electron Microscopy – SEM) e espectroscopia de raios-X por dispersão de energia 

(Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy - EDS) usando um microcópio eletrônico de varredura 

de emissão de campo (Field-Emission Scanning Electron Microcopy – FE-SEM - NOVA 200 

Nanolab - FEI Co.), como as mostradas nas Figs. 6 e 7. Os dispositivos foram caracterizados 

por medidas elétricas realizadas com a ajuda de uma fonte (source-meter) modelo 2636A – 

Keithley, trabalhando no intervalo de potência de 10-8-10-1 W. Diferentes atmosferas foram 

usadas durante as medidas elétricas, tais como vácuo, oxigênio (O2) e nitrogênio (N2), obtidas 

usando controladores de fluxo de massa com fluxo máximo de 20 e 100 sccm (M100B - MKS 

Instruments). 

 

2.3 Resultados e discussões 

 

2.3.1 Fabricação dos eletrodos de ouro e deposição dos nanotubos 

 

A Fig. 6 mostra imagens de SEM da disposição dos eletrodos, fabricados sobre o 

chip de silício, usados para montagem dos sensores de gases, antes de serem embutidos e 

testados no micro-reator. Todos os chips usados nas medidas de sensores de gases foram 
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fabricados contendo quatro elementos (pares de eletrodos) cada. A Fig. 6a mostra elementos de 

Au-G fabricados como descrito anteriormente, e composto por dois pads de ouro de 200 µm × 

200 µm (área) por 1 µm de espessura, ligados por uma linha de ouro de 300 µm de comprimento 

e 20 µm de largura. Na região central de cada linha que liga os pads, uma trincheira (gap) de 5 

µm de profundidade e 1 µm de largura foi feita por FIB (Fig. 6b). Esse procedimento nos 

permitiu fabricar sensores na configuração CR, baseada em nanoestrururas suspensas, em ponte 

sobre o gap existente entre os eletrodos, como detalhado na subsecção 2.2.5.  

  

 
Figura 6 - Imagens de SEM de (a) um chip composto por quatro elementos padronizados de Au-G e (b) a abertura 
de 5 µm de profundidade e 1 µm de largura feita por FIB na região central da linha que liga os pads, formando 
pares de eletrodos. 
 

As condições de deposição utilizadas e a concentração da suspensão determinam se 

os sensores serão constituídos por poucos ou por dezenas de nanotubos de carbono. A Fig. 7 

mostra imagens de SEM de duas diferentes amostras de MWCNTs pristine depositadas em 

eletrodos de Au-G, com diferentes quantidades de nanotubos depositadas, obtidos para 

potenciais de deposição de 7 V (Fig. 7a) e 3 V (Fig. 7b) e tempo de deposição de 60 s.  
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Figura 7 - Imagens de SEM de MWCNTs pristine como depositados, em malha (a) e individualmente (b), em 
ponte sobre gaps entre os eletrodos de Au-G. Barra de escala = 1 µm. 
 

2.3.2 Decoração por sputtering 

 

A Fig. 8 mostra imagens de SEM de um MWCNT depositado entre eletrodos de 

Au-G antes (Fig. 8a) e depois (Fig. 8b) de submetido à cobertura por Ti, por spputering, na 

tentativa de obtenção de nanotubos decorados com NPs de Ti (MWCNTs@TiNPs). Para o 

dispositivo apresentado na Fig. 8, o nanotubo foi depositado com frequência de 100 kHz, tensão 

de pico-a-pico de 3V, e tempo de deposição de 1 minuto. Após a deposição do nanotubo sobre 

os eletrodos, o dispositivo foi introduzido no sistema de sputtering e o filme de Ti (6 nm de 

espessura) foi depositado. Após o processo, a formação de uma cobertura de Ti sobre o 

nanotubo pode ser observada (Fig. 8b). Não é possível, pelas imagens, definir se esta cobertura 

é composta de nanopartículas metálicas isoladas entre si ou se ocorre a formação de um filme 

contínuo. No entanto, Zhang et al. [60] mostraram experimentalmente que a deposição de Ti 

por sputtering (espessura ≥ 5nm) sobre SWCNTs (1-4 nm de diâmetro) leva à formação de uma 

cobertura contínua de Ti sobre SWCNTs. Resultados experimentais apresentados por outros 

autores também sugerem que deposição de Ti sobre SWCNTs leva à formação de filmes 

contínuos [61,62]. A alta densidade de aglomeração, que leva á formação de uma cobertura 

contínua de Ti, deve-se a uma forte interação entre os adátomos (átomos adsorvidos que se 

movimentam na superfície de um substrato) de Ti e os nanotubos estimada teoricamente por 

Fagan et al. como sendo cerca de 2,3-3,3 eV por adátomo de Ti [61]. Consequentemente, 

adátomos de Ti apresentam baixa difusão superficial sobre a superfície dos nanotubos.   

A razão de difusão (D) de adátomos sobre um substrato é dado por [63]: 
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 	~	�"#$%&'()       Eq. 03 

 

onde Edif é a energia de ativação do processo de difusão, kB é a constante de Boltzman e T é a 

temperatura. Empiricamente, Edif = Eb/4 [63], sendo Eb a energia de ligação de um adátomo 

com o substrato (~ 3 eV) [61]. 

 

 
Figura 8 – Imagens de SEM de um CNT depositado em ponte sobre o gap entre eletrodos de Au-G antes (a) e 
depois (b) da deposição de Ti por sputtering.  

 

É conhecido que, para materiais na forma bulk, diferentes metais exibem diferentes 

interações com o carbono. Em geral, a habilidade de formação de ligações químicas entre metais 

de transição e carbono aumentam com a quantidade de orbitais d não preenchidos, destes metais 

de transição. Desta forma, metais com todos os orbitais d preenchidos, como Au, Ag e Pd, 

exibem afinidade despresível para ligação com carbono.  Já metais com muitas vacâncias nos 

orbitais d, como Ti (3d2) e Nb (4d4), podem formar ligações químicas fortes com o carbono.  

Por outro lado, o efeito de curvatura para materiais nanoestruturados de carbono 

mudam o comportamento das interações entre estes e os metais de transição citados. Para 

carbono bidimensional, embora existam algumas controvérsias, trabalhos teóricos e 

experimentais têm mostrado que a interação entre metais depositados e um plano basal do 

grafite é fraca [64,65,66,67,68,69,70,71,72,73].  Isto inclui Ti [65] e Ni [66,67], Fe [73] dentre 
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outros [64,68,69,70,71,72]. As interações se dão por forças de van der Walls e não envolvem a 

formação de ligações químicas covalentes.  

Em termos de curvatura, o outro extremo das formas alotrópicas das nanoestruturas 

de carbono são os C60. Vários estudos também têm sido feitos para investigar as interações entre 

metais e C60 [74,75,76] e foi mostrado que certos metais interagem mais fortemente com C60 

do que com grafite, incluindo Ti [74] e Ni [76]. A deposição de Ti em C60 pode levar inclusive 

à formação da ligação tipo carbeto (Ti─C), como revelado por espectroscopia de fotoelétrons 

usando raios-X de uma fonte síncroton [74]. Existem também evidências teórica [77] e 

experimentais [78,79] da ligação Ni─C, com átomos de Ni substituindo átomos de C na 

estrutura hexagonal dos SWCNTs (impureza substitucional).  

Devido a menor curvatura dos MWCNTs, tanto em relação aos C60  [74] quanto em 

relação aos SWCNTs [60], na deposição de Ti por sputtering é esperado um comportamento 

intermediário entre a forte interação, como observado para C60 e SWCNTs, e a interação fraca, 

como observado para grafite. Entretanto, Muratore et al. [80] recentemente depositaram Ti, Ni 

e Au por sputtering sobre filmes de MWCNTs e analisaram a formação de NPs pelos metais 

depositados (após a deposição, tratados a 150 ºC e a 300 ºC). Os autores identificaram a 

formação de NPs quando Au ou Ni foi depositado na superfície de MWCNTs (tanto para as 

amostras como depositadas como nas amostras tratadas termicamente), mas não foi possível 

afirmar com segurança que houve formação de NPs de Ti em nenhuma das amostras [80]. Da 

mesma forma, os resultados obtidos por nós e mostrados acima também apontam para uma forte 

interação também entre MWCNTs e Ti, que provavelmente deve-se à influência do efeito de 

curvatura da superfície dos nanotubos, levando à formação de uma cobertura de Ti sobre os 

nanotubos (MWCNTs@Ti). 

A Fig. 9 mostra imagens de SEM de uma malha de MWCNTs depositados em ponte 

sobre o gap entre eletrodos de Au-G antes (Fig. 9a) e depois (Fig. 9b) da deposição de Cu por 

sputtering. Na Fig. 9c é mostrada a medida de EDS (tensão de aceleração dos elétrons de 5 kV) 

realizada na área marcada na Fig. 9b. Para o dispositivo apresentado na Fig. 9, as condições de 

deposição foram uma frequência de 100 kHz, uma tensão de pico-a-pico de 5V, e um tempo de 

deposição de 60 s. A medida de EDS confirma que, como no caso da deposição de Ti, o aumento 

de aproximadamente 100% na espessura dos CNTs, observado nas imagens de SEM, é devido 

a uma cobertura de Cu que foi depositada sobre os nanotubos (MWCNTs@Cu). 
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Figura 9 - Imagens de SEM de um CNT depositado entre eletrodos de Au-G antes (a)  e depois (b)  da deposição 
de Ti por sputtering. (c) Medida de EDS realizada na área marcada em (b).  
 

2.3.3 Testes de sensores embutidos no micro-reator 

    

Inicialmente, o micro-reator foi testado utilizando sensores baseados em MWCNTs 

pristines  e MWCNTs recobertos com Ti e Cu (MWCNTs@Ti e MWCNTs@Cu), com a 

finalidade de verificar a reprodutibilidade de resultados obtidos anteriormente pelo grupo 

[37,38] e, principalmente, devido ao reduzido volume da câmara de trabalho do micro-reator, 

testar a capacidade de  medição de respostas com tempos característicos curtos. A Fig. 10 
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mostra a resposta de um dispositivo baseado MWCNTs pristine depositados sobre eletrodos de 

Au-G, para testes usando um fluxo de 100 sccm de N2 na câmara de trabalho e com a pressão 

sendo ciclada entre 5 x 10-3 mbar e 4,5 x 10-1 mbar. As medidas foram realizadas usando uma 

potência útil de 20 mW e o sistema foi submetido a ciclos consecutivos de vácuo/fluxo de gás 

(indicados no gráfico como 1 e 2, respectivamente). A resposta indica uma boa 

reprodutibilidade para os diferentes ciclos medidos e uma boa estabilidade no intervalo de 

tempo medido, tanto no vácuo como para fluxo de gás. Neste caso, a resposta do sensor é devido 

ao arrefecimento do auto-aquecimento dos nanotubos mediante injeção de gás, e a 

correspondente redução de sua resistência (aumento de corrente), como mostrado por Gelamo 

et al. [37,38]. Nota-se que a variação da resistência elétrica (normalizada) do sensor devido à 

injeção de 4,5 x 10-1 mbar de N2 é muito pequena (~ 10-3), porém, isto pode ser explicado 

considerando a alta resistência térmica de contato entre o gás de baixa pressão e a pequena área 

de superfície dos nanotubos de carbono [81]. Já o tempo de resposta medido neste teste usando 

o micro-reator foi muito menor (~ 2 s) do que o tempo de resposta medido por Gelamo et al. 

[37,38] nos testes feitos em uma câmara de trabalho de cerca de 10 l (~ 100 s).  

A resposta para os sensores baseados nas nanoestruturas MWCNTs@Ti e 

MWCNTs@Cu para exposição a O2 é mostrado na Fig. 11. Nota-se que o comportamento é 

similar aos resultados obtidos por Gelamo et al. [37,38] usando nanotubos decorados 

(MWCNTs@TiNPs), como esperado. Nas condições medidas, para o dispositivo com elemento 

sensor formado por MWCNTs@Ti (Fig. 11a) a sensitividade para O2 é baixa (< 2%), com um 

tempo de resposta de ~25 s. Uma resposta mais intensa (~20%) é exibida para o dispositivo 

com elemento sensor formado por MWCNTs@Cu (Fig. 11b), mas com um tempo de resposta 

mais lento, de ~35 s. Para ambos os dispositivos, a recuperação é lenta e a resistência elétrica 

não retorna ao valor inicial após a exposição ao gás, dentro do intervalo de tempo usado na 

medida. A recuperação lenta e o tempo de resposta longo, devem-se a uma baixa temperatura 

de trabalho de operação do elemento sensor, já que as potências de trabalho utilizadas também 

foram baixas, de apenas 0,03 mW (para o elemento de MWCNTs@Ti) e 0,3 mW (para o 

elemento de MWCNTs@Cu).   
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Figura 10 – Variação da resistência elétrica normalizada versus tempo para fluxo de gás/baixa pressão de gás para 
sensor baseado em MWCNTs pristine. Os intervalos de tempo representados pelos números 1 e 2 indicam as 
condições: sem (1) e com (2) o fluxo de gás.  
 

 
Figura 11 - Mudança na resistência elétrica versus tempo para dispositivos com elementos sensores formados por 
MWCNTs@Ti (a) e MWCNTs@Cu (b). O fluxo de gás usado nos testes foi de 20 sccm. 
 

Para verificar a hipótese de que a temperatura de trabalho está realmente associada 

à baixa resposta e à lenta recuperação dos dispositivos quando expostos a O2, a ordem de 

grandeza da potência de trabalho utilizada nos testes foi aumentada por um fator de 2 (5 mW - 

Fig. 12a) e 3 (35 mW - Fig. 12b e 40 mW - Fig. 12c) para o dispositivo com elemento sensor 

de MWCNTs@Ti. É evidente, pelos dados mostrados na Fig. 12, que o tempo de resposta 

diminuiu e a recuperação do sensor foi melhorada. Devido às mais altas temperaturas de 

trabalho do elemento sensor, o oxigênio dessorve mais rapidamente da superfície das 

nanoestruturas e o sensor recupera o valor inicial de resistência elétrica, mesmo quando a 

exposição a O2 é prolongada (Fig. 12a). Para mais altas potências de trabalho (Fig. 12b), a 

resistência elétrica não retorna ao valor inicial, por oxidação definitiva de parte do Ti ou mesmo 

dos MWCNTs, durante os testes. Além disso, a resposta do sensor parece ser composta de duas 
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fases distintas (Fig. 12c): um rápido aumento da resistência elétrica (< 1 s) provavelmente 

devido a adsorção de oxigênio seguido da oxidação da superfície das nanoestruturas e um 

processo lento (~ 5 s) provavelmente relacionado à difusão de oxigênio para o interior da 

cobertura de Ti, seguido pela interação direta do O2 com as parades dos nanotubos. Deve ser 

enfatizado que os tempos característicos obtidos aqui não poderiam ser medidos numa câmara 

de gás convencional, em que o tempo de enchimento da câmara é geralmente superior a 10 s, 

como relatado em estudos anteriores [37,38]. 

 

 
Figura 12 - Sensitividade para dispositivos com elementos sensores formados por MWCNTs@Ti a um fluxo de O2 
de 10 sccm, para potências de trabalho de 5 mW (a) e 35 mW (b) mostrando a reprodutibilidade das respostas 
obtidas. Em (c), para potência de trabalho de 40 mW, mostra-se dois mecanismos de resposta distintos.  
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3 “SOLDA” A LASER DE MWCNTs EM ELETRODOS METÁLICOS 

 

Neste capítulo apresentamos um novo método, desenvolvido neste trabalho, para o 

tratamento de contatos entre nanotubos de carbono e eletrodos metálicos. O método faz uso de 

laser como fonte energia para o tratamento dos contatos incluídos em regiões específicas e pré-

selecionadas. O mesmo laser, ao excitar o espectro Raman dos nanotubos, fornece um feedback 

sobre as condições de tratamento, em tempo real, que é usado para o ajuste dos parâmetros de 

tratamento. Após a calibração dos parâmetros de tratamento, o método foi utilizado para 

melhorar os contatos elétrico e térmico entre MWCNTs suspensos e eletrodos de diferentes 

metais (W, Ti e Au). A redução da resistência elétrica foi superior a três ordens de magnitude 

em alguns casos, resultando, assim, em resistividades de contato tão baixas quanto ~ 0,1-1,0 

kΩ.μm2, sendo os menores valores obtidos para eletrodos de Au. A principal vantagem deste 

método, quando comparado com os tratamentos existentes, é que o tratamento térmico é 

localizado, limitado a pequenas regiões, permitindo, assim, o processamento de circuitos 

compostos por materiais diferentes, onde cada processo pode ser controlado individualmente.  

   

3.1 Métodos de integração em nanoeletônica 

 

3.1.1 Desafios da integração na interface nano-micro 

 

O principal desafio para a integração de nanotubos de carbono e outros 

nanomateriais de baixa dimensionalidade em dispositivos eletrônicos está relacionado com a 

fabricação de contatos (elétrico e térmico) bons e estáveis. Contatos elétricos e térmicos de 

baixa resistência e estáveis entre nanoestruturas e eletrodos metálicos são extremamente difíceis 

de conseguir devido às reduzidas áreas de contato, muitas vezes inferiores a 0,1 µm2 

[82,83,84,85].  

Uma abordagem frequentemente utilizada para “conectar” os nanomateriais aos 

eletrodos metálicos padronizados baseia-se na deposição controlada a partir de uma suspensão, 

por dieletroforese, utilizando potencial de deposição alternado (potencial senoidal) [37,39,86]. 

No entanto, contatos elétricos ruins são geralmente formados entre as nanoestruturas 

depositadas por DEF e os filmes metálicos [37,87,88], sendo necessário um processamento 

adicional, a fim de melhorar o desempenho dos dispositivos fabricados com essa técnica. 

Um método convencionalmente usado para melhoria de contato entre 

CNTs/eletrodos é o tratamento térmico, em vácuo, a temperaturas relativamente elevadas (600-
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900 °C) [38,89], o que permite processar um grande número de amostras em paralelo. No 

entanto, o processamento em altas temperaturas pode não ser compatível com outras etapas de 

fabricação do dispositivo. Neste caso, uma opção é a utilização de abordagens mais específicas, 

tais como tratamento térmico localizado, por meio de efeito Joule [90,91] ou por aplicação de 

campos magnéticos com rádio-frequência [92]. Processamentos mais específicos para 

promover a melhoria de contatos também incluem “nanosolda” por ultrassom [93], deposição 

de carbono amorfo ou materiais compósitos carbono-metal na região de contato entre 

CNTs/metal ou CNTs/CNTs, induzida por feixe de elétrons e realizada dentro de câmaras de 

alto vácuo de SEM ou TEM [94,95,96]. Esses métodos são caracterizados por baixo rendimento 

e outras limitações instrumentais, que inviabilizam o emprego dos mesmos para aplicações 

tecnológicas em larga escala. Além disso, a pesquisa atual nesta área (isto é, a melhoria dos 

nanocontatos) tem sido focada principalmente no acoplamento de nanoestruturas individuais, 

ao passo que as aplicações tecnológicas podem exigir o uso de filmes, de malhas ou de matrizes 

desses nanomateriais, de modo que o entendimento e a formação de contatos confiáveis e 

estáveis nestes arranjos também continuam desafiadores e portadores de relevância tecnológica. 

 

3.1.2 O problema da rugosidade em escala nano 

 

Em microeletrônica convencional, as superfícies de contato normalmente são 

consideradas planas, ao contrário dos nanocontatos, que podem apresentar geometrias muito 

mais complexas. Os nanocontatos são divididos em duas classes: os contatos laterais e os 

contatos por extremidades (por exemplo, pela extremidade aberta de um nanotubo). Para estes 

dois tipos de contato, a resistividade de contato (ρ), grandeza definida como o inverso da 

condutividade de contato (σ), pode diferir consideravelmente [82,83,97,98,99,100]. Esta última, 

por sua vez, é uma medida da condutância (G) por área de contato (+ = ,
-).  

A resistividade de contato lateral entre nanotubos (ou grafeno) e a maioria dos 

metais varia basicamente entre 0,1 kΩ.µm2 e 1,0 kΩ.µm2, dependendo do tipo de metal e das 

condições de superfície [97,98,99,100]. Valores tão baixos quanto 10-2 kΩ.µm2 [83] para 

contatos grafeno-metal foram obtidos após o processamento por plasma e criação de inúmeros 

defeitos na camada de grafite. Neste caso, os contatos em ambos os lados e na extremidade-

aderente podem ser criados, mas isto foi possível à custa do aumento da resistência da camada 

de grafite pela criação dos defeitos.  
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Na maioria dos casos, quando os contatos são feitos pelas extremidades das 

nanoestruturas, apresentam uma resistividade mais baixa. Por exemplo, em um estudo de 

formação de contato entre MWCNTs e eletrodos de ouro em alto vácuo, a condutividade de 

contato medida foi excepcionalmente elevada, sendo de 1,8 Ω.S/nm2 e 0,4 Ω.S/nm2 (isto é, 

aproximadamente 10-3 kΩ.µm2) para contatos laterais e nas extremidades, respectivamente [98]. 

No entanto, como as áreas de contato lateral para materiais uni e bidimensionais (como 

nanotubos e grafeno) são geralmente muito maiores, a capacidade global de transporte de 

corrente é determinada basicamente pelo contato lateral. Além disso, enquanto as áreas 

nominais de contato metal-nanotubo são muito pequenas (aproximadamente 0,1-1,0 µm2), a 

área real de contato físico entre estas superfícies pode ser muito menor, devido à rugosidade 

nanométrica da superfície do eletrodo metálico (geralmente depositado por sputtering ou 

evaporação térmica) quando comparada com a superfície de grafite, que é atomicamente plana. 

Uma área de contato pequena também implica em baixa adesão entre as superfícies 

que formam o contato e, consequentemente, em possível deterioração ou perda completa do 

contato com o tempo, o que representa outro problema grave em nanoeletrônica. Portanto, o 

propósito do tratamento térmico é aumentar a área real de contato (por aplanar a superfície do 

metal) e promover uma melhor adesão entre as camadas de grafite e a superfície do metal, 

inicialmente rugosa. Note-se que a maioria dos metais não formam ligações covalentes com o 

carbono e, geralmente, a aderência é devido à uma interação de van der Waals, que é fraca. As 

energias de adesão entre grafeno e metais que não formam ligações covalentes com o carbono 

são relativamente baixas, na faixa de 0,7-0,8 J.m-2 para o Cu [101] e Ni (plano fcc) [102]. 

Alguns metais tais como W e Ti, que podem interagir quimicamente com o carbono para formar 

carbetos estáveis (ligação covalente), podem ter energia de adesão com camadas grafíticas mais 

altas. No entanto, altas temperaturas (> 800-900 °C) são necessárias para induzir estas ligações 

[97,103]. É importante notar que a adesão entre duas superfícies, mesmo relativamente baixa, 

é crucial para a formação de contatos estáveis.  

A área real de contato entre duas superfícies rugosas ou entre uma superfície plana 

e uma rugosa pode ser apenas uma pequena fração da área nominal de contato. Sob fluxo de 

calor, a pressão local existente devido a aderência nos pontos isolados de contato pode 

eventualmente produzir uma espécie de "soldagem" entre duas superfícies sólidas, o que resulta 

em um aumento significativo da área real de contato e diminuição da resistência de contato 

elétrico e térmico [104,105]. O aumento da adesão e a redução da resistência de contato também 

pode ser obtido por meio de funcionalização da superfície ou através da criação de defeitos 
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nanométricos na estrutura, aumentando, deste modo, a sua reatividade para com os metais 

[83,106]. 

Quanto ao contato térmico, a sua qualidade é caracterizada pela resistência térmica 

de contato Rth (ou condutância térmica de contato Gth) [107,108], que pode ser calculada usando 

a equação 

 

.�/ =  (R01)�� =  Q/(5. ΔT)                               Eq.  04 

 

onde Q é o fluxo de calor através da interface, S é a área de contato, e ∆T é a diferença de 

temperatura na interface. Poucos trabalhos têm aprofundado as investigações sobre contatos 

térmicos entre grafeno (grafite) e outros materiais de interesse para a eletrônica, tais como 

metais ou óxido de silício [104,109]. Os valores experimentais da condutância térmica de 

contato à temperatura ambiente para interface metal-grafite pirolítico altamente orientado 

(highly oriented pyrolytic grafite  - HOPG) foram relatados como sendo de ~ 3x107 Wm-2K-1 

para Au, ~ 5x107 Wm-2K-1 para Cr e Al, e ~ 108 Wm-2K-1 para Ti [109]. Dados semelhantes, 

em torno de 3x107 Wm-2K-1, foram relatados para interface de Au-HOPG e para superfícies de 

HOPG clivados, a temperatura ambiente [110]. No entanto, a duração do tratamento térmico 

convencional é geralmente bastante longa (normalmente, dezenas de minutos), uma vez que a 

alteração da morfologia do metal devido à difusão dos átomos de superfície dos mesmos é um 

processo muito lento para as temperaturas relativamente baixas usadas em tais processos 

[89,111]. Foi relatado na literatura que, através de um processo de tratamento térmico rápido 

em condições de vácuo [89] foi possível obter contatos de boa qualidade usando tempos de 

tratamento menores (30s, para 600-700 °C). Para isso, contatos secundários de Ti-Au foram 

depositados por lift-off sobre MWCNTs de 30nm de diâmetro em uma configuração all-around. 

 

3.1.3 Tratamento de contatos em nanoescala: o uso do efeito Joule 

 

O tratamento térmico localizado de contatos elétricos, através do uso de efeito 

Joule, a partir passagem de corrente pelos nanotubos conectados aos eletrodos, também tem 

sido realizado [91,112]. Em parte destes trabalhos, a melhoria do contato tem sido atribuída à 

remoção de contaminantes da superfície dos nanotubos [90,91]. Um dos trabalhos compara 

duas rotas de tratamento térmico em ar: uma rota usando tensão constante (voltagem bias) 

aplicada continuamente e outra rota aplicando sequências rápidas de pulsos de tensão, com a 
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duração dos pulsos de apenas 8 ms [91]. Os melhores resultados foram obtidos com o segundo 

método, onde as resistências de contatos reduziram em até 30% quando usado o tratamento soft 

(usando pulsos de tensão), enquanto a queima frequente de nanotubos, devido ao 

superaquecimento, foi observada utilizando a aplicação de tensão constante. A principal 

dificuldade deste processo foi achar o controle adequado para evitar o excessivo aquecimento 

dos nanotubos.  

Estudo comparativo sobre o rompimento de nanotubos em ar e em vácuo provocada 

por superaquecimento devido a passagem de corrente elétrica através dos mesmos [113] 

também foi realizado, mostrando que MWCNTs de alta qualidade (com 18 nm de diâmetro) 

são capazes de suportar potência elétrica muito maior em vácuo (0,60 mW) do que em ar (0,16 

mW), antes do rompimento. Esse fato foi atribuído à diferença na temperatura máxima atingida 

pelos nanotubos em vácuo e em ar, estimado em torno de 1500-2100 °C e 600-700 °C, 

respectivamente [113]. É importante ressaltar que uma desvantagem para este tipo de 

processamento (tratamento térmico por efeito Joule) está na dificuldade de controlar as 

temperaturas dos nanotubos durante o processo, e apenas estimativas aproximadas deste 

parâmetro de tratamento são possíveis. 

O aquecimento local por efeito Joule e a melhora de contato elétrico entre 

nanotubos e eletrodos também podem serem alcançados através da passagem de corrente 

elétrica através dos eletrodos [90]. Neste caso, a corrente não passa através dos nanotubos, 

preservando-os de superaquecimento. No entanto, a temperatura possível de ser atingida pelos 

eletrodos é limitada a níveis relativamente baixos devido às fortes perdas de calor para o 

substrato.  

Resumindo, os métodos de melhoramento de contato entre nanotubos e eletrodos 

metálicos com base em tratamento térmico podem ser divididos, basicamente, em dois grupos 

principais:  

a) convencionais, onde a amostra inteira é aquecida em altas temperaturas 

(tratamento "global"); 

b) localizados, onde o aquecimento da área de contato é fornecido pelo efeito Joule. 

 No caso de aplicações tecnológicas em grande escala, ambos os métodos têm 

limitações importantes. O tratamento “global” requer temperaturas que são normalmente 

incompatíveis com a fabricação de microdispositivos complexos, enquanto que o tratamento 

localizado apresenta uma grande dificuldade de controle fino dos parâmetros do processo 

(principalmente da temperatura) para evitar o superaquecimento dos nanotubos. 
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3.1.4 Tratamento de contatos em nanoescala: o uso de laser 

 

Para o processamento local de várias nanoestruturas, incluindo nanotubos de 

carbono, tratamento usando laser tem sido empregado com sucesso [114,115,116,117,118]. 

Investigações sobre a exposição de nanotubos a (iluminação por)laser têm mostrado que a 

incidência de altas densidades de potência (DP) pelo laser pode provocar a destruição das 

ligações tipo sp2 e, consequentemente, a destruição dos nanotubos. Tem sido relatado que o 

limiar de DP incidente que provoca danos irreversíveis (destruição) em feixes de SWCNTs 

expostos a laser com energia de fóton de 1,96 eV (comprimento de onda de 632,8 nm) em 

atmosfera ambiente é relativamente baixo (10 kW/cm2 para tempos de exposição de cerca de 3 

minutos e cerca de 6 kW/cm2 para tempos de exposição de cerca de 3 horas) [117,118] [118]. 

Além disso, foi mostrado que a destruição de SWCNTs expostos a laser é dependente do 

diâmetro dos nanotubos utilizados e aparentemente dependente da energia dos fótons 

incidentes. Nanotubos de diâmetros menores são destruídos em menores valores de densidade 

de potência incidente tendo sido observada para valores de DP incidente tão baixos quanto 0,15 

kW/cm2, para laser com energia de fóton de 2,33 eV (comprimento de onda de 532 nm) [117]. 

A exposição de nanotubos a laser visando a melhora de contatos com os eletrodos 

tem sido limitada ao uso de laser para ativar ou tentar uniformizar o efeito de emissão de campo 

de matrizes metálicas ou de óxidos contendo nanotubos imersos [119,120,121,122,123]. Lee et 

al. [119] apresentaram os resultados de um trabalho em que fazem uso de um composto de 

SWCNTs/tinta-prata para usar em dispositivos de emissão de campo. Ao aquecer este composto 

com laser, os autores conseguem embutir os CNTs na tinta-prata e expor as pontas dos mesmos 

para obter o efeito de emissão de campo. Após a amostra ter sido exposta a laser, o limiar de 

campo excitante necessário para gerar uma determinada densidade de corrente de emissão 

diminuiu de cerca de 4,0 V para cerca de 0,6 V. Isso foi atribuído a uma melhoria do contato 

elétrico entre os CNTs e os eletrodos. Os autores usam densidades de potência altas, sem 

controle das temperaturas a que a amostra é exposta. A melhoria de contato é atribuída à fusão 

do metal pela incidência de laser e, consequentemente, ao melhor alojamento da nanoestrutura 

sobre o metal, mas nenhuma investigação adicional detalhada e sistemática, a respeito destes 

contatos, foi feita.  

Diante destas constatações e das lacunas existentes na área, desenvolvemos neste 

trabalho de Tese um novo método de tratamento de contatos elétricos e térmicos, aplicável tanto 

para nanotubos individuais como para feixes de nanotubos, baseado no aquecimento localizado 

de nanotubos iluminados por laser. O método utiliza o mesmo laser para o tratamento térmico 
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e para fins de espectroscopia Raman confocal, permitindo a determinação in situ e o controle 

(indireto) das temperaturas locais atingidas pelos nanotubos, realizado através do 

monitoramento do deslocamento da banda G dos MWCNTs [124] e ajuste da densidade de 

potência incidente na amostra.  

O método apresentado possui como característica principal o processamento local 

rápido de áreas previamente selecionadas, com uma elevada resolução espacial (determinada 

pelo tamanho do spot do laser) e leitura a laser (varredura) que pode ser usada para tratamento 

de áreas maiores. A principal vantagem reside na seletividade das regiões a serem tratadas. O 

processo pode ser realizado em regiões pequenas, previamente escolhidas, sendo o menor 

comprimento de lado limitado ao tamanho do diâmetro do spot do laser, o que permite o 

processamento de circuitos complexos, sendo que cada uma das rotas de tratamento pode ser 

controlada individualmente. Portanto, é possível tratar regiões diferentes usando parâmetros 

experimentais diferentes (densidade de energia, tempo de exposição ao laser, temperatura de 

tratamento, etc.), escolhidos de acordo com a necessidade de cada área a ser tratada e/ou com a 

configuração de cada dispositivo.  

Neste estudo, foram avaliados os efeitos do tratamento a laser em contatos elétricos 

e térmicos entre nanotubos e eletrodos metálicos de Ti, W e Au. São apresentados também os 

resultados de um estudo comparativo entre o tratamento (“solda”) a laser e o tratamento 

induzido por passagem de corrente (efeito Joule) e um melhor controle do aquecimento é 

demonstrado no processo de tratamento a laser.  

 

3.2 Procedimentos e Métodos Experimentais 

 

3.2.1 Amostras utilizadas, deposição e configuração dos elementos sensores 

 

Nas medidas realizadas durante o desenvolvimento do método de tratamento de 

contatos (elétrico e térmico) descrito neste capítulo (“solda” a laser) utilizamos apenas amostras 

de MWCNTs pristine, como descritos na subsecção 2.2.4. A deposição foi feita por DEF, 

usando frequência de 100 kHz, tempo de deposição de 60 s e potencial de deposição de que 

variou entre 3 e 10 V (pico-a-pico), dependendo da amostra. Em todas as amostras testadas 

utilizamos a configuração tipo resitor químico, com os MWCNTs suspensos, apoiados sobre as 

pontas dos eletrodos (em ponte), como descrito na subsecção 2.2.6. 
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3.2.2 Preparação dos eletrodos metálicos 

 

Em geral, para a obtenção dos eletrodos metálicos, o roteiro descrito na subsecção 

2.2.3 foi novamente seguido. Entretanto, além dos eletrodos de Au (Au-G) já descritos, 

utilizamos também eletrodos de Ti, W e TiW, com espessura e métodos de delimitação dos 

elementos detalhados a seguir. 

Para os eletrodos de Ti, filmes de Ti de 150 nm de espessura foram depositados por 

sputtering sobre as lâminas de Si oxidado. Os padrões foram delimitados por corrosão química 

usando uma solução de HF 10% em volume. Serão identificados no trabalho como eletrodos de 

Ti. Para os eletrodos de W, filmes de W de 150 nm de espessura foram depositados por 

sputtering sobre as lâminas de Si oxidado.  Os padrões foram delimitados por corrosão química 

usando H2O2. Serão identificados no trabalho como eletrodos de W. 

Para os eletrodos de TiW, filmes de wolframato de titânio (TiW – Ti=10% e 

W=90%) de 50 nm de espessura foram previamente depositados por sputtering sobre as lâminas 

de Si oxidado.  Posteriormente, também por sputtering, filmes de Au de 150 nm de espessura 

foram depositados sobre a camada de adesão. A delimitação dos padrões dos eletrodos é 

esquematicamente mostrada na Fig. 13. As deposições dos filmes estão representadas nas Figs. 

13a e 13b. Neste caso, o ouro depositado tem a função de servir de “semente” para ser espessado 

quimicamente apenas nos pads, para que estes possam ser usados para fazer o wire bonding 

(seta vermelha na Fig. 13h) entre os eletrodos e os pinos do micro-reator. Pads de 200 µm x 

300 µm, separados por 300 µm de distância, foram espessados quimicamente (Fig. 13c) usando 

solução eletrolítica de ouro até atingir cerca de 1 µm de espessura. Em seguida foi feita a 

remoção do filme de ouro fora dos pads (Fig. 13d) e a delimitação dos eletrodos através da 

remoção do filme de TiW fora dos pads e da linha de 30 µm de largura que liga os pads (Fig. 

13e). Serão identificados no trabalho como eletrodos de TiW.   

A Fig. 13 mostra ainda desenhos esquemáticos: da abertura da trincheira (gap) de 

1 µm de largura por 5µm de profundidade) no centro das linhas metálicas de TiW que ligam os 

pares de pads, feita utilizando o FIB  (Fig. 13f); e de um chip contendo 4 pares de eletrodos 

(Fig. 13g), obtido depois do corte da lâmina de Si. Nesta configuração os pads de ouro foram 

usados para fazer wire-bonding e as linhas metálicas de TiW foram usadas como eletrodos. 
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Figura 13 - Desenho esquemático do processo de fabricação dos eletrodos de TiW: (a) oxidação da lâmina de 
silício; (b) deposição dos filmes de TiW (30 nm) e ouro (150 nm) por sputtering; (c) espessamento químico dos 
pads de ouro; (d) remoção do filme de ouro fora dos pads; (e) remoção do filme de TiW fora dos eletrodos e (f) 
corte da linha metálica de TiW feita utilizando o FIB. Em (g), vista superior de um chip com quatro pares de 
eletrodos depois do corte utilizando FIB e em (h) o micro-reator com câmara de vácuo de 100 µl. A seta vermelha 
indica a posição do chip dentro do micro-reator e as ligações entre os eletrodos e os pinos, feitas por wire bonding. 
 

A Fig. 14 mostra imagens de SEM da disposição dos eletrodos, fabricados sobre o 

chip de silício, usados para montagem dos sensores de gases, antes de serem embutidos e 

testados no micro-reator. Todos os chips usados nas medidas de sensores de gases foram 

fabricados contendo quatro elementos cada. A Fig. 14a mostra elementos de Au-G fabricados 

como descrito anteriormente (subsecção 2.2.3), e composto por dois pads de ouro de 200 µm × 
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200 µm (área) por 1 µm de espessura, ligados por uma linha de ouro de 300 µm de comprimento 

e largura 20 µm (eletrodos de Au-G). Na região central de cada linha que liga os pads, uma 

trincheira de 5 µm de profundidade e 1 µm de largura foi feita utilizando o FIB (Fig. 14b).  

  

 
Figura 14 - Imagens de SEM de (a) um chip composto por quatro elementos padronizados de Au-G e (b) a abertura 
de um gap de 5 µm de profundidade e 1 µm de largura feita utilizando o FIB na região central da linha que liga os 
pads, formando pares de eletrodos. 
 

3.2.3 Tratamento térmico localizado por meio de efeito Joule 

 

Foram feitos experimentos para testar o tratamento de contatos elétricos entre os 

nanotubos como depositados por DEF e os eletrodos de TiW, através da passagem de corrente 

pelos nanotubos (efeito Joule). Estas medidas elétricas foram realizadas em vácuo (10-6 mbar), 

com a amostra inserida dentro da câmara do microscópio FE-SEM. Para isto foi usado uma 

fonte (source-meter) modelo 2636A, da Keithley Instruments, Inc. O procedimento adotado 

para este tratamento por efeito Joule foi baseado na aplicação de uma tensão constante (bias) 

durante 120 s e medida da corrente correspondente, passando através dos nanotubos. Desta 

forma, uma melhora do contato elétrico durante a aplicação de uma determinada tensão aplicada 

foi registrada por um aumento da corrente elétrica medida. Após a aplicação de cada tensão 

bias escolhida, foi esperado um tempo de cerca de 3 min e feito uma curva I x V (-0,5 V a 0,5 

V), em geral para verificar a resistência elétrica da amostra para as mesmas condições de tensão 

aplicada.  Em seguida eram feitas imagens de SEM, para visualizar possíveis mudanças 

morfológicas nos nanotubos. 
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3.2.4 Tratamento (‘solda’) a laser dos contatos térmico e elétrico  

 

O tratamento a laser dos contatos foi feito em atmosfera ambiente, usando o sistema 

NTEGRA Solaris da NT-MDT Co., equipado com radiação laser com comprimento de onda de 

473 nm, lente objetiva Olympus com abertura numérica (N.A.) de 0,95 (que dá um spot do laser 

de ~ 600 nm) e operando na geometria de retroespalhamento. Como depositados, os nanotubos 

ficam em ponte sobre o gap entre os eletrodos, com as pontas apoiadas sobre as pontas dos 

eletrodos, conforme esquema mostrado na Figura 15a.   

 

 
Figura 15 - (a) Desenho esquemático dos nanotubos suspensos, depositados na configuração de resistor químico e 
(b) da varredura laser (mapa Raman - regiões vermelhas) utilizadas durante a “solda” a laser. 

  

Incidência de laser com coleta simultânea do sinal Raman, ponto-a-ponto (Mapas 

de intensidade Raman), foram feitos em áreas pré-selecionadas de maneira a cobrir toda a 

amostra a ser tratada incluindo, necessariamente, os contatos entre os nanotubos e os eletrodos 

(Fig. 15b - topo). Para isso, o laser foi focado sobre a superfície dos eletrodos e foi usado o 

modo de varredura contínua (na varredura contínua, o espectro Raman é coletado durante a 

varredura do feixe, sendo o mesmo, um sinal médio da área varrida pelo feixe, durante o tempo 

de coleta do espectro). A varredura com laser foi feita escolhendo um passo de 1 µm entre as 

linhas de varredura (barras vermelhas na Fig. 15b - base) e com movimento contínuo do laser 

perpendicular à orientação do eixo principal dos nanotubos, para diminuir o tempo de exposição 

contínua em um mesmo nanotubo (seta vermelha na Fig. 15b - topo). A escolha do passo entre 

as linhas de varredura define também a distância percorrida pelo laser durante a coleta de um 

espectro Raman, que também fica limitada a 1 µm. A velocidade de varredura foi escolhida 
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para ser de 1 µm/s. Com estes parâmetros escolhidos (passo entre as linhas e velocidade de 

varredura) temos que cada sinal Raman medido é um sinal médio coletado durante 1 s, sobre 

uma área de cerca de 600 nm (spot do laser) x 1 µm (distância percorrida durante 1 s). A 

temperatura dos nanotubos sob aquecimento a laser foi estimada a partir do downshift da banda 

G dos nanotubos, que foi observado ser independente da energia do laser [124]. Foi usando aqui 

o coeficiente ∂ω/∂T = -0,028 cm-1/K para o fator de conversão, o mesmo valor medido para 

MWCNTs crescidos pelo método de discarga por arco [124]. 

Foram testadas três (3) rotas de tratamento: 

a) na primeira rota de tratamento, chamada de Rota#1, foi testado o tratamento a 

laser em etapa única, em que a área escolhida para fazer o tratamento dos contatos 

foi submetida a uma única varredura do laser (mapa Raman) usando um valor fixo 

(constante) de densidade de potência do laser;   

b) na segunda rota de tratamento, chamada de Rota#2, foi testado um tratamento 

“gradual”, em que o laser foi mantido fixo no mesmo ponto durante todo o 

tratamento (sobre um mesmo conjunto de nanotubos), e a densidade de potência do 

laser foi elevada gradualmente. Para cada valor de densidade de potência usado foi 

coletado o espectro Raman correspondente; e 

c) na terceira rota de tratamento, chamada de Rota#3, foi feito uma junção das rotas 

R#1 e R#2, ou seja, foi feito um tratamento a laser por etapas, em toda a área de 

interesse. Nesta rota, a área escolhida para fazer o tratamento dos contatos foi 

submetida a várias varreduras do laser (mapas Raman) usando, em cada varredura, 

um valor crescente de densidade de potência do laser;      

 

3.2.5 Análise estrutural e caracterização dos dispositivos 

  

Novamente utilizamos imagens de SEM - NOVA 200 Nanolab - FEI Co. e também 

fizemos análise dos sinais Raman medidos nos tratamentos a laser. A Figura 16 mostra o 

espectro Raman para frequências entre 850 cm-1 e 1790 cm-1 medido na parte suspensa dos 

nanotubos, depositados em ponte sobre um gap entre eletrodos de TiW, coletado usando uma 

densidade de potência de 60 kW/cm2 (~170 µW na amostra). As bandas D e G dos MWCNTs 

são observadas em 1586 cm-1 e 1359 cm-1, respectivamente. A razão entre as intensidades 

integradas das bandas D e G (ID/IG) é de 0,8, indicando uma distância média entre defeitos nas 

camadas grafíticas dos nanotubos de cerca de 10 nm [125]. A banda de segunda ordem do Si, 

localizada em torno de 950 cm-1 foi também observada, devido à exposição do substrato de 
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Silício ao laser quando incidindo sobre o gap, aberto pelo FIB, entre os eletrodos metálicos 

(Figs. 15a e 15b). A intensidade do sinal do substrato de silício medido nesta configuração foi 

usada para monitorar a densidade relativa de nanotubos em ponte sobre o gap. 

 

 
Figura 16 - Espectro Raman de uma malha de MWCNTs coletado na região em que a amostra está suspensa entre 
os eletrodos metálicos, com o mostrado no detalhe. 
 

3.3 Resultados e discussões 

 

Na tentativa de tratar os contatos formados entre os MWCNTs como depositados 

por DEF e os eletrodos metálicos testamos dois métodos que pudessem ser aplicados também 

para os (micro)eletrodos de TiW, confeccionados contendo ouro apenas nos pads, necessário à 

solda por fio (wire bonding) e que apresentam limitações tanto em relação aos eletrodos de ouro 

(Au-G) como em relação aos eletrodos de Ti ou W, já utilizados anteriormente [37]. Em relação 

aos eletrodos de Au-G, foi observada maior resistência entre os MWCNTs como depositados 

por DEF e os eletrodos de TiW. Além disso, a presença do ouro nos pads impede a aplicação 

do método convencional para o tratamento dos contatos [37,89], visto que o ouro não suporta 

as altas temperaturas utilizadas neste método de tratamento (600-900 °C) . Diante disto, um 

outro método para tratamento dos contatos foi necessário. O tratamento por efeito Joule, 

bastante descrito por inúmeros trabalhos [90,91,112,113] foi testado, e um novo método de 

tratamento, envolvendo o aquecimento localizado das regiões de contato entre os MWCNTs e 

os eletrodos, por incidência direta de laser, foi desenvolvido durante este trabalho. 
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3.3.1 Tratamento (annealing) por corrente: efeito Joule 

   

Uma amostra de nanotubos depositados sobre eletrodos de TiW foi escolhida para 

testar o tratamento dos contatos formados, usando o efeito Joule, através da passagem de 

corrente elétrica pelos nanotubos. A Fig. 17a mostra a imagem de SEM da amostra como 

depositada, que apresenta dois feixes separados de MWCNTs. Na Fig. 17b é apresentada a 

curva I x V medida para a amostra, como depositada. Pelo ajuste linear da curva, a resistência 

elétrica medida antes do tratamento dos contatos foi de cerca de 8,5 kΩ. 
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Figura 17 – (a) Imagem de SEM de uma amostra de MWCNTs depositados sobre eletrodos de TiW, usada para 
tratamento de contatos, por passagem de corrente (efeito Joule). (b) Curva I x V da amostra como depositada. Barra 
de escala = 1 µm. 
 

A evolução temporal da corrente elétrica através da amostra depositada em 

eletrodos de TiW, para uma série de medidas feitas, iniciando em baixos valores de tensão 

constante aplicada (potencial bias - Vb), são mostrados na Figura 18. É possível distinguir três 

diferentes regimes de comportamento temporal da corrente elétrica, nesta série de medidas:  

a) a corrente elétrica média é constante ou levemente decrescente para Vb < 3,0 V 

(potência elétrica aplicada < 1,5 mW), mostrados nas Figs. 18a-18d;  

b) aumento relativamente lento de corrente elétrica (de até 10 %) seguida, em alguns 

casos, de saturação da corrente elétrica após ~100 s, observado para Vb entre 4,0 V 

e 6,0 V (potência elétrica aplicada entre 2,5 mW e 5,0 mW), mostrados nas Figs. 

18e e 18g;   

c) aumentos repentinos (20-80%) seguido por rápidas reduções da corrente elétrica 

(de 50-60 % do valor máximo atingido no pico), para Vb de 5,0 V e 6,0 V (Fig. 18f 

e 18h).  

 



61 
 

 
Figura 18 - (a)-(h) Evolução temporal da corrente elétrica passando através da malha de nanotubos mostrada na 
Fig. 17a, como função da tensão constante aplicada, obtido durante o tratamento dos contatos elétricos, feito 
através da passagem de corrente elétrica (efeito Joule). (i) Evolução temporal da resistência elétrica registrata 
durante o tratamento. Valores obtidos pelo fit linear de curvas I x V medidas 2 minutos após a aplicação de cada 
tensão constante (Vb), cujos valores são representados na absissa do gráfico. 

  

A duração do pico de corrente elétrica registrado na Fig. 18h foi menor que 0,1 s 

(limitado pela resolução do tempo usado na medida), e a potência elétrica aplicada, pouco antes 

do aumento repentino de corrente, foi de 6,0-7,2 mW. A evolução da resistência elétrica, cujos 

valores foram obtidos pelo fit linear das curvas I x V medidas durante esta sequência de 

tratamento e 2 minutos após a aplicação de cada tensão constante, com limites de tensão 

aplicada de -0,5 V a 0,5 V, é mostrado na Fig. 18i.  Os dados da Fig. 18 mostram claramente 

que os contatos elétricos para este sistema foram tratados de forma segura usando passagem de 

corrente elétrica apenas quando as tensões aplicadas não foram superiores a 4,0 V, como pode 

ser visto pela redução da resistência elétrica mostrada na Fig. 18i. Maiores tensões aplicadas 

resultaram num aumento perigoso da corrente, pois causaram superaquecimento nos nanotubos 

e, consequentemente, o rompimento dos mesmos. O rompimento de um primeiro conjunto de 

nanotubos ocorreu quando a amostra foi submetida a uma tensão bias de 5,0 V (Fig. 18e). 
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Consequentemente, a resistência elétrica aumentou de cerca de 6,5 kΩ para cerca de 11 kΩ, 

como mostrado na Fig. 18i.    

O comportamento observado é característico para malhas de nanotubos suspensos 

sobre o gap entre eletrodos, quando nanotubos individuais ou feixes isolados de nanotubos 

sofrem, sequencialmente, superaquecimento e rompimento, para valores elevados de tensão 

aplicada. Isto pode ser explicado por uma melhoria gradual dos contatos elétricos para um 

nanotubo individual (ou para um pequeno número de nanotubos emaranhados, formando um 

feixe), tendo inicialmente melhores contatos elétricos com os eletrodos. As imagens de SEM 

feitas durante a sequência de medidas elétricas confirmaram que os nanotubos sofreram 

rompimento perto do centro do gap entre os eletrodos (Fig. 19a e 19b), região em que 

temperaturas mais elevadas são esperadas [126]. Sob fluxo de corrente elétrica, o calor gerado 

por efeito Joule nos pontos de contatos (Fig. 20a-20d) provocam inicialmente a fusão parcial 

do metal em contato com os nanotubos, melhorando os contatos. Com isso, a maior parte da 

potência elétrica consumida passa a ser dissipada nos nanotubos, fazendo com que as maiores 

temperaturas sejam atingidas na parte suspensa dos mesmos, próximo ao centro do gap.  

 

 
Figura 19 – Imagens de SEM da amostra usada para tratamento por passagem de corrente elétrica mostrada na Fig. 
17a, após o rompimento dos feixes de nanotubos superior (a) e inferior (b). Barra de escala = 1 µm. 

  

A temperatura de rompimento de nanotubos em condições de vácuo foi estimada 

estar no intervalo de ~1500-2100 °C [113], enquanto observações diretas de sublimação de 

grafeno in situ, feitas em TEM, indicaram que a temperatura de sublimação a partir de camadas 

de grafite ocorreram por volta de 2000 °C [127]. Durante o tratamento dos contatos por corrente 

elétrica, uma diferença de temperatura (∆TCNT) entre o centro de um nanotubo (o ponto de 

temperatura máxima - TCNTmax) e o ponto de dissipação de calor (ponto de contato - ∆Tcont) é 

estabelecida, de modo que: 

 

T
��9:;
	� 	∆T
�� 	=	∆T����,                                      Eq. 05 
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onde ∆Tcont é a diferença de temperatura na interface e (∆TCNT) é a diferença de temperatura ao 

longo do nanotubo, que pode ser calculada a partir da equação de Fourier [128]. Assim, 

utilizando a condutividade térmica para MWCNTs (κ ~ 103 W/mK) o diâmetro do nanotubo 

(~20-30 nm) e o comprimento do ponto de contato ao meio do gap (~0,5 µm), o valor ∆TCNT 

pode ser estimado como variando no intervalo de 500-1000 K [128]. Isto significa que 

temperaturas muito altas (∆Tcont ~ 1000 K) podem ser atingidas nos pontos de contato, antes do 

rompimento dos nanotubos (Figs. 18f e 18h). 

Estes valores de temperatura são suficientemente elevados para promover a fusão e 

aplainamento da superfície do eletrodo de metal, inicialmente rugoso. Logo, o comportamento 

de ruptura pode ser visto como uma instabilidade específica, quando um pequeno aumento na 

área inicial de contato entre nanotubo-metal pode resultar no aquecimento maior dos contatos 

(já que inicialmente, a maior parte da potência Joule é liberada nos contatos) e, 

sequencialmente, no aumento da área de contato e na geração de um "canal quente" onde uma 

maior fração da corrente elétrica total é concentrada (Fig. 20).    

O desenvolvimento da instabilidade tipo "canal quente" é possível quando a 

temperatura de contato já é elevada o suficiente para ativar uma melhor difusão dos átomos de 

metal e assim promover um rápido aumento da área de contato. Coeficientes de auto-difusão 

(D) para adátomos superficiais diferem consideravelmente para Au, W e Ti [129,130], sendo 

significativamente maior para o Au. A partir dos valores de D, os comprimentos característicos 

de difusão (x) podem ser estimados pela Equação [131]: 

  

                                                   x ~ √Dt,                                                               Eq. 06 

 

onde t é o tempo de aquecimento.  

Para temperaturas de 1000 K, que é a temperatura estimada dos contatos 

imediatamente antes do rompimento dos nanotubos (Figs. 18f e 18h), D ~10-6 cm2/s para Au e 

~10-8 cm2/s para W, de modo que mesmo durante intervalos de tempo muito curtos, tais como 

t ~ 10-3 s, o comprimento de difusão, pela Eq. 06, será x~1000 nm para átomos de Au e de ~10 

nm para W, ou seja, para ambos os metais, estes valores são maiores ou comparáveis com a 

escala característica da rugosidade da superfície do metal (~1-10 nm). No entanto, se 

considerarmos que a 800 K, D ~10-7 cm2/s para Au e ~10-10 cm2/s para W, teremos que para 

tempos de aquecimento curtos (t ~ 10-3 s), os comprimentos de difusão serão x~100 nm para 

Au e apenas ~1 nm para W. Isto significa que, neste último caso, a difusão de adátomos não é 
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suficiente para a formação de um bom contato. Para tempos de processamento mais longos, o 

comprimento de difusão aumenta com √t. Contudo, para temperaturas inferiores a 600 K e 

tempos de processamento moderados (~1 s), a auto-difusão não é suficientemente rápida para 

formar contatos de boa qualidade para metais como W ou Ti, embora, para Au, é possível 

formar bons contatos para temperaturas tão baixas como 500-600 K.  

Além disso, a migração de adátomos de metal ao longo da superfície do grafite em 

contato com o metal, também pode contribuir para a formação de um melhor contato. 

Novamente, este processo é muito mais rápido para Au, em que a barreira potencial para a 

migração foi estimada, usando teoria do funcional da densidade (Density Functional Theory – 

DFT), como sendo ~0,03 eV, enquanto que em W foi estimada como sendo muito maior (~1,17 

eV) [132]. Assim, os três regimes diferentes de evolução temporal da corrente elétrica através 

da amostra (Figs. 18a-18h) podem ser explicados por diferentes regimes de migração de 

adátomos, considerando as diferentes temperaturas atingidas pelo metal, durante o tratamento.  

 

Figura 20 - (a-d) Desenhos esquemáticos mostrando o desenvolvimento de instabilidades tipo “canal quente”, 
observadas durante o tratamento dos contatos elétricos, feito por corrente. 

 

A análise da instabilidade tipo "canal quente", esquematicamente apresentada na 

Figs. 20a-20d, considerando as resistências elétricas envolvidas e a potência elétrica dissipada 

no circuito, permite estimar tanto a resistividade elétrica de contato quanto a temperatura da 

interface. A resistência elétrica total (R���) para um nanotubo depositado é dada por:  

 

R��� 	� 	R���� 	= 	R
�� 	= 		R���	        Eq. 07 

 

onde R����, R
��	e R���	 são as resistências elétricas do nanotubo e dos dois contatos 

metal/nanotubo, respectivamente. As resistências elétricas dos eletrodos e dos pads não foram 
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levadas em conta, uma vez que são muito menores do que as resistências elétricas apresentadas 

acima. No início da fase instável, R��� é dominada pelas resistências elétricas de contato e a 

maior parte da potência elétrica aplicada (I2R���) é liberada nos contatos, levando a um 

aquecimento rápido da área de contato. Quando a área de contato (S) começa a aumentar devido 

à maior difusão e fusão local do metal, o valor R��� começa a cair (R��� ∝ 1/S) e a corrente 

elétrica começa a aumentar (I ∝ S). Consequentemente, a potência elétrica dissipada no sistema 

(nanotubos e contatos) começa a aumentar rapidamente (I2R��� ∝ S), criando um "canal quente". 

Na fase final desta instabilidade, ocorre uma redistribuição significativa da potência elétrica 

dissipada por efeito Joule, entre nanotubos e contatos, na medida em que a resistência elétrica 

de contato vai sendo reduzida a tal ponto que se torne comparável ou até mesmo menor que a 

resistência elétrica dos nanotubos. 

 

 R
��	  ≥ R����  + R���	                             Eq. 08 

 

A resistência elétrica dos nanotubos usadas nos nossos experimentos foi medida 

anteriormente, sendo de ~20-40 kΩ por 1 µm de comprimento  [39]. Portanto, as resistências 

elétricas de contato mínimas obtidas imediatamente antes do colapso (rompimento dos 

nanotubos) podem ser estimadas como R���� ≤ 10-20 kΩ. Assumindo que a área de contato 

nominal para um nanotubo com o eletrodo pode ser estimada em cerca de ~ 0,02 µm2 

(considerando-se que ~ 20% da parede externa do nanotubo pode estar em contato direto com 

a superfície do metal e que o comprimento de contato típico é ~1 µm), a resistividade elétrica 

de contato é então ≤ 0,1-0,2 kΩµm2, consistente com os menores valores reportados na literatura 

[97,99]. Considerando-se que a potência elétrica aplicada  (~3 mW) é dissipada principalmente 

através dos contatos (perdas para a atmosfera são << 0,1 mW), a diferença de temperatura na 

interface dos nanotubos/metal pode novamente ser estimada (ver Eq. 04) e pode ser tão elevada 

quanto ∆T ~ 1000 K. 

 

3.3.2 Tratamento a laser 

 

Para melhorar os contatos (elétrico e térmico) entre MWCNTs como depositadas 

por DEF e os eletrodos metálicos, os tratamentos a laser foram realizados em atmosfera 

ambiente. Para os experimentos usado a rota R#1 foram escolhidas duas amostras: uma (1) 

contendo MWCNTs depositados sobre eletrodos de W (am1-W) e outra (1) contendo MWCNTs 
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depositados sobre eletrodos de Au (am1-Au). O mapa Raman foi feito (para cada amostra) com 

o laser focado na superfície dos eletrodos, em modo de varredura contínua e usando uma 

densidade de potência (DP) de cerca de 900 kW/cm2 (ou 2,7 mW na amostra). A escolha de 

eletrodos de diferentes metais deveu-se ao fato de os metais apresentarem diferentes 

coeficientes de auto-difusão (D) para adátomos, como discutido anteriormente [129,130].   

A  imagem de SEM da amostra am1-W como depositada é mostrada na Fig. 21a e 

é composta de um conjunto de MWCNTs dispostos em malha. As curvas I x V da amostra am1-

W como depositada (Fig. 22 - curva preta) e depois de submetida ao tratamento a laser usando 

a rota R#1, (Fig. 22 - curva vermelha) mostram que a resistência elétrica do sistema aumentou 

após o tratamento. Imagem de SEM da amostra am1-W feita após o tratamento (Fig. 21b) 

mostra nanotubos rompidos ou em processo de rompimento. Isto significa que houve 

superaquecimento dos nanotubos e que o rompimento das ligações tipo sp2 das camadas 

grafíticas dos nanotubos (devido a este superaquecimento) ocorreu mais rapidamente (< 10-4 s) 

que o tempo necessário para a formação de um bom contato térmico entre os nanotubos e os 

eletrodos, devido à auto-difusão do metal. De fato, na fase inicial de tratamento, quando a área 

real de contato entre o CNT e o metal ainda é pequena (por exemplo, < 0,1 da área de nominal 

contato), as estimativas mostram que o superaquecimento dos nanotubos seguido por 

rompimento, em ar, a T ~1000 K, é possível.  

 

 
Figura 21 - Imagens de SEM da amostra am1-W (MWCNTs em ponte sobre eletrodos de W) como depositada (a) 
e após (b) ser submetida ao tratamento a laser usando a rota R#1, com densidade de potência do laser de 900 
kW/cm2. Barra de escala = 0,8 µm. 
 



67 
 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

-20

-10

0

10

20

C
o

rr
e
n

te
 (
µ
A

)

Voltagem (V)

 como depositados

 apos DP de 900 kW/cm
2

 

Figura 22 - Curvas I x V para a amostra am1-W como depositada por DEF (curva preta) e após (curva vermelha) 
ser submetida ao tratamento a laser em atmosfera ambiente, usando a rota R#1. 
 

A  imagem de SEM da amostra am1-Au como depositada é mostrada na Fig. 23a e 

é composta de três conjuntos de MWCNTs dispostos em malha (Figs. 23b-23d) e um nanotubo 

individual (Fig. 23e). As curvas I x V feitas antes (Fig. 24 - curva preta) e depois (Fig. 24 - 

curva vermelha) de a amostra ser submetida ao tratamento a laser a laser usando a rota R#1,  

novamente mostram que a resistência elétrica do sistema aumentou após o tratamento. Imagens 

de SEM feitas após o tratamento a laser (Figs. 25a-25d) mostram alguns nanotubos rompidos e 

outros em processo de rompimento. O rompimento dos nanotubos não é completo, o que 

significa que o tempo necessário para a formação de um bom contato térmico com o metal, 

devido à auto-difusão dos adátamos, no caso de eletrodos de Au, é da mesma ordem de duração 

que o tempo de rompimento dos nanotubos (<10-4 s).  
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Figura 23 - Imagens de SEM da amostra am1-Au (MWCNTs em ponte sobre eletrodos de Au) como depositada. 
Barra de escala = 1 µm. 
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Figura 24 - Curvas I x V para a amostra am1-Au como depositada por DEF (curva preta) e após (curva vermelha) 
ser submetida ao tratamento a laser em atmosfera ambiente, usando a rota R#1. 
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Figura 25 - Imagens de SEM da amostra am1-Au (MWCNTs em ponte sobre eletrodos de Au) após ser submetida 
ao tratamento a laser usando a rota R#1, com densidade de potência do laser de 900 kW/cm2. Barra de escala = 1 
µm.  

 

Uma malha de MWCNTs (am2-W) depositados em ponte sobre eletrodos de W 

(Fig. 26a), foi usada para estudar o efeito do tratamento a laser dos contatos, usando a rota R#2. 

Para isto, o feixe de laser foi focado sobre uma malha de nanotubos e posicionado no meio da 

distância entre os eletrodos. Para cada potência fixa escolhida, o tempo de medida do espectro 

Raman correspondente foi de 42 s. Três séries de medições foram realizadas: na primeira série 

(s1u) foram feitas medidas de espectros Raman com aumentos sucessivos da densidade de 

potência incidente, passo a passo, de 60 kW/cm2 a 1700 kW/cm2 (potência do laser na amostra 

de 0,17-5,1 mW). Na segunda série (s1d), foram feitas medidas de espectros Raman com 

sucessivas reduções da potência do laser, e finalmente, na terceira série (s2u), foram novamente 

feitas medidas de espectros Raman com o aumentos sucessivos da potência do laser.  

Curvas I x V feitas na amostras am2-W antes e depois de submetida às três séries de 

medições usadas na rota R#2 mostraram que a resistência elétrica total, determinada a partir do 

ajuste linear da curva I x V, foi reduzida em duas ordens de magnitude, de 32 MΩ para 390 kΩ 
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(Figs. 27a e 27b). Nota-se pelas Figs. 26a e 26b, feitas, respectivamente, antes e depois de a 

amostra ser submetida ao tratamento a laser usando a rota R#2, que ocorreu um processo de 

“afinamento” dos nanotubos (a diminuição de diâmetro dos nanotubos é evidente). Entretanto, 

uma grande parte dos nanotubos ainda estão presentes, em ponte sobre o gap entre os eletrodos, 

mesmo que parcialmente rompidos. Este “afinamento” observado na comparação das imagens 

das Figs. 26a e 26b evidenciam que o rompimento dos nanotubos quando submetidos a 

tratamento a laser pela rota R#2, se deu por camadas, devido a um processo de escamação 

(remoção de paredes de grafeno).  Esta degradação parcial da estrutura dos nanotubos contribui, 

considerando a Eq. 7, para o aumento da resistência elétrica dos nanotubos (R
��). Portanto, a 

redução da resistência elétrica total (R���) observada (Figs. 27a e 27b) ocorreu devido a 

diminuição das resistências elétricas de contato (R�����, R����	).   

 

 
Figura 26 – Imagens de SEM da amostra am2-W (MWCNTs depositados em ponte sobre eletrodos de W), (a) 
antes e (b) após submetida ao tratamento a laser usando a rota R#2, com densidade de potência do laser variando 
desde 60 kW/cm2 até 1700 kW/cm2. 
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Figura 27 – Curvas I x V medidas para a amostra am2-W como depositada por DEF (a) e após (b) ser submetida 
ao tratamento a laser em atmosfera ambiente, usando a rota R#2. 
 



71 
 

A temperatura nos nanotubos (amostra am2-W) submetidos ao tratamento a laser 

usando a rota R#2 foi avaliada pelo monitoramento do downshift da banda G dos nanotubos, 

utilizando o coeficiente ∂ω/∂T = -0,028 cm-1/K [124]. Esta técnica de tratamento usando laser 

é única porque aqui, o mesmo laser utilizado para aquecer as nanoestruturas, é utilizado para 

excitar o espectro Raman das mesmas. Os dados de temperatura medidos para os nanotubos, as 

intensidades da banda G do espectro Raman dos nanotubos (próximo 1580 cm-1) e da banda 

Raman de segunda ordem do Si (950 cm-1) são mostrados na Figs. 28a-28c, respectivamente. 

Durante a primeira série de medições usando densidades de potências sucessivamente 

crescentes (s1u), a temperatura dos nanotubos (Fig. 30a) primeiro cresce linearmente com as 

densidades de potência de laser, como é esperado. No entanto, para DPs superiores a 103 

kW/cm2, uma saturação da temperatura a um nível próximo de 600 °C ocorre. Além disso, 

durante a diminuição das DPs incidentes  (série s1d), as temperaturas atingidas para as mesmas 

DPs da série s1u são muito mais baixas, e diminuem de forma linear com a DP incidente.  
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Figura 28 – Temperatura (a), intensidade da banda G dos MWCNTs (b) e intensidade da banda de segunda ordem 
do Si (Si´´) (c) em função da densidade de potência incidente aplicada durante as três séries de medidas Raman 
(s1u, s1d e s2u) feitas na amostra am2-W. (d) Espectro Raman dos MWCNTs suspensos medidos durante cada 
série, durante tratamento a laser usando a rota R#2, medidos com densidade de potência do laser de 900 kW/cm2 
(medidas marcadas em (a)). 
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O mesmo comportamento observado na série s1d é reproduzido para a terceira série 

(s2u), com linearidade entre a DP e a temperatura mantida até DPs de 900 kW/cm2. 

Comparando os dados de temperatura mostrados na Fig. 28a, nota-se que para a mesma DP 

incidente (900 kW/cm2), o aquecimento medido para os nanotubos durante a série s2u (após o 

tratamento a laser) é 3 vezes menor do que o aquecimento medido durante a série s1u (antes do 

tratamento a laser) - 150 °C versus 450 °C. Comportamento muito semelhante foi observado 

para a evolução da intensidade da banda G (Fig. 28b): saturação para DPs > 900 kW/cm2 e volta 

(s1d) em dependência linear, com a intensidade da banda G aproximadamente sendo metade do 

seu valor inicial (s1u). Em contraste, a banda de segunda ordem do Si (Fig. 28c) mostra primeiro 

aumento não linear com a DP, e volta (s1d) com dependência linear, mas com a intensidade da 

banda Si´´ sendo aproximadamente o dobro do seu valor inicial (s1u).  

Esta evolução das intensidades da banda G (redução do sinal à metade) pode ser 

explicada pelo rompimento parcial dos nanotubos (“afinamento” devido ao processo remoção 

de paredes de grafeno). De fato, o aumento correspondente do sinal da banda Si’’ (aumento do 

sinal por um fator de dois), que é iluminado através da matriz de nanotubos, também indica que 

a absorção de energia do feixe de laser pelos nanotubos torna-se cerca de metade do valor, 

depois da primeira série (s1u). No entanto, a diminuição das temperaturas dos nanotubos é 

notadamente mais forte (cai a um terço do seu valor inicial), e isto ocorre devido à melhoria 

dos contatos térmicos entre os nanotubos e os eletrodos metálicos. A formação de melhores 

contatos térmicos é também evidente a partir do fato de que, após a primeira série de tratamento 

(s1u), os nanotubos suportaram densidades de potência de até 1700 kW/cm2 sem ocorrer 

rompimento total, como mostrado na Fig. 26b, e este valor de DP é aproximadamente duas 

vezes a DP usada durante a rota R#1, quando o tratamento a laser foi testado em etapa única e 

os nanotubos foram completamente rompidos (Fig. 21b). Além disso, este valor de DP usado 

(1700 kW/cm2) está em nível muito mais elevado do que os valores previamente relatados de 

densidade de potência capazes de iniciar a queima de bundles de SWCNTs quando irradiados 

por laser (10 kW/cm2) [118]. Os espectros Raman dos nanotubos, coletados a uma DP de 900 

kW/cm2 e em cada uma das série de medições, estão mostrados na Fig. 28d. Estes espectros, 

juntamente com os outros medidos a cada densidade de potência utilizada em cada uma das 

séries de medições, foram usados para monitorar das bandas Raman analisadas.  

A análise de todos estes dados obtidos durante o tratamento “gradual” com DPs 

crescente, especialmente da intensidade das bandas G do espectro Raman dos MWCNTS e da 

banda Si´´ do silício, permite estimar em 900 kW/cm2 o limiar de DP do laser no qual o 
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tratamento a laser dos contatos, feito em atmosfera ambiente, pode ser aplicado, sem que isso 

cause danos significativos às paredes dos MWCNTs.         

A partir dos resultados obtidos durantes os testes usando as rotas R#1 e R#2, novos 

experimentos de tratamento a laser foram realizados usando a rota R#3. Nesta rota, cada 

amostra testada foi submetida a quatro (4) varreduras do laser (mapas Raman) com aumento 

gradual da densidade de potência usada em cada varredura, na tentativa de evitar 

superaquecimento e, consequentemente, rompimento dos nanotubos. Novamente foram 

escolhidas duas (2) amostras com nanotubos depositados em ponte sobre o gap feito entre 

eletrodos de diferentes metais. Uma (1) amostra de MWCNTs depositados sobre eletrodos de 

W (am3-W) e uma (1) amostra de MWCNTs depositados sobre eletrodos de Au (am2-Au). O 

tratamento foi aplicado começando com DP de 200 kW/cm2 na primeira varredura do laser e 

aumentando para 500 kW/cm2, 900 kW/cm2 e 1200 kW/cm2, nas demais varreduras (mapas de 

intensidade Raman). Depois de cada varredura do laser foram feitas curvas I x V e imagens de 

SEM para verificação de possíveis mudanças na resistência elétrica e morfologia das amostras, 

respectivamente. 

As mudanças na morfologia e na resistência elétrica da amostra am3-W após cada 

varredura do laser são mostradas na Fig. 29. Estas amostra am3-W continha cerca de vinte (20) 

nanotubos individuais, e três (3) destes são mostrados nas Figs. 29a (como depositados), 29c 

(após as três primeiras varreduras do laser, com DP de 200 kW/cm2, 500 kW/cm2 e 900 kW/cm2, 

respectivamente) e 29d (após a varredura do laser com DP de 1200 kW/cm2). As curvas I x V 

feitas depois de cada varredura do laser são mostradas na Fig. 29b. Pode-se notar que a 

resistência elétrica diminuiu (Fig. 29b) e que os nanotubos não sofreram rompimento após as 

três primeiras varreduras do laser, com DP de até 900 kW/cm2 (Fig. 26c). Processo de 

“afinamento” dos nanotubos, se houve, não foi suficiente para ser detectado/medido pelas 

imagens de SEM. Após a varredura do laser com DP de 1200 kW/cm2, observou-se um aumento 

na resistência elétrica (curva verde na Fig. 29b). Este aumento da resistência elética observado 

provavelmente deveu-se ao início do processo de remoção de camadas grafíticas (paredes) dos 

nanotubos. De fato, como se observa pelas imagens de SEM da Fig. 29, após a varredura do 

laser com DP de 1200 kW/cm2, o nanotubo mostrado pelas setas brancas nas imagens apresenta 

uma significativa mudança de contraste, em relação aos demais (Fig. 29d). Ainda assim, 

nenhum dos nanotubos sofreu rompimento total, ou seja, rompimento de todas as camadas 

grafíticas.  
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Figura 29 – (a) Imagens de SEM de parte da amostra am3-W (MWCNTs depositados sobre eletrodos de W) usado 
para tratamento a laser com DPs crescentes. (b) Curvas I x V medidas após cada mapa Raman medidos em 
diferentes DPs incidentes. (c)-(d) Imagens de SEM da parte da amostra de MWCNTs mostrada em (a), feitas após 
a exposição a DPs de 900 kW/cm2 e 1200 kW/cm2, respectivamente. Barra de escala = 1 µm. 

 

As mudanças na morfologia e na resistência elétrica da amostra am2-Au após cada 

varredura do laser, feitas durante a tratamento a laser usando a rota R#3, são mostradas na Fig. 

30. A amostra am2-Au como depositada continha cerca de cem (100) nanotubos em malha, 

mostrados na Fig. 30a. Um dos feixes de nanotubos é mostrado em detalhes nas Figs. 30c (após 

as três primeiras varreduras do laser, com DP de 200 kW/cm2, 500 kW/cm2 e 900 kW/cm2, 

respectivamente) e 30d (após a varredura do laser com DP de 1200 kW/cm2). As curvas I x V 

feitas depois de cada varredura do laser são mostradas na Fig. 30b. Novamente, a resistência 

elétrica diminuiu (Fig. 30b), os nanotubos não sofreram rompimento após as três primeiras 

varreduras do laser, com DP de até 900 kW/cm2 (Fig. 30c), e processo de “afinamento” dos 

nanotubos, se houve, não foi suficiente para ser detectado/medido pelas imagens de SEM. Após 

a varredura do laser com DP de 1200 kW/cm2 a resistência elétrica inverteu a tendência de 

redução observada a DPs menores e voltou a aumentar (curva verde na Fig. 30b). Este aumento 

da resistência elética observado provavelmente deveu-se ao início do processo de remoção de 

camadas grafíticas (paredes) dos nanotubos. De fato, como se observa pelas imagens de SEM 

das Figs. 30c e 30d, após a varredura do laser com DP de 1200 kW/cm2, o feixe de nanotubos 

mostrado pelas setas brancas nas imagens apresenta uma significativa mudança de contraste em 
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alguns pontos (Fig. 29d), mesmo que nenhum dos nanotubos tenha sofrido rompimento total. 

Isso mostra que com a DPs do laser aumentando gradualmente, ocorre a formação de melhores 

contatos térmicos e evita superaquecimento dos nanotubos, levando a um proceso de 

rompimento que, aparentemente, passa a ocorrer por camadas, de fora pra dentro dos tubos, 

evidenciado pela mudança de contraste em alguns pontos dos nanotubos. Novamente, para este  

tratamento a laser “gradual”, com DPs crescente, a análise das curvas I x V e das imagens de 

SEM permitiram chegar ao mesmo limiar de DP obtido anteriormente (pela análise da 

intensidade das bandas G do espectro Raman dos MWCNTS e da banda Si´´ do silício), no qual 

os nanotubos aparentemente não sofrem processos danosos significativos.       

 

 
Figura 30 – (a) Imagens de SEM da amostra am2-Au (MWCNTs depositados em ponte sobre eletrodos de Au) 
usado para tratamento a laser com DPs crescentes, usando a rota R#3. (b) Curvas I x V medidas após cada varredura 
do laser feitas a diferentes DPs incidentes. (c)-(d) Imagens de SEM de parte da amostra de MWCNTs mostrada 
em (a), feitas após a exposição a DPs de até 900 kW/cm2 e de 1200 kW/cm2, respectivamente. Barra de escala = 1 
μm. 

 

A respeito da formação de melhores contatos térmicos através do tratamento a laser 

e do rompimento dos nanotubos observados nos experimentos anteriormente discutidos (rotas 

R#1, R#2 e R#3), deve-se considerar que perdas de calor para o ar são relativamente baixas, já 
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que a condutividade térmica de nanotubos para o ar foi encontrado como sendo menor do que 

105 W/m2K [133], cerca de três ordens de magnitude menor em comparação com os valores 

típicos de condutividade térmica de contato para metais (~ 5x107 W/m2K ). Portanto, como a 

área de contato com o ar (~ 0,3 µm2 - para nanotubo típico de 30 nm de diâmetro e 3 µm de 

comprimento) é apenas uma ordem de grandeza maior do que a área nominal de contato com 

os eletrodos de metal (~ 0,04 µm2 - para o par de eletrodos ), o principal mecanismo de perdas 

de calor continua sendo a condução de calor para os eletrodos [134]. A potência absorvida a 

partir da iluminação por laser por um nanotubo individual, quando foi usada DP do laser de 900 

kW/cm2 (potência do laser de 2,7 mW na amostra), sendo os diâmetros do nanotubo e do spot 

do laser de 30 nm e 600 nm, respectivamente, pode ser estimada em ~ 0,18 mW. Este valor da 

energia absorvida em atmosfera ambiente (em ar) é maior do que o valor observado por Santini 

et al. (~ 0,1 mW) para a quebra de MWCNTs (também em ar) quando suspensos entre eletrodos 

de TiN com gap de 1 µm de largura. Além disso, estes autores estudaram o rompimento de 

nanotubos que foram crescidos a partir de um dos eletrodos, o que garantiu um bom contato 

térmico em um dos lados do contato [113]. Portanto, a quebra observada (Fig. 21b) para esta 

potência do laser absorvida (~ 0,18 mW)  é esperada. Para as varreduras do laser feitas com 

aumento gradual das DPs incidentes (rota R#3), a integridade morfológica dos nanotubos foi 

mantida quando usada densidade de potência do laser de 900 kW/cm2 e, além disso, mesmo 

para DPs do laser de 1200 kW/cm2 (potência de 3,8 mW na amostra), não houve rompimento 

total dos nanotubos. Note-se que, neste último caso (1200 kW/cm2), a potência absorvida por 

um nanotubo individual (30 nm de diâmetro e spot do laser de 600 nm de diâmetro) pode ser 

estimada em  ~ 0,25 mW. Portanto, uma vez que mesmo para uma potência absorvida superior 

a duas vezes o valor observado por Santini et al. (0,25 mW versus 0,1 mW [113]) os nanotubos 

não sofreram rompimento total (Figs. 29d e 30d), fica comprovado que a melhora dos contatos 

elétricos observada pelas curvas I x V foi acompanhada também por uma melhora dos contatos 

térmicos. 

Evidências de melhora dos contatos térmicos também foram obtidas a partir da 

análise dos espectros Raman coletados durante varreduras do laser feitas usando DP de 500 

kW/cm2 em um MWCNT isolado (am4-W) e suspenso sobre o gap entre eletrodos de W (Fig. 

31a) e em uma malha de MWCNTs (am1-Ti) depositados sobre eletrodos de Ti e sobre o 

substrato de SiO2, ao lado do eletrodo. O nanotubo isolado da amostra am4-W foi iluminado 

pelo laser primeiro na área sobre o eletrodo metálico à esquerda, em seguida, sobre o gap (parte 

suspensa do nanotubo) e finalmente, sobre o eletrodo à direita. Os espectros Raman 
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correspondentes a esta sequência de (três) passagens do laser sobre o nanotubo são mostrados 

na Fig. 31b. A temperatura do nanotubo medida a partir do downshift da banda G [124] foi ~ 

460 °C, 380 °C e 300 °C para as passagens sequenciais do laser sobre o eletrodo da esquerda 

(retângulo vermelho), sobre o gap (retângulo verde), e sobre o eletrodo da direita (retângulo 

azul), respectivamente (Fig. 31a). A temperatura reduziu gradualmente a cada passagem do 

laser, indicando tratamento térmico dos contatos. Imagens de SEM feitas após a varredura do 

laser mostraram que não houve rompimento total ou parcial do nanotubo. 

 

 
Figura 31 – (a) Imagem de SEM da amostra am4-W (um MWCNT individual depositado em ponte sobre o gap 

entre eletrodos de W). Os retângulos coloridos indicam a áreas onde a varredura do laser (com 1 µm de passo entre 
as linhas e velocidade de varredura de 1 µm/s) passou e onde os espectros Raman foram coletados, usando potência 
incidente de 500 kW/cm2. (b) Espectros Raman correspondentes bem como as temperaturas atingidas em cada 
região ilustrada em (a). 
 

Como discutido anteriormente (Eq. 05), a incidência inicial de potência diretamente 

na parte suportada do nanotubo sobre o eletrodo metálico faz com que a temperatura atingida 

nesta parte do nanotubo e calculada pelo espectro Raman corresponda diretamente à diferença 
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de temperatura da interface (A�BCDEF
 =  ∆AGHI0 = 440 K, pois ∆A�BC = 0 e a temperatura 

ambiente ~20 °C), enquanto que, quando a incidência de potência ocorre sobre o gap, a 

diferença de temperatura na interface CNT/metal é menor que a temperatura atingida na parte 

diretamente iluminada, que é calculada pelo espectro Raman (A�BCDEF  =  ∆A�BC + ∆AGHI0, 

∆A�BC ≠ 0). Desta forma, o tratamento a laser iniciando pela parte suportada acelera a formação 

de um bom contato térmico.  

Pelos dados da Fig. 31b, as diferenças de temperaturas na interface entre o 

nanotubo/metal (∆AGHI0) medidas foram de 440 K e 280 K. Tendo em conta a potência 

absorvida pelo nanotubo (~ 0,1 mW), a condutância térmica do nanotubo (~ 50 MW/m2K) e a 

diferença de temperatura na interface CNT/metal (~ 440 K), a área de contato real inicial (antes 

do tratamento) pode ser estimada como S ~ 0,01 µm2 e é aumentada para S ~ 0,02 µm2 após o 

processo, quando a diferença de temperatura na interface CNT/metal ~ 280 K. Isto é consistente 

com as estimativas de área de contato nominal (ou aparente), estimada em ~ 0,03-0,05 µm2 a 

partir das imagens de SEM, e confirma que bons contatos foram formadas sobre grande fração 

da área nominal de contato. 

Foi também analisado o mapa de temperatura (Fig. 32) obtido a partir dos espectros 

Raman coletados durante a varredura do laser feita na amostra am1-Ti. Na Fig. 32, as linhas de 

varredura contínuas do laser foram feitas seguindo a direção de escaneamento (de cima para 

baixo, na Figura) e consecutivamente da esquerda pra direita. A análise das temperaturas 

atingidas mostra que os efeitos de aquecimento dos nanotubos induzido pelo laser são 

significativamente diferentes para os nanotubos sobre os substratos de SiO2 e para os nanotubos 

sobre os eletrodos. Enquanto que para a parte da amostra depositada no substrato de SiO2 

(MWCNTs depositados ao lado dos eletrodos) as temperaturas atingidas pelos nanotubos a cada 

passagem consecutiva do laser (linha-a-linha) pouco mudou, para a parte da amostra depositada 

sobre os eletrodos foi observado um forte gradiente de temperatura, onde muito mais elevadas 

temperaturas foram observadas para (as pontas dos) nanotubos iluminados durante as primeiras 

varreduras do laser do que as temperaturas (muito menores) atingidas durante as varreduras 

subseqüentes do laser. Este comportamento coletivo reforça a evidência de que o aquecimento 

dos nanotubos depositados sobre os eletrodos, feito por laser, melhora o contato térmico com 

os eletrodos metálicos, o que é detectado indiretamente através da medição da temperatura a 

cada passagem consecutiva do laser sobre os nanotubos, como foi demonstrado também para 

um único nanotubo (Fig. 31b). 
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A melhoria dos contatos (elétricos e térmicos) obtidos por diferentes métodos 

descritos na literatura também tem sido atribuída à remoção de adsorbatos, tanto da superfície 

dos nanotubos quanto da superfície dos eletrodos [90,91]. No entanto, pelo comportamento 

coletivo observado para as temperaturas dos nanotubos em função do substrato (Fig. 32), o 

efeito de adsorbatos, se existe, é menos importante do que o efeito do tipo de material do 

substrato. As alterações do comportamento coletivo de aquecimento dos nanotubos, feito por 

laser (sobre os substratos de SiO2 e sobre os eletrodos), indicam que o mecanismo dominante 

para melhorar os contatos não é a remoção de adsorbatos das superfícies dos nanotubos ou dos 

eletrodos. 

 

 
Figura 32 – Mapa de temperatura atingido pela amostra am1-Ti (matriz de MWCNTs (imagem de SEM não 
mostrada) depositada sobre os eletrodos de Ti (amarelo) e ao lado dos eletrodos, sobre o substrato de SiO2 (cinza), 
obtido por espectroscopia Raman usando uma densidade de potência de laser de 500 kW/cm2. A parte preta do 
mapa de temperaturas indica ausência de nanotubos nesta área. 
 

Após os testes das três rotas de tratamento a laser, o método foi aplicado usando 

tratamento “gradual” em três varreduras consecutivas, com DPs de 200 kW/cm2, 500 kW/cm2 

e 900 kW/cm2, respectivamente. Foram utilizadas diversas amostras contendo nanotubos 

depositados entre eletrodos e o número total de nanotubos depositados variou de 3 a cerca de 

uma centena, para diversas deposições em eletrodos de Au, Ti e W. No total, 3 amostras foram 

testadas para cada tipo de metal. Foram feitas imagens de SEM após o tratamento a laser destas 

amostras e não foi observado rompimento dos nanotubos tratados. Os resultados das medidas 

de resistências elétricas das amostras tratadas, antes e depois de submetidas ao tratamento a 

laser, são apresentados na Fig. 33. Resistências elétricas iniciais mais elevadas, geralmente da 
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ordem de 1-30 MΩ foram encontradas para eletrodos de W e Ti, quando comparadas com os 

valores obtidos para Au, entre 20-50 kΩ. Essa diferença pode ser atribuída a uma maior 

rugosidade inicial (que significa menor área real de contato) para eletrodos de W e Ti. Após o 

tratamento, foi obtida uma redução de 1-3 ordens de magnitude nas resistências elétricas para 

W e Ti (40-400 kΩ), enquanto uma redução relativa menor, de até uma ordem de magnitude, 

foi obtida para as amostras em eletrodos de Au (de 3-30 kΩ). As resistências pós-tratamento 

foram sempre mais elevadas para W e Ti do que para Au. Isto provavelmente é devido a maior 

rugosidade inicial destes metais, e devido ao fato que as temperaturas atingidas pelos nanotubos 

durante o tratamento por laser não foram suficientemente elevadas para ativar uma auto-difusão 

eficiente nestes metais e devido a uma oxidação parcial destes metais durante o tratamento 

térmico em ar. De fato, nos espectros Raman coletados nas bordas dos eletrodos de W e Ti, 

utilizando a densidade de potência de laser acima de 1000 kW/cm2 observou-se as bandas 

Raman características do WO3 e do TiO2, respectivamente. 

 

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

{{ Au Ti W 

R
e

s
is

te
n

c
ia

 (
k
Ω

)

 como depositado

 apos tratamento a laser

 

Eletrodo metalico  

{

 
Figura 33 – Resistência elétrica dos MWCNTs depositado sobre eletrodos de Au, Ti e W medidas após a deposição 
(barras pretas) e após a tratamento por laser (barras vermelhas). Três amostras foram testadas para cada tipo de 
eletrodo metálico.  

 

Para o menor valor de resistência elétrica obtido (2,8 kΩ), considerando ~10-20 

nanotubos em ponte sobre o gap entre eletrodos de Au (30-60 kW por CNT), a resistividade 

elétrica de contato mínima (ρ) pode ser grosseiramente estimada em ~0,1-0,2 kΩµm2 e está de 

acordo com os valores de resistividade elétrica de contato previamente reportados para 
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nanotubos depositados em eletrodos metálicos [97,98,99,100]. Uma ordem de magnitude maior 

no valor da resistividade elétrica é obtida para eletrodos de W e Ti (ρ ~3 kΩµm2). A diferença 

entre W/Ti e Au pode ser atribuído a duas razões:  

a) a temperatura na área de contato durante o aquecimento por laser não foi 

suficiente para a formação de um bom contato em toda a área;  

b) a oxidação parcial de metais como W e Ti, durante o tratamento por laser em ar, 

aumenta a camada superficial de elevada resistência elétrica.  
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4 SÍNTESE IN SITU DE MWCNTs@AuNPs ELETRICAMENTE CONECTADOS A 

ELETRODOS USANDO O MÉTODO ELETROQUÍMICO 

 

Neste capítulo relatamos um novo método tipo bottom-up para decorar, com 

nanopartículas de ouro, os MWCNTs eletricamente conectados a eletrodos metálicos. 

Suspensões de nanotubos em água foram usadas para deposição de MWCNTs por DEF, sobre 

eletrodos de ouro, separados por gaps de 1 µm a 2 µm de largura. Os eletrodos atuaram também 

como fonte precussora de átomos de ouro para sintetizar as AuNPs pelo método eletroquímico. 

Demonstramos pela primeira vez que a deposição simultânea de nanopartículas de ouro de 

tamanho nanométrico sobre nanotubos é possível de ser conseguida utilizando tanto uma rota 

de único passo como através de uma rota de três passos, mediante a aplicação de potenciais 

(tensões) alternados e contínuos, simultaneamente ou sequencialmente. No método de três 

passos, o controle independente de ambos, a quantidade de MWCNTs depositados e a 

quantidade de AuNPs geradas, podem ser alcançados. Esta abordagem permitiu a fabricação de 

elementos sensores (químicos ou físicos) baseado em estruturas híbridas (MWCNTs@AuNPs) 

capazes (e prontos) para operar em um dispositivo de configuração do tipo resistor químico. O 

método de decoração aqui apresentado é adequados para a fabricação de nanoestruturas híbridas 

com elevado potencial de aplicações em microdispositivos eletrônicos. 

 

4.1 Síntese e aplicações de nanoestruturas híbridas à base de nanotubos de carbono 

 

O uso de CNTs para aplicações em novos dispositivos nanoestruturados e, em 

particular, para aplicações em sensores de gases, é cada vez maior, devido às suas propriedades 

elétricas, ópticas e mecânicas propícias para esta finalidade [135,136,137]. No entanto, a 

superfície dos nanotubos de carbono de elevada qualidade (livres de defeitos) é quimicamente 

inerte e a sua decoração por nanopartículas de metais ou de óxidos metálicos é uma abordagem 

amplamente utilizada para adicionar novas funcionalidades para este nanomaterial. No caso de 

sensores de gases baseados em CNTs, a decoração e/ou a funcionalização de suas superfícies é 

condição necessária para que os dispositivos apresentem seletividade a diferentes analitos, uma 

propriedade importante na área de sensoreamento gasoso e que apresenta grandes limitações 

quando apenas CNTs são utilizados. 

O processo de decoração pode adicionar propriedades novas ou melhorar as 

propriedades dos nanotubos de carbono e estas novas propriedades, nas nanoestruturas híbridas, 

podem ser drasticamente diferentes de suas contrapartes não funcionalizados [138]. Estes novos 
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sistemas híbridos (CNT@NPs) tem sido usados em inúmeras aplicações, incluindo sensores de 

gás de baixo consumo de energia, sensores químicos e/ou biossensores, fotodetectores, 

displays, nanocátalise, entre outros [15,16,17,18,19,20,21,26,37,139].  

 

4.1.1 Decoração de nanotubos de carbono por nanopartículas de ouro 

 

O material híbrido CNTs@AuNPs tem atraído muito interesse devido aos efeitos 

sinérgicos resultantes da combinação de propriedades fisico-químicas das AuNPs com aquelas 

de nanotubos de carbono, potencializando suas aplicações em sensores de gás ou eletroquímicos 

[16,17,26]. Na combinação destes dois materiais nanoestruturados, os CNTs atuam como 

template e/ou suporte, na superfície dos quais as nanopartículas de ouro são adsorvidas e, nos 

casos de funcionalização dos CNTs, elas podem ser ligadas por grupos funcionais de compostos 

orgânicos que estejam ancorados na superfície dos nanotubos.    

Uma grande variedade de engenhosas técnicas tem sido relatadas para a produção 

de CNTs@AuNPs, oferecendo diferentes graus de controle do tamanho das nanopartículas e/ou 

da uniformidade de distribuição das mesmas na superfície dos nanotubos. Entretanto, duas 

abordagens principais para a fabricação de CNTs@AuNPs têm sido utilizadas. Uma delas tem 

focado na deposição seletiva de AuNPs pré-sintetizadas na superfície de nanotubos de carbono 

[140,141,142], enquanto que, na outra, vários processos têm sido desenvolvidos para crescer 

AuNPs diretamente sobre a superfície de nanotubos de carbono 

[60,80,143,144,145,146,147,148,149,150]. A deposição de AuNPs pré-sintetizadas na 

superfície de nanotubos de carbono permite um controle preciso tanto da distribuição de 

tamanho das nanopartículas, bem como da uniformidade de distribuição das mesmas sobre a 

superfície dos nanotubos (decoração) [140,141,142]. O controle de tamanho das AuNPs é feito 

através de síntese bem estabelecida [151,152,153]. Após a síntese das nanopartículas, 

nanotubos - sem tratamentos pós síntese ou funcionalizados - são misturados com a suspensão 

coloidal de nanopartículas e o ancoramento das mesmas se dá por diferentes maneiras, como 

por troca iônica [142],  auxiliado por surfactantes [141] ou por ultrasonicação [140]. 

O crescimento de AuNPs diretamente sobre a superfície de nanotubos de carbono, 

por outro lado, oferece a vantagem de, geralmente, envolver um número de etapas menor para 

a obtenção da estrutura final (CNTs@AuNPs). Isto significa que um número menor de 

parâmetros precisa ser controlado, facilitando o trabalho de síntese do material híbrido. As rotas 

de síntese descritas na literatura envolvem inúmeros métodos físicos, químicos e/ou mistos. 

Dentre os métodos físicos, a evaporação térmica [143], sputtering [80], a evaporação por feixe 
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de elétrons [60,144] e dispersão atômica de metal por solvatação [145] têm sido usados para 

este processo de decoração. No entanto, a abordagem mais popular faz uso de rotas químicas, 

tais como a redução de sais de ouro, usados como precursores das nanopartículas de ouro 

[146,147,148,149]. Apartir destes sais, as nanopartículas são crescidas na superfície dos CNTs 

por uma ampla variedade de processos de redução, usando agentes redutores (tais como citrato 

[149], polímero [154], etc.), ou usando fonte de energia externa (tais como aquecimento [155], 

ultrassom [156], microondas [148], irradiação ultravioleta [157], etc.). Redução espontânea de 

sais de ouro em solução, diretamente sobre a superfície de CNTs [146,147], também tem sido 

relatada. Um destes processos de redução assistida é a eletrodeposição (ou redução 

eletroquímica), que baseia-se na redução de sais metálicos em solução, por aplicação de um 

potencial de redução apropriado. CNT@AuNPs [25,26,150], bem como outros materiais 

híbridos baseados em CNTs [15,158] foram produzidos com sucesso por esta rota de 

eletrodeposição. 

 

4.1.2 Síntese de nanoestruturas pelo método eletroquímico 

 

Na produção de nanopartículas metálicas, especialmente de metais nobres, tem sido 

largamente usado a síntese pelo método eletroquímico, apresentado pela primeira vez por Reetz 

and Helbig [159]. No método eletroquímico, a corrente elétrica produzida entre os eletrodos da 

célula eletroquímica causa a oxidação do eletrodo metálico (ânodo) e formação de íons 

metálicos que, pelo efeito do campo elétrico, migram para o outro eletrodo metálico (cátodo). 

Na superfície do cátodo ocorre uma reação de redução dos íons metálicos e adátomos são 

formados. A aglomeração destes adátomos dá origem a um processo de nucleação e crescimento 

de nanopartículas metálicas. Estas podem ter suas superfícies estabilizadas ou ter seu 

crescimento induzido e/ou direcionado em direções preferenciais pela adição de surfactantes na 

solução, dando origem a materiais nanoestruturados com variadas morfologias 

[160,161,162,163,164,165,166]. Por exemplo, nanoagregados de ouro com estreita distribuição 

de diâmetros (no intervalo de 1-3 nm) foi relatado para síntese eletroquímica na presença de 

dodecanotiol [164]. 

A síntese eletroquímica, com a adição de diferentes surfactantes na solução, tem se 

mostrado eficientes para crescer e estabilizar nanoestruturas de ouro no formato de agregados 

atômicos (nanoclusters) [163,164,165,167], partículas (nanoparticles) [160], bastões 

(nanorods) [162], cubos (nanocubes) [161,168] e estruturas tipo osso (nanodumbbels) [166]. 

Embora o ouro seja o metal mais utilizado na síntese eletroquímica de nanoestruturas, diversos 
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outros materiais também têm sido usados com sucesso 

[169,170,171,172,173,174,175,176,177]. Nanopartículas de cobre [169,178,179], cobalto 

[170,180] e prata [171,181] têm sido eletroquimicamente sintetizadas na presença de diferentes 

surfactantes. Nanopartículas de paládio [172] e de sulfeto de cobre (CuS) [173] foram 

eletroquimicamente sintetizadas na presença de polivinilpirrolidona (PVP) e tioglicerol, 

respectivamente. Nanopartículas de dióxido de estanho (SnO2) têm sido preparadas pela 

oxidação eletroquímica de estanho metálico na presença de etilenoglicol e NH4F [176]. 

Nanopartículas tipo caroço-casca (core-shell), de Ru/RuO2, também têm sido preparadas por 

oxidação eletroquímica de Ru em água, com posterior oxidação da superfície [175].  

Sínteses de nanoestruturas também têm sido realizadas por métodos híbridos, 

combinando o método eletroquímico com outros métodos de síntese. Anderson et al. [174] 

sintetizaram nanopartículas de sulfeto de cádmio (CdS) combinando o método eletroquímico 

com um método químico (troca iônica). Jo et al. [177], combinaram o método eletroquímico 

com o método de eletrodeposição (deposição eletroquímica) e DEF e engenhosamente 

cresceram nanopartículas bimetálicas de PdAu, que foram alinhadas e conectadas aos eletrodos 

durante o processo de síntese. Além disto, o nanofio formado ao final do processo, conectado 

aos eletrodos metálicos na configuração CR, pode ser diretamente testado enquanto elemento 

ativo de um sensor de gás [177].  

 

4.1.3 O método eletroquímico para decoração de MWCNTs 

 

Da perspectiva de aplicações tecnológicas, um ponto chave é a escolha apropriada 

de todos os passos envolvidos na fabricação do dispositivo, pois estes passos determinam tanto 

a complexidade quanto a possibilidade de produção em larga escala, além da viabilidade dos 

custos envolvidos. O desenvolvimento de métodos de baixo custo para a manufatura de 

nanodispositivos é, portanto, um desafio atual desta área de pesquisa. Neste sentido, o uso de 

abordagens tipo bottom-up (de baixo para cima) tem a vantagem de utilizar-se da auto-

organização que é inerente a alguns processos, o que leva a obtenção de estruturas robustas e 

complexas, altamente indicadas para aplicações práticas. 

Apesar de largamente usado, o método eletroquímico ainda não tem sido usado para 

a decoração de nanotubos de carbono, especialmente se estes estiverem eletricamente 

conectados a eletrodos metálicos. Neste capítulo apresentamos um método de decoração de 

MWCNTs eletricamente conectados aos eletrodos, por nanopartículas de ouro. As 

nanopartículas são crescidas pelo método eletroquímico diretamente na superfície dos 
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nanotubos depositados entre os eletrodos e usando os eletrodos de ouro como fonte de metal.  

Além disso, este método bottom-up tem as vantagens de não precisar usar qualquer fonte de 

ouro ou surfactantes na solução e as estruturas híbridas obtidas MWCNTs@AuNPs são 

naturalmente conectadas aos eletrodos metálicos oa final do processo de decoração,  portanto, 

ficando aptos a atuarem enquanto elemento ativo de sensores de gases ou nanocatalisadores. 

 

4.2 Procedimentos e Métodos Experimentais 

 

4.2.1 Amostras utilizadas 

 

Para os experimento de decoração eletroquímica dos nanotubos foram utilizadas 

duas amostras, uma de MWCNTs comerciais (CNT Co.), produzidos pelo método CVD e 

descritos anteriormente (secção 2.2.4) e outra de MWCNTs oxidados, obtidos submetendo as 

suspensões de MWCNTs pristine a tratamento químico usando 200 ml de HNO3 (9,0 mol.L-1) 

sob refluxo a 175 ° C durante 3 horas, como descrito na Ref. [182]. Depois de resfriados até a 

temperatura ambiente, as dispersões de nanotubos foram filtradas sob condições de vácuo, 

usando uma membrana de politetrafluoroetileno (PTFE). Em seguida, os MWCNTs oxidados 

foram lavados com água deionizada até atingir um pH neutro e secos em vácuo durante 24 

horas. Finalmente, os MWCNTs oxidados foram suspensos em água deionizada (0,5 µg/ml de 

concentração), utilizando-se ultrassom, durante 5 minutos. 

 

4.2.2 Preparação dos eletrodos metálicos 

 

Filmes finos de ouro (150 nm de espessura) foram depositados por sputtering sobre 

substratos de silício oxidado cobertos com uma camada de adesão de ~ 50 nm de espessura de 

TiW. A fim de obter os eletrodos padronizados foram empregados fotolitografia e corrosão 

química úmida. Cada estrutura de testes (elemento) era composta por dois pads de 200 µm x 

200 µm de ouro ligados por uma linha de ouro de 300 µm de comprimento e 30 µm de largura. 

Na região central de cada linha metálica ligando os pads, uma abertura (5 µm de profundidade 

e 1 a 10 µm de largura) foi feita utilizando o FIB (200 Nova Nanolab, FEI Co.), como descrito 

anteriormente (secção 2.2.4), para produzir os pares de eletrodos (ânodo e cátodo) que 

formaram a célula eletroquímica de dois eletrodos (Fig. 34).  
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4.2.3 Deposição dos nanotubos entre os eletrodos 

 

Ambos os tipos de nanotubos de carbono (pristine e oxidados) foram utilizados para 

deposições por DEF [183], feitas usando um gerador de ondas (modelo HP 8116A, Hewlett-

Packard) e pelas quais os CNTs foram colocados em ponte sogre o gap entre os pares de 

eletrodos de ouro. Para a deposição, uma gota da suspensão com um volume de 3 µl contendo 

nanotubos com densidade de ~ 0,5 µg/ml foi colocada sobre as regiões de eletrodos com uma 

micropipeta (Fig. 34). 

 

 
Figura 34 - Desenho esquemático mostrando a célula eletroquímica formada pelo par de eletrodos de ouro e a gota 
de água deinizada colocada sobre eles. 
 

4.2.4 Síntese das nanopartículas de ouro 

 

Nanopartículas de ouro foram sintetizadas pelo método eletroquímico usando 

eletrodos de ouro submersos em 3 µl de água deionizada, utilizando uma fonte 2636A (Keithley 

Instruments, Inc.). Baixos valores de tensão de polarização, entre 1,0 V e 5,0 V, foram 

escolhidos, por serem apropriados para a ativação da síntese eletroquímica das nanopartículas. 

Análises estruturais das AuNPs sintetizadas foram realizadas através de microscopia eletrônica 

de transmissão de alta resolução (HR-TEM - JEM-3010 URP) e por microscopia eletrônica de 

varredura (FE-SEM - 200 Nova Nanolab, FEI Co.) equipado com um espectrômetro de energia 

dispersiva (Oxford Instruments) para análises da composição química das nanopartículas. 
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4.2.5 As rotas de decoração testadas 

 

Duas rotas distintas foram usadas para sintetizar o material híbrido 

MWCNTs@AuNPs. Na primeira rota (R#1), que pode ser chamada de "método de única etapa", 

a síntese eletroquímica de AuNPs foi induzida simultaneamente com a deposição de MWCNTs, 

aplicando simultaneamente um potencial harmônico de deposição (do tipo V1 sen(ωt)) com um 

potencial bias (V0), ou seja, um potencial do tipo V(t) = V0 + V1 sen(ωt) - onde ω é a frequência 

de oscilação. O potencial harmônico (V1 sen(ωt)) foi usado para a deposição dos MWCNTs e 

o potencial bias (V0) foi usado para a formação AuNPs,  resultando na decoração dos nanotubos 

depositados (ver Fig. 35a).   

A fim de obter um melhor controle de ambos os processos (deposição e decoração), 

uma segunda rota (denominada R#2) também foi testada, onde potencial bias (V0) e potencial 

harmônico (V1 sen(ωt)) foram aplicados sequencialmente (Fig. 35b). Note-se que controlando 

a concentração da suspensão, o potencial aplicado e o tempo de deposição, a deposição por 

DEF com somente potencial harmônico aplicado (V0 = 0) permite depositar tanto nanotubos 

individuais como feixes de nanotubos suspensos sobre os eletrodos de ouro, como discutido 

anteriormente (secção 2.3.1). Portanto, através da utilização da rota R#2 ("método de três 

passos") foi possível controlar independentemente as quantidades tanto de MWCNTs 

depositados quanto a de AuNPs geradas a partir dos eletrodos de ouro. 

Na primeira etapa da rota R#2 foi realizada a síntese eletroquímica de AuNPs 

(durante 20 s) que foram depositadas sobre as superfícies dos eletrodos, próximo ao gap 

(limitada a poucos mícrons da borda do gap), tornando-os mais rugosos, a fim de facilitar a 

síntese eletroquímica de AuNPs, feita na terceira etapa. Na segunda etapa, MWCNTs (pristine 

ou oxidados) foram depositados por DEF em ponte sobre o gap entre os eletrodos de ouro. 

Finalmente, na terceira etapa, a decoração dos MWCNTs foi conseguida através de uma nova 

a síntese eletroquímica das AuNPs, por nova aplicação do potencial bias. Os parâmetros de 

deposição usados foram: o potencial de deposição de 5,0 V pico-a-pico (Vpap), o que implica 

que V1 = 2,5 V), a frequência de 100 kHz e tempo de deposição de 60 s . 
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Figura 35 - Dependência temporal do potencial aplicado para deposição de nanotubos e/ou decoração: (a) rota 1 
(R#1) - potencial harmônico com bias e (b) rota 2 (R#2) - potencial sequencial: bias, senoidal e bias. 

 

4.3 Resultados e discussões 

 

4.3.1 Geração e caracterização de AuNps pelo método eletroquímico 

 

Inicialmente foi investigado o limiar do potencial bias necessário para iniciar a 

síntese eletroquímica das AuNPs, a partir dos eletrodos de ouro. A Fig. 35 mostra as curvas I x 

V para gaps com 1,0 µm (curva vermelha) e 10,0 µm (curva azul) de largura, medidos com uma 

gota de água deionizada (sem nanotubos) colocada sobre eletrodos. A corrente aumenta 

gradualmente, permanecendo com baixa intensidade (0,1-0,4 µA) para até ~2 V de potencial 

bias aplicado. A partir de cerca de 2,4 V, a corrente começa a aumentar mais rapidamente, o 

que provavelmente indica o ínicio da troca de material carregado entre os eletrodos (íons de 

ouro) e, consequentemente, o início da formação das nanopartículas de ouro. O comportamento 

da curva I x V é similar para ambos os gaps, de 1 µm e 10 µm de largura, indicando que, sob as 

condições medidas aqui, o início da formação das AuNPs depende apenas do potencial bias 

aplicado. Isto pode também indicar que a dimensão longitudinal do ânodo que efetivamente 

participa na formação de íons de metal (precursores de nanopartículas) é significativamente 

maior do que 10 µm (com a área total de ~ 10-5 cm2 ). No entanto, as imagens de SEM (ver Fig. 

36) revelaram que a deposição de nanopartículas sobre o cátodo ocorre principalmente dentro 
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de faixa de até 1 µm da borda do gap, formando assim, uma configuração fortemente 

assimétrica, com uma área relativamente grande do ânodo contribuindo para a formação de íons 

de Au e uma área muito menor do cátodo que recebe o fluxo de íons, para serem reduzidos e 

formarem as nanopartículas. 
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Figura 36 - Curvas I x V para eletrodos de ouro separados por gaps de 1 µm (vermelha) e 10 µm (azul) de largura, 
usando água deionizada. 

 

De modo a confirmar o início da formação de nanopartículas de ouro a partir de um 

certo limiar de tensão bias aplicada, foram realizados experimentos em que foram aplicados 

diferentes valores de tensão bias para diferentes pares de eletrodos e foi variado também o 

tempo de síntese diferentes (30 s e 150 s) para cada valor de tensão aplicada. Em seguida, 

regiões próximas dos gaps de cada um dos pares de eletrodos de ouro utilizados foram 

inspecionadas usando imagens de SEM (Fig. 37). A partir das Figs. 37a-37d pode ser visto que 

para potenciais bias de até 2 V, o ânodo e o cátodo (o lado esquerdo e o direito do gap, 

respectivamente) permaneceram sem mudanças identificáveis na estrutura da superfície do 

metal, o que significa que a sístese eletroquímica de AuNPs ainda não foi ativada. Em contraste, 

para potenciais maiores do que 3 V, imagens de SEM (Fig. 37e-37j) revelaram a presença de 

aglomerados de AuNPs na superfície do cátodo, com a sua densidade aumentando com ambos, 

o tempo e o potencial de polarização aplicados. 

Como discutido acima, uma pequena área do cátodo está envolvida no recebimento 

o fluxo dos íons de Au do ânodo e pode ser estimada em cerca de ~ 10-6-10-7 cm2. Assim, a 

densidade de corrente (J) próximo à borda do cátodo pode ser estimada em cerca de ~ 1-10 

A/cm2 ou mais (para correntes > 10-6 A). Estes valores de J relativamente elevados são 

responsáveis pela intensa deposição de AuNPs quando valores elevados de potencial bias foram 

usados (4 e 5 V), resultando no aparencimento de dendritos na superfície do cátodo [184], para 
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150 s de síntese (Figs. 37h e 37j). Nota-se que menores valores de J foram relatados para 

semelhantes sínteses eletroquímicas de ouro nanoestruturado, com J tipicamente variando de 

0,1 a 30 mA/cm2 [160,161,162,163,164,165,166,167,168].  

 

 
Figura 37 – Imagens de SEM de diferentes pares de eletrodos de ouro após aplicação de diferentes potenciais bias 

para ativação da sístese eletroquímica de AuNPs, para 30 s (esquerda) e 150 s (direita). Todos os gaps entre 
eletrodos = 1 µm. 
 

Já na síntese de nanoestruturas pelo método de descarga em arco entre eletrodos, as 

densidades de corrente atingidas durante a descarga são comparáveis ou maiores do que 10 

A/cm2, podendo chegar a voleres tão altos quanto 103 A/cm2, como descrito na literatura 

[185,186,187,188,189,190]. No entanto, descargas em arco são acompanhadas por forte 

aquecimento e formação de bolhas [187,188], que não foram observadas no nosso caso, exceto 

para muito maiores valores de potencial bias aplicado aos eletrodos, para os quais, as correntes 

medidas foram da ordem de 10-5 A ou superiores (medidas não mostrados aqui). Portanto, para 

correntes menores que 5 µA, a formação de descarga em arco entre as bordas ou os cantos dos 
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eletrodos, no presente caso, puderam ser excluídas. Logo, a geração de AuNPs é inteiramente 

determinada pelo processo eletroquímico convencional [159]. 

Para a avaliação da distribuição de tamanho de nanopartículas de ouro obtidas pelo 

processo eletroquímico em água deionizada, imediatamente após o processo, a água usada na 

síntese (portanto, com nanopartículas em suspensão) foi transferida para substratos de silício 

ou grades para microscopia de transmissão e secas à temperatura ambiente, para posterior 

caracterização das nanopartículas sintetizadas, por SEM e HR-TEM, respectivamente. As 

imagens (Figs. 38a e 38b) mostram que as estruturas formadas tem formas aproximadamente 

esféricas com diâmetros de cerca de 3-5 nm e tendem a formar aglomerados maiores (até 10-

15 nm ou maiores), o que era esperado, uma vez que não foram utilizados surfactantes nos 

experimentos. No entanto, foi possível observar e identificar limites individuais de 

nanopartículas, bem como a estrutura cristalina claramente visível em algumas delas (detalhe 

da Fig. 38b). A Figura 38c mostra o espectro de energia dispersiva de raios-X, coletado sobre 

um dos aglomerados mostrados na Fig. 38a, o que indica que as nanopartículas crescidas 

eletroquimicamente são compostas principalmente (ou inteiramente) por ouro (o forte sinal de 

Si e sinais mais fracos de O e C são devido ao substrato e às contaminações de superfície). 

 

 
Figura 38 - (a) Imagem de SEM de aglomerados de AuNPs obtidos em água deionizada e dispersos em substrato 
de silício. (b) Imagens HR-TEM mostrando um aglomerado de AuNPs e uma nanopartícula isolada (detalhe). (c) 
Análise por espectroscopia de energia dispersiva de um dos aglomerados mostrados em (a). Barra de escala: preta 
= 200 nm; branca = 5 nm. 
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4.3.2 Integração de MWCNTs em eletrodos metálicos e decoração in situ por AuNPs 

 

As rotas R#1 e R#2 foram inicialmente comparadas em termos da deposição dos 

MWCNTs sobre os eletrodos por DEF (aplicando potencial harmônico com bias (R#1) ou 

apenas senoidal (R#2)) e do controle sobre o número de nanotubos depositados. Para os 

parâmetros de deposição utilizados aqui, o processo de deposição por DEF usando unicamente 

potencial senoidal (R#2) pode ser otimizado para produzir amostras com MWCNTs individuais 

ou com apenas alguns MWCNTs depositados, como já foi também mostrado nas imagens da 

Fig. 7 [87,191]. Um exemplo de deposição de poucos nanotubos pode ser visto também na Fig. 

39a, que mostra dois MWCNTs isolados em ponte sobre um gap de 1 µm entre eletrodos de 

ouro (tempo de deposição de 60 s, Vpap de 5,0 V e frequência de 100 kHz).  

Quando uma tensão bias (V0 = 3,5 V) foi adicionada (rota R#1), um aumento 

drástico da densidade de nanotubos depositados foi observado (Fig. 39b), mesmo mantendo 

inalteradas as outras condições de deposição. O aumento da quantidade de nanotubos 

depositados, neste caso, pode ser causado por duas razões:  

(a) maior eficiência (maior alcance) da interação do campo elétrico com os 

nanotubos, quando o potencial harmônico com bias (R#1) foi aplicado, em 

comparação com o campo gerado pelo aplicação do potencial puramente senoidal 

(R#2); ou 

(b) os efeitos associados com a corrente contínua que flui através dos nanotubos 

depositados no início do processo de deposição por DEF e resultante do potencial 

bias (V0) aplicado causa alterações na estrutura do campo elétrico gerado, 

eventualmente, atraindo mais nanotubos aos eletrodos. 

Foi observado ainda que quando potenciais bias (V0) mais elevados foram 

aplicados, feixes de nanotubos ainda maiores foram formados e o fluxo de corrente através dos 

nanotubos depositados foi suficientemente elevado a ponto de causar a ruptura dos mesmos, 

como mostrado na Fig. 39c, para o caso de V0 = 6,5 V. 
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Figura 39 - Imagens de SEM de nanotubos de carbono depositados por DEF: (a) dois MWCNTs isolados 
depositados com potencial de deposição sinoidal, com Vpap = 5,0 V (V0 = 0) e; (b) e (c) feixes de MWCNTs 
depositados usando um potencial harmônico de deposição do tipo V(t) = V0 + V1 sen(ωt), com V1 = 2,5 V, ω = 
100 kHz e V0 = 3,5 V e 6,5 V, respectivamente. Barra de escala = 1 µm. 
 

A imagem de SEM da Fig. 39b mostra de forma clara que, usando a rota R#1, 

AuNPs foram sintetizadas eletroquimicamente,  embora que a decoração das superfícies dos 

nanotubos não tenha ocorrido de forma uniforme. A grande quantidade de MWCNTs 

depositados provavelmente afetou a uniformidade da decoração e apenas parte dos MWCNTs 

foram efitivamente decorados por AuNPs. Assim, a deposição de nanotubos com simultânea 

decoração por AuNPs, usando tensão de polarização do tipo V(t) = V0 + V1 sen(ωt)  (R#1) é 

possível. No entanto, a principal limitação identificada no uso desta rota está no fato que é 

difícil controlar a densidade de nanotubos depositados e a integridade estrutural dos mesmos 

(devido à elevada liberação de calor nos nanotubos, por efeito Joule, quando um potencial bias 

é aplicado simultaneamente ao potencial (senoidal) de deposição). 

A decoração de nanotubos pristines e oxidados por AuNPs eletroquimicamente 

sintetizadas foi testada também pela rota R#2. Nestes experimentos, uma única gota (3 µl) de 

suspensão de MWCNTs foi colocada sobre os eletrodos e, em seguida, a sequência de potencial 

(bias, senoidal e bias) representada na Fig. 35b, foi aplicada. O tempo total do processo foi 

cerca de 2 minutos para cada amostra:  

(a) na etapa #1 foi feita a preparação dos eletrodos, aplicando uma tensão bias (V0 

= 4,0 V) durante 20 s, sendo 10 s em cada sentido de polarização (Fig. 35b); 

(b) na etapa #2 foi feita a deposição dos MWCNTs, usando um potencial de 

deposição com Vpap = 5,0 e 100 kHz, aplicado por 60 s; e 
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(c) na etapa #3 foi feita a decoração dos MWCNTs depositados por AuNPs, usando 

novamente uma tensão bias (V0 = 4,0 V) durante 20 s, sendo 10 s em cada sentido 

de polarização.  

A Fig. 40 mostra imagens de SEM das amostras contendo MWCNTs oxidados 

(Figs. 40a e 40b) e MWCNTs pristines (Fig. 40c e 40d) depositados em ponte sobre o gap de 1 

µm de largura entre eletrodos de ouro e decorados com AuNPs pela rota R#2. As imagens 

mostram claramente que muito melhor uniformidade de distribuição superficial, maior 

densidade e menores tamanhos foi conseguida quando as AuNPs foram formadas na superfície 

dos MWCNTs oxidados, tanto para nanotubo isolado (Fig. 40a) quanto para feixes (Fig. 40b). 

Neste caso (MWCNTs oxidados), as AuNPs (e seus aglomerados) de diâmetro não superior a 

10 nm foram uniformemente formados sobre as superfícies dos nanotubos. Em contraste, para 

MWCNTs pristines, AuNPs maiores e distribuídas superficialmente de maneira menos 

uniforme foram formadas na superfície dos nanotubos (Figs. 40c e 40d). Os tamanhos das 

AuNPs e seus aglomerados, neste caso (MWCNTs pristines), variaram de cerca de 10 nm ou 

menores até cerca de 40 nm. A diferença observada entre os MWCNTs pritines e os oxidados, 

em termos de decoração pelas AuNPs, é explicada por diferenças tanto nas condições de 

migração de adátomos de Au ao longo da superfície dos nanotubos [80,132] quanto das 

condições de nucleação de nanopartículas sobre estas superfícies [142,145,147,148,192]. Os 

defeitos criados nos MWCNTs oxidados [182] agiram como sítios de nucleação, ao reduzirem 

a razão de difusão dos adátomos de Au sobre superfícies de nanotubos. Nota-se que a barreira 

de energia para migração de adátomos de Au sobre as superfícies sem defeitos de grafite [132] 

e de nanotubos [139] foi estimada para ser tão baixa quanto 0,03 eV e 0,2 eV, respectivamente, 

e esta barreira de energia para migração de adátomos de Au pode ser muito maior quando são 

criados defeitos na superfície dos nanotubos.  

Comportamento semelhante tem sido observado e relatado por diversos trabalhos 

[60,80], quando estudado a influência das condições de superfície dos nanotubos na formação 

de AuNPs. Neste sentido, Zang et al. [60] depositaram ouro sobre SWCNTs suspensos usando 

evaporação por feixe de elétrons e mostraram que em nanotubos livres de defeitos, a elevada  

auto-difusão de adátomos de ouro na superfície dos nanotubos levou à formação de grandes 

aglomerados isolados, ao passo que um filme fino, uniforme e quase contínuo de ouro foi 

formado em nanotubos cobertos com uma fina camada de surfatante, devido à redução da auto-

difusão dos adátomos de ouro pelo surfactante. Recentemente, também Muratore et al. [80] 

demonstraram a dependência direta entre a densidade de defeitos de superfície em nanotubos e 

a densidade de AuNPs formadas quando ouro foi depositado sobre MWCNTs suportados, 
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usando também evaporação por feixe de elétrons. Em nosso caso, a interação fraca entre as 

AuNPs formadas e a superfície dos MWCNTs pristines é evidente no detalhe da Fig. 40d, onde 

pode ser visto que as nanopartículas estão ancoradas aos nanotubos, mas formando grandes 

ângulos de contato com os mesmos. 

 

 
Figura 40 – Imagens de SEM de MWCNTs oxidados (a) e (b) e pristines (c) e (d) depositados em ponte sobre o 
gap entre eletrodos de Au e após serem submetidos a uma decoração in situ por AuNPs usando o método 
eletroquímico. Barra de escala = 200 nm. 

 

A rota R#2 foi também testada em termos do controle da quantidade de AuNPs 

decorando os MWCNTs. Para isso, suspensões de MWCNTs oxidados foram utilizadas para a 

deposição por DEP e posterior decoração por AuNPs. O controle da quantidade de AuNPs 

decorando os MWCNTs foi conseguido variado o tempo de decoração, que corresponde à etapa 

#3 da rota R#2. As imagens de SEM da Fig. 41a-41d mostram duas amostras contendo feixes 

de nanotubos suspensos, em ponte sobre gaps de 2 µm entre eletrodos de ouro, antes (Figs. 41a 

e 41c) e depois (Figs. 41b e 41d) de submetidas à decoração eletroquímica por AuNPs, usando 
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o tensão bias de 4.0 V durante 30 s e 90 s, respectivamente. Para tempo de decoração de 30 s 

(Fig. 41b) pequenas AuNPs (10-20 nm de diâmetro) foram formadas e distribuídas 

uniformemente sobre a superfície do MWCNTs, enquanto que para as 90 s (Fig. 41d ) as 

superfícies do feixe MWCNTs foram completamente cobertas por uma fina camada de Au, 

formando assim uma estrutura do tipo caroço-casca. Logo, para tensão bias de 4,0 V, a 

quantidade de AuNPs na superfície MWCNTs foi controlável e dependente do tempo utilizado 

para a síntese eletroquímica (etapa #3 da rota R#2). 

 

 
Figura 41 - Imagens de SEM de feixes de MWCNTs como depositado por DEP (a) e (c) e após serem submetidos 
a decoração por AuNPs (b) e (d) usando a rota R#2, com tensão bias de 4.0 V durante 30 s (b) e 90 s (d), 
respectivamente. Nos detalhes são mostrados imagens dos mesmos feixes de MWCNTs suspensos e isolados, em 
ponte sobre o gap de 2 µm entre eletrodos de ouro. Barra de escala = 500 nm. 
 

Na deposição por DEF, as resistências de contato que se formam entre os eletrodos 

e os MWCNTs depositados são normalmente elevadas (~ 1 MΩ ou superior), em comparação 

com a resistência da parte suspensa dos nanotubos (~ 30-40 kΩ/µm) [39]. Logo, a maior parte 

da diferença de potencial bias aplicada gera diferença de potencial nos pontos de contatos (ver 

Fig. 42, onde ΔV1 ~ ΔV2 >> ΔVcnt). Embora as resistências de contato possam ser reduzidas a 

valores muito menores (< 100 kΩ) por diferentes métodos de tratamento pós-deposição 

[191,193] (como discutido no capítulo anterior), nenhum tratamento foi utilizado entre a 

deposição dos nanotubos e a (sequencial) decoração por AuNPs. Nos experimentos, a corrente 

através dos nanotubos durante a deposição eletroquímica foi relativamente baixa (poucos µA). 

Entretanto, esta corrente foi suficiente para a redução dos íons de Au que chegaram à superfície 

dos nanotubos para formar adátomos que, por sua vez, aglomeraram-se, formando 
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nanopartículas de ouro. Assim, a síntese das nanopartículas de ouro pode ocorrer diretamente 

na superfície dos MWCNTs. 

 

 
Figura 42 - Desenho esquemático mostrando a queda de potencial através de um circuito composto por MWCNTs 
depositados por DEF e eletrodos de ouro, com as maiores quedas de potenciais (ΔV1 e ΔV2) observadas nas regiões 
de contato entre os nanotubos e eletrodos. 
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5 SENSOREAMENTO GASOSO USANDO NANOTUBOS DE CARBONO 

OXIDADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados de medidas de sensoriamento de 

oxigênio gasoso (O2) usando sensores nanoestruturados, em que o elemento ativo é composto 

de MWCNTs oxidados atuando na configuração CR, em ponte sobre gaps de cerca de 1 µm, 

que separam as extremidades dos eletrodos metálicos usados. Tais nanotubos, antes de 

integrados aos eletrodos por DEF, foram submetidos a um intenso tratamento oxidativo 

(químico e térmico) [182] que gerou defeitos superficiais nos nanotubos bem como inúmeros 

fragmentos semelhantes a grafeno oxidado (debris), que foram aderidos às suas superfícies 

durante a oxidação. Estes debris aparentemente influenciaram significativamente na 

sensibilidade dos nanotubos, pois os resultados obtidos usando este sistema apresentaram uma 

excelente combinação para as propriedades sensibilidade, recuperação e tempos característicos, 

em comparação com medidas semelhantes feitas por sensores de O2 baseados em nanotubos de 

carbono.  

 

 5.1 Sensores de gases nanoestruturados: princípios e aplicações 

 

5.1.1 Propriedades importantes em sensores de gases  

 

A detecção de moléculas químicas em processos gasosos ou entidades biológicas 

na natureza tem levado inúmeros pesquisadores a estudar e desenvolver sensores - de gases, 

químicos e/ou biológicos - voltados para as mais diversas áreas, como para o monitoramento 

ambiental, a segurança pública, os diagnósticos médicos, a agricultura, a exploração espacial, 

a área farmacêutica, bem como para uma variedade cada vez maior de indústrias. Sensores de 

gases que apresentem boa sensitividade e seletividade são necessários para a detecção de 

vazamento de gases explosivos, como o hidrogênio, e para detecções em tempo real de gases 

tóxicos ou patogênicos em indústrias. Há também uma forte demanda para a capacidade de 

monitorar e controlar o meio ambiente, especialmente com a crescente preocupação com o 

aquecimento global.  

De uma maneira geral, sensores de gases são considerados bons e eficientes se 

atendem a alguns critérios básicos: 
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(a) apresentem alta sensibilidade (S), medida pela razão entre a variação da 

resistência elétrica do sensor na atmosfera de teste (R) em relação à resistência 

elétrica na atmosfera de referência (em ar ou em vácuo) (R0),  

 

S = (R-R0)/R0                                                     Eq. 09 

 

(b) tenham boa seletividade, que é a capacidade de diferenciar o gás sensoreado de 

outras espécies químicas ou biológicas; 

(c) apresentem boa recuperação, ou seja, tenham capacidade de, após expostos ao 

gás sensoreado e, sendo eliminado a presença deste do ambiente monitorado, 

recuperar a resistência elétrica observada antes da medida.   

(d) tenham boa estabilidade, que é a capacidade de apresentar resposta e 

recuperação similares para diferentes ciclos medidos ao longo do tempo (vida útil 

longa); 

(e) apresentem tempos de resposta (τ) (e recuperação) curtos. Normalmente, o 

tempo de resposta é calculado como o tempo necessário à resposta atingir e-1 

(~36,8%) [23,24] da resposta total observada.  

(f) apresentem limites de detecção baixos, ou seja, sejam sensíveis mesmo para 

baixas concentrações do gás a ser detectado; 

(g) apresentem baixo consumo de potência, necessária à operação; e 

(h) tenham capacidade de operar em temperatura ambiente, portanto, que sejam 

independentes de fontes de temperatura. 

O conjunto destas características determina a performance de um sensor e um 

desafio corrente é a integração destas em um mesmo sistema, com cada vez melhor performace. 

Materiais para sensores de gases incluem óxidos metálicos semicondutores, 

polímeros sensitivos para vapores orgânicos e outros materiais estruturados, como sílica porosa 

[194,195,196,197]. Como o princípio de detecção mais comum nos sensores de gases se baseia 

na adsorção e desorção das moléculas gasosas na superfície do elemento sensor, é bastante 

compreensível que ao aumentar as superfícies de contato entre os analitos e os materiais de 

detecção, a sensibilidade seja significativamente melhorada, como citado anteriormente.  

Muitos óxidos metálicos semicondutores ou combinações destes óxidos, tais como 

SnO2, ZnO e TiO2, têm propriedades adequadas para uso em sensores de gases, além de serem 

atrativos comercialmente devido ao baixo custo e por existirem tecnologias adaptadas à 

produção dos mesmos em larga escala [194,198]. A interação de moléculas gasosas específicas 
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com a superfície destes óxidos é acompanhada por transferência de cargas, que afetam a 

resistência elétrica do óxido, gerando um parâmetro facilmente mesurável no sensor. Dentre 

estes, o mais popular é o SnO2, devido sua boa estabilidade química e alta capacidade de 

adsorção de moléculas gasosas [194]. Entretanto, a interação entre moléculas gasosas 

específicas e o óxido geralmente requer uma significativa energia de ativação, que é fornecida 

por uma fonte de aquecimento externa ou acoplada ao dispositivo, operando tipicamente no 

intervalo de 150-500 ºC. Isto gera um alto nível de dissipação de potência, que acaba por 

diminuir a performance destes dispositivos convencionais. Além disso, devido às altas 

resistências elétricas destes óxidos é necessário a aplicação de altas tensões para a obtenção de 

correntes facilmente mensuráveis, o que também gera elevado consumo de potência na 

operação, além de outras limitações instrumentais. 

 

5.1.2 Uso de CNTs em sensores de gases: vantagens e limitações 

 

O desenvolvimento de sensores de gases miniaturizados, portáteis e capazes de 

detectar e analisar gases em tempo real com boa performance poderá impactar 

significativamente o nosso modo de vida. A nanoengenharia de materiais, especialmente dos 

materiais nanoestruturados unidimensionais (como por exemplo, nanofios, nanofitas, 

nanotubos e nanobastões) são uma grande promessa para o desenvolvimento de sensores 

químicos e/ou biológicos miniaturizados, por estes materiais oferecerem: 

(a) uma maior capacidade de adsorção devido à grande área de superfície em 

relação ao volume; 

(b) maior modulação das propriedades elétricas (por exemplo, a capacitância, a 

resistência) após a exposição a analitos [53], devido a uma maior zona de interação 

(isto é, o comprimento de Debye) sobre a área do corte transversal; 

(c) capacidade de “sintonização” as propriedades elétricas da nanoestrutura, 

ajustando a composição e tamanho da mesma [21];  

(d) a facilidade de integração a circuitos elétricos, tanto na configuração CR quanto 

na configuração FET.  

(e) potencial para permitir a integração com microeletrônica de baixo consumo de 

energia e com sistemas completos, como com microprocessador e unidades de 

comunicação sem fio.  

Neste aspecto, o uso de nanotubos de carbono como elementos ativos em sensores 

de gases tem sido constantemente investigado, pois as propriedades elétricas dos CNTs são 
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extremamente sensíveis ao meio (atmosfera) quando estes interagem com várias moléculas, seja 

por efeitos de tranferência de carga ou outros efeitos relacionados à dopagem química de sua 

superfície [23,24,25,26,29,30,31,32,33,34]. Além do mais, estas mudanças podem ser 

facilmente detectadas quando os nanotubos estão integrados a circuitos elétricos e incorporados 

em dispositivos eletrônicos, o que faz deles candidatos extremamente promissores para 

sensores miniaturizados com alta sensibilidade e um rápido tempo de resposta ao ambiente 

químico [22,23,24,25,26]. Estas duas propriedades são especialmente vantajosas em áreas 

como a monitorização da poluição, exploração espacial, diagnósticos agrícolas e médicos e 

detecção de gases perigosos. Por isso, sensores químicos e/ou biológicos baseados em CNT têm 

sido objeto de um significativo esforço de investigação pela comunidade científica. Entretanto, 

a superfície de CNTs, livres de defeitos, são bastante inertes, e sensores de gases baseados em 

nanotubos de carbono de alta cristalinidade apresentam limitações, como, por exemplo, baixa 

sensibilidade à analitos (pois estes têm baixa energia de adsorção ou baixa afinidade aos 

nanotubos), falta de seletividade e longo tempo de recuperação ou, em alguns casos, nenhuma 

recuperação.  

Para superar as limitações relacionadas à sensibilidade e à seletividade, várias 

abordagens têm sido usadas, seja através da funcionalização da superfície dos CNTs 

[199,200,201,202,203], pela decoração das mesmas com diferentes materiais (geralmente na 

forma de nanopartículas, usadas para alterar a sua natureza química e melhorar o seu 

desempenho para detecção) [9,22,49,50,51,52] ou através da introdução de sítios de defeitos ao 

longo das paredes laterais dos CNTs, usando processos de oxidação/purificação 

[204,205,206,207]. A pouca recuperação da resposta observada para sensores baseados em 

CNTs operando à temperatura ambiente também tem sido superada por diferentes abordagens. 

A abordagem mais comum é através do uso de uma fonte de calor acoplada ao sensor 

(temperatura de operação), como nos sensores convencionais [32,51,208,209,210,211], ou, 

após a medida de sensor e na ausência do analito, fazer a desorção das moléculas adsorvidas 

nas paredes dos CNTs usando tratamento térmico convencional [29,34,212]. Esta duas 

abordagem citadas acima tem o inconveniente de eliminar uma das vantagens da proposta de 

se trabalhar com sensores baseados em CNTs, que é a operação dos mesmos com baixo 

consumo de potência [37,38]. Outras adordagens para desorção de analitos que envolvem 

menor consumo de potência incluem desorção estimulada por fótons de alta energia 

[213,214,215] por pulsos de corrente/potencial [216] ou por aplicação de um potencial de gate 

diferente do potencial de gate usado na presença do analito (em dispositivos na configuração 

de FETs) [217,218]. 



103 
 

  Mesmo quando os sensores de gases baseados em CNTs requerem uma 

determinada temperatura de operação para seu bom funcionamento, uma das principais 

diferenças entre estes sensores e os sensores convencionais continua sendo a temperatura de 

operação. Sensores convencionais geralmente operam a temperaturas entre várias centenas a 

até mais de 1000 °C, enquanto os sensores baseados em CNT mostram sensibilidade eficaz aos 

analitos à temperatura ambiente ou a moderadas temperaturas (80-250 °C) 

[32,51,208,209,210,211]. A capacidade de os sensores baseados em CNTs para operar em 

regimes de baixa temperatura é uma vantagem por várias razões, como pela segurança 

intrínseca que oferecem, já que, nestes sensores, o risco de uma explosão na presença de gases 

combustíveis é bastante reduzido. Em sensores convencionais, o risco intrínseco de explosões 

requerem caixas à prova de combustão, se eles são projetados para serem utilizados na detecção 

de gases inflamáveis, por causa do perigo potencial de faíscas associado com os elementos de 

aquecimento do dispositivo. Por outro lado, os sensores baseados em CNTs não serão tão 

sensível às flutuações da temperatura como sensores convencionais. Se um sensor convencional 

é submetido a uma pequena alteração de temperatura, seja criada por uma abertura/fechamento 

de um porta ou por ligar/desligar um aparelho de ar condicionado, a resistência elétrica do 

dispositivo, que é dependente da temperatura, mudará [219,220]. Isto é especialmente 

problemático para sensores muito pequenos em que a variação de temperatura pode ocorrer 

tanto através do auto-aquecimento quanto da perda de calor através dos fios de conecção. Além 

disso, uma grande preocupação para sensores convencionais é a degradação após longos 

períodos de operação à temperaturas elevadas, porque pode levar à mudanças na estrutura da 

superfície e/ou a ligações irreversíveis de moléculas do analito ao elemento ativo. O efeito de 

tais modificações sobre a resistência do sensor é chamado de "desvio" e é uma limitação 

fundamental para a vida útil do sensor [219,220,221]. Além disso, os sensores convencionais 

exigem uma fonte de alimentação ininterrupta e uma vez que o dispositivo tenha perdido 

potência por variação da resistência elétrica, ele vai dar falsos positivos até que tenha alcançado 

uma nova temperatura de operação ideal.  

A capacidade dos sensores baseados em CNTs de operar à temperatura ambiente é 

inerentemente mais segura em ambientes com gases combustíveis, reduz a influência de 

pequenas variações de temperatura sobre a resposta do sensor e diminui o consumo total de 

potência necessária à operação do dispositivo. Uma desvantagem da operação destes sensores 

em temperatura ambiente é a interferência potencial de umidade relativa do ar. Entretanto, como 

os estudos envolvendo sensores baseados em CNTs ainda que de lidar, salvo raras exceções 

[24], com a adequação destes para operação prolongada e/ou a temperaturas elevadas, é difícil 
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prever sobre o seu potencial para aplicações nas áreas automotiva ou de processamento, por 

exemplo. A operação desses dispositivos a temperaturas ambientes e com baixo consumo de 

energia sugerem maior potencial para aplicações em segurança pessoal e/ou em redes de 

sensores. O baixo consumo de energia desses dispositivos resultará em vida útil prolongada do 

sensor, além de permitir usar as atuais tecnologias de bateria. Quando combinados com a 

tecnologia sem fio, tais dispositivos poderão formar uma rede de sensores completa que poderá 

ser usada para monitorar toda uma estrutura de analitos potencialmente prejudiciais. 

  

5.1.3 Interação de gases com CNTs: configuração (design) e mecanismos sensores 

 

Usualmente são usadas duas configurações principais na montagem de sensores de 

gases baseados em CNTs: como FETs ou como CRs. Entretanto, na configuração de FETs, os 

substratos devem permitir a configuração da porta traseira (back gate), a fabricação desses 

dispositivos é tecnologicamente mais desafiadora do que aqueles baseados em CRs e os 

equipamentos eletrônicos necessários às medidas são muito diferentes entre FETs e CRs, sendo 

a última a que requer equipamentos eletrônicos muito mais simples e baratos. Dispositivos na 

configuração FET são compostos por CNTs individuais ou por redes aleatórias de CNTs [222] 

dispostos entre o eletrodo fonte (source electrode - SE) e o eletrodo dreno (drain electrode - 

DE) com o Si como porta trazeira e separados desta por uma camada isolante de SiO2.  

O que permite que redes de CNTs operarem na configuração FET é que dependendo 

da sua quiralidade, SWCNTs como preparados contêm estatisticamente 1/3 de SWCNTs 

metálicos e 2/3 de SWCNTs semicondutores e redes percoladas de SWCNT apresentam 

características de semicondutor tipo-p (portadores buracos - hole (h+)) dentre outras 

propriedades eletrônicas reprodutíveis, pois representam a média estatística das variações 

individuais de quiralidade dos nanotubos. Por outro lado, quando um semicondutor e um metal 

são postos em contato, uma barreira de potencial é formada na interface, devido à 

incompatibilidade das funções trabalho [223]. Esta barreira de potencial interfacial é 

normalmente chamada de  barreira Schottky (Schottky barrier - SB). Em dispositivos na 

configuração FET, a altura da SB na interface CNT-eletrodo depende da função trabalho do 

metal que forma o eletrodo [224] e uma maior incompatibilidade da função trabalho irá resultar 

numa maior SB. Aplicando uma tensão bias entre SE-DE, a condutância dos nanotubos de 

carbono semicondutores pode ser modulada através da aplicação de um potencial ao eletrodo 

de porta trazeira (potencial gate), pois este serve para modificar a SB e, portanto, a 
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probabilidade de um portador tipo buraco (h+) viajar a partir do eletrodo metálico para a banda 

de valência dos CNTs.  

Sensores de gases baseados em SWCNTs têm se mostrado bastante sensível a 

diversos gases, seja na configuração FET [218,225,226,227] ou na configuração CR, em que 

redes mistas de SWCNTs metálicos e semicondutores foram depositadas entre matrizes de 

eletrodos interdigitados [24,33,213,228,229]. Para MWCNTs, a configuração CR tem sido 

usada [29,30,31,32,34,206,209] e, embora sejam esperados apresentarem propriedades 

eletrônicas do tipo condutor metálico, da mesma forma que os SWCNTs metálicos, diversos 

trabalhos tem mostrado evidências que deformações mecânicas [14] ou a presença de oxigênio 

ligado quimicamente  à superfíce dos MWCNTs fazem com que estes tenham um 

comportamento tipo semicondutor [210,230], inclusive de semicondutor tipo-n [210].  

Em princípio, os sensores baseados em MWCNTs devem ser menos sensíveis do 

que os baseados em SWCNTs, pois a corrente medida (e o ruído associado) deve passar através 

de todo o volume de um MWCNT, incluindo as paredes internas, enquanto que a interação com 

gases (sensor) afetam principalmente a fração de corrente que flui através da parede mais 

externa. No entanto, investigações sobre as propriedades elétricas de MWCNTs têm mostrado 

que quando estes estão conectando dois eletrodos com gaps entre os eletrodos de até cerca de 

1 µm, que é uma distância da ordem do livre caminho médio dos portadores de carga em 

MWCNTs, a redistribuição de corrente entre as paredes grafíticas é pequena [231,232], ou seja, 

para MWCNTs conectando eletrodos com pequenos gaps entre eles, a maior fração da corrente 

passa através da parede mais externa e esta configuração, em termos de deteção, pode 

efetivamente transformar um MWCNT curto num SWCNT de grande diâmetro, 

proporcionando maior relação sinal/ruído na detecção de gases. 

Na configuração CR pode-se também escolher trabalhar com dispositivos em que 

os CNTs estejam em contato com a superfície do substrato (suportados) [25,26] ou apenas 

apoiados sobre as pontas dos eletrodos, sem fazer contato com a superfície do substrato 

(suspensos, ou em ponte) [37,38], como discutido anteriormente. Esta última geometria tem a 

vantagem de evitar fortes perdas de calor para o substrato (que é gerado pela passagem de 

corrente através dos nanotubos) e permite usar o autoaqueciemnto dos mesmos para melhorar 

a eficiência de interação deles com os analitos testados, sem a necessidade de um aquecedor 

acoplado ao circuito ou à câmara de testes. Consequentemente, pode operar usando baixo 

consumo de potência [37,38,87].  

A característica de semicondutor tipo-p apresenta por redes percoladas de SWCNTs 

foi mostrada ser um efeito gerado por contaminantes, especialmente oxigênio [227], seja 
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aderidos à superfície dos CNTs [215], seja aderidos á superfície dos contatos [233]. Estes 

contaminates podem ser consequência do processo de síntese ou da 

montagem/manuseio/medidas do dispositivo. Neste aspecto, adsorção de oxigênio na superfície 

dos CNTs implica em transferência de carga do nanotubo para a molécula de oxigênio 

adsorvida, sendo a corrente resultado do movimento de portadores h+, como mostrado também 

por inúmeros trabalhos teóricos [234,235,236]. A remoção deste tipo de contaminante foi 

mostrada ser possível de se obter por irradiação de luz ultravioleta (UV) - o que provocou o 

deslocamento do nível de Fermi dos nanotubos (da rede de SWCNTs) para mais perto do ponto 

de neutralidade de portadores [215], ou por tratamento térmico em vácuo, - para o caso de 

adsorção de oxigênio na interface CNTs/eletrodos [233]. A esposição destas redes a moléculas 

não interagentes com os CNTs também pode mudar a condutância dos mesmos, por diminuir o 

nível de dopagem de sua superfície, através da remoção de parte do oxigênio adsorvido [25].  

Em sensores de gases baseados em SWCNTs, o principal mecanismo usado para 

explicar as mudanças observadas nas propriedades eletrônicas dos CNTs tem sido a 

transferência de cargas, por adsorção física, entre estes e o analito, associado ao comportamento 

tipo-p das redes de nanotubos. Desta forma, expondo o sensor a moléculas doadoras de elétrons, 

como o NH3 [215,225], os elétrons doados para a banda de valência dos CNTs resultarão na 

recombinação com os portadores h+, causando uma diminuição na condutância elétrica dos 

mesmos.  Da mesma forma, a exposição à moléculas receptoras de elétrons, como NO2 

[212,225], leva à retirada de elétrons da banda de valência dos CNTs, aumentando a 

concentração de portadores h+, que é refletido num aumento da condutância elétrica do 

dispositivo. Este mecanismo tem sido usado também para explicar o comportamento das 

respostas a diferentes analitos obtidas com dispositivos à base SWCNTs decorados com 

nanopartículas metálicas e expostos a geses, como para H2 [15,23,24,33,237].  

Em inúmeros trabalhos, sensores de gases também foram construídos a base de 

filmes ou redes (malhas) de MWCNTs e a resposta à exposição dos mesmos a variados analitos 

foi explicada por analogia com o caso de sensores a base de redes de SWCNTs, ou seja, o 

mecanismo sensor se deu pelo efeito de transferência de cargas provocado pela adsorção física 

de moléculas do analito nas paredes dos CNTs, seja diretamente [30,31,32,34,206,208,238] ou 

via interação com nanopartículas aderidas à superfície destes [29,30,209].  

Por outro lado, vários grupos também têm demonstrado que a adsorção de 

moléculas de gás pode mudar o valor da SB formada na região de contato entre os CNTs e o 

metal do eletrodo (na região do contato) e, nestes caos, o mecanismo sensor principal não pode 

ser atribuído à transferência de cargas entre o analito e os CNTs [25,239].  Nova arquitetura de 
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sensor baseado na modulação da SB tem sido inclusive proposta, com o intuito de alcançar 

melhor seletividade através da variação do tipo de metal usado nos eletrodos [28].  

 Embora um grande progresso já tenha sido feito, o mecanismo de detecção de gases 

por sensores baseados em CNTs ainda permanece duvidoso e parece depender sobremaneira 

das características do dispositivo e/ou da configuração usada. Efeitos associados à passagem de 

corrente no elemento ativo do sensor, como o efeito eletrotérmico [35,37,38], ou mesmo 

induzidos por colisões das moléculas do analito testado [240] também foi mostrado serem 

importantes aspectos que devem ser considerados, visto que podem alterar as propriedades 

eletrônicas dos CNTs. Desta forma, vários grupos têm focado suas pesquisas sobre esta questão 

fundamental, a fim de melhorar a compreensão da física e/ou da química (em nanoescala) que 

governam a interação entre os analitos e CNTs. A falta de uma boa compreensão do mecanismo 

de detecção tem limitado uma maior exploração de sensores de gases baseados em CNTs. 

 

5.2 Procedimentos e métodos experimentais 

 

5.2.1 Amostras, eletrodos utilizadas e deposição 

 

Para os experimentos de sensoreamento gasoso foram utilizadas amostras à base de 

MWCNTs oxidados, obtidos segundo a descrição feita anteriormente (subsecção 4.2.1). Em 

todas as medidas descritas neste capítulo foram usados eletrodos de TiW, fabricados como 

descritos na subsecção 3.3.2. Após o corte utilizando o FIB, foram feitas imagens de SEM (Figs. 

43a e 43b) para medir tanto a largura do gap aberto (~1,1 µm) quanto as expessuras da camada 

de silício oxidado (~ 645 nm) e do eletrodo (~ 60 nm). Espectros de EDS feitos sobre a linha 

metálica do eletrodo (Fig. 43c) confirmaram a composição da mesma (Ti e W). Os fortes sinais 

de Si e O observados no espectro EDS mostrado na Fig. 43c refletem a composição do substrato 

e deveu-se à penetração dos elétrons primários (acelerados por 15 kV) em profundidade 

superior à espessura do eletrodo. Os sinais fracos de Al e Ni observados provavelmente refletem 

as composições do stab usado e da câmara do microscópio, respectivamente. 

Num procedimento padrão, as amostras foram suspensas em etanol por sonicação 

durante 5 minutos.  As deposições foram feitas por DEF usando 3 µl de suspensão, que foram 

gotejadas sobre os eletrodos e em seguida foi aplicado um potencial de deposição com 

frequência de 100kHz e amplitude 10 V (pico-a-pico), durante 60s, usando um gerador de 

ondas, modelo 8116A, HP. O chip foi então lavado com água deionizada e seco com N2. Para 



108 
 

a deposição por DEF dos MWCNTs oxidados foram usadas suspensões com concentrações 

nominais de 0.5 µg/ml. 

 

 
Figura 43 – Imagens de SEM mostrando (a) a largura do gap aberto utilizando o FIB e (b) as espessuras do eletrodo 
(~ 60 nm) e da camada de SiO2 da lâmina de Si (~ 645 nm). Em (c), caracterização da linha metálica, feita por 
EDS. 
 

5.2.2 Tratamento dos contatos elétricos e caracterização (elétrica, morfológica) 

 

Os contatos elétricos das amostras testadas foram tratados tanto por efeito Joule, 

através da passagem de corrente entre elementos sensores como depositados e os eletrodos de 

TiW (como descrito na subsecção 3.3.2), quanto a laser (método descrito na subsecção 3.2.3). 

As medidas elétricas para tratamento dos contatos foram realizadas em vácuo (10-6 mbar), com 

a amostra dentro da câmara de trabalho do micro-reator e o tratamento por laser foi feito em 

atmosfera ambiente, usando o sistema NTEGRA Solaris da NT-MDT Co. Foram também 

utilizadas imagens de SEM e espectros de EDS (NOVA 200 Nanolab - FEI Co., equipado com 

um detector de energia dispersiva, Oxford Inc.) para a caracterização morfológica das amostras, 
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juntamente com análises feitas a partir do sinal Raman (medido nos experimentos com laser) e 

das medidas elétricas.  

 

5.2.3 Medidas elétricas e sensoriamento gasoso 

 

As medidas de sensoriamento gasoso foram feitas usando a variação das 

resistências elétricas dos sistemas, testados na configuração CR (medidas elétricas simples, tipo 

duas pontas) e embutidos dentro do micro-reator. O sistema de vácuo/gás descrito na subsecção 

2.2.2 foi usado, sendo o micro-reator embutido entre a entrada de gás e a câmara de distribuição 

do sistema vácuo/gás, configuração que permite medidas tanto com fluxo de gás quanto em 

atmosfera estática.  Foram utilizadas atmosferas oxidante (O2) e inerte (Ar) com pressões 

variando no intervalo de 10-2-102 mbar.  

A pressão de vácuo, de 10-2 mbar foi usada como pressão de base na maioria das 

medidas. Para os testes de sensor, foram então injetados pulsos de gás e acompanhado a 

variação da resistência global do sistema, aplicando uma tensão constante (bias). Foi escolhido 

trabalhar sempre no regime de aplicação de tensão constante (bias), pois este regime de trabalho 

é mais fácil de ser conseguido no dia-a-dia, como através do uso de pilhas (ou baterias) de 

alimentação.  O pulso de gás corresponde à exposição ao gás do sistema testado durante um 

certo intervalo de tempo e à evacuação do gás, voltando o sistema para a pressão de base.  

 

5.3 Resultados e discussões 

 

5.3.1 Caracterização das amostras e deposição por DEF 

 

Como mostrado por Andrade et al. [182], o tratamento oxidativo em meio ácido 

(NHO3) usado para obter as amostras de MWCNTs oxidados, realizados à temperatura de 175 

°C, gerou grupos oxigenados (debris oxidados) adsorvidos nas paredes dos nanotubos. A 

caracterização destes debris, feitos por variadas técnicas [241,242], tem mostrado que são 

formados por uma variada combinação de fragmentos carbonâceos oxidados, semelhantes a 

ácidos fúlvicos, apresentando uma mistura altamente complexa de fragmentos poliaromáticos 

e oxigenados, tais como cetonas, éteres, álcoois, fenóis, ácidos carboxílicos, quinonas, lactonas 

e anidridos.  

As Figs. 44a e 44b mostram imagens de SEM de duas amostras (oxi_A e oxi_B) de 

MWCNTs oxidados suspensos entre os gaps de cerca de 1 µm de largura, abertos entre 
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eletrodos de TiW de cerca de 30 µm de largura (largura da linha metálica). As amostras como 

depositadas contém cerca de uma centena de nanotubos suspensos entre os eletrodos. Tais 

nanotubos foram depositados geralmente agrupados, com cerca de 3-10 nanotubos individuais 

em cada grupo, como mostrado nas imagens de SEM (Figs. 44c e 44d) obtidas a apartir de 

ampliações das imagens das amostras oxi_A e oxi_B mostradas nas Figs. 44a e 44b, 

respectivamente. Nestas amostras, a quantidade elevada de nanotubos depositados foi 

consequência da boa dispersão das amostras e do potencial de deposição usado (10 V pico-a-

pico). Entretanto, não foram observados aglomerados irregulares de nanotubos entre os 

eletrodos. Os nanotubos depositados fora dos eletrodos, observados nas imagens, não 

interferem nos resultados das medidas de sensoreamento gasoso, uma vez que eles não formam 

canais de passagem obrigatória da corrente, como é o caso dos nanotubos depositados em ponte 

sobre o gap entre os eletrodos. 

 

 
Figura 44 - Imagens de SEM das amostras oxi_A ((a) e (c)) e oxi_B ((b) e (d)) compostas de MWCNTs oxidados, 
depositados por DEF. 
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5.3.2 Tratamento dos contatos elétricos – por laser e por efeito Joule 

 

Foram avaliados os contatos elétricos das amostras oxi_A e oxi_B como depositadas 

a partir da resistência elétrica, determinado a partir de um fit linear das curvas I x V (-0,5 V < 

V < 0,5 V), medidas em atmosfera ambiente. As curvas estão mostradas nas Figs. 45a e 45b, 

respectivamente. As altas resistências elétricas de contato geradas na deposição por DEF são 

responsáveis pelas altas resistências elétricas globais observadas. A amostra oxi_B, por 

apresentar um número maior de nanotubos depositados, apresentou resistência elétrica menor 

(~7,2 MΩ) do que a amostra oxi_A (~28 MΩ), cujo valor de corrente medido ficou no limite de 

detecção do equipamento usado, daí o elevado ruído observado. 

Após a deposição, as amostras oxi_A e oxi_B foram então submetidas a um 

tratamento a laser inicial parcial dos contatos elétricos [191,193], como descrito anteriormente 

(rota R#2 de tratamento, descrita no Cap. 3). Para isso foi usado uma rota de tratamento no qual 

o laser foi irradiado sempre sobre o mesmo conjunto de nanotubos, com densidades de potência 

crescente, sem fazer a varredura por toda a área de interesse. Isso fez com que apenas o conjunto 

de nanotubos aquecidos diretamente pelo laser tenham tido seus contatos tratados diretamente 

(tratamento parcial). Neste tratamento a DP foi elevada gradualmente de 60 kW/cm2 até cerca 

de 2 MW/cm2 para a amostra oxi_A, e de 60 kW/cm2 até cerca de 900 kW/cm2 para a mostra 

oxi_B, com 10 s de tratamento para cada valor de DP usado. Pelos gráficos das Figs. 45c e 45d 

nota-se que as resistências elétricas foram reduzidas em ambas para amostras, com redução 

extremamente elevada, de ~ 99,94% para a amostra oxi_A, tratada até valores mais elevados de 

DP incidente, e de ~ 99,1% amostra oxi_B, tratada com valores mais moderados de DP 

incidente. Após o tratamento a laser, as amostras foram embutidas no micro-reator, 

estabelecidas as ligações por wire-bonding e anexadas ao sistema de vácuo/gás. Em vácuo, as 

resistências elétricas foram novamente avaliadas e a amostra oxi_B não apresentou alteração 

significativa, enquanto a amostra oxi_A teve a resistência elétrica avaliada em cerca de 35 kΩ. 

Com o micro-reator conectado ao sistema de vácuo/gás, as amostras foram 

submetidas a medidas elétricas em diferentes atmosferas e com crescentes tensões bias 

aplicadas ao sistema sensor, desde valores de 100 mV até cerca de 7,0 V. A resistência elétrica 

foi constantemente monitorada durante estas medidas e foi observado que para tensões por volta 

de 3-4 V ocorreu uma melhora dos contatos elétricos, provalvemente por aquecimento gerado 

pela passagem da corrente através dos nanotubos (tratamento por efeito Joule). Este tratamento 

adicional diminuiu as resistências elétricas para cerca de 20 kΩ (amostra oxi_A) e 11 kΩ 

(amostra oxi_B). 
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Figura 45 - Resistências elétricas para as amostras oxi_A e oxi_B pós deposição por DEF ((a) e (b)) e pós tratamento 
a laser ((c) e (d)). 
 

   Os resultados apresentados acima mostraram, mais uma vez, que o método de 

tratamento a laser [191,193] foi bastante efetivo também para amostras depositadas em 

eletrodos de TiW, mesmo para o caso de tratamento pontual. 

 

5.3.3 Medidas de sensoriamento de gases usando os MWCNTs oxidados 

  

O encapsulamento das amostras oxi_A e oxi_B dentro do micro-reator e com este 

anexado ao sistema de vácuo/gás deu origem aos dois sensores de gases à base de MWCNTs 

oxidados, chamados aqui de sensores SO_A e SO_B e os resultados dos testes de sensoreamanto 

baseado na mudança de condutância dos mesmos quando expostos aos gases testados passam a 

ser discutidos a seguir. Todas as medidas foram feitas injetando-se o gás testado no sistema de 

(baixo) vácuo, com pressão de base de 10-2 mbar. 

Inicialmente foi testado o efeito da potência de operação na resposta dos sensores 

SO_A e SO_B expostos a O2. Como escolhemos trabalhar sempre no regime de aplicação de 

tensão constante (bias), qualquer resposta do sensor, ou seja, qualquer mudança na condutância 

elétrica altera a potência elétrica (P) global consumida. Portanto, vamos considerar a potência 

elétrica consumida pelo sensor quando em vácuo (antes da injeção do gás) como a potência de 

operação (ou potência de trabalho) do mesmo (P0). As Figs. 46 e 47 mostram as respostas dos 
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sensores SO_A e SO_B, respectivamente, para P0 testadas e quando expostos a pulsos de O2 de 

pressões de 10 mbar. Vale lembrar que antes de qualquer medida de exposição dos sensores ao 

gás, foram feitas medidas em vácuo, a fim de observar a estabilização da resistência elétrica, 

medida para uma dada tensão bias aplicada. Observa-se que para potências de trabalho da 

ordem de até 10-5 W, os sensores não responderam à presença do gás. Este resultado indica que 

a adsorção de moléculas de O2 à superfície dos nanotubos ou não altera a condutância elétrica 

dos mesmos ou, se altera, a sensibilidade é menor ou da ordem do ruído observado, que é cerca 

de 1-2 %. Este ruído elevado se deveu ao fato de não terem sido formados bons contatos pelos 

métodos utilizados (por incidência de laser em um único ponto e por efeito Joule). 

Pelos dados mostrados nas Figs. 46 e 47 obseva-se que os sensores SO_A e SO_B 

começaram a responder à presença de O2 quando a potência de trabalho usada foi da ordem de 

0,1-0,4 mW (Figs. 46d e 47d) e esta resposta ficou bem evidente (cerca de 6-20 %) quando foi 

usada uma potência de trabalho entre 0,5 mW e 1 mW. Para potências de trabalho entre 1 e 6 

mW, a sensibilidade medida se mostrou muito dependente da potência usada, atingindo cerca 

de 300 % para o sensor SO_A (4, 9 mW – Fig. 46j) e cerca de 180 % para o sensor SO_B (5,8 

mW – Fig. 47i). Para potências de trabalho maiores, foi observado que os sensores começam a 

perder capacidade de recuperação, e a sensibilidade em sucessivos ciclos estabilizou e começou 

a reduzir, como mostrado na Fig. 47j, em que a sensibilidade medida para o sensor SO_B (~130 

%) usando 8,2 mW de potência foi menor que a sensibilidade (180 %) obtida usando 5,8 mW 

de potência (Fig. 47i).  

Pelos dados mostrados nas Figs. 46 e 47 observa-se ainda que para respostas com 

sensibilidade da ordem de 20 % ou superior, o ruído aumentou. Neste caso, além dos contatos 

formados serem ruins, deve-se considerar que o aumento da resistência elétrica durante a 

exposição ao gás gerou redução da potência elétrica consumida pelo dispositivo durante a 

medida. Isso fez com que ocorressem fortes variações nas temperaturas, tanto do elemento ativo 

quanto dos contatos entre estes e os eletrodos, causando estas instabilidades observadas, que 

aumentaram quanto maior foi a variação da resistência elétrica. 
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Figura 46 – (a) a (j) – Curvas S versus t obtidas quando o sensor SO_A foi exposto a 10 mbar de gás oxigênio, para 
diferentes potências de trabalho (P0) utilizadas. 
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Figura 47 - (a) a (j) – Curvas S versus t obtidas quando o sensor SO_B foi exposto a 10 mbar de gás oxigênio, para 
diferentes potências de trabalho (P0) utilizadas. 

 

Foi testado também o efeito da injeção de gás inerte (Ar) sobre a condutância dos 

sensores SO_A e SO_B. Para todas as potências de trabalho testadas, medidas foram feitas 
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expondo os sensores a pulsos deste gás. Dentro do limite de resolução imposto pelo ruído das 

medidas (~1-2 %), nenhuma sensibilidade foi observada. De fato, como mostrado anteriormente 

por Moshkalev et al. [38,87], quando são usados nanotubos suspensos não existe troca de calor 

entre estes e o substrato e as respostas limitam-se às trocas térmicas entre os nanotubos (que 

tem áreas pequenas) e o gás e entre os nanotubos e os eletrodos. Nestas condições, as 

sensibilidades geradas por efeitos eletrotérmicos medidas anteriormente foram da ordem de 0,3-

0,5 % [38,87]. Uma destas respostas é mostrada na Fig. 10 (subsecção 2.2.3) quando foi feita a 

exposição do sensor ao gás N2 durante os testes do micro-reator.  

Na Fig. 48 é mostrado um resultado obtido quando o sensor SO_B foi exposto a Ar 

e a O2, na mesma medida, usando potência de trabalho de 2,8 mW. A injeção de fluxo de Ar (1 

mbar) por volta de 50 s, não alterou a condutância elétrica do sensor. Por outro lado, quando o 

oxigênio foi injetado neste fluxo de Ar, por volta de 170 s, o sensor rapidamente teve sua 

resistência elétrica aumentada. A pressão atingida pelo fluxo de Ar + O2 foi de 2 mbar. Da 

mesma forma, com a retirada do oxigênio do fluxo (~ 430 s) o sensor recuperou a condutância 

inicial em cerca de 370 s, e nenhum efeito foi observado com a retirada do Ar (~820 s), voltando 

o sistema à pressão de vácuo (10-2 mbar). Estes resultados obtidos para a exposição dos sensores 

a pulsos de Ar descartaram a possibilidade de as sensibilidades obtidas para exposição a O2 se 

deverem a efeitos eletrotérmicos.  
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Figura 48 – Curva S versus t medida para o sensor SO_B exposto a Ar e O2. Pressão de vácou = 10-2 mbar. Pressão 
de Ar = 1 mbar e pressão de Ar + O2 = 2 mbar.  
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Os valores de sensibilidade medidas, juntamente com os curtos tempos de resposta 

(e recuperação), a completa recuperação dos sensores e a reprodutibilidade das respostas, 

medidas centenas de vezes, indicam que dificilmente este comportamento esteja associado à 

mudanças apenas na SB ou à formação de uma camada de depleção (por oxidação do metal do 

eletrodo) entre os CNTs e os eletrodos. Para potências de trabalho elevadas, os nanotubos 

suspensos podem atingir temperaturas muito elevadas, a ponto de ocorrer formação de 

annealing com os eletrodos ou mesmo o rompimento deles, como discutido no Cap. 3. Estas 

temperaturas poderiam, em princípio, levar à formação de óxido metálico nos pontos de contato. 

Entretanto, as temperaturas necessárias para a formação destes óxidos (TiO2, WO3), na presença 

de oxigênio, também seriam suficientes para levar ao rompimento dos tubos, esperado para 

ocorrer por volta de 700 °C em atmosfera ambiente. Além disso, a formação de óxido metálico 

na região dos contatos teria levado à perda de capacidade de recuperação ao longo do tempo, o 

que não foi observado.      

Como já citado, as amostras (oxi_A e oxi_B) usadas na montagem dos sensores 

eram formadas por MWCNTs bastante oxidados, contendo debris adsorvidos às suas 

superfícies [241,242]. Foi mostrado também, através de espectroscopia Raman, que o processo 

de oxidação destes nanotubos fez com que aumentassem os defeitos superficiais dos mesmos 

[182]. Podemos supor então que, seguramente, existem muitos átomos de oxigênio 

covalentemente ligados às paredes dos nanotubos, uma vez que estas moléculas podem ligar-se 

aos defeitos superficiais dos mesmos [230]. Estas ligações são previstas para ocorrer a partir de 

uma dissociação da molécula de O2, auxiliada pela presença de defeitos superficiais, e resultam 

na formação de duas ligação C-O nos locais de defeito, gerando um correspondente relaxamento 

da energia de deformação no defeito. Cálculos de primeiros princípios mostram que o processo 

é iniciado pela cicloadição de uma molécula de O2 ao topo de uma ligação C-C, em que uma 

estrutura tipo epóxi, ocupando uma posição de ponte, é formada para cada um dos dois átomos 

de oxigênio [243]. 

Devido à maior eletronegatividade relativa do oxigênio (3,5 eV) em relação ao 

carbono (2,5 eV), em defeitos contendo oxigênio em CNTs ocorre transferência de elétrons dos 

nanotubos para o oxigênio ligado covalentemente [244]. Por outro lado, grupos químicos que 

compõem os debris oxidados e formados durante a oxidação, como grupos carboxilados, são 

conhecidos como sendo receptores de elétrons, quando interagindo com nanotubos. Portanto, 

tanto os debris (ou parte deles) quanto oxigênio ligados covalentemente às paredes dos 

nanotubos são grupos receptores de elétrons e polares bem conhecidos. Por conseguinte, estes 

grupos induzem um aumento na concentração de portadores h+ nos CNTs, resultando em 
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propriedades elétricas com um comportamento semelhante ao de um semicondutor tipo-p. 

Assumimos, portanto, que este é o comportamento esperado para nossas amostras.  

A adsorção física direta de oxigênio às paredes livres de defeitos dos nanotubos 

leva à transferência de elétrons da banda de valência dos CNTs para as moléculas de O2, 

aumentando a concentração de portadores h+. Para nanotubos de comportamento tipo-p isto é 

refletido como aumento da condutância elétrica do dispositivo [31,32,234,235,238]. A 

interação entre o oxigênio a as paredes dos nanotubos contendo defeitos, por outro lado, ocorre 

através da formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de oxigênio adsorvidas nos 

grupos carboxílicos, e leva à transferência de elétrons dos grupos carboxílicos para os CNTs, 

através da redução do carácter receptor de elétrons destes grupos e, para nanotubos de 

comportamento tipo-p, isto é refletido como redução da condutância elétrica do dispositivo 

[206]. Alguns trabalhos têm sugerido também que oxigênio ligado covalentemente às paredes 

dos nanotubos [230] ou adsorvidos em defeitos [210,211] diminuem a condutância deles. 

Considerando a qualidade das amostras oxi_A e oxi_B, pode-se esperar que a interação de 

oxigênio adsorvido as parades de nanotubos livres de defeitos influencia muito menos as 

propriedades de transporte dos nanotubos do que a interação de oxigênio adsorvido aos defeitos 

ou aos debris.  Por esta razão é que as resistências elétricas dos sensores aumentaram quando 

expostas a oxigênio.  

Como se observa nos gráficos das Figs. 46a-46c e das Figs. 47a-47c, os sensores 

não apresentaram sensibilidade para baixas potências de operação. Portanto, o efeito apenas da 

adsorção de moléculas de oxigênio aos elementos sensores não é capaz de explicar todos os 

resultados obtidos. A falta de sensibilidade observada para baixos valores de potência pode 

estar relacionado com mudanças nos regime de transporte de portadores de carga em nanotubos 

e/ou com as baixas temperaturas atingidas pelo elemento sensor nestas potências.  

São conhecidos três modelos para o transporte de portadores de cargas em 

nanotubos: 

(a) por tunelamento quântico (quantum tunneling - QT), observado para condições 

de muito baixos campos elétricos. Neste regime os elétrons viajam por tunelamento 

entre os estados quânticos dos nanotubos [245,246,247];  

(b) através do regime de condução Schottky-Richardson (SR), observado para 

condições de campos elétricos intermediários. Neste regime os portadores viajam 

principalmente dentro das bandas de condução dos nanotubos [216,248,249]; 

(c) ou pelo regime de condução Poole-Frenkel (PF), observado para condições de 

mais elevadas tensões/correntes. Neste regime os portadores saltam para dentro e 
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para fora dos estados de defeitos na superfície dos nanotubos ou entre moléculas 

adsorvidas em suas superfícies, devido aos altos campos elétricos locais e então 

continuam ao longo dos nanotubos [250,251].  

Trabalhando com sensores formados por redes de SWCNTs alinhados 

aleatoriamente e disposta entre eletrodos separados por gaps de 6 µm, Salehi-Khojin el al. 

[216,249] observaram que a transição do regime de condução SR para o regime PF ocorreu por 

volta de 1-2 V de tensão bias aplicada aos eletrodos. Eles também observaram que esta transição 

do regime de condução foi condição necessária para que os sensores utilizados começassem a 

apresentar sensibilidades a diversos compostos orgânicos testados. Para baixas tensões bias 

aplicadas, eles não obtiveram respostas quando o sensor foi exposto a pulsos destes gases 

[216,249].  

A temperatura do elemento ativo também é um fator determinante sobre a 

sensibillidade do sensor, como mostrado por inúmeros trabalhos [32,51,208,209,210,211]. Para 

a configuração usada aqui, embora não sejam utilizados aquecedores acoplados, foi mostrado 

por Gelamo et al. [37,38] que as temperaturas dos nanotubos suspensos (elemento ativo) podem 

atingir centenas de graus Celcius, pois estes elementos não trocam calor diretamente com o 

substrato. Os processos de tratamento de contato por passagem de corrente, como discutidos no 

Cap. 3 e na subsecção anterior (5.3.2) é outra evidência inegável do aquecimento destes 

elementos.    

Em nosso caso, a transição observada na sensibilidade se deu por volta de 3-4 V, 

antes do tratamento adicional dos contatos (feito por passagem de corrente - efeito Joule) e por 

volta de 2-3 V depois deste tratamento. A diferença observada nas tensões de transição da 

sensibilidade do sensor antes e depois do tratamento dos contatos se deu por conta da variação 

das altas resistências elétricas de contato formadas na deposição por DEF e reduzidas pelo 

tratamento por efeito Joule, como já discutido. Este limiar de tensão (para a sensibilidade a O2) 

coincide com o início do tratamento dos contatos por efeito Joule, como mostrado 

detalhadamente no Cap. 3 desta Tese e indica influência da temperatura do elemento sensor na 

sensibilidade. Por outro lado, este limiar também está completamente de acordo com os 

resultados de Salehi-Khojin el al. [216,249] para o limiar de mudança de regime de transporte 

dos portadores de carga.  

O mecanismo de interação dos sensores SO_A e SO_B, portanto, se baseia na 

adsorção de moléculas de oxigênio nos sítios de defeitos dos nanotubos e sobre os debris 

adsorvidos à suas superfícies, que por sua vez, é dependente da temperatura de operação do 

elemento sensor. Esta adsorção reduz o carácter receptor de elétrons destes grupos, reduzindo 
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a concentração de portadores h+ dos nanotubos, que apresentam comportamento semelhante ao 

de semicondutor tipo-p, diminuindo a condutância elétrica dos mesmos quando expostos a 

oxigênio. As altas sensibilidades observadas indicam que a corrente através dos nanotubos fluiu 

exclusivamente pela camada mais externa [231] e mostram a forte influência dos defeitos na 

condutância, evidenciando também o regime PF de condução dos portadores.  

A transição observada na sensibilidade do sensor SO_B quando operando no regime 

PF e a altas temperaturas é mostrada na Fig. 49. Usando potência de 0,03 mW (1,3 V) o sensor 

foi exposto a pulsos de oxigênio com pressões 1 mbar, 10 mbar e 100 mbar (Fig. 49a) e 

nenhuma resposta (sensibilidade) foi obtida. Já para potência de 2,8 mW (5,5 V), quando o 

sensor foi exposto a baixas pressões de oxigênio (0,1 mbar e 0,5 mbar) foi observado uma 

sensibilidade de cerca de 20 % e 45 %, respectivamente (Fig. 49b).  
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Figura 49 – Sensibilidade do sensor SO_B antes (a) e depois (b) da transição observada na sensibilidade. 
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Cada um dos dois sensores testados foi submetido a centenas de pulsos de oxigênio 

e de Argônio, a diferentes potências de operação, como citado anteriormente, e apresentaram 

excelente estabilidade. Pelos dados medidos, alguns já mostrados nas Fig. 46 e 47, observou-

se que a sensibilidade e recuperação máximas foram obtidas para potências de operação entre 

4 mW e 6 mW, como mostrado também na sequência de medidas da Fig. 50a, feita usando o 

sensor SO_B, operando em 5,8 mW de potência de trabalho e exposto a pulsos de O2 de pressões 

entre 1 mbar e 100 mbar. Entre 6 mW e 8 mW, os sensores começaram a diminuir a 

sensibilidade mas mantiveram a recuperação, como mostra a sequência de medidas da Fig. 50b, 

feita usando novamente o sensor SO_B, operando em 7,1 mW de potência de trabalho e exposto 

a pulsos de O2 de pressões entre 1 mbar e 100 mbar.  
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Figura 50 - Sensibilidades medidas para o sensor SO_B expostos a pulsos de O2 de diferentes pressões e em 
potências de operação de (a) 5,8 mW e (b) 7,1 mW. 
 

Acima de 8 mW os sensores acentuaram a perda de sensibilidade para altas pressões 

de O2 e começaram também a perder recuperação quando expostos a pulsos de oxigênio com 

pressão acima de 10 mbar, provavelmente por oxidação definitiva dos nanotubos. As sequências 

de medidas da Fig. 50 mostram que a resistência elétrica dos nanotubos foi extremamente 

afetada pela presença do gás, chegando, em alguns casos, a atingir valores 3,5-4 vezes superior 

ao valor em vácuo (Fig. 50a). Ainda assim o sensor apresentou excelente recuperação mesmo 



122 
 

quando exposto a pressão de 100 mbar, inclusive apresentando tempos de recuperação (4-10 s) 

menores que os tempos de resposta (10-20 s).  

Na fig. 51 são mostradas as sensibilidades medidas usando o sensor SO_B para 3 

diferentes valores de potência de operação.  Estes dados sintetizam o que foi discutido nos 

parágrafos anteriores e mostram também que para 5,8 mW de potência de trabalho, a 

sensibilidade medida teve dependência aproximadamente linear com a pressão de oxigênio 

dentro da câmera, desde cerca de 0,5 mbar até 100 mbar, o que torna o sistema adequado para 

atuar num amplo intervalo de pressão. Para potências maiores que 6 mW, a sensibilidade 

medida começa a saturar para cerca de 50 mbar de pressão.   
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Neste trabalho de Tese realizamos um estudo global relacionado ao sensoriamento 

de gases usando elementos ativos à base de nanotubos de carbono.  Este estudo global envolveu: 

(a) etapas voltadas à instrumentação, como a fabricação de cápsulas para 

encapsulamento de dispositivos sensores (micro-reatores), fabricação de eletrodos 

metálicos e deposição (semi-)controlada de nanotubos, usando dieletroforese; 

(b) etapas voltadas à síntese/montagem de estruturas híbridas, como a decoração 

por nanopartículas metálicas de nanotubos pré-depositados sobre eletrodos, usando 

sputtering e o desenvolvimento de um novo método de decoração de nanotubos 

com nanopartículas de ouro, usando síntese eletroquímica a partir dos eletrodos; 

(c)  etapas voltadas à superação de um desafio inerente ao processo de conecção de 

nanoestruturas aos micro-eletrodos, que é a formação de contatos bons e estáveis 

entre nanotubos depositados por dieletroforese e os eletrodos. Para isso, usamos 

tratamento por efeito Joule e desenvolvemos um novo método de tratamento, 

baseado na incidência de feixe de laser focalizado sobre a região dos contatos a 

serem tratados;  

(d) etapas voltadas ao sensoriamento de gases usando nanoestruturas híbridas, 

através de medidas elétricas;  

(e) discussão de diversos mecanismos em nanoescala, tais como a aglomeração de 

adátomos de metal sobre a superfície dos nanotubos, o aplainamento de superfícies 

rugosas pelo movimento de adátomos de metal e a interação entre analitos gasosos 

e a superfície de nanoestruturas híbridas testadas. 

Projetamos e fabricamos um micro-reator com volume de 100 µl para testar a 

sensibilidade de sensores baseados em nanotubos de carbono tanto em pressão estática quanto 

em fluxo de gás. O design e a abordagem adotados para a fabricação mostraram-se adequados 

para a obtenção da câmara de trabalho de pequeno volume e com controle adequado da 

atmosfera desejada. Uma das vantagens do micro-reator encontra-se na sua montagem simples 

e facilidade de utilização com qualquer sistema de vácuo/gás. Uma limitação está nas 

dimensões do dispositivo, que deve ser limitada a um máximo de 2,5 mm × 2,5 mm. Testes de 

vácuo mostraram que os micro-reactores foram hermeticamente selados, e pressões no intervalo 

desde a pressão atmosférica até, pelo menos, 10-6 mbar foram alcançadas. Devido ao reduzido 

volume do reator, foi possível medir tempos de resposta para o gás oxigênio, para sensores 
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baseados em CNT decorados com nanopartículas de Ti, tão curtos quanto 0,6 s. Para a detecção 

da pressão, o dispositivo registrou uma resposta relativamente rápida (2 s).  

Mesmo que tenhamos testado os micro-reatores apenas para embutir sensores de 

gás, ele pode ser empregado para testar uma grande variedade de micro-dispositivos. Além 

disso, a tampa pode ser modificada, a fim de se ajustar uma janela óptica para a realização de 

medidas espectroscópicas in situ durante os testes do dispositivo. O acoplamento aos sistemas 

de vácuo/gás usando conecções tipo swagelok podem ser modificadas para usar conecções por 

flanges, com juntas por anéis metálicos, o que facilitará extremamente os processos de troca e 

livrará o sistema (linha) de possíveis danos que podem ser provocados por tensões durantes os 

apertos das conecções tipo swagelok. 

A fabricação dos eletrodos metálicos mostrou-se adequada para as limitações 

impostas pela câmara de trabalho (do micro-reator) reduzida, pois permitiram a conexão elétrica 

dos dispositivos sensores com os pinos do micro-reator e com as nanoestruturas, como 

depositadas por dieletroforese. Entretanto, tais eletrodos podem ser repensadas para dispensar 

a necessidade de ouro nos pads, o que impede o tratamento térmico convencional.  

A deposição dos nanotubos por dieletroforese possibilitou a obtenção de malhas de 

nanotubos ou de nanotubos individuias conectanto as pontas opostas dos eletrodos, com 

razoável controle da quantidade de nanoestruturas depositadas. As principais vantagens do 

método são o baixo custo e os altos rendimento e reprodutibilidade. Além disso, não necessita-

se de equipamentos sofisticados e caros. A técnica é bastante versátil e pode ser adaptada pra 

outros fins, como para deposição controlada e alinhada de nanopartículas ou para montagem 

direcionada de elementos/estruturas em escala nano. O sistema usado para dieletroforese pode 

ser adaptado para a síntese de nanopartículas tanto por métodos físicos como pelo método 

eletroquímico.  

A síntese/montagem de nanoestruturas híbridas à base de nanotubos de carbono 

usando sputtering não se mostrou muito adequada ao nosso sistema, em que os nanotubos são 

decorados após depositados sobre os eletrodos. Os parâmetros usados para a deposição das 

nanopartículas metálicas tem que ser bem escolhidos, do contrário, filmes podem ser facilmente 

formados sobre todo o chip contendo os conjuntos de eletrodos com os nanotubos depositados 

sobre eles.  

A síntese/montagem de nanoestruturas híbridas à base de nanotubos de carbono 

usando o método eletroquímico, em que os eletrodos foram usados como fonte de ouro se 

mostrou uma abordagem engenhosa e ao mesmo tempo, prática. As duas rotas testadas para a 

fabricação das nanoestruturas híbridas foram desenvolvidos utilizando um método 
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eletroquímico modificado. Para a deposição controlada nanotubos sobre eletrodos de ouro, foi 

empregado o método de dieletroforese. Entretanto, também demonstramos pela primeira vez 

que a deposição simultânea de nanopartículas de ouro sobre os nanotubos também é possível 

utilizando um único passo (rota R#1) ou três passos (rota R#2). Na primeira rota, a deposição 

de nanotubos e sua decoração foi obtida através da aplicação de um potencial harmônico junto 

com um potencial bias, e na segunda rota, para a deposição e decoração nanotubos, aplicação 

sequencial de potenciais bias, senoidal e bias foi aplicada. Melhor controle sobre os processos 

de deposição e de decoração foi demonstrado na rota de três etapas (R#2), onde foi possível o 

controle independente da quantidade de ambos MWCNTs depositadas e nanopartículas de Au 

(AuNPs) gerados. Esta abordagem bottom-up permite a fabricação de elementos químicos ou 

de sensores físicos baseado em nanoestruturas híbridas (MWCNTs@AuNPs) capaz de operar 

em um dispositivo na configuração de resistor químico. Além disso, no final do processo, os 

elementos sensores ativos obtidos já estão integrados com o circuito elétrico externo e pronto 

para serem testados. Este método pode ser estendido para a decoração de nanotubos usando 

outros metais que sejam compatíveis com a síntese eletroquímica (Ag, Pd, Pt, por exemplo) 

através de escolha apropriada do material dos eletrodos.  

Foi proposto uma nova abordagem para melhorar os contatos elétricos e térmicos 

entre os nanotubos de carbono de paredes múltiplas e eletrodos metálicos por aquecimento 

localizado, fazendo uso de laser. Eletrodos de Ti, W e Au foram utilizados para depositar os 

nanotubos, suspensos sobre o gap aberto pelo FIB, e avaliou-se o tratamento a laser em função 

destes diferentes metais. Tratamentos no ar, varrendo a área de contato entre 

MWCNTs/eletrodos perpendicularmente ao comprimento dos nanotubos, bem como irradiando 

o laser sobre a parte suspensa das nanoestruturas foram realizadas, utilizando densidades de 

potência variando gradualmente de 200-900 kW/cm2. Após três séries diferentes de tratamento 

a laser, a resistência eléctrica caiu entre uma e três ordens de grandeza para W e Ti, e em até 

uma ordem de grandeza de Au, com a menor resistividade elétrica de contato (~0,1 kΩ.µm2 ) 

obtida para os contatos com eletrodos de Au. A comparação com o tratamento de contatos por 

corrente (efeito Joule) também foi realizada, indicando que, no caso de tratamento a laser 

aumentando gradualmente a potência incidente, a melhoria dos contatos foi melhor, com melhor 

controle da exposição dos nanotubos a danos potenciais, durante o tratamento. O método pode 

vir a ser muito promissor, no sentido de se obter ainda melhores e mais estáveis contatos 

elétricos e térmicos, se o mesmo for testado em condições de vácuo, visto que os nanotubos 

poderão suportar temperaturas muito mais elevadas, possibilitando melhor tratamento dos 

contatos. 
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 Medidas elétricas mostraram que os sensores nanoestruturados usando nanotubos 

de carbono decorados com nanopartículas metálicas, embutidos e testados nos micro-reatores, 

mostraram boa sensibilidade e reprodutibilidade para gás O2, além de a sensibilidade e 

recuperação terem apresentado forte dependência da potência de operação. Medidas adicionais 

precisam ser realizadas nestes sistemas, para melhor identificação dos mecanismos sensores e 

para confirmar os resultados obtidos.  

Já para os sensores nanoestruturados baseados em nanotubos oxidados, dentro de 

uma faixa adequada de potência de operação identificada neste trabalho e válida para as 

condições medidas (~ 0,6-7 mW), os sensores apresentaram respostas extremamente fortes para 

gás O2, com sensibilidade de até 300-400 %, tempos de resposta e recuperação da ordem de 

poucos segundos, excelentes recuperação, reprodutibilidade e estabilidade (vida útil). Uma 

limitação foram as flutuações observadas nas medidas elétricas, resultados de contatos elétricos 

instavéis entre os CNTs e os eletrodos, da ordem de 1-3 % na sensibilidade, ou maiores. A 

seletividade foi pouco explorada, mas os resultados mostraram que respostas não foram 

observadas quando o nanosensor foi exposto a gás inerte, como argônio. O conjunto de 

propriedade medidas indica de os sensores à base de nanotubos oxidados podem ser muito 

promissores. A qualidade dos contatos precisa ser melhorada e a seletividade a outros gases 

oxidantes e redutores precisa ser testada, para definir melhor os limites de aplicabilidade dos 

dispositivos fabricados.  

A partir dos resultados obtidos durante a realização deste trabalho de Tese, foram 

sugeridos mecanismos responsáveis por tais interações estudadas em nanoescala. Alguns destes 

mecanismos são bem descritos na literatura e foram reproduzidos por nós, como a aglomeração 

de adátomos na superfície de nanotubos e a influência tanto de defeitos superficiais dos 

nanotubos quanto do tipo de metal utilizado na qualidade e propriedades da cobertura obtida. 

Outros mecanismos, como sobre o tipo de interação do O2 com os nanotubos oxidados, apesar 

de bastante discutido na literatura ainda precisa de melhor entendimento e, neste trabalho 

procuramos levar em conta diversos aspectos envolvidos. Teste com outros gases, como com 

gases que tenham caráter receptor de elétrons ao interagirem com nanotubos, podem ajudar a 

esclaracer e confirmar as análises e conclusões obtidas neste trabalho.    
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