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RESUMO
Este trabalho apresenta uma nova síntese para a produção de nanotubos de nitreto
de boro (BNNT) a partir do boro em pó, nitrato de amônia e hematita, realizada em
forno tubular pelo método CVD. Devido às excelentes propriedades mecânicas e a
sua estabilidade química e térmica esse material mostra-se promissor para várias
aplicações. Entretanto, BNNT tem recebido muito menos atenção que os nanotubos
de carbono, isso se deve ao fato da grande dificuldade de sintetizar quantidades
notáveis a partir das técnicas conhecidas atualmente, e essa é uma das principais
justificativas deste trabalho. Após a síntese, as amostras foram caracterizadas por
diferentes técnicas, tais como espectroscopia por infravermelho, análise térmica,
difração de raios X, e microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Através
da análise dos resultados obtidos foi possível explicar as reações químicas
envolvidas no processo e confirmar a formação de BNNT com várias camadas de 30
nanômetros de diâmetro.
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INTRODUÇÃO
O nitreto de boro (BN) é um composto químico binário formado por átomos
intercalados de boro e nitrogênio, que possui ressonâncias e cargas elétricas que
mantém a estrutura estável. Ele pode ser encontrado de diferentes formas, e as
mais importantes são a cúbica e a hexagonal.
O nitreto de boro hexagonal (h-BN) possui uma estrutura cristalina similar ao
grafite e é conhecido como um material cerâmico com importantes propriedades que
favorecem a formação de nanoestruturas de BN. O seu efeito lubrificante combinado
com a alta estabilidade térmica e resistência à oxidação possibilitam seu uso em
diversos campos de aplicação, tornando-o mais atraente que outros materiais tal
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como o grafite. Além disto, sua inércia química favorece algumas propriedades
especiais tais como baixa toxicidade e boa compatibilidade em relação a outros
materiais cerâmicos (1).
Devido ao interesse crescente por estruturas em escala nanométrica, estudos
teóricos para prever a estabilidade dos nanotubos de nitreto de boro (BNNT)
mostraram que eles são termodinamicamente estáveis

(2)

, e a partir daí muitas

pesquisas foram feitas até que os primeiros nanotubos foram sintetizados(3) com
uma técnica aparentemente similar ao usado para a produção de fulerenos.
Recentemente alguns autores têm reportado a preparação de nanoestruturas de
nitreto

de

boro

com

morfologias

especiais,

tais

como

nanotubos(4,5,6),

nanocápsulas(7), nanocages(8), estruturas mesoporosas (9, 10) e esferas (11).
Apesar da potencialidade de aplicações devido às características especiais dos
BNNTs, pouco se tem explorado sobre rotas de síntese eficientes em relação à
obtenção de maiores quantidades de produto, bem como seu potencial de aplicação.
Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é sintetizar BNNT de forma pioneira
no Brasil, e a partir de diferentes métodos de caracterização elucidar as reações
químicas ocorridas durante a síntese.
MATERIAIS E MÉTODOS
O BN foi sintetizado a partir da reação entre boro em pó e nitrato de amônio,
usando hematita como catalisador. Os pós foram misturados na proporção de
15:15:1 e pulverizados em graal de porcelana.
A mistura final foi tratada termicamente utilizando um cadinho de alumina em
forma de barco. O material foi levado ao forno tubular da marca LindBerg Blue
(modelo SRT55433), e colocado na zona central. Na ausência de fluxo de gás foi
feito um tratamento térmico até a temperatura de 550 ºC, que foi mantida constante
por uma hora. Sob atmosfera inerte de nitrogênio foi feito um novo aquecimento até
a temperatura de 1.300 ºC. Nesta temperatura foi introduzido gás amônia por duas
horas. Em seguida a atmosfera inerte foi restabelecida até o resfriamento completo
da amostra.
Foram feitas análises pela técnica de Espectroscopia na região do
infravermelho por Transformada de Fourrier (FTIR) em espectrofotômetro FTIR
Galaxy-Matson modelo 3020. O espectro foi obtido à temperatura ambiente em
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pastilhas sólidas do pó com KBR. As amostras foram analisadas por difração de
raios X (XRD) em um difratômetro de raios X, de fabricação Rigaku, modelo
Geigerflex, e por análise térmica em um equipamento TGA 50WS da Shimadzu com
a temperatura variando de 25 a 900 ºC. As imagens de microscopia eletrônica de
varredura (SEM) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM) foram obtidas no
Centro de Microscopia da UFMG com os equipamentos Quanta 200 FEG (FEI) e
Tecnai-G2-20-FEI, respectivamente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
FTIR
A Figura 1 apresenta os espectros de FTIR de amostras tratadas em diversas
temperaturas. As amostras tratadas a 300 e 550 ºC apresentam aspecto
semelhante. Nessas curvas observa-se a banda centrada em 540 cm-1 referente à
deformação O-B-O, e as bandas centradas em 760 e 1190 cm-1 referentes à
deformação B-O, indicando a presença de óxidos de boro (B2O3 e B2O) nessas
amostras. Observa-se ainda a presença de uma pequena banda centrada em 640
cm-1 que pode ser atribuída à vibração da ligação Fe-O, que é característica da fase
hematita (Fe2O3). A amostra tratada a 800 ºC também apresenta as bandas
características de B2O3, B2O e Fe2O3, entretanto com menor intensidade. Este
resultado sugere que estes compostos estão presentes em menor proporção nesta
amostra. A característica mais importante apresentada nos espectros é a forte
banda assimétrica centrada em 1380 cm-1, o qual corresponde ao estiramento da
ligação B-N, juntamente com outra banda menos intensa em 790 cm-1, atribuída a
ligações B-N-B. Estas bandas típicas da formação do h-BN podem ser observadas
em todas as amostras, entretanto estão presentes de forma mais clara nas amostras
tratadas a 800 e 1300 ºC (curva azul e preta, respectivamente) (12).
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Figura 1: Espectro FTIR das amostras tratadas a 300, 550, 800 e 1300 °C.

XRD
A Figura 2 apresenta os difratogramas das amostras em todas as temperaturas
analisadas: 300 ºC, 550 ºC, 800 ºC e 1300 ºC. Os picos em 2θ = 25,21º, 2θ = 38,22º,
2θ = 64,63º e 2θ = 77,65º (JCPDS, Nº. 41-624) são relativos ao óxido de boro B2O e
só estão presentes na amostra tratada a 300 ºC (curva em preto). Os picos em 2θ =
14,55º, 2θ = 27,76º, 2θ = 30,59º e 2θ = 57,55º (JCPDS, Nº. 41-624) são relativos ao
óxido de boro B2O3 e estão presentes nas duas curvas. A predominância das fases
óxidas do boro nestas temperaturas sugere que o oxigênio presente na mistura
inicial, oriundo do Fe2O3 e do ambiente, favorece a formação do B2O inicialmente
como um composto intermediário, e posteriormente favorece a formação do B2O3. A
formação deste óxido de boro (B2O3) é de grande importância nesta reação, pois ele
é o precursor para a síntese do h-BN. Sabe-se que o B2O3 tem uma pressão de
vapor baixa em relação ao boro elementar, o que permite nestas condições de
síntese que a fonte de boro esteja na forma gasosa em uma temperatura mais baixa.
A amostra calcinada a 800 ºC não apresenta os picos relativos ao B2O,
entretanto os picos relativos ao B2O3 ainda estão presentes. Nesta temperatura
aparecem os picos relativos ao ferro metálico em 2θ = 37,83º, 2θ = 44,67º e 2θ =
65,02º (JCPDS, Nº. 12-62 e 10-88). Na amostra calcinada a 1300 ºC é possível
identificar claramente a presença de picos típicos da fase hexagonal do nitreto de
boro em 2θ = 26,75º, 2θ = 41,58º, 2θ = 50,16º e 2θ = 75,86º (JCPDS, Nº. 9-12). É
possível identificar também picos relativos ao ferro metálico e alguns picos de menor
intensidade relativos ao óxido de boro B2O3.
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Figura 2: Difratograma das amostras tratadas a 300 ºC, 550 ºC, 800 ºC e 1300 ºC.

Análise Térmica (TGA)
A Figura 4 mostra as curvas obtidas a partir dos dados da análise
termogravimétrica. É possível observar que a perda de massa da amostra contendo
o material de partida para a síntese de h-BN (curva em preto) começa em torno de
125 ºC e acentua-se entre 205 ºC e 250 ºC. Essa perda de massa de cerca de 58%
pode ser atribuída à saída de água e principalmente à decomposição do nitrato de
amônio. Com o aumento da temperatura observa-se um ganho de massa de
aproximadamente 40% entre 500 ºC e 900 ºC.
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Figura 4: Curvas TGA do material de partida e da amostra obtida após o tratamento térmico.

Esse resultado é inicialmente atípico, entretanto pode ser explicado pela
formação de h-BN a partir do nitrogênio do fluxo de gás e o boro da amostra que
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ainda não reagiu. Na amostra contendo BNNTs (curva em vermelho) a perda de
massa apresentada foi bem menor (aproximadamente 3%) comprovando a
estabilidade térmica do material.
SEM E TEM
A Figura 5 apresenta imagens de nanotubos obtidos neste trabalho. A
micrografia obtida por SEM, Figura 5(A), pode ser relacionada a algumas imagens
obtidas por TEM mostradas nas Figuras 5(B), 5(C) e 5(D). Nas imagens (C) e (D)
que foram obtidas com maior aumento é possível observar dois nanotubos distintos
que possuem características semelhantes. Os nanotubos possuem cerca de 3 µm
de comprimento e 30 nm de diâmetro, paredes com cerca de 10 nm de espessura, e
aproximadamente 30 camadas que estão organizadas de forma relativamente
uniforme. O interior dos tubos possui cerca de 14 nm de diâmetro.
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Figura 5: Imagens de SEM e TEM de amostras de BNNT.

CONCLUSÕES
Em resumo, foi desenvolvida neste estudo uma rota de síntese mais fácil e
direta de obter nanotubos de BN utilizando pó em boro, nitrato de amônio e hematita
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em forno tubular. A técnica de FTIR permitiu identificar os tipos de ligações químicas
da nanoestrutura obtida. Os resultados obtidos por XRD ajudou a elucidar as
reações ocorridas durante a síntese e mostrou que o h-BN sintetizado possui
partículas de ferro. A partir das imagens de SEM e TEM foi possível observar a
formação de BNNT em quantidades apreciáveis.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE NITRETO DE BORO
ABSTRACT
This paper presents a new synthesis for the production of boron nitride nanotubes
(BNNT) from boron powder, ammonium nitrate and hematite tube furnace CVD
method. The samples were subjected to some characterization techniques as
infrared spectroscopy, thermal analysis, X-ray diffraction and scanning electron
microscopy and transmission. By analyzing the results can explain the chemical
reactions involved in the process and confirm the formation of BNNT with several
layers and about 30 nanometers in diameter. Due to excellent mechanical properties
and its chemical and thermal stability this material is promising for various
applications. However, BNNT has received much less attention than carbon
nanotubes, it is because of great difficulty to synthesize appreciable quantities from
the techniques currently known, and this is one of the main reasons this work.

Key-words: Boron nitride, nanotubes, CVD method.
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