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Resumo 

 A medida da umidade tem grande importância para diferentes áreas que exigem o 

monitoramento do ambiente. A busca de sensores de umidade com rapidez na resposta e com 

uma ampla faixa de medida de umidades relativas (URs) é crescente. O objetivo da primeira 

parte deste trabalho foi produzir sensores de umidade rápidos quanto sua resposta com ampla 

faixa de medida de URs. O objetivo da segunda parte, dedicada aos estudos dos voláteis 

exalados pelo pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), foi classificar esta planta quanto 

ao sexo. Nesta etapa também foram realizados estudos dos voláteis do tomate cereja com 

objetivo de classifica-lo quanto aos estágios de amadurecimento. Os sensores de umidade 

relativa (UR) desenvolvidos neste trabalho foram baseados em nanotubos de carbono de 

multicamadas (MWCNTs) ou nanoesferas (CSs) sem ou com a adição dos átomos B e N, 

alternativamente foram adicionados ao PVA formando compósitos. Dois tipos de dispersão 

das nanoestruturas de carbono foram adotados, com surfactante ou com C6H5Cl2. Os sensores 

utilizados para o sensoriamento dos voláteis no tomate foram baseados em diferentes 

nanoestruturas de carbono dispersas em C6H5Cl2. Já os sensores utilizados para o 

sensoriamento dos voláteis exalados pelo pinheiro foram baseados em diferentes oligômeros. 

Os resultados obtidos na primeira parte do trabalho sobre umidade sugeriram que a dispersão 

das nanoestruturas de carbono com surfactante foi mais eficaz. Os sensores baseados em 

alguns tipos de nanotubos foram capazes de responder rapidamente e aqueles baseados em 

CSs possuem tempos de resposta e recuperação ultrarrápidos próximos a 1 s. Sensores 

baseados em B-MWCNT ou N-CSs ambos com PVA e dispersos em surfactante possuem alta 

sensitividade e com comportamento linear (condutância vs. URs) favorecendo a aplicação. Os 

resultados obtidos na segunda parte do trabalho foram tratados utilizando análise das 

componentes principais e análise tristimulus. Os resultados obtidos sobre os voláteis dos 

pinheiros sugerem que os sensores baseados em oligômeros foram eficazes para classificação 

do pinheiro quanto ao sexo. Este procedimento auxilia o reflorestamento, pois a produtividade 

pode ser aumentada em 100% utilizando quantidade adequada de machos e fêmeas. Os 

resultados sobre o sensoriamento dos voláteis no tomate sugerem que é possível classifica-los 

quanto aos diferentes estágios de amadurecimento. Isto é uma ferramenta importante para o 

comércio ou agricultura para a seleção de frutos bons para o consumo.  

Palavras-chave: sensores químicos, nanoestruturas de carbono, oligômeros, análise 

tristimulus, pinheiro-do-paraná. 
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Abstract 

 The measurement of humidity has great importance for different areas that require the 

monitoring of the environment. The search for humidity sensors with fast response and a wide 

range of relative humidity (RH) measurement is increasing. The objective of the first part of 

this work was to produce rapid response humidity sensors with wide range of RH response. 

The goal of the second part, dedicated to the study of exhaled volatile by the parana-pine 

(Araucaria angustifolia) was to discriminate this plant regarding to gender. At this stage 

studies on volatile cherry tomatoes were also conducted in order to classify it with respect to 

the ripening stages. The relative humidity sensors (RH) developed in this work were based on 

multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) or nanospheres (CSs) with or without the addition 

of B or N dopants atoms, alternatively been added to PVA based composites. Two types of 

dispersion of the carbon nanostructures have been adopted, with a surfactant or C6H5Cl2. The 

sensors used for sensing volatiles in tomato were based on various carbon nanostructures 

dispersed in C6H5Cl2. The sensors used for sensing volatile exhaled by pine were based on 

different oligomers. The results obtained in the first part of the work suggested that the 

dispersion of carbon nanostructures with surfactant was more effective. The sensors based on 

some types of nanotubes were able to respond quickly and those based on CSs have ultrafast 

response and recovery times, close to 1 s. Sensors Based on B-MWCNT or N-CSs with PVA 

or dispersed in surfactant have high sensitivity and linear behavior (conductance vs. RHs). 

The results of the second part of the study were treated using principal components analysis 

and tristimulus analysis. The results on the pine trees suggest that the sensors based on 

oligomers were effective in the pine discrimination gender. This procedure may help the 

reforestation, because the productivity can be increased by 100% using suitable amount of 

males and females. The results about the sensing of the volatile in tomato suggest that it is 

possible to classify them due the different stages of ripening. This is an important tool for 

commerce or agriculture for the selection of fruit proper for consumption. 

Keywords: chemical sensors, carbon nanostructures, oligomers, tristimulus analysis, pine-

Parana. 
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Apresentação 

 Após a descoberta dos nanotubos de carbono (do inglês, carbon nanotubes - CNTs) 

por Iijima, em 1991 [1],tem sido crescente o interesse do uso dos mesmos em diversas áreas 

científicas e da engenharia de materiais, devido às suas propriedades singulares como: grande 

área de superfície específica, alta pureza, habilidade de adsorção de compostos orgânicos 

voláteis (COVs), moléculas de hidrogênio e de água, sensitividade química e bioquímica 

aliada às propriedades eletrônicas, térmicas, estruturais e mecânicas [2-10]. Estas 

características proporcionam aos CNTs uma vasta aplicação em materiais adsorventes [11], 

compósitos [12,13], suporte para catalizador [2,14], memórias [15], sensores [16,17] e etc. As 

esferas de carbono (CSs) são outros materiais baseados em carbono com propriedades 

análogas às do grafite ou fulereno ou dos CNTs. As propriedades desejáveis destes materiais 

são a alta resistência mecânica e térmica, elevada inércia oxidativa, baixo peso molecular e 

hibridização sp
2
 dos átomos de carbono. 

 Contudo, potenciais aplicações destes materiais de carbono requerem a introdução de 

grupos funcionais ligados covalentemente à superfície dos CNTs e das CSs que são realizadas 

para ajustar suas propriedades. Os ajustes ocorrem por meio de tratamentos químicos com 

ácidos, bases, oxidantes, polímeros, etc. [18,19,20]. Alternativamente, também é possível 

funcionalizar CNTs e CSs por reações de substituição, com a troca de átomos de carbono (C) 

por boro (B) ou nitrogênio (N), processo chamado de dopagem. A substituição de alguns 

átomos de C por átomos de N ou B da estrutura tubular dos CNTs é dada por CNTs dopados 

com nitrogênio (N-CNTs) e CNTs dopados com boro (B-CNTs) [21]. A dopagem só possível 

porque os tamanhos dos átomos de B e N são semelhantes ao dos átomos de C. Estes dopantes 

podem ser usados para aumentar a reatividade da superfície da superfície dos tubos e ajustar 

suas propriedades elétricas. A dopagem dos CNTs com átomos de N fornece propriedades 

semicondutoras do tipo-n, já a dopagem com átomos de B fornece propriedades 

semicondutoras do tipo-p. Propriedades similares são esperadas para as CSs com as 

respectivas dopagens com átomos de N e B [22-25]. 

 As propriedades físicas como a condutividade elétrica do CNTs puros ou combinados 

com outros materiais podem ser comparáveis às dos metais. Eletrodos modificados com 

CNTs podem ter condutividade maior que a do grafite puro [26,27] e demonstrar um 

desempenho comparável ao dos eletrodos de Au e Pt. CNTs possuem centros vazios, 

adequados para realizar trocas com moléculas hospedeiras. Proteínas e enzimas podem ser 
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imobilizadas nos centros ocos ou na superfície dos CNTs sem perder suas atividades 

biológicas. A propriedade da condutividade elétrica dos CNTs pode ser modificada 

basicamente por duas formas: alteração estrutural ou funcionalização (processo de adsorção 

ou ligações químicas de outros materiais aos CNTs). A adsorção de moléculas hospedeiras em 

CNTs acontece principalmente nas extremidades que são altamente reativas, visto que as 

cadeias laterais são relativamente inertes. Estas características demonstram claramente que 

CNTs possuem um potencial para produção de sensores eletroquímicos. Atualmente, estas 

propriedades são amplamente exploradas pelo nosso grupo de pesquisa com a utilização de 

compósitos, material orgânico com nanomateriais de carbono, na fabricação de sensores para 

o sensoriamento de voláteis [17,28]. 

 

Organização da Tese 

 Esta tese está dividida em dois capítulos que apresentam estudos com sensores e suas 

aplicações. O primeiro capítulo descreve o estudo em sensores de umidade baseados em 

filmes de compósitos (PVA/nanoestruturas de carbono) ou somente em nanoestruturas de 

carbono. Adicionalmente foram abordadas duas metodologias de dispersão das nanoestruturas 

uma com o uso de surfactante (do inglês Cetyl trimethylammonium bromide, CTAB) e outra 

com diclorobenzeno (C6H5Cl2). Neste capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre 

assuntos relevantes para o entendimento dos resultados. Assim o leitor será capaz de entender 

a importância do desenvolvimento na área de sensores sendo apresentando o estado da arte.  

 Recentemente o grupo EMBRAPA/floresta apontou um problema mal resolvido para a 

classificação quanto ao sexo do pinheiro-do-paraná (ou pinheiro araucária), questão 

importante para melhorar o reflorestamento desta espécie já em perigo de extinção. O grupo 

liderado pelo prof. Ivo Hümmelgen motivaram-se a buscar possíveis soluções. Decidiu 

naquele momento utilizar sensores baseados em oligômeros para investigação dos voláteis em 

Araucária. O desenvolvimento deste trabalho está descrito no capítulo II. 

 Outras aplicações para os sensores baseados em nanoestruturas de carbono foram 

estudadas. No capítulo II é apresentado um trabalho em colaboração com Dra. Márcia 

Greenshields sobre voláteis presentes no amadurecimento dos tomates. O objetivo principal 

foi utilizar métodos alternativos de análise dos dados utilizando ferramentas estatísticas para 

identificação dos diferentes estágios do amadurecimento deste fruto. 
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CAPÍTULO I – Sensores de Umidade 

1. Introdução a Sensores 

 O intenso desenvolvimento da ciência experimental e do sensoriamento nos últimos 

anos têm resultado no uso maior dos sensores, com novas e variadas funções. A interpretação 

do termo sensor pode variar, pois vários dicionários e documentos normativos apresentam 

definições distintas. De acordo com o Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Standard (IEEE, 1999) [29], sensor significa: componente que proporciona um sinal de saída 

útil em resposta a um fenômeno físico, químico ou biológico. Este componente pode 

previamente ter algum sinal condicionado inerente. O sinal condicionado envolve operações 

como amplificação, compensação, filtragem, e normalização [30]. 

 Um sensor aplicado deve possuir algumas características básicas como:  

 Ampla largura de medida;  

 Precisão (desvio relativo baixo);  

 Ser possível fazer um offset, calibração através de um ponto de referência;  

 Linearidade;  

 Sensitividade (relação entre a variação da magnitude de saída em função da magnitude 

de entrada);  

 Resolução, mínima variação da magnitude de entrada que pode ser observada na saída;  

 Rapidez de resposta;  

 Repetibilidade;  

 Arraste. Isto é um fenômeno que atinge o sinal de saída fornecendo informações 

avançadas sobre as condições ambientais, como exemplo: umidade, temperatura e 

envelhecimento (oxidação, desgaste, etc.) do sensor.  

 Outra característica que deve ser considerada é a facilidade de processamento do 

dispositivo. Assim, o uso de eletrodos interdigitados para confecção de sensores oferece 

facilidade na deposição da camada ativa como é o caso do presente trabalho. Estes eletrodos 

estão dispostos em paralelo com alternância em sua posição, como ilustrado na inserção da 

Figura 1.1. Estes sensores de forma geral podem ser utilizados em finalidades específicas, 
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incluindo o sensoriamento da pressão (veja a Figura 1.1) e gases (como o etanol, metanol e 

tolueno) [28,31].  

 

Figura 1.1: Variação da sensitividade da condutância durante a aplicação pulsada da pressão em 

diferentes intensidades em sensor baseado em compósito de nanoesferas de carbono dopada com 

nitrogênio com álcool polivinílico, (N-CSs/PVA). A inserção ilustra a geometria de sensor de 

eletrodos interdigitados [31]. 

 

1.1- Características dos Sensores de Umidade 

1.1-1. Umidade 

 Umidade é definida como o teor de vapor de água no ar ou outros gases. A umidade é 

geralmente medida em termos de umidade absoluta (a razão entre a massa de vapor de água 

para o volume de ar ou de gás). A umidade relativa (UR) é a razão entre o teor de água 

existente no ar (umidade absoluta) com a quantidade máxima que poderia haver na mesma 

temperatura ou pressão (ponto de saturação). 

O valor da UR varia entre 0 e 1 para condições até a saturação (e acima de 1 para condições 

supersaturadas) de acordo com a temperatura. Convencionalmente também é denotada em 

porcentagem, umidade relativa percentual (%), obtida pela equação: 

100% 
s

a

e

e
UR      (1.1) 

 Onde ea é a pressão de vapor atual do ar e es é pressão de vapor saturado. Esta equação 

determina a grandeza que deverá ser amplamente utiliza neste trabalho no estudo da umidade. 
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O ar saturado com água é alcançado com a redução da temperatura do sistema. Reduzindo a 

temperatura, mantendo o teor de água constante, aumentamos a umidade relativa, pois 

reduzimos a pressão de vapor saturado. Numa determinada temperatura, chamada temperatura 

do ponto de orvalho (to), a pressão de vapor torna-se igual à pressão de vapor saturado àquela 

temperatura e, portanto, a umidade relativa será de 100%. Existem outras formas de controlar 

a umidade em ambientes herméticos, através de soluções saturadas de sais, que serão 

discutidas em um tópico mais adiante [32]. 

Inicialmente existia uma forma de se medir a umidade utilizando o fio de cabelo 

humano para medir a umidade relativa. Estes higrômetros mediam a UR baseando-se na 

alteração da absorção do fio, sendo também utilizada alternativamente a seda. Neste 

higrômetro o cabelo é colocado entre um ponto fixo e outro móvel e, segundo a umidade a 

que está submetido, ele varia de comprimento, arrastando o ponto móvel. O movimento é 

transmitido a um ponteiro que se desloca sobre uma escala, na qual estão os valores da 

umidade relativa [33]. Mais tarde os higrômetros foram baseados em nylon e outros materiais 

sintéticos. Os métodos mecânicos para medição de UR foram introduzidos na década de 1940 

e recentemente, sensores resistivos e capacitivos com base em polímeros têm sido 

desenvolvidos e amplamente empregados. Outros tipos de sensores de umidade medem a 

umidade absoluta utilizando um sistema que emprega dois termistores, dispositivo cuja 

resistência diminui com o aumento da temperatura, em uma ligação em ponte, mesmo em 

temperaturas elevadas ou em ambientes poluídos. 

 

1.1-2. Sensores de Umidade e Estado da Arte 

 Os principais objetivos dos pesquisadores em sensores de umidade são relacionados 

aos desenvolvimentos de dispositivos de baixo custo e de alta sensitividade com um tempo de 

resposta e de recuperação curtos, capazes de trabalhar em uma ampla gama de umidade 

relativa (UR) sem histerese dos sinais obtidos sequencialmente em relação à umidade relativa 

do ar e baixa dependência com a temperatura [34-37]. Isto são características importantes para 

inúmeras aplicações na indústria química e de alimentos, agricultura, medicina, e 

monitoramento de ambientes. Estes, em geral, requerem o registo da umidade principalmente 

entre 10 - 100%, em temperaturas de operação entre 0 – 40 °C e com tempo de resposta < 60 s 

[38]. São classificados em categorias com base em seus princípios de medição, que incluem 
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os dos tipos: capacitivos [39], resistivos [40], higrométricos [41], gravimétricos [42] e óptico-

integrados [43,44] 

 Sensores de umidade baseados em matriz orgânica são geralmente divididos em dois 

tipos: resistivos ou capacitivos. Os sensores de umidade do tipo capacitivo possuem algumas 

vantagens sobre o tipo resistivo, pois usam baixo consumo de energia sendo lineares ou quase 

lineares em suas respostas, possuem estabilidade em temperaturas e graus de umidade elevada 

em comparação com sensores resistivos. Diversos materiais orgânicos na forma de filme têm 

sido estudados como sensor de umidade, sem apresentar problemas quanto à estabilidade [45].  

Estes filmes orgânicos podem ter suas propriedades físicas e/ou químicas melhoradas 

com adição de outros materiais nanoestruturados, como por exemplo, as nanoestruturas de 

carbono. Nanotubos de carbono são amplamente utilizados e apresentam várias características 

diferentes que podem melhorar a atual geração de sensores, devido à sua estabilidade térmica 

e mecânica. 

O efeito da umidade sobre a condutância nos nanotubos de carbono de parede simples 

(do inglês, single walled carbon nanotubes - SWCNTs) transforma-os de semicondutores do 

tipo-p para o tipo-n, porque as moléculas de água atuam como agentes dopantes capazes de 

modificar profundamente as propriedades dos nanotubos [46].  

Nos nanotubos de carbono de parede dupla o efeito da umidade muda as propriedades 

de transporte elétrico. Estes tubos são dopados com buracos atuando como um dipolo elétrico, 

pois existe uma transferência de elétrons da parte externa para a região interior da parede [4]. 

Varghese et al. [47] observaram em dispositivos baseados em nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas (do inglês, multiwalled carbon nanotubes – MWCNTs) uma variação 

relativa percentual de até 362 % na resistência elétrica quando exposto a diferentes graus de 

umidades, além de uma alta linearidade na resposta. Os tempos de resposta e de recuperação 

destes dispositivos foram 64 e 51 min [47]. 

Investigações sobre o efeito de umidade sobre compostos baseados em nanoestruturas 

de carbono são importantes para proporcionar o conhecimento sobre as suas propriedades 

físicas, padronização na produção de sensores com elevada sensitividade, estabilidade e 

linearidade de resposta. Portanto, é importante investigar o efeito da umidade sobre as 

propriedades elétricas dos outros tipos de compósitos formados por nanoestruturas de carbono 

com compostos orgânicos, ainda não explorados pela literatura. 
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2. Objetivos 

 O desenvolvimento de sensores de umidade com tempo de resposta e de recuperação 

ultrarrápido, próximo a 1 s, é algo importante para o monitoramento da umidade em 

ambientes que necessitem de indicações imediatas. A utilização de materiais de baixo custo e 

com alta precisão são características importantes para qualquer tipo de sensor comercial. A 

literatura relata sobre sensores de umidade ultrarrápidos, aqueles que possuem resposta ao 

analito (umidade) em tempos menores que 60 s [38].  

 Neste sentido a proposta deste trabalho é fabricar sensores de umidade de baixo custo 

com tempo de resposta e recuperação menores que 60 segundos com alta sensitividade e 

resposta linear. Utilizamos nanoestruturas de carbono (nanoesferas e nanotubos) não dopadas 

ou dopadas com N ou B. As nanoestruturas dopadas ainda não foram exploradas em 

aplicações de sensores de umidade, sendo considerados materiais inovadores. As propriedades 

dos sensores devem ser controladas com a adição de PVA formando compósitos com 

diferentes frações mássicas. 

 

3. Revisão Bibliográfica 

3.1- Síntese dos Nanotubos de Carbono 

As propriedades das nanoestruturas de carbono foram amplamente exploradas e 

difundidas em diversas áreas científicas e das engenharias e ainda é a preferência de vários 

cientistas de materiais. Os nanotubos de carbono são formas alotrópicas do carbono e a 

estrutura que o carbono pode assumir é definida pela forma como são fabricados existindo 

diferentes métodos. Os três mais comuns são: 

 

3.1-1. Descarga por arco 

 Os primeiros nanotubos de carbono foram concebidos quando grande quantidade de 

corrente elétrica passava por um eletrodo de grafite [1]. O princípio deste tipo de 

processamento do carbono para criação dos nanotubos era baseado na descarga por arco 

elétrico, gerado entre dois eletrodos cilíndricos de grafite com corrente da ordem de 100 A. 

Os eletrodos são cilindros e feitos de grafite com raio entre 3 a 5 mm dispostos a uma 
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distância menor que 1 mm, para que a corrente entre os eletrodos seja capaz de gerar um 

plasma. Este sistema deve estar confinado em uma câmara de aço com um gás inerte, por 

exemplo, o Argônio à baixa pressão (50 – 700 mbar). Contudo esta técnica produz uma 

mistura complexa de componentes que requer purificação para separar o CNTs da fuligem do 

metal catalítico residual [22-25,48-51]. Os primeiros nanotubos gerados eram de 

multicamadas, com duas, cinco e sete camadas, e foi possível observar estas estruturas nas 

primeiras micrografias como ilustra a Figura 3.1. 

 
Figura 3.1: Micrografias obtidas por MET dos nanotubos de carbono, com a) cinco, (b) dois, (c) sete 

folhas de grafite [1]. 

 

3.1-2. Ablação por laser 

 Este método foi desenvolvido por Smalley, et al. em 1995 [52], e consiste em usar um 

laser pulsado para vaporizar a grafite em reatores a altas temperaturas (1200 °C) enquanto 

passa um gás inerte (hélio ou argônio) dentro de uma câmara. Os CNTs são gerados na 

superfície refrigerada do reator onde ocorre a condensação do carbono vaporizado. No 

processo de ablação a laser foi possível criar nanotubos de camadas simples e múltiplas. A 

adição de uma pequena quantidade de metais de transição no alvo de grafite possibilita a 

obtenção de nanotubos de camadas simples. 

 Estas duas metodologias, ablação a laser e descarga por arco, são as formas mais 

eficientes para produzir CNTs com alta qualidade [51]. Contudo ambos os métodos têm 

desvantagens: (i) as evaporações do carbono primário são maiores que 3000 °C, não 

favorecendo a produção em grande escala; (ii) CNTs são crescidos em formas altamente 

torcidas e misturadas com outras formas indesejáveis de espécies do carbono e/ou espécies 

metálicas. 
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3.1-3. Deposição química a vapor 

 O método de deposição química a vapor, do inglês chemical vapour deposition 

(CVD), é utilizado com frequência no crescimento de CNTs, pois permite melhor controle dos 

nanotubos em temperaturas menores em relação a outros métodos de crescimento. A síntese 

dos nanotubos de carbono é feito a partir de uma fonte de carbono e de partículas 

catalizadoras em fase gasosa de um metal, geralmente Fe, Co e Ni ou combinação binária 

destes metais aquecidos a 700 °C. A presença do metal catalisador é essencial para o 

crescimento dos nanotubos por CVD catalítico (CCVD). Método que tem se destacado na 

fabricação de microdispositivos, pois os nanotubos crescem sobre metal com padrão 

específico. Dos diferentes métodos de síntese de CNTs, o CVD é o que garante o maior grau 

de pureza, dispensando a etapa de purificação do material obtido, sendo promissor para 

produção em larga escala industrial além do baixo custo de produção [53-55]. 

 

3.2- Síntese de Nanoesferas de Carbono e Dopagem 

 Os fulerenos não são classificados como esferas de carbono apesar de terem uma 

forma esférica. Com a produção dos fulerenos [56] vários materiais de diferentes formas 

foram produzidos, como exemplo, esferas de carbono [57], estruturas tipo cebola (esferas com 

multicamadas) [58] entre outras. Esferas de carbono possuem diâmetros de alguns nanômetros 

e são obtidas a partir de partículas de grafite poliédricas tubulares, formadas por intensa 

irradiação de feixes de alta energia em microscópio eletrônico de transmissão de alta-

resolução. Nanoesferas de carbono (CSs) podem também ser produzidas como um subproduto 

durante a preparação do CNTs ou nanofibras de carbono, onde são usados metais catalíticos 

[57,59-61]. 

 CSs têm sido produzidas por métodos similares ao de produção dos CNTs [57,61]. 

Métodos como CVD [62], arco de plasma [63], carbonização óxido catalítica de valência 

mista [64], redução de carbonetos com catalizadores metálicos, e pirólise de fontes de carbono 

e catálise [57] têm sido utilizados para produção de esferas. CSs obtidas por Aili et al. pelo 

método de CVD possuíam dimensões uniformes com alto grau de pureza, sem nenhum tipo 

de subprodutos [65]. Esferas sólidas de carbono, aproximadamente com 210 nm de diâmetro, 

foram preparadas por Wang e Kang [66-68] usando uma decomposição térmica de CH4 na 
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presença de um catalizador óxido metálico. Segundo eles, é possível produzir esferas de 

carbono a 1100 °C ou CNTs puros a 950 °C. 

 Nanoesferas ocas têm sido preparadas por diferentes métodos de sínteses. Su et al. 

[69] sintetizaram nanoesferas ocas usando esferas de sílica como substrato base (gabarito) e 

benzeno como a fonte de carbono por meio do método CVD. CSs ocas têm sido produzidas a 

partir de glicose e partículas de Zn a 550 °C em uma autoclave de aço inoxidável [69]. 

Existem outros métodos de preparação de CSs ocas incluindo processos de pirólise [70] e de 

uma rota sintética chamada de redução mediada [71]. 

 Nanoesferas ou nanotubos que possuem nitrogênio (N) ou boro (B) em sua estrutura 

podem ser sintetizados pelo mesmo método. Os métodos de fabricação de nanomateriais de 

carbono não dopados podem ser utilizados para a fabricação de materiais dopados. Em geral a 

dopagem com N pode ser divida em duas categorias [72]: (i) dopagem in situ, que consiste na 

dopagem direta dos poros criados na síntese dos materiais nanoestruturados de carbono; (ii) 

dopagem posterior, que é um tratamento posterior do nanomaterial nanoestruturado de 

carbono com precursor que contem N (como N2, NH3 e etc.), no entanto estas reações são 

realizadas em altas temperaturas (600 – 900 °C) [73-75].  

 Processos de dopagem com B geralmente são divididos em duas categorias: altas 

temperaturas através de chamas ou deposição a vácuo em baixa pressão. Na rota de altas 

temperaturas geralmente são usados precursores (como ácido bórico e pó de coque), 

manualmente misturados e colocados no forno seguido de tratamento a 2900 °C [76-78]. A 

rota de deposição a vácuo usa câmaras de reação e depositam filmes finos sobre os substratos. 

O objetivo dos métodos têm sido utilizar o CVD [79], deposição a laser pulsado [80] e 

deposição por feixe iônico [81] para o crescimento das nanoestruturas.  

 

3.3- Propriedades dos Nanotubos de Carbono 

CNTs são estruturas tubulares com diâmetros nanométricos com uma razão 

comprimento/diâmetro muito elevada (100 – 1000). CNTs podem ser divididos em dois 

grandes grupos: nanotubos de camada simples e nanotubos de múltiplas camadas. O 

comprimento pode variar de décimos de nanômetros a alguns micrômetros, e o menor 

diâmetro externo que os CNTs podem atingir é de até 1 nm [1]. Este tipo de material pode ser 

considerado unidimensional, pois o diâmetro pode ser desprezado em relação ao comprimento 

por conta da elevada razão comprimento/diâmetro. 
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 Os CNTs, do ponto de vista estrutural, são definidos pelo diâmetro, comprimento e 

simetria axial. A estrutura geométrica dos CNTs é definida por meio do seu vetor quiral, 

como exemplifica a Figura 3.2. O vetor quiral C é definido a partir dos vetores de base a1 e a2 

que definem a célula unitária na estrutura hexagonal do grafeno e é dado por C = na1 +ma2. 

As linhas paralelas (BO) e (B’A) correspondem às linhas que se unem para formar o 

nanotubo. O diâmetro (d) do nanotubo e o ângulo quiral (θ) podem ser dados em função do 

comprimento da ligação C – C (definido por a = 1,44 Å) e dos índices (n,m). O diâmetro e o 

ângulo quiral são dados em função dos índices (n,m) pelas respectivas relações: (i) 

nmmn
a

d  22


; (ii)

mn

m




2

3
tan  [82]. 

 
Figura 3.2: Folha de grafeno em 2D é mostrada juntamente com o vetor que especifica a quiralidade 

dos nanotubos. O vetor quiral AO ou C = na1 + ma2 é definido na estrutura do tipo honeycomb (favo de 

mel) através de vetores unitários a1 e a2 e ângulo quiral θ.  

 

3.3-1. Propriedades Mecânicas 

 Quando a folha de grafeno é enrolada em uma forma de fibra a estrutura final é 

semelhante a um tubo e isto faz com que estes possam sustentar tensões extremas. CNTs 

possuem alta elasticidade sem mostrar deformação plástica na ruptura de ligação [83]. A força 

das ligações covalentes C−C proporciona às nanoestruturas de carbono um dos maiores 

valores de rigidez conhecidos. Apesar da ligação covalente C−C no grafite ser extremamente 

forte, o grafite não é utilizado para fabricar componentes estruturais por causa da ligação fraca 

entre folhas. 
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 Nanotubos de carbono têm uma rigidez maior do que os aços, e não podem ser 

facilmente quebrados. Por exemplo, se for aplicada pressão na sua extremidade, os CNTs irão 

dobrar para dentro, sem deformação plástica. Quando a força é removida, os CNTs retornam 

ao seu estado original. O módulo de Young (E) de materiais convencionais varia desde alguns 

GPa até 600 GPa para os materiais mais duros, como por exemplo, o diamante e o SiC. Os 

nanotubos de carbono podem ter valores de E ainda maiores do que estes, e a constante 

elástica de grafite ao longo do plano basal ser da ordem de TPa [84] 

O módulo de elasticidade dos CNTs foi estimado por Treacy et al. [85] em medidas de 

amplitude vibracionais térmicas usando microscopia eletrônica de transmissão (MET) com 

faixa de terapascal (TPa). Hernández et al. [86] indicaram que o módulo de elasticidade 

depende do tamanho e da quiralidade do nanotubos, no entanto eles obtiveram um valor de 

1,09 TPa para um nanotubos genérico. 

No entanto a rigor, os conhecimentos das propriedades elásticas de alguns materiais de 

carbono nanoestruturados (CN) ainda não são muito claros [87]. Estes materiais sob tensão 

mecânica, têm algumas ligações locais quebradas, o defeito local originado nesse processo é 

redistribuído sobre a superfície inteira devido à mobilidade dos defeitos. Este processo altera 

a helicidade presente nas nanoestruturas de carbono, eventualmente, afeta também sua 

propriedade eletrônica. 

 

3.3-2. Propriedades Elétricas 

 CNTs possuem propriedades eletrônicas interessantes dependentes de sua geometria. 

Segundo cálculos teóricos, a distribuição dos vetores quirais nos nanotubos é uniforme, e 

cerca de 1/3 dos CNTs possuem comportamento metálico, e outros 2/3 possuem 

comportamento semicondutor [88]. Os índices quirais (n,m) classificam os nanotubos. Se a 

diferença entre os índices quirais (n,m) for múltiplo de 3 ou se for zero o nanotubo é 

considerado metálico, caso contrário será semicondutor [89]. O diâmetro do nanotubo de 

carbono também define suas propriedades elétricas [90]. 

 A estrutura atômica destes materiais é caracterizada por dois tipos de ligações C–C (σ, 

π) construídas a partir dos quatro orbitais de valência (2s, 2px, 2py, 2pz) onde a direção z é 

perpendicular à folha de grafeno. Três ligações σ de um átomo de C fazem ligações com três 

vizinhos. A ligação C–C é reforçada por uma quarta ligação associada à sobreposição dos 

orbitais pz (ou π). As propriedades eletrônicas das nanoestruturas são análogas às 
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propriedades do grafeno, que são definidas pelos orbitais π ligante e π* antiligante, que 

formam bandas eletrônicas de valência e de condução, com largura mostrada na Figura 3.3 

(d). A diminuição do diâmetro do tubo, por exemplo, faz com que o ângulo de ligação entre 

os e orbitais σ e π aumentem ligeiramente, portanto a introdução do efeito de curvatura afeta a 

propriedades eletrônica e dos fônons. 

 As ligações σ são as responsáveis pelas fortes ligações covalentes no plano, enquanto 

que as ligações π são responsáveis pelas fracas interações de van der Waals entre as folhas de 

grafeno, por exemplo, na formação do grafite. São precisamente estas ligações π que estão 

próximas do nível de Fermi que fazem que os elétrons possam ser excitados oticamente desde 

a banda de valência π até a banda de condução π*. Desta forma, os elétrons das ligações π são 

os elétrons relevantes para o estudo da estrutura de bandas no grafite, responsável pelas 

principais propriedades eletrônicas dos nanotubos [91]. 

 
Figura 3.3: Ilustração dos orbitais de valência do carbono. (a) Ligação σ (s, px, py) no plano da folha do 

grafeno e ligação π (pz) perpendicular à superfície da folha. (b) Ilustração dos cones de Dirac 

localizados nas arestas do hexágono que representa a zona Brillouin em 2D. (c) Banda de energia 

próxima ao nível de Fermi (EF) em grafeno. (d) Densidade de estados eletrônicos para nanoestruturas 

baseado em grafeno. 

 

 As correspondentes bandas σ ligante (σ) e antiligante (σ*) são separadas por uma 

grande diferença de energia de ≈ 12 eV, ao passo que os estados π ligante e antiligante 

encontram-se próximos ao nível de Fermi (EF). Consequentemente, as ligações σ são 
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frequentemente negligenciadas para a predição das propriedades eletrônicas do grafeno em 

torno da energia de Fermi.  
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4. Metodologia Experimental 

 Nesta secção serão apresentadas as configurações experimentais e os materiais 

utilizados no controle da umidade. Adiante mostraremos os tipos de nanoestruturas utilizadas 

e o procedimento de dispersão em surfactante, além do modo de preparação dos filmes e 

deposição sobre os diferentes eletrodos interdigitados. 

 

4.1- Controle de Umidade por Método de Solução Saturada de 

Sais 

 Os experimentos com sensores de umidade necessitaram de um ambiente com 

umidade rigorosamente controlada. Os primeiros controles de umidade foram realizados em 

um frasco de vidro de 3200 mL com a assistência de um inalador ou uma resistência elétrica 

para vaporizar a água. Nessa etapa foi possível realizar somente o aumento da umidade de 

forma controlada. Para desumidificar os frascos utilizou-se fluxo de ar desumidificado, valor 

mínimo de umidade relativa obtida foi de 33%, atingida com o auxílio de uma coluna de 

sílica. Foi utilizado um volume de água de 50 µL na evaporação para aumentar a umidade 

relativa em aproximadamente 10 %. O fracasso da utilização desse sistema estava associado a 

alguns fatores como: dinâmica do vapor dentro do frasco, flutuação dos valores umidade 

relativa, além da instabilidade da pressão externa no momento das medidas.  

 Para contornar estas limitações foi utilizado outro método para controlar a umidade 

relativa, que é mais preciso chamado de método de solução de sal saturada. Neste método foi 

possível obter o equilíbrio da umidade relativa em temperatura e pressão fixas a partir de 

soluções binárias de sal e água. As umidades foram determinadas a partir de soluções aquosas 

com diferentes tipos de sais. Greenspan, 1977, publicou um trabalho sobre o uso de soluções 

saturadas com diferentes sais, sendo possível controlar a umidade relativa de 3 a 98 %. 

Partindo desta pesquisa foram escolhidas de forma estratégica 7 soluções diferentes [92]. O 

preparo das soluções foi realizado a partir da solubilidade de cada tipo de sal em água, sendo 

importante obter uma solução binária (água + sal sólido) e o volume utilizado foi de 

aproximado de 10 mL. A área superficial da solução foi de aproximadamente 16 cm². Os 

nomes dos sais utilizados e as respectivas umidades relativas criadas por estes em soluções 

aquosas saturas podem ser verificados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Umidade relativa em equilíbrio de soluções saturadas de sais selecionados, erros estimados 

para temperatura a 20 °C. 

Umidade Relativa 

(%) 

Sais Tempo de Saturação 

(min) 

9,30 ± 0,90 Hidróxido de potássio 40 
33,07 ± 0,18 Cloreto de magnésio 20 

43,16 ± 0,33 Carbonato de potássio 20 

59,14 ± 0,44 Brometo de sódio 25 

75,47 ± 0,14 Cloreto de Sódio 40 

85,11 ± 0,29 Cloreto de Potássio 60 

97,59 ± 0,53 Sulfato de Potássio 35 

 

 As umidades relativas adotadas neste trabalho receberam as seguintes designações: 

UR = 9, 33, 43, 58, 75, 85 e 97 %, que correspondem aos valores arredondados da Tabela 4.1. 

As medidas iniciaram com base no tempo mais longo para que a solução salina 

proporcionasse uma umidade saturada dentro do frasco de 3200 mL. Assim as medidas 

elétricas começaram após 60 minutos após o início do procedimento de controle de umidade. 

As soluções salinas foram baseadas nos sais descritos na Tabela 4.1, e o tempo para atingir a 

saturação dentro dos frascos foi medido com um termo-higrômetro modelo MT-241 da 

Minipa, os valores da umidade e seus respectivos erros foram calculados com base nos 

resultados experimentais obtidos por Greenspan [92]. 

 

4.2- Dispersão e Preparação dos Filmes Baseados em 

Nanoestruturas de Carbono 

 Os filmes utilizados para a fabricações dos sensores de umidade são baseados em 

nanocompósitos de carbono e álcool polivinílico (PVA), respectivamente estes materiais 

foram escolhidos por apresentarem falta de afinidade ou afinidade com moléculas de água. 

Com a quantidade adequada de cada um desses materiais poderemos fixar uma taxa constante 

de associação e dessorção de água nos filmes. Os materiais de carbono utilizados na presente 

pesquisa relacionada ao sensoriamento da umidade foram sintetizados pelo grupo do Prof. 

Neil Coville, da Universidade de Witwatersrand, em Johannesburg. [28]. Diversas aplicações 

foram realizadas fazendo o uso destes materiais pelo Grupo de Pesquisa liderado pelo Prof. 

Ivo A. Hümmelgen, como por exemplo: sensores químicos e de pressão, transistores e 

memórias [93,96]. 
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 Todos os reagentes utilizados foram da Sigma-Aldrich, com a exceção das 

nanoestruturas de carbono. Dois métodos de dispersões das nanoestruturas de carbono foram 

utilizados para a fabricação dos filmes. O primeiro método foi assistido por clorobenzeno, 

procedimento utilizado e descrito por Greenshields, 2011 [94]. As Nanoestruturas de carbono 

de foram dispersas em 1,2-diclorobenzeno (C6H5Cl2) produzindo uma solução com 

concentração de 0,25 mg/mL, a solução passou por banho ultrassônico de 30 min. A seguir 

dissolveu-se 115 mg de PVA (Mw ∼ 1,3 × 10
5
 a.u.) em 1 mL de 1,2-diclorobenzeno 

(C6H5Cl2) seguida de agitação magnética em temperatura controlada a 80 °C por 1 hora. As 

soluções foram misturadas à temperatura ambiente, e a quantidade percentual em massa de 

nanoestrutura de carbono foi de 0,5% em PVA [95]. Foram depositadas sequencialmente 

pequenas quantidades de material com volumes de 20, 30 e 35 µL do compósito em solução 

aquosa com intervalo de 60 min a temperatura ambiente, sobre um eletrodo interdigitado de 

cobre recoberto com estanho, como mostra a Figura 4.1 (c). Estes eletrodos foram 

confeccionados por uma empresa especializada. 

 O segundo método foi assistido por surfactante, brometo hexadeciltrimetilamônio 

(CTAB, da denominação alternativa, cetyl triethylammonium bromide). As nanoestruturas de 

carbono e CTAB foram misturadas em fase sólida em água, metodologia já reportada e 

utilizada pelo nosso grupo de pesquisa [96,97]. A solução final foi produzida misturando duas 

soluções aquosas com concentrações de 4 mg/mL e 6 mg/mL de nanoestrutura de carbono e 

CTAB, respectivamente, passando por um banho ultrassônico à temperatura ambiente por 30 

min, seguido por mais 60 min a aproximadamente 0 °C (temperatura controlada com água e 

gelo em equilíbrio térmico). A solução final foi armazenada por 4 dias a uma temperatura de 

aproximadamente 10 °C, pois 25 °C é uma temperatura crítica para este sistema, chamada de 

temperatura de Kraft (Tk). Temperatura acima da TK ocorre a formação de micelas 

dificultando a dispersão e homogeneidade da solução. Após 4 dias, deve ser retirada a solução 

sobrenadante totalizando 50 % do volume total da solução. Esta solução contem partículas 

devidamente dispersas com a quantidade mínima de surfactante. A outra alíquota contém 

apenas cristais e excesso de CTAB. Foram produzidos sensores somente com a solução 

aquosa de nanoestruturas―CTAB e outros sensores com o compósito formado de 

nanoestruturas―CTAB com PVA (Mw ∼ 1,3 × 10
5
 a.u.) em solução aquosa de 6 mg/mL. As 

concentrações em massa percentual utilizadas para os compósitos 

(PVA/nanoestrutura―CTAB) foram de 87 % ou 80 % de nanoestruturas de carbono para 13 

% ou 17% em massa de PVA, respectivamente. Utilizamos somente os valores da massa 
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percentual das nanoestruturas de carbono para classificar os compósitos. Outras concentrações 

com maiores quantidades de PVA foram utilizadas. No entanto estes compósitos não 

favoreceram os estudos da umidade, pois não apresentavam linearidade (umidade relativa vs. 

sensitividade), como será visto mais tarde. 

As nanoestruturas utilizadas foram: nanotubos de multicamadas (MWCNTs, do inglês 

multi-walled carbon nanotubes) não dopados ou dopados com boro (B-MWCNTs), dopados 

com nitrogênio (N-MWCNTs), nanoesferas de carbono (CSs, do inglês carbon spheres) não 

dopadas ou dopadas com nitrogênio (N-CSs) ou dopadas com boro (B-CSs). O compósito em 

solução aquosa foi depositado sobre o eletrodo interdigitado de forma sequenciada utilizando 

volumes de 20, 30 e 35 µL. O intervalo utilizado entre as deposições foi de 30 min e neste 

tempo o filme passou por um tratamento térmico a 50°C. O tratamento térmico auxilia na 

uniformização do filme, por fornecer uma melhor distribuição das nanoestruturas ao longo do 

filme. 

As soluções com nanoestruturas de carbono dispersas em CTAB foram depositadas 

somente sobre eletrodos interdigitados fabricados com ENIG, que é um material formado por 

uma placa de níquel coberta por uma fina camada de ouro para proteger o níquel da oxidação. 

 
Figura 4.1: Eletrodos interdigitados de (a, b) ENIG (do acrônimo inglês Electroless nickel immersion 

gold) e (c) cobre recoberto por estanho e confeccionado sobre fibra polimérica. 
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Os eletrodos foram fabricados em função do primeiro eletrodo interdigitado pelo 

nosso grupo de pesquisa, IDE de estanho, exemplificado na Figura 4.2 (c). Assim o ENIG foi 

escolhido como matéria prima dos eletrodos por serem menos reativos ao ar e a distância 

entre eles foi reduzida para obter maiores valores de condutância. 

 

4.3- Configuração Experimental das Medidas Elétricas 

 As medidas elétricas foram executadas utilizando um equipamento medidor LCR. O 

modelo utilizado foi o LCR 4284 fabricado pela Agilent Technologies. A faixa da frequência 

de operação para este tipo de equipamento é de 20 Hz a 1 MHz. As tensões de operação nos 

eletrodos foram de 500 mV, sendo testadas outras tensões. No entanto não houve mudança 

significativa da condutância e da capacitância mesmo a diferentes frequências. 

 

 
Figura 4.2: (a) Configuração experimental para as medidas elétricas em ambientes com umidades 

controladas. (b) Tipo de dados obtidos nas medidas elétricas, a etapa (i) deve gerar a linha de base e na 

etapa (ii) a intensidade máxima de sinal. 

 

 As amostras foram estudadas em uma glove box com a finalidade de minimizar o fluxo 

do ar e controlar a umidade a partir das soluções salinas. As medidas elétricas para a 

determinação do tempo de resposta e recuperação, e determinação da repetitividade foram 

realizadas no sistema descrito na Figura 4.2. Na etapa (i) o sensor foi eletricamente excitado 

para medir a linha de base com UR = 97 %. Após a estabilidade da resposta elétrica 

(condutância ou capacitância) do sensor este passou para a etapa (ii) até atingir outro ponto de 

estabilidade da resposta elétrica na UR = 9 %, depois retornando para etapa (i). Todo o 
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processo foi repetido por no mínimo 3 vezes. A varredura da frequência para a determinação 

da resposta elétrica em diferentes umidades aconteceu utilizando diferentes soluções salinas. 

E a resposta do sensor para cada tipo de umidade relativa foi conduzida realizando somente o 

processo descrito na etapa (ii) ilustrado na Figura 4.2.  

 Foram medidos 5 sensores para cada tipo diferente de filme produzido com 

nanoestrutura de carbono ou com seus respectivos compósitos, e cada um deles foi medido 

por no mínimo três vezes para garantir a estabilidade e repetitividade do processo. 

 

4.4- Microscopia Eletrônica de Varredura 

 As características morfológicas das nanoestruturas foram obtidas com microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). O Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR cedeu o uso 

assistido do microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 450 FEG que é capaz de 

produzir imagens em alta resolução em baixo vácuo. A energia do feixe iônico irradiado 

utilizado foi de 5 ou 20 kV. As nanoestruturas utilizadas para produção das imagens foram 

depositadas com mesmo padrão realizado na confecção dos eletrodos interdigitados. As 

amostras não foram metalizadas, pois visávamos verificar a morfologia em escala 

nanométrica das nanoestruturas de carbono puro e também do compósito (PVA/carbono). 

Todos os compósitos utilizados para a micrografia tinham a proporção em percentual em 

massa de 87 % de nanoestrutura de carbono e 13% de PVA. Para substituir o processo de 

metalização o substrato utilizado foi uma fita de cobre (sem cola) para gerar as imagens. 

 

4.5- Microscopia Confocal a Laser 

 As imagens foram produzidas no microscópio confocal Nikon A1RSiMP (NIKON, 

Tokyo, Japan), utilizando objetivas de 20× (com abertura numérica de 0,75) ou 60× com o 

uso de imersão em óleo (com abertura numérica de 1,5). Foi utilizado laser com λ = 488 nm 

para excitação e filtro de intervalo de 500 – 550 nm e para a configuração DAPI foi utilizado 

laser com λ = 405 nm para excitação e filtro de intervalo de 425 - 475 nm, no entanto não foi 

utilizado este fluorocromo (DAPI) nos materiais em estudo. Esse microscópio foi utilizado de 

forma intermediada por um técnico especializado do centro de microscopia de biologia celular 

localizada no departamento da biologia da UFPR. O programa Imaging Software Nis 

Elements 4.20 (NIKON, Tokyo, Japan) foi utilizado para a visualização das imagens. 
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 Um campo elétrico foi criado entre um par de eletrodos interdigitados durantes as 

medidas elétricas utilizamos uma diferença de potencial de 500 mV (Figura 4.3). Este campo 

elétrico pode influenciar a orientação das nanoestruturas de carbono além de favorecer a 

interação com os dipolos elétricos presentes nas moléculas de H2O. A medida de microscopia 

com focal foi realizada após as medidas elétricas. 

 

 
Figura 4.3: Ilustração do campo elétrico na superfície do eletrodo quando a tensão é 

momentaneamente fixa. 

 

4.6- Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X - EDS 

 A análise química da composição do substrato foi realizada no Centro de Microscopia 

Eletrônica da UFPR. O objetivo desse estudo foi identificar quais componentes e/ou 

impurezas poderiam ser encontradas após os processos de limpeza e adicionalmente 

estabelecer se era possível reutilizar os mesmos IDEs, verificando a integridade dos metais 

que constituem os eletrodos. O equipamento utilizado para este fim foi o Microscópio 

Eletrônico de Varredura TESCAN VEGA3 LMU, utilizando em modo de alto vácuo e feixe 

gerado com cátodo de tungstênio aquecido operando a 20 keV. O sensor interdigitado (limpo) 

foi redimensionado para 1,3 × 1,3 cm e colocado sobre outro suporte metálico com o auxílio 

de uma fita dupla face de carbono. Os eletrodos interdigitados (IDEs) caracterizados foram 

dois tipos: IDEs (0,3 mm) de cobre recoberto por estanho feito sob fibra de vidro [16] e IDEs 

(0,3 mm) de ENIG sob fibra de vidro com epóxi [97]. 
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5. Resultados e Discussões – Sensores de Umidade 

 Neste secção serão apresentados e discutidos os resultados sobre a morfologia dos 

nanotubos e nanoesferas puros ou na forma de compósitos com PVA. As imagens foram 

realizadas utilizando duas técnicas de microscopia: eletrônica de varredura e confocal. A 

técnica EDS (espectroscopia de Raios X por dispersão em energia) possibilitou a análise da 

composição dos eletrodos interdigitados sendo verificada a composição destes substratos. 

Adiante, as caraterísticas elétricas deverão exibir as principais propriedades dos sensores na 

exposição a diferentes umidades relativas. 

 

5.1- Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura 

5.1-1. Nanoesferas 

 As soluções primitivas baseadas em diferentes tipos de esferas apresentavam 

tonalidades bem diferentes (análise visual). Isto sugere que a dispersão com CTAB atua de 

forma diferente em relação aos diferentes tipos de nanoestruturas. A micrografia ilustrada na 

Figura 5.1 ((e) e (f)), sugere que existe uma menor concentração de B-CSs em relação às 

demais esferas, Figura 5.1 ((a) - (d)), além de que os aglomerados formados pelas N-CSs são 

maiores. A morfologia destes aglomerados de esferas foi mantida mesmo depois dos 

processos relacionados à dispersão. Podemos observar partículas menores que os aglomerados 

de N-CSs que foram indicadas pelo círculo inserido na Figura 5.1 (c), estas possuem 

dimensões comparáveis ao que estão presentes sobre o aglomerado de N-CSs (Figura 5.2 (c)). 

O diâmetro estimado para estas partículas foi de 60 nm. 
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Figura 5.1: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (a) CSs−CTAB, (b) PVA/CSs−CTAB (c) 

N-CSs−CTAB (d) PVA/N-CSs−CTAB (e) B-CSs−CTAB e (f) PVA/B-CSs−CTAB. A inserção do 

círculo em vermelho indica uma região com pequenas partículas de material. As barras de escala para 

todas as figuras são de 4 µm. 

 

  

a)

c)

e)

b)

d)

f)

CSs‒CTAB PVA/CSs‒CTAB

N-CSs‒CTAB PVA/N-CSs‒CTAB

B-CSs‒CTAB PVA/B-CSs‒CTAB
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Figura 5.2: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (a) CSs−CTAB, (b) PVA/CSs−CTAB, (c) 

N-CSs−CTAB (d) PVA/N-CSs−CTAB. As barras de escala para todas as figuras são de 1 µm. 

 

 As imagens obtidas dos compósitos têm menos definição devido ao PVA presente 

nestes filmes, apesar da pouca quantidade em massa de PVA. Isso comprometeu em alguns 

casos a geração em alta resolução das imagens, pois o PVA é um material isolante. As 

FigurasFigura 5.1 e Figura 5.2 mostram em diferentes magnificações que as nanoesferas se 

mantem esférica mesmo após a adição de PVA. Os diâmetros para CSs−CTAB, 

PVA/CSs−CTAB, N-CSs−CTAB e PVA/N-CSs−CTAB foram de 160 nm, 200 nm, 340 nm e 

220 nm, respectivamente, estes resultados sugerem que as esferas foram recoberta com PVA e 

a dopagem com N aumenta o tamanho da esfera. As características destas imagens são 

semelhantes às obtidas no trabalho desenvolvido por Mamo et al. [98,99], ilustradas na Figura 

5.3. Não foi possível obter imagens de B-CSs em magnificações maiores. 
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d) 
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Figura 5.3: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (a) CSs , (b) N-CSs e (c) B-CSs 

extraídos das referências [98,99]. 

 

 

5.1-2. Nanotubos 

 Imagens de MEV foram feitas apenas para nanotubos não dopados e dopados com 

nitrogênio e seus respectivos compósitos. Os resultados obtidos das medidas elétricas, mais 

adiante, evidenciavam que os filmes baseados nos MWCNTs e N-MWCNTs eram mais 

promissores em relação aos B-MWCNTs e isso foi um limitante para geração das imagens. A 

adição do PVA gerou estruturas de maior tamanho verificado com a mudança dos diâmetros 

destes materiais, conforme se vêm na Figura 5.4. Os diâmetros foram calculados para 

MWCNT−CTAB, PVA/MWCNT−CTAB, N-MWCNT−CTAB e PVA/N-MWCNT−CTAB 

com os respectivos valores de 67, 89, 111 e 222 nm. Estes resultados sugerem que a dopagem 

com N fornece um acréscimo no diâmetro do nanotubo (Figura 5.4 (a) e (c)). 

a)

100 nm

b)

100 nm

c)

100 nm

CSs−CTAB N-CSs−CTAB B-CSs−CTAB
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Figura 5.4: Imagens de microscopia eletrônica de varredura (a) MWCNTs−CTAB, (b) 

PVA/MWCNTs−CTAB, (c) N-MWCNTs−CTAB e (d) PVA/N-MWCNTs−CTAB. As barras de 

escala para todas as figuras são de 1 µm. 

 

 O processo de dispersão das nanoestruturas é um processo que ocorre quando as 

interações entre o surfactante e as nanoestruturas geram interações superficiais de caráter 

estritamente elétrico. As duas características importantes que caracterizam a dispersão com 

surfactante (CTAB) são a adsorção na interface e auto-organização do CTAB dentro das 

estruturas supramoleculares, mecanismos estrategicamente utilizados em dispersões coloidais. 

A adsorção do surfactante sobre as superfícies dos materiais inorgânicos ou orgânicos são 

geralmente dependentes das características químicas das partículas, moléculas do surfactante 

e do solvente. Assim, a força propulsora para a adsorção de surfactantes iônicos em 

superfícies carregadas são atrações de Coulomb (atrações elétricas), que são formadas, por 

exemplo, entre o grupo carregado positivamente (cabeça do CTAB) e a superfície sólida 

carregada negativamente (nanoestrutura de carbono) [100]. 

 Trabalhos publicados por Vaisman et al. [101] e Jiang et al. [102] relatam que 

nanotubos de carbono na forma primitiva são negativamente carregados quando estão em 

solução aquosa, Figura 5.5 (a). Estas informações sugerem que o CTAB com carga elétrica 

a)

c)

a)

c)

a)

c)

b)

d)

MWCNTs‒CTAB PVA/MWCNTs‒CTAB

N-MWCNTs‒CTAB PVA/N-MWCNTs‒CTAB
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líquida positiva na cabeça, Figura 5.5 (b), se liga à superfície do nanotubo com carga líquida 

negativa, assim o CTAB realiza ligações com o mínimo de material possível. As caudas das 

moléculas do CTAB podem interagir com os defeitos existentes na superfície das 

nanoestruturas de carbono, ficando a cabeça da molécula (positiva) a principal responsável 

pela dispersão. No processo final as soluções aquosas contêm MWCNTs−CTAB devidamente 

dispersos, a Figura 5.5 ilustra parte deste processo. A motivação para o uso do CTAB foi 

melhorar a dispersão das nanoestruturas de carbono na fabricação de filmes finos, 

proporcionando homogeneidade das propriedades físicas ao longo deste. Esta explicação se 

aplica para as demais nanoestruturas de carbono. 

 
Figura 5.5: Ilustração das interações entre (a) nanotubos de carbono (MWCNTs) com o (b) surfactante 

(CTAB). (c) A dispersão da nanoestrutura ocorre após as ligações entre CTAB, originando o 

MWCNTs─CTAB. Figura adaptada [103] 

 

5.2- Caracterizações Morfológicas por Microscopia Confocal a 

Laser 

5.2-1. Nanoesferas 

 As camadas ativas dos sensores de umidade foram observadas por microscopia 

confocal. Com o objetivo de identificar a distribuição do filme ao longo do IDE e verificar se 

existem possíveis caminhos condutivos criados pelas nanoestruturas de carbono. A Figura 5.6 

ilustra diferentes magnificações dos filmes produzidos com CSs sem PVA (Figura 5.6 a-c) e 

com PVA (Figura 5.6 d-f), neste último o compósito possuía 87 % em massa de nanoestrutura 

de carbono. Nestas imagens o substrato (resina epóxi e fibra de vidro) do eletrodo 

interdigitado é ilustrado com a cor azul, a fluorescência em verde ilustra o filme fino. A 

Figura 5.6 sugere que o filme produzido com CSs sem PVA é mais uniforme ao longo do 

eletrodo (Figura 5.6 (a-c)), pois nestes filmes não foi possível visualizar grandes aglomerados, 
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que são presentes em filmes de PVA/CSs (Figura 5.6 (d-f)). Adicionalmente é possível 

verificar que em ambos os filmes existem caminhos percolativos entre os eletrodos. As setas 

em branco indicam os eletrodos (Figura 5.6 (a) e (b)), entre os quais observamos que as CSs 

formam cadeias de algumas dezenas de micrometros. 

 

 
Figura 5.6: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a - c) CSs−CTAB e (d - f) 

PVA/CSs−CTAB. A seta branca indica os eletrodos. 

 

 Os filmes produzidos com N-CSs sem adição de PVA são uniformes ao longo da área 

ativa do sensor (Figura 5.7). A Figura 5.7 (d – f) mostra que a presença de PVA no compósito 

(PVA/N-CSs−CTAB) leva a caminhos percolativos entre os eletrodos. Foi possível verificar 

que N-CSs se acumulam na borda do eletrodo, Figura 5.7 (b e d). 

a) b) c)

d) e) f)

CSs−CTAB CSs−CTAB CSs−CTAB

PVA/CSs−CTAB PVA/CSs−CTAB PVA/CSs−CTAB
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Figura 5.7: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a - c) N-CSs−CTAB; (d - f) PVA/N-

CSs−CTAB. A seta branca indica os eletrodos. 

 

 A geometria do sensor interdigitado favorece a deposição das nanoestruturas dentro 

dos canais (região entre os eletrodos), conforme a Figura 5.8. No caso dos sensores de estanho 

as alturas destes eletrodos variam de 50 a 100 µm. A acumulação do material nas regiões de 

vale favorece a utilização deste tipo de geometria. O empilhamento das nanoesferas e/ou 

nanotubos favorece a aderência destes ao substrato. Segundo Hertel et al. [104] outra forma 

de adesão das nanoestruturas de carbono a um tipo de substrato pode ocorrer por meio das 

forças de van der Waals. 

 

a) b) c)

d) e) f)

N-CSs−CTAB N-CSs−CTAB N-CSs−CTAB

PVA/N-CSs−CTAB PVA/N-CSs−CTAB PVA/N-CSs−CTAB
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Figura 5.8:Imagens geradas por fluorescência da topografia dos eletrodos de estanho. 

 

 Nos filmes produzidos com B-CSs, independentemente da presença do PVA foi 

possível verificar a percolação entre os eletrodos. As imagens ilustradas na Figura 5. 9 (d - f) 

indicam que existe um acúmulo de material próximo às bordas dos eletrodos. Este 

comportamento ocorre em todos os tipos de sensores baseados em carbono, pois a excitação 

elétrica presente nas medidas produz orientação do material ou a formação de pequenos 

aglomerados. Isto ocorre pela indução criada pelo campo elétrico nesta região. Este fenômeno 

é conhecido como dieletroforese. A dieletroforese (DEP) é uma força exercida sobre uma 

partícula dielétrica quando submetida a um campo elétrico não uniforme. Esta força não 

requer que a partícula esteja carregada. As nanoestruturas (recobertas ou não por PVA) 

apresentam atividade dieletroforética na presença de campos elétricos. No entanto, a 

intensidade da força depende fortemente do meio e das propriedades elétricas das partículas, 

da forma e tamanho das partículas, bem como da frequência do campo elétrico (neste trabalho 

foi utilizado f = 27 kHz). Consequentemente, campos com determinadas frequências podem 

manipular partículas com grande seletividade.  

Eletrodos
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Figura 5. 9: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a – c) B-CSs−CTAB; (d - f) PVA/B-

CSs−CTAB. A seta branca indica os eletrodos. 

 

5.2-2. Nanotubos 

 Os resultados mostram que os filmes produzidos com nanotubos são capazes de 

realizar uma cobertura mais densa sobre os eletrodos, isto é, maior quantidade de material por 

unidade de área, em comparação aos filmes produzidos com nanoesferas nas mesmas 

condições de deposição (volume e dispersão), considerando que a fluorescência das 

nanoesferas e nanoestruturas são semelhantes. A Figura 5. 10 (a – c) indica a formação de 

aglomerados com tamanho de 20 – 50 µm que estão presentes em filme produzido somente 

com N-MWCNTs, a adição de PVA favoreceu a homogeneidade do filme, pois este está sem 

aglomerados, veja a Figura 5. 10 (d – f). 
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Figura 5. 10: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a – c) N-MWCNT−CTAB; (d - f) 

PVA/N-MWCNT−CTAB. A seta branca indica os eletrodos. 

 

 Os filmes baseados em B-MWCNT também apresentam caminhos percolativos, 

observados na Figura 5.11. Os tamanhos dos aglomerados podem ser parcialmente 

visualizados, pois a topologia possui grandes desníveis que podem ser determinados em 

diferentes fatias de Z (Z slices), isto poderá ser visto no anexo por meio do CD que 

acompanha a tese. Existem diferentes planos focais, e as imagens escuras das estruturas 

sugerem que o material está fora do foco (alta rugosidade). 
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Figura 5.11: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a – c) B-MWCNT−CTAB; (d - f) 

PVA/B-MWCNT−CTAB. 

 

 Sensores produzidos com MWCNTs ou com compósitos de PVA/MWCNTs possuem 

morfologias semelhantes. Na Figura 5.12 é possível verificar caminhos percolativos, 

independentes da adição de PVA. Ambos os filmes apresentam uma morfologia tipo rede, e 

os vazios criados nestes filmes podem ser semelhantes a anéis, e quando percorridos por certa 

quantidade de corrente podem criar campos elétricos locais. Os dipolos elétricos presentes nas 

moléculas de água podem interagir com a rede por interações elétricas, mudando as 

propriedades de condutividade dos filmes. 
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Figura 5.12: imagens de fluorescência de filmes produzidos com (a – c) MWCNT−CTAB; (d - f) 

PVA/MWCNT−CTAB. 

 

5.3- Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X - EDS 

 O feixe de elétrons foi gerado no cátodo de tungstênio e incidido na amostra, 

sequencialmente detectado após realizar uma varredura em locais específicos da amostra, uma 

região sob o eletrodo e outra sobre o substrato. O feixe detectado dá informações sobre os 

tipos de átomos que constituem a amostra, por um processo de excitação dos íons 

constituintes. A energia do feixe tem que ser suficiente para realizar a mudança dos níveis 

energéticos dos elétrons e ao retornarem para sua posição inicial (ground state), libera energia 

absorvida emitindo radiação em comprimentos de onda no espectro de Raios X [105]. A 

quantificação da massa dos materiais analisados por EDS é representada em termos da 

concentração em massa percentual por wt% (originado do termo inglês weight percent), que 

facilita a análise. Os gráficos apresentados nas Figuras Figura 5.13 eFigura 5.14 a contagem da 

energia é detectada por cada segundo, contagem por segundo (cps), e sua unidade foi 

considerada arbitrária (u.a.). 
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Figura 5.13: Espectro de EDS do eletrodo interdigitado fabricados com ENIG sob substrato de resina 

epóxi com fibra de vidro. A inserção indica a micrografia eletrônica de varredura do IDEs. 

 

  A análise realizada sobre os diferentes tipos de substrato tem como objetivo 

verificar a pureza dos elementos constituintes do substrato e da parte metálica do IDEs. O 

substrato do IDE (0,3 mm) de ENIG foi caracterizado e o resultado do espectro de EDS indica 

a presença de átomos de C (61,7 wt%), Br (19,2 wt%), O (13,5 wt%), Ni (3,2 wt%), Au (0,8 

wt%), Si (0,7 wt%), Ca (0,3 wt%), P (0,2 wt%), Cu (0,2 wt%) e Cl (0,2 wt%). A concentração 

em massa é apresentada em valores percentuais (wt%). O eletrodo possui em sua composição 

Ni (38,2 wt%), C (33,5 wt%), Br (11,3 wt%), Au (10,6 wt%), O (3,3 wt%) e P (3,0 wt%). 

Estes resultados foram obtidos dos espectros de EDS ilustrados na Figura 5.13.  
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Figura 5.14: Espectro de EDS do eletrodo interdigitado fabricados com cobre recoberto por estanho 

sob substrato de fibra de vidro. A inserção indica a micrografia eletrônica de varredura do IDEs. 

 

 O substrato do IDEs (0,3 mm) de estanho foi caracterizado e o resultado do espectro 

de EDS indicam a presença de átomos de C (61,4 wt%), Br (17,3 wt%), O (14,7 wt%), Sn 

(4,5 wt%), Pb (1,5 wt%), Cu (0,3 wt%), Cl (0,2 wt%) e Si (0,2 wt%). O eletrodo possui em 
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sua composição Sn (50,2 wt%), C (19,7 wt%), O (10,5 wt%), Pb (10,2 wt%), Br (8,4 wt%) e 

Cu (0,7 wt%), Si (0,2 wt%). Estes resultados foram obtidos dos espectros de EDS ilustrados 

na Figura 5.14. Estes resultados sugerem que o material que recobriu o eletrodo metálico 

(cobre) é uma liga metálica formada por Sn e Pb, a razão dada por 
chumboestanho

estanho

mm

m


, sugere 

uma liga metálica de padrão industrial, chamada liga Sn/Pb que possui 80 % de Sn e 20 % de 

Pb em massa. Foi verificado que o feixe gerado pelo cátodo a 20 keV não teve energia 

suficiente para penetrar na liga e detectar o cobre, sugerindo que a camada de estanho é muito 

espessa. O que garante a reutilização de forma segura destes IDEs após processos simples de 

limpeza de substrato com acetona, álcool isopropílico e água deionizada em banho 

ultrassônico. 

 

5.4- Caracterizações Elétricas  

 As camadas ativas (filmes) dos sensores baseados em MWCNTs―CTAB foram 

produzidas a partir de três diferentes tipos de soluções. O primeiro filme produzido foi 

baseado em uma solução aquosa de MWCNTs―CTAB sem PVA. Os demais filmes eram 

baseados nos compósitos formados com MWCNTs―CTAB e PVA em concentrações de 

massa percentual de 87 % ou 80 % de MWCNTs―CTAB. Estes compósitos serão discutidos 

adiante em outra secção. 

 

5.4-1. Sensores Baseados em Nanotubos de Carbono  

a) MWCNTs―CTAB 

 Nesta secção deverão ser apresentados os resultados sobre sensores baseados em 

filmes de MWCNTs―CTAB sem adição de PVA depositados sobre IDE de estanho (d = 0,3 

mm). Estes sensores foram medidos em ambientes com umidade controlada e o experimento 

foi conduzido com base em outros experimentos realizados por Greenshields [94]. Os 

sensores foram submetidos a espectroscopias de condutância (G) e de capacitância (C) em 

função de diferentes umidades. A partir dos resultados expostos na Figura 5.15 foi 

determinada a frequência de trabalho para este dispositivo, 27 kHz, com base na estabilidade 

da resposta de G. Esta frequência também já foi usada em outros trabalhos desenvolvidos pelo 

nosso grupo de pesquisa [28,94,95]. Nos demais sensores baseados em outros tipos de 
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nanoestruturas de carbono os resultados foram semelhantes, portanto esta frequência foi 

padronizada para medidas de G ou C em função do tempo. 

 Os resultados da espectroscopia de condutância e capacitância ilustradas na Figura 

5.15, sugere que seria possível trabalhar em outros intervalos de frequência, por exemplo, 

intervalos de 600 Hz – 640 kHz para condutância e 100 Hz – 10 kHz para capacitância, pois 

nestas frequências não verificamos efeitos espúrios ocasionados pelos efeitos de interferência 

da rede elétrica.  Em frequências abaixo de 600 Hz existem interferências da rede elétrica nas 

medidas elétricas e em alguns casos estes efeitos espúrios acontecem em frequências ainda 

maiores, que podem ser identificadas por meios dos harmônicos da frequência fundamental da 

rede elétrica (60 Hz). 
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Figura 5.15: Espectroscopia de G (a) e C (b) para o sensor baseado em MWCNTs―CTAB, exposto a 

uma variação de umidade relativa percentual de 9 a 97%. A inserção realizada em (b) representa o 

eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

 A sensitividade (S) adotada para qualquer sensor estudado neste trabalho deve ser 

definida pela Equação (5.1) podendo ser expressa em função da condutividade (Sg) ou da 

capacitância (Sc) [97]: 

  
%)(

log

%)(

log

UR

G

URd

Gd
SG




      (5.1) 

 

onde 0max GGG  , 0G  é a condutância inicial e Gmáx é a condutância final, estas duas 

últimas variáveis podem ser substituídas pelos valores da capacitância (C) ou pela resistência 

elétrica (R), relatados em diversos artigos sobre sensores [39,106-112]. A sensitividade para 
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sensores baseados em MWCNTs–CTAB foi de 2,2×10
-1

 S/UR% (no intervalo de UR entre 9 

– 97%). A Figura 5.16 (a) ilustra a resposta do sensor, G, em função das diferentes umidades 

e seu comportamento é quase linear. Esta é uma característica desejável para sensores, pois as 

resposta obtidas do sensor não necessitariam de funções sofisticadas para o ajuste ou 

calibração. A Figura 5.16 (b) ilustra que o sensor apresenta estabilidade e repetibilidade ao 

longo das medidas temporais, pois a linhas de base criadas a UR = 97 %ou UR = 9 % se 

repetem ao longo das medidas. 

 O tempo de resposta é definido como o tempo necessário para o sensor responder a 

presença do analito ou qualquer outro estímulo quando este atinge 90 % da resposta máxima e 

o tempo de recuperação é definido como o tempo necessário retomar 90% da resposta. Os 

tempos de resposta e de recuperação foram respectivamente, 80 e 77 s. 

 

0 20 40 60 80 100
0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

 

 

G
 (

m
S

)

umidade relativa (%)

a)

0 1000 2000 3000 4000

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16
b)

UR = 9%

 

 

G
 (

m
S

)

tempo (s)

UR = 97% 

 
Figura 5.16: Resposta de G em função de diferentes umidades (a) e exposição cíclica a duas umidades 

relativas de 97% e 9% (b). Para sensor baseado em MWCNTs―CTAB medido a 27 kHz. 

 

 Para entender os fenômenos que ocorrem nas interfaces dos filmes foram realizadas 

medidas de espectroscopia de impedância. A espectroscopia de impedância é uma técnica de 

grande utilidade para a caracterização do comportamento elétrico de materiais sólidos ou 

líquidos (iônicos, semicondutores e dielétricos) e dispositivos eletrônicos. A técnica de 

medida consiste em colocar o material ativo entre dois eletrodos e aplicar um estímulo 

elétrico. O estímulo mais comum é utilizar uma tensão alternada do tipo senoidal, e medir as 

partes real e imaginária da impedância complexa em função da frequência. As figuras da parte 

real e da parte imaginária da impedância em função da frequência compõem o espectro de 

impedância para aquele dispositivo formado pelo material ativo e os dois eletrodos [113]. 



P á g i n a  | 39 

 

 Os parâmetros derivados de um espectro de frequência são colocados em duas 

categorias: a) aqueles intrínsecos ao material ativo (condutividade, constante dielétrica, 

mobilidade de cargas, concentração de equilíbrio de cargas, taxa de geração/recombinação de 

cargas) e b) aqueles pertinentes a uma interface entre o material e o eletrodo (capacitância da 

região interfacial, coeficiente de difusão, injeção e acumulação de carga). Para auxiliar a 

análise ou interpretação dos resultados, dispomos de diversos modelos reportados na 

literatura. Alguns desses modelos baseiam-se em circuitos equivalentes, outros tratam os 

dados do ponto de vista macroscópico correlacionando às propriedades e comportamentos 

observados com mecanismos microscópicos que ocorrem no interior da amostra ou nas suas 

interfaces [113,114]. A impedância é usualmente representada por um fasor, de magnitude e 

fase que são dados em coordenadas cartesianas por: 

 

''' jZZZ       (5.2) 

 

 Onde 𝑗 = √−1 e a parte real e a parte imaginária de Z são descritas pela resistência 

(Z’) e a reatância (Z’’) respectivamente e podem ser representados por um apropriado 

elemento de circuito elétrico. O sentido físico da impedância é a carga resistiva total de um 

circuito com corrente alternada (AC), se um componente cria uma oposição ao transporte de 

carga e gasta energia por Efeito Joule, chamamos de resistência, e se existe oposição ao 

transporte sem o desprendimento de calor, temos a reatância. Quando temos presente os dois 

fenômenos simultaneamente, a resistência e reatância, chamamos de impedância. 

 O estudo de impedância dos sensores baseados em MWCNTs―CTAB foi conduzido 

realizando a mudança das umidades relativas. O gráfico ilustrado na Figura 5.17 indica a 

componente imaginária (–Z’’) e suas respectivas frequências de pico (f.p.). A impedância Z 

fornece informações importantes sobre o comportamento elétrico deste dispositivo diante as 

diferentes umidades. No caso ilustrado da Figura 5.17 a Z é decomposta em função da Z’ e da 

Z’’, sendo rotineiramente utilizado –Z’’ na apresentação dos dados, o gráfico que relaciona a 

parte real e imaginária da impedância comumente chamada de Cole-Cole.  
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Figura 5.17: Gráfico Cole-Cole para o sensor baseado em MWCNTs―CTAB exposto a uma variação 

de umidade relativa percentual de (a) 9 a 58% e (b) 75 a 97%. Na legenda f.p. representa a frequência 

de pico. 

 

 Na Figura 5.17 podemos verificar que o valor da reatância, observado pelo pico no 

gráfico Cole-Cole, não se altera de forma expressiva entre as umidades medidas entre 9 a 

58%, e em umidades acima de UR = 58 % ocorre um deslocamento mais expressivo do pico. 

Isto significa que a reatância capacitiva aumenta com o aumento da umidade relativa em UR 

> 58 %. 

 O resultado ilustrado na Figura 5.18, quando o sensor é exposto a uma baixa umidade 

(UR = 9%), podemos ter um modelo de circuito RC (resistor-capacitor) comparável a um 

circuito descrito por Chinaglia et al. [113]. Estes resultados também são semelhantes ao 

encontrado por Faia et al. no estudo da umidade com uso de sensores baseados em filmes de 

oxido de titânio (IV) [115]. Este estudo foi importante para iniciar o refinamento dos dados de 

impedância em diferentes umidades via software, cujo modelo final deverá ser apresentado 

adiante. 
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Figura 5.18: Impedância real e imaginária em função da frequência para sensor baseado em (a) 

MWCNTs―CTAB exposto a UR = 9% e (b) resultados obtidos para o circuito RC em artigo [113]. 

 

 Em UR suficientemente elevadas, o gráfico Cole-Cole é composto por semicírculos 

curvados para baixo. Esse comportamento é explicado basicamente por mecanismos de 

relaxamento que ocorrem pelo transporte de carga, mais dominante em frequências mais 

baixas. Nas frequências mais altas, são observadas formas mais típicas de mecanismos de 

relaxação expressas pelos circuitos RC em paralelo. Nas frequências mais baixas, mecanismos 

de difusão típicos são traduzidos por elementos de fases constantes (CPEs). Estas 

considerações também foram adicionalmente tomadas como uma orientação para a escolha do 

tipo de circuito eléctrico equivalente do sensor, como descrito abaixo. 

 Os fenômenos elétricos inerentes à amostra foram teoricamente determinados através 

de ajustes realizados em um software especializado na análise de espectroscopia de 

impedância, o EIS Spectrum Analyser [116]. Este software utiliza um algoritmo para ajustar e 

reproduzir uma curva teórica mais próxima aos dados experimentais. Os dados mostrados na 

Figura 5.17 foram tratados matematicamente utilizando o algoritmo de Powell e o resultado é 

mostrado na Figura 5.19. 

 

b)
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Figura 5.19: Gráfico Cole-Cole com dados experimentais e sua respectiva modelagem do circuito 

equivalente para o sensor baseado em MWCNTs―CTAB em ambientes com (a) UR = 9% e (b) UR = 

97%. 

 O circuito equivalente proposto para o sistema apresentado na Figura 5.19 já foi 

utilizado em outros tipos de sistemas formados por compósitos [117,118]. No modelo final do 

circuito equivalente para os sensores baseados em MWCNTs―CTAB a resistência do filme é 

representada por R1, e os elementos de fases constantes representados por CPE1 e CPE2, que 

simulam o comportamento de um capacitor imperfeito, e a constante de fase é dada por 

)90( n , com n de 0 a 1. No caso em que n = 1 o CPE se comporta como um capacitor ideal, 

enquanto o caso de n = 0 se comporta com um resistor. Onde temos que P e n significam 

parâmetros do CPE, na forma P
n
 fornecido pelo EIS Spectrum Analyser. Os valores dos 

elementos dos circuitos equivalentes foram calculados a partir dos dados da impedância em 

medidas in situ nas diferentes umidades já tabeladas, veja a Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Valores dos componentes do circuito equivalente modelado para sensores baseados em 

MWCNTs―CTAB em diferentes umidades, UR = 9 – 97%. 

 9 % 33 % 43 % 58 % 75 % 85 % 97 % 

R1 1273,3 695,4 403,0 1000,0 1000,0 1000,0 623,5 

R2 6362,3 7205,7 11123,0 12024,0 11527,0 19012,0 22850,0 

R3 10459,0 10786,0 7658,7 6758,6 6630,7 5616,7 9494,6 

P1 3,3×10
-8

 8,2×10
-8

 9,3×10
-8

 2,7×10
-8

 9,4×10
-8

 1,8×10
-8

 2,1×10
-8

 

n1 0,58 0,51 0,69 0,62 0,69 0,46 0,54 

P2 1,50×10
-8

 4,34×10
-8

 1,49×10
-8

 1,49×10
-8

 8,6×10
-8

 2,67×10
-8

 1,62×10
-8

 

n2 0,82 0,75 0,47 0,49 0,52 0,46 0,34 

 

 É conhecido [115] que a impedância do circuito RC em paralelo é dado por: 
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com frequência angular dada por f 2 . No correspondente gráfico Cole-Cole, é um 

semicírculo, do qual o diâmetro é igual a Z’ e a frequência angular de pico dada por 

CZP '
1 . Na Equação (5.4) o termo Af

-n
 é análogo ao parâmetro P

n 
obtido pelos ajustes 

teóricos, onde temos um comportamento de capacitor (A = 1/C) quando n = 1 e 

comportamento de indutor (A = L) quando n = -1. O CPE tem uma impedância complexa 

dada por [115]: 

 


























 

22
cos''

 n
senj

n
AfZ n

CPE     (5.4) 

 

 Representado no gráfico Cole-Cole por uma linha reta marcando um ângulo de 2/n  

com o eixo das abcissas (Z’). As CPEs representam o que ocorre entre as camadas de água e 

eletrodo, e interfaces de camadas de moléculas de água bem como o preenchimento do 

interior da matriz formada pela nanoestrutura de carbono, estes resultados são semelhantes 

aos obtidos por Faia et al. [115]. 

 A difusão provoca o comportamento de CPE no sensor que é reforçado por 

heterogeneidades das dimensões e forma dos poros do filme. A rugosidade superficial 

também tem sido considerada como um fator de contribuição importante [119]. Quando os 

poros dos filmes são preenchidos com umidade, o mecanismo se encontra sob controle da 

difusão, se presume que a cinética de transferência de carga na interface dos poros cheios de 

água é muito mais rápida do que a difusão dos íons de H3O
+
 (originados nos processos de 

auto-ionização da água) no interior dos poros [120]. De forma geral os resultados das medidas 

elétricas nos sensores baseados em MWCNTs―CTAB sugerem que estes são sensores de 

umidade promissores, pois além de serem capazes de realizar a distinção da umidade entre o 

intervalo de UR = 9 a 97 % e possuem tempo de resposta menor que 80 s. 

 

b) N-MWCNTs―CTAB 

 Os resultados do estudo da varredura de frequência sugerem que os sensores de 

umidade baseados em N-MWCNTs―CTAB depositados sobre IDE de estanho (d = 0,3 mm) 
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possuem frequências de trabalho entre intervalos muito específicos, o que restringe muito sua 

aplicação (os resultados não serão mostrados). Podemos verificar através da barra de erro que 

a resposta de G em função da variação das umidades relativas compromete a utilização deste 

sensor, pois no intervalo 45 ≤ UR (%) ≤ 73 a condutividade possui ambiguidade neste 

intervalo de UR (Figura 5.20). Na secção 5.4-2 serão apresentados resultados sobre sensores 

baseados em N-MWCNT com a adição de PVA. 
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Figura 5.20: Resposta de G em função das diferentes umidades relativas. Para sensor baseado em N-

MWCNTs―CTAB medido a 27 kHz. 

 

c) B-MWCNTs―CTAB 

 Os sensores possuem filmes baseados em B-MWCNTs―CTAB sem PVA depositados 

sobre IDE de estanho (d = 0,3 mm). Os resultados obtidos nas medidas da condutância (G) e 

da capacitância (C) em função de diferentes frequências sugerem que estes sensores devem 

ser caracterizados entre os intervalos, 1 – 640 kHz para G, vejam a Figura 5.21 (a), e 100 Hz – 

2 kHz para C, não mostrado. A frequência de 27 kHz foi utilizada em todos os sensores em 

medidas de G e C em função do tempo. 
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Figura 5.21: Espectroscopia de G (a) e resposta de G em função de diferentes umidades (b) para sensor 

baseado em B-MWCNTs―CTAB, exposto a uma variação de umidade relativa percentual de 9 a 

97%. A inserção realizada em (b) representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

 Os tempos de resposta e de recuperação foram obtidos em medidas temporais da 

condutância ou da capacitância medidos a 27 kHz. Os tempos de resposta e de recuperação 

para a condutância foram respectivamente 109 e 177 s, para a capacitância os tempos de 

resposta e recuperação foram muito longos, maiores que 360 s (gráficos não mostrados). Isto 

significa que não podemos utilizar a capacitância como a principal propriedade física para 

determinar as características do sensor. 

 

d) Resumo dos Resultados Sobre os Sensores Baseados em Nanotubos 

de Carbono. 

 Os sensores baseados em diferentes nanotubos de carbono (não dopado, dopado com 

B ou N) sem PVA foram estudados em conjunto, com objetivo de tentar entender os 

mecanismos de interação da água com nanotubos em suas diferentes formas de dopagem. 

Observamos que o nanotubo dopado com N não responde proporcionalmente as alterações da 

umidade, além que este não possui estabilidade e/ou repetibilidade durante as medidas 

elétricas. A dopagem do nanotubo com B modifica a propriedade da capacitância em relação 

aos estudos realizados em diferentes umidades. Neste caso os tempos de resposta e 

recuperação destes sensores foram maiores que dos sensores baseados em nanotubos não 

dopados, > 360 s. A sensitividade da condutância dos sensores baseados em nanotubos não 

dopados ou dopados com B são semelhantes, no entanto os tempos de resposta e de 

recuperação são menores para os baseados em nanotubos não dopados. Este resultado sugere 

que os filmes baseados em MWCNTs―CTAB são mais adequados para a aplicação, pois 

estes respondem mais rapidamente ao analito (Tabela 5.2). Adicionalmente a resposta ao 
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longo da variação da UR (9 – 97 %) possui uma tendência quase linear e seu ajuste é muito 

mais simples em comparação aos sensores baseados em B-MWCNTs―CTAB. 

 

Tabela 5.2: Principais características sobre os sensores baseados em nanotubos (não dopado, dopado 

com B ou N) medidos a 27 kHz. *Não foi possível determinar. 

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) tresp (s) 

MWCNTs―CTAB Sn 0,3 2,2×10-1
 (9 – 97%) 80 77 6,3×10-2

(9 – 97%) 7 115 

B-MWCNTs―CTAB Sn 0,3 1,6×100 
(9 – 97%) 109 177 * * * 

N-MWCNTs―CTAB Sn 0,3 * * * * * * 

 

5.4-2. Sensores Baseados em Nanotubos com PVA 

a) PVA/MWCNTs―CTAB 

 Os filmes dos sensores foram baseados em MWCNTs―CTAB com PVA e foram 

depositados sobre IDE de estanho (d = 0,3 mm). A produção deste compósito foi descrita nos 

procedimentos experimentais, e a adição de PVA tem o objetivo de conferir melhores 

propriedades ao filme, mecânica e elétrica. Adicionalmente o PVA forneceu maior aderência 

das nanoestruturas de carbono aos eletrodos/substrato. Desta forma se espera obter diferenças 

na taxa de absorção da água sem aumentar o tempo de resposta e/ou de recuperação em 

comparação aos sensores baseados em filme MWCNTs―CTAB sem PVA. Por este motivo 

foi utilizado um percentual em massa no máximo de 20 % de PVA para a composição do 

compósito. 
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Figura 5.22: Espectroscopia de G e C para sensores baseados em compósito de 

PVA/MWCNTs―CTAB com percentual em massa de 87 % (a – b) e 80 % (c – d) de MWCNTs, 

expostos a uma variação de umidade relativa percentual de 9 a 97%. 

 

 Foram produzidos diferentes compósitos em diferentes concentrações em massa de 

nanoestruturas de carbono, variando de 50 % a 87% em massa, no entanto somente os 

sensores com 80 % e 87 % em massa de carbono tiveram resultados satisfatórios. Sensores 

baseados em compósitos de PVA/MWCNTs―CTAB com 80 e 87 % em massa de 

MWCNTs―CTAB apresentaram comportamentos diferentes em relação ao sensor sem PVA. 

Os resultados apresentados na Figura 5.22 mostram que estes sensores com PVA na 

composição do compósito sofrem uma descontinuidade da condutância e da capacitância em 

umidades acima de UR = 75 %. Isto sugere que o PVA, mesmo que em pequenas frações de 

massa, foram capazes de modificarem a forma como interagem as moléculas de água com o 

filme em umidades relativas elevadas. Visto que o sensor baseado em MWCNTs―CTAB 

existe uma monotonicidade da resposta de G em função da umidade (Figura 5.16). Podemos 

verificar na Figura 5.23 que os fenômenos de interação do filme com a água foram 

modificados. 
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Figura 5.23: Gráfico Cole-Cole para sensores baseados em compósito de PVA/MWCNTs―CTAB 

com concentrações em massa de (a) 87 % e (b) 80 % de MWCNTs, expostos a uma variação de 

umidade relativa percentual de UR = 9 a 97%. 

 

 A Figura 5.23 mostra que os picos das curvas de impedância apresentam tendência 

crescente em módulo até UR = 58 % para sensores baseados em PVA/MWCNTs―CTAB 

com 87 % em massa de carbono. Para a interpretação da reatância dos sensores baseados em 

PVA/MWCNTs―CTAB com 80 % em massa de carbono os resultados necessitam de 

refinamento via software, não realizado até o momento. No entanto podemos verificar que 

pequenas diferenças percentuais em massa de PVA na composição do compósito podem 

alterar a forma como a água interage com a interface do material. Podemos justificar que os 

resultados da impedância em umidades relativas maiores que 75 % possuem um 

comportamento de filme resistivo por conta que a água possa criar um canal de condução 

paralelo. 
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Figura 5.24: Condutância para sensores baseados em MWCNTs―CTAB e compósitos com 87 e 80 % 

de MWCNTs em matriz de PVA. 
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 Os resultados apresentados na Figura 5.24 são semelhantes aos obtidos em outro 

trabalho com sensor de umidade baseado no compósito de poliamida/MWCNTs [121]. No 

entanto os sensores baseados em MWCNTs―CTAB e os PVA/MWCNTs―CTAB 

apresentam melhores características. Segundo Tang et al., no trabalho desenvolvido por eles, 

o tempo de resposta do sensor foi de 8 min, considerado excelente, no entanto com um longo 

período de recuperação de 10 a 16 min [121]. Em contrapartida o tempo de resposta e de 

recuperação encontrado no desenvolvimento do presente trabalho foi de 80 e 77 s para 

MWCNTs―CTAB, 55 e 8 s para PVA/MWCNTs―CTAB (87 %) e 120 e 4 s para 

PVA/MWCNTs―CTAB (80 %) para medidas cíclicas de condutância realizadas nas 

umidades relativas de 9 e 97 %. 

 

 
Figura 5.25: Esquema do mecanismo de condutividade no filme, figura adaptada [121]. 

 

 O mecanismo visto na Figura 5.25 foi um modelo proposto para o sensor de umidade 

baseado em nanotubos. Onde RT é a resistência elétrica devido ao efeito túnel entre as 

extremidades dos nanotubos, RB é a resistência elétrica entre os nanotubos que são 

modificados por causa da separação entre os nanotubos. Enquanto, o efeito da dopagem das 

moléculas de água induz modificações da resistência intrínseca do nanotubo (Rn). O 

comparativo das principais características dos sensores fabricados com MWCNTs―CTAB é 

feito na Tabela 5.3. 

 

 

 

 

Tabela 5.3: Principais características sobre os sensores baseados em MWCNTs―CTAB e seus 

respectivos compósitos medidos a 27 kHz.  

Efeito túnel H2O
e-

Barreira entre 
os nanotubos

Rn

RT

Rn
RB

filme0,3 mmContato
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Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) tresp (s) 

MWCNTs―CTAB Sn 0,3 2,2×10-1
 (9 – 97%) 80 77 6,3×10-2

(9 – 97%) 7 115 

PVA/MWCNT―CTAB (87 %) Sn 0,3 3,4×10-1
(9 – 73%) 55 8 -2,4×10-1

(9 – 73%) 15 52 

PVA/MWCNTs―CTAB (80 %) Sn 0,3 3,6×10-1
(9 – 73%) 120 4 -2,4×10-1

(9 – 73%) 26 173 

 

 Analisando a condutância dos sensores a adição de 13 % em massa de PVA para a 

formação dos compósitos formados com MWCNTs―CTAB adicionou duas vantagens que 

foram a diminuição dos tempos de resposta e recuperação. Ainda neste sentido a adição de 

mais PVA (17 %) na formação do compósito diminuiu ainda mais o tempo de recuperação de 

77 para 4 s. Em contrapartida os sensores baseados em compósitos com 17 % de PVA 

possuem os maiores tempos de resposta, 120 s. Para a análise da capacitância podemos 

observar um comportamento análogo ao da condutância. De forma geral a adição de PVA 

para as formações dos compósitos PVA/MWCNTs―CTAB (80 %) e 

PVA/MWCNTs―CTAB (87%) limitou a sua utilização destes sensores para o intervalo de 9 

≤ UR (%) ≤ 73 devido à ambiguidade da G acima desse intervalo (Tabela 5.3). 

 Estes resultados nos motivaram realizar um pequeno estudo sobre o comportamento 

do compósito sobre um diferente IDE. Os sensores a seguir foram fabricados a partir de 

soluções de PVA/MWCNTs―CTAB (87%), pois os resultados apresentados anteriormente 

sugeriam a utilização deste compósito. O IDE utilizado foi o de eletrodo fabricado com ENIG 

com d = 0,1 mm, o parâmetro mais importante na mudança do eletrodo foi baseado somente 

na nova geometria adotada. Pois o filme depositado sobre o sensor deve ser mais sensitivo a 

mudança da geometria ao invés do material do eletrodo, visto que ambos os eletrodos (ENIG 

ou Sn) são bons condutores elétricos. 
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Figura 5.26: (a) Espectroscopia de G em função da variação da umidade relativa e (b) exposição 

cíclica a duas umidades relativas de 97 e 9%. Para sensor baseado em PVA/MWCNTs―CTAB (87%) 

medido a 27 kHz. A inserção realizada em (b) representa o eletrodo interdigitado utilizado no 

experimento. 

 

 Os resultados ilustrados na Figura 5.26 indicam que estes sensores são sensitivos à 

umidade, como se esperava, e os valores de condutância foram modificados quando expostos 

ao analito, para todo espectro medido de 1 kHz a 640 kHz. Os resultados obtidos da 

capacitância não indicaram possibilidade de utilizar este parâmetro por falta de resposta ao 

analito, resultado não mostrado. A capacitância é uma propriedade física altamente 

dependente da geometria dos eletrodos, e a distância entre estes a determinam. Neste ensaio, a 

separação entre trilhas foi de d = 0,1 mm, que é 3 vezes menor que no experimento anterior (d 

= 0,3 mm). 

 Os sensores baseados em PVA/MWCNTs―CTAB (87%) conseguem realizar o 

sensoriamento da umidade relativa no intervalo de 9 ≤ UR (%) ≤ 97, no entanto os tempos de 

resposta e de recuperação não foram determinados, pois estes eram maiores que 360 s. Veja 

que a Figura 5.26 (b) ilustra a resposta da condutância em função do tempo, nesta medida 

observamos que não conseguimos atingir a saturação do sensor além que ocorre um arraste da 

resposta ao longo do tempo. 

 A principal vantagem obtida com a troca da geometria do IDE foi à possibilidade da 

utilização destes sensores em um espectro da resposta (G ou C) mais amplo, um dos maiores 

já obtidos nos estudos de umidade do presente trabalho. As desvantagens são: os tempos de 

resposta e de recuperação serem muito longos, pois a diminuição entre os eletrodos aumentou 

a capacitância (não mostrado). Isto significa que a quantidade de carga armazenada interferiu 

na taxa da dessorção das moléculas de água com os filmes. Para aplicações são necessárias 

respostas em poucos segundos e ter linearidade de resposta. Estes problemas provavelmente 
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poderão ser resolvidos utilizando diferentes frações de carbono em relação ao PVA e/ou 

utilizando outra matriz orgânica. 

 Estudamos outro tipo de dispersão dos nanotubos utilizando o C6H5Cl2. Os resultados 

abaixo foram obtidos sobre sensores de umidade baseados no compósito 

PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 com 0,5 % em massa de MWCNTs. O filme produzido com este 

compósito foi depositado sobre IDE de estanho com d = 0,3 mm. As frequências de operação 

destes sensores se situam no intervalo de 9 – 640 kHz para condutância e 100 Hz – 120 kHz 

para capacitância. Nestes intervalos as intensidades de G e C são diretamente proporcionais à 

variação da umidade (Figura 5.27). 
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Figura 5.27: (a) Espectroscopia de G e (b) C para o sensor baseado em PVA/MWCNTs―C6H5Cl2, 

exposto a uma variação de umidade relativa de 9 a 97%.  

 

 Os resultados ilustrados na Figura 5.28 (a) sugerem que o sensor possui resposta não 

linear à umidade. Apesar de existir uma função matemática que se adeque ao comportamento 

do sensor este comportamento não linear é uma característica indesejável para sensores. 

Adicionalmente as barras de erro indicam confiabilidade da resposta em cada uma das 

diferentes umidades. As barras de erro são maiores em umidades mais altas, pois isto está 

associado à taxa de dessorção das moléculas de água ser mais instável devido às interações 

com o PVA. Nestas condições (UR = 75 – 97%) a quantidade de água no ar estava em maior 

concentração, e a repetibilidade da resposta do sensor foi afetada, pois as propriedades 

hidrofílicas do PVA fizeram com que as moléculas de água ficassem aderidas ao filme. 
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Figura 5.28: (a) Resposta de G em função de diferentes umidades. (b) Exposição cíclica a duas 

umidades relativas diferentes de 97 e 9%. Para sensor baseado em PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 medido 

a 27 kHz. A inserção realizada em (a) representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

A sensitividade para sensores baseados em solução aquosa de 

PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 foi de SG = 4,4×10
-1 

S/UR% (UR = 9 – 97%). Os tempos de 

resposta e de recuperação foram respectivamente, 33 e 157 s.  

 Até o momento foram mostradas estratégias para melhorar a fabricação de sensores de 

umidade baseados em MWCNTs, modificando as formas de dispersão, variação das 

proporções do compósito (PVA/MWCNTs). Detalhadamente podemos fazer uma comparação 

dos nossos resultados com a sensitividade de outros sensores do gênero. Realizamos algumas 

comparações com a literatura mostrados na Tabela 5.4. Em relação aos dois tipos de dispersão 

realizados no desenvolvimento do presente trabalho, CTAB ou C6H5Cl2, concluímos que 

apesar da vantagem no tempo de resposta dos sensores produzidos com C6H5Cl2 e maior 

sensitividade estes resultados foram relativamente próximos. Assim o processo de fabricação 

dos sensores a partir da dispersão dos nanotubos com CTAB é mais seguro em relação ao uso 

do C6H5Cl2 conhecido como uns materiais carcinógeno. 

 

Tabela 5.4: Comparação da sensitividade entre este trabalho e outros trabalhos já reportados. 

Material Design do eletrodo S (/UR %) S
R
 (/UR %) Ref. 

PI
a
/MWCNTs (0,4 %) Coplanar Paralelo  2,2×10

-3 
(50-90 %) 109 

PI/MWCNTs (2 %) Coplanar Paralelo  1,8×10
-3 

(20-90 %) 121 

PEI
b
/MWCNTs  Coplanar Paralelo  9,9×10

-3 
(5-85 %) 111 

Rede de MWCNTs IDE   5,6×10
-3 

(25-95 %) 112 

MWCNTs―CTAB IDE (Sn; d = 0,3mm) 2,2×10-1 (9-97 %)  tese 

PVA/MWCNTs―CTAB (87 %) IDE (Sn; d = 0,3mm) 3,4×10
-1

(9-73 %)  tese 

PVA/MWCNTs―CTAB (80 %) IDE (Sn; d = 0,3mm) 3,6×10
-1 

(9-73 %)  tese 

PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 (0,5 %) IDE (Sn; d = 0,3mm) 4,4×10
-1 

(9-97 %)  tese 
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b) PVA/N-MWCNTs―CTAB 

 A adição de PVA atribui aos N-MWCNTs novas propriedades elétricas desejáveis 

para a aplicação em sensores de umidade (proporcionalidade e sensitividade). Estas 

características não foram obtidas usando sensores baseados em N-MWCNTs―CTAB sem 

PVA. Os sensores estudados a seguir foram baseados em filmes de compósitos com 87 % em 

massa de N-MWCNTs depositados sobre IDE de estanho com d = 0,3 mm. Foi obtido o 

intervalo de frequência de trabalho para o sensor baseado em PVA/N-MWCNTs―CTAB (87 

%) de 100 Hz – 640 kHz para varreduras em função da condutância e de 500 Hz – 640 kHz 

em função da capacitância (não mostrado). Os resultados sobre a sensitividade e tempos de 

resposta e recuperação são apresentados na Tabela 5.5. Os sensores tiveram a resposta de G 

em função da variação da umidade relativa com monotonicidade crescente, no entanto sendo 

uma função não linear como mostra a Figura 5.29. 
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Figura 5.29: Resposta de G em função de diferentes umidades em sensores baseados em PVA/N-

MWCNTs―CTAB (87 %) medido a 27 kHz. 

 

 O processo de dispersão do N-MWCNTs com C6H5Cl2 foi utilizado para a fabricação 

dos sensores, o compósito foi depositado sobre o IDE (Sn, d = 0,3 mm). Os resultados das 

medidas de G e de C em função de diferentes frequências sugerem que os sensores baseados 

em PVA/N-MWCNTs―C6H5Cl2 dificilmente poderão ser aplicados como sensores para 

verificação da umidade, pois não conseguem diferenciar umidades de 9 a 85% para a maioria 

das frequências testadas (ver Figura 5.30 (a)). Adicionalmente podemos verificar que a barra 

de erro sugere a falta de precisão para esta finalidade (ver a Figura 5.30 (b)). 
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Figura 5.30: (a) Espectroscopia de G e (b) resposta de G em função de diferentes umidades para sensor 

baseado em PVA/N-MWCNTs―C6H5Cl2, exposto a uma variação de umidade relativa de 9 a 97%. A 

inserção realizada em (b) representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

 Apesar de que a frequência de 27 kHz não seja apropriada para as medidas temporais, 

neste caso, pois não foi existe uma monotonicidade crescente ou decrescente de G em função 

de UR. No entanto conduzimos o experimento da resposta de G em função do tempo para 

verificar a sensitividade e os tempos de resposta e recuperação deste sensor. As medidas de 

espectroscopia de condutância (Figura 5.30) e de capacitância (este último o resultado não 

mostrado) também utilizaram 27 kHz. As medidas de G e C desenvolvidas em função do 

tempo fornecendo as sensitividades com os respectivos valores de 1,9×10
-1

 e 1,4×10
-1

. Estes 

resultados foram extraídos das medidas cíclicas que são mostradas na Figura 5.31. O tempo 

de resposta e de recuperação em função de G foram respectivamente de 23 e 68 s, e em 

função de C foram de 11 e 60 s.  
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Figura 5.31: Exposição cíclica a duas umidades relativas diferentes de 97 e 9% em função da (a) 

condutância e (b) capacitância. Para sensor baseado em PVA/N-MWCNTs―C6H5Cl2 medido a 27 

kHz. 
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 O comparativo das principais características dos sensores fabricados com N-

MWCNTs com duas dispersões diferentes são apresentados na Tabela 5.5. Devido à 

ambiguidade de G em graus de umidade acima de 73%, realizamos o cálculo da sensitividade 

entre as umidades relativas de 9 e 75 %. 

 

Tabela 5.5: Principais características sobre os sensores baseados em N-MWCNTs―CTAB e seus 

respectivos compósitos medidos a 27 kHz.  

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (/UR %) tresp (s) trec (s) 

PVA/N-MWCNTs―CTAB (87 %) Sn 0,3 1,7×100
 (9 – 73%) 85 205 -1,8×10-1

(9 – 73%) 7 3 

PVA/N-MWCNTs―C6H5Cl2 (0,5 %) Sn 0,3 1,9×10-1
(9 – 97%) 23 68 1,4×10-1

(9 – 97%) 11 60 

 

c) PVA/B-MWCNTs―CTAB 

 Os filmes dos sensores foram depositados sobre IDE (Sn, d = 0,3 mm) e a soluções 

foram baseadas nos compósitos de PVA com B-MWCNTs―CTAB. A adição de PVA para 

formação de um compósito do tipo PVA/B-MWCNTs―CTAB modifica o espectro da 

condutância e capacitância (não mostrado) para valores muito específicos de frequência 

quando comparamos os resultados dos espectros dos sensores baseados em B-

MWCNTs―CTAB sem PVA. No entanto utilizamos a frequência de 27 kHz para a condução 

do experimento em sensores baseados nos compósitos de PVA/B-MWCNTs―CTAB com 80 

e 87 % em massa de nanotubos de carbono.  

 Nos sensores baseados em PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %) observamos uma 

grande descontinuidade da resposta de G próxima a UR = 58 %. No entanto observamos a 

monotonicidade crescente de G em função da umidade relativa para UR ≥ 58 %. O mesmo 

acontece com os sensores baseados em B-MWCNTs―CTAB (87 %) onde a monotonicidade 

crescente da resposta inicia em UR ≥ 85 %. A instabilidade neste último grupo de sensores 

ocorre próximo de UR = 75% pois a barra de erro é muito maior que nas demais umidades 

(veja a Figura 5.32). Podemos observar que a condutância foi alterada abruptamente no estudo 

com sensores baseados no compósito PVA/B-MWCNTs―CTAB. No entanto este fenômeno, 

chamado de percolação, não foi observado nos sensores baseados em filmes de B-

MWCNTs―CTAB sem PVA. 

 A teoria da percolação tem sido usada para explicar o efeito da condutividade elétrica 

das nanoestruturas adicionadas em matriz poliméricas. O fenômeno de percolação resulta do 

aparecimento de caminhos elétricos no filme quando um estado crítico, limiar de percolação 
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(LPR), é encontrado. O LPR pode ser influenciado por diversos fatores e alguns são: a 

qualidade da dispersão das nanoestruturas, relação de frações em massa das nanoestruturas 

[122]. O LPR é encontrado no presente trabalho, em condições específicas que são 

dependentes do compósito e sua concentração. Por exemplo, o sensor baseado no compósito 

PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %) o LPR ocorre próximo a UR = 58 % (Figura 5.32). 
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Figura 5.32: Resposta de G em função de diferentes umidades para sensores baseados em B-

MWCNTs―CTAB puro e com PVA medidos a 27 kHz. 

 

 Observamos que o tempo de resposta para os sensores baseados em B-

PVA/MWCNTs―CTAB foi reduzido consideravelmente, quando comparamos com os 

sensores baseados em B-MWCNTs―CTAB sem PVA. Outra vantagem neste sentido foi que 

a adição de PVA proporcionou aos sensores a possibilidade de ter a capacitância como 

parâmetro de medida, pois os tempos de resposta e de recuperação foram medidos dentro de 

intervalos desejáveis para a aplicação (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6: Principais características sobre os sensores baseados em B-MWCNTs―CTAB e seus 

respectivos compósitos medidos a 27 kHz no intervalo de 9 ≤ UR (%) ≤ 97. 
*
Não foi possível 

determinar; ** Única medida realizada nas umidades relativas de 58 % e 97%. 

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) trec (s) 

B-MWCNTs―CTAB Sn 0,3 1,6×100 109 177 * * * 

PVA/B-MWCNT―CTAB (87 %) Sn 0,3 3,2×100 7 170 -1,3×10-1 20 99 

PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %)  Sn 0,3      5,1×100 ** 17 31      -7,4×10-1 ** 12 221 

 

Em acréscimo, seguindo nossa sistemática, confeccionamos sensores baseados em 

PVA/B-MWCNTs dispersos em C6H5Cl2, para comparar os dois métodos de dispersão. A 
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utilização do C6H5Cl2 na dispersão dos nanotubos não conferiu ao sensor bons resultados 

quando estes foram estimulados a diferentes umidades. Verificamos que as respostas 

(condutância e/ou capacitância) não eram estáveis em relação às diferentes umidades. A 

solução com B-MWCNTs―CTAB também foi estudada no IDE com eletrodo de ENIG (d = 

0,1 mm) e os resultados obtidos não indicaram sua utilização por falta de repetibilidade do 

fenômeno quando estimulados a diferentes umidades relativas.  

 

d) Resumo dos Resultados Sobre os Sensores Baseados em Nanotubos 

de Carbono com PVA 

 Os sensores que foram fabricados a partir dos diferentes compósitos 

PVA/MWCNTs―CTAB com 80 % ou 87 % em massa de MWCNTs―CTAB possuíam SG 

muito próximas e as SC não se alteraram. No entanto os sensores baseados em 

PVA/MWCNTs―CTAB (87 %) possuíam tempos de respostas e de recuperação menores, 

com a exceção do tempo de recuperação da condutância, cuja diferença foi de 4 s em relação 

ao compósito com 80 % em massa de MWCNTs―CTAB, diferença que pode ser 

desconsiderada (Tabela 5.7). A dispersão dos MWCNTs em C6H5Cl2 em relação à dispersão 

com CTAB na formação do compósito com PVA sugere que a utilização do sensor baseado 

em PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 possui proporcionalidade de G em função da variação de UR. 

Logo dependendo da aplicação podemos utilizar as duas formas de dispersões, pois apesar do 

tempo de resposta do sensor baseado em PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 ser menor que do 

PVA/MWCNTs―CTAB o primeiro possui o tempo de recuperação mais longo. 

 

Tabela 5.7: Principais características sobre os sensores de umidade baseados em compósitos de 

nanotubos (não dopados, dopados com N ou B) com PVA medidos a 27 kHz. 

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) trec (s) 

PVA/MWCNT―CTAB (87 %) Sn 0,3 3,4×10-1
(9 – 73%) 55 8 -2,4×10-1

(9 – 73%) 15 52 

PVA/MWCNTs―CTAB (80 %) Sn 0,3 3,6×10-1
(9 – 73%) 120 4 -2,4×10-1

(9 – 73%) 26 173 

PVA/MWCNTs―C6H5Cl2 (0,5 %) Sn 0,3 4,4×10-1
(9 – 97%) 33 157 2,0×10-1

(9 – 97%) 39 127 

PVA/N-MWCNTs―CTAB (87 %) Sn 0,3 1,7×100
 (9 – 97%) 85 205 -1,8×10-1

(9 – 97%) 7 3 

PVA/N-MWCNTs―C6H5Cl2 (0,5 %) Sn 0,3 1,9×10-1
(9 – 97%) 23 68 1,4×10-1

(9 – 97%) 11 60 

PVA/B-MWCNT―CTAB (87 %)  Sn 0,3 3,2×100
(9 – 97%) 7 170 -1,3×10-1

 (9 – 97%) 20 99 

PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %) Sn 0,3 5,1×100
(58 – 97%) 17 31 -7,4×10-1

 (58 – 97%) 12 221 
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 Os sensores que foram baseados no compósito PVA/N-MWCNTs―CTAB possuíam 

os tempos de resposta e de recuperação da resposta da C menores que os dos sensores 

baseados em N-MWCNTs―C6H5Cl2 (Tabela 5.7). Isto sugere que devemos descartar a 

possibilidade de aplicação deste último tipo de sensor por este fato adicionado a característica 

do C6H5Cl2 ser um material cancerígeno. 

 Para os sensores baseados nos dois tipos de compósitos com PVA/B-

MWCNTs―CTAB, os resultados mostrados na Tabela 5.7 sugerem que o sensor baseado 

PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %) possui maior sensitividade, no entanto com uma limitação 

instrumental para umidades entre 58 ≤ UR (%) ≤ 97. Podemos verificar neste tipo de sensor 

um limiar de percolação que acontece no intervalo de 43 ≤ UR (%) ≤ 58, que dificulta a 

aplicação nas medidas usuais de umidade. O tempo de resposta de 7 s para o sensor baseado 

em PVA/B-MWCNTs―CTAB (87 %) é um ponto positivo para verificação ultrarrápida da 

umidade, necessário no sensoriamento de ambientes em que a umidade é rigorosamente 

controlada, por exemplo, reatores nucleares. Apesar da resposta de G para os sensores 

baseados em B-MWCNTs―CTAB sem PVA não serem lineares, estes são os mais indicados 

para a aplicação para as medidas de umidade. 

Em relação a todos os compósitos formados com os diferentes nanotubos (não 

dopados, dopados com N ou B) com PVA, o filme mais indicado para aplicação em sensores 

de umidade foi o compósito PVA/N-MWCNTs―CTAB
 
(87 %). Pois este possui maior 

sensitividade de G, 1,7×10
0 

S/UR%, e os menores tempos de resposta e de recuperação, 7 e 3 

s, respectivamente. 

 

5.4-3. Sensores Baseados em Nanoesferas de Carbono. 

a) CSs―CTAB 

 Os sensores foram baseados em CSs―CTAB sem PVA e os filmes foram depositados 

sobre IDE de estanho (d = 0,3 mm). Os resultados obtidos das medidas de G em função de 

diferentes frequências sugerem que estes sensores baseados em CSs―CTAB devem ser 

caracterizados no intervalo de 1 – 640 kHz para G (Figura 5.33). Em medidas de G e C em 

função do tempo utilizamos a frequência padrão de 27 kHz. Os valores de SG e SC foram 

obtidos de medidas temporais quando os sensores foram expostos ciclicamente às umidades 

relativas de 50% e 97 %. O resultado de SG foi de 2,5×10
0
 S/UR% e os tempos de resposta e 

de recuperação foram bem rápidos, cerca de 1 s para condutância e capacitância (Tabela 5.8). 
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Figura 5.33: (a) Espectroscopia de G para sensores expostos a diferentes graus de umidades e (b) 

exposição cíclica a duas umidades relativas diferentes de 97 e 50%. Resultados obtidos em sensores 

baseados em CSs―CTAB. 

 

 Segundo os resultados obtidos do espectro ilustrado na Figura 5.33 podemos observar 

que existe uma separação da umidade em dois grupos: o primeiro foi classificado e chamado 

de baixas umidades relativas (9 – 43 %) e o segundo por altas umidades relativas (58 – 97 %). 

O grupo de baixas e de altas umidades possuem condutâncias compreendidas nos intervalos 

de 1 – 10
3 

S e 10
-11

 – 10
-6 

S, respectivamente. Estes resultados sugerem que os sensores 

baseados em CSs―CTAB possuem uma transição na condutância que ocorre de forma súbita 

quando a umidade relativa transita de 45 % para 58 %, ou seja, no que conduz à interpretação 

de que alta umidade aumenta a resistência elétrica do filme. 

 A flutuação durante as medidas de G em função da variação das umidades relativas 

podem ser verificadas na Figura 5.34. A curva característica deste sensor sugere que podemos 

utilizar para detecção de vazamento de forma ultrarrápida de forma segura, pois as barras de 

erro sugerem confiança de utilização em dois grupos distintos de umidades. 
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Figura 5.34: Resposta de G em função das diferentes umidades para sensor baseado em CSs―CTAB. 

A inserção realizada representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

b) N-CSs 

 Os sensores foram baseados em N-CSs―CTAB sem PVA e os filmes foram 

depositados sobre IDE de ENIG (d = 0,3 mm). Os resultados das medidas de G em função de 

diferentes frequências sugerem que sensores baseados em filmes N-CSs―CTAB podem ser 

caracterizados no intervalo entre 1 – 640 kHz (gráfico não mostrado). As medidas temporais 

de G e C foram realizadas com a frequência de 27 kHz e os tempos de resposta e recuperação 

foram maiores que 240 s, pois a saturação da resposta de G não foi atingida (Figura 5.35). 
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Figura 5.35: (a) Resposta de G em função de diferentes umidades. (b) Exposições cíclicas a diferentes 

umidades relativas de 97 e 9%, para sensores baseados em N-CSs―CTAB. A inserção realizada em 

(a) representa o eletrodo interdigitado utilizado nestes experimentos. 
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c) Resumo dos Resultados Sobre os Sensores Baseados em 

Nanoesferas de Carbono. 

 

 Os resultados do estudo com nanoesferas (não dopadas ou dopadas com N) sugerem 

que para os sensores baseados em N-CSs―CTAB G varia proporcionalmente com o grau de 

umidade relativa, que é uma característica desejável para aplicação. No entanto os tempos de 

resposta e recuperação foram muito longos (> 240 s). Estes resultados sugerem que devemos 

adicionar PVA com o objetivo de modificar os tempos de resposta e de recuperação, isto 

deverá ser discutido na secção seguinte. 

 É importante salientar que os materiais N-CSs―CTAB e CSs―CTAB foram 

depositados em eletrodos diferentes, IDEs (Sn ou ENIG), e o parâmetro mais importante a ser 

considerado é a distância entre os eletrodos interdigitados (d = 0,3 mm), isto facilitará a 

comparação entre eles. Podemos então combinar as melhores características destes tipos de 

sensores ou individualiza-los para fins específicos. Uma característica positiva dos sensores 

baseados em CSs―CTAB é que estes possuem tempo de resposta muito rápido, no entanto a 

característica negativa é que estes não operam em regime linear. Estes resultados sugerem que 

podemos utilizar sensores do tipo híbrido, um com respostas ultrarrápidas (CSs―CTAB) e 

outro capaz de distinguir as diferentes URs (N-CSs―CTAB).  

 

5.4-4. Sensores Baseados em Nanoesferas com PVA 

a) PVA/CSs 

 Os filmes dos sensores foram baseados em PVA/CSs―CTAB e a solução do 

compósito foi depositada sobre IDE de estanho (d = 0,3 mm). A adição de PVA para a 

formação do compósito PVA/CSs―CTAB não adicionou nenhuma vantagem para o estudo 

de umidade. As concentrações utilizadas foram de 80 e 87 % em massa de nanoesferas e seus 

resultados em relação à frequência a espectroscopia de G não mostraram nenhuma frequência 

aceitável para o estudo sistemático da umidade (não mostrado). No entanto foi utilizada a 

frequência de 27 kHz nas medidas temporais e seus resultados são ilustrados na Figura 5.36. 

Não foi possível obter os tempos de resposta e de recuperação, pois a medida temporal da 

condutância e da capacitância era muito instável durante a medida. 
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Figura 5.36: Resposta de G em função de diferentes graus de umidade em sensores baseados em (a) 

PVA/CSs―CTAB (87 %) e (b) PVA/CSs―CTAB (80 %) medidos a 27 kHz. 

 

 As barras de erro evidenciam que os sensores baseados em PVA/CSs―CTAB 

independente de suas proporções de CSs indicam o mesmo valor de G para diferentes 

umidades (Figura 5.36). As comparações das principais características dos sensores baseados 

em N-CSs e seus respectivos compósitos deverão ser mostradas na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8: Principais características sobre os sensores baseados em CSs―CTAB e seu respectivos 

compósitos medidos a 27 kHz. *Não foi possível determinar;  

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) trec (s) 

CSs―CTAB Sn 0,3 2,5×100 (50 – 97%) 1 1 * * * 

PVA/CSs―CTAB (87%) Sn 0,3 6,7×10-2
 (9 – 97%) 166 * -4,4×10-1

(9 – 97%) 135 5 

PVA/CSs―CTAB (80%) Sn 0,3 1,2×10-1
 (9 – 97%) 3 * -1,4×10-1

(9 – 97%) * 9 

 

b) PVA/N-CS 

 Os filmes dos sensores foram baseados em PVA/N-CSs―CTAB e depositados em 

dois tipos de geometrias com d = 0,1 ou d = 0,3 mm. O primeiro conjunto de dados se refere 

aos sensores baseados em PVA/N-CSs―CTAB cujos filmes foram depositados sobre IDE de 

estanho (d = 0,3 mm). Os resultados das medidas de espectroscopia de G sugerem que 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %) e PVA/N-CSs―CTAB (80 %) devem operar respectivamente 

nos mesmos intervalos, 1 – 640 kHz (Figura 5.37 (a) e Figura 5.38 (a)). Os resultados de 

espectroscopia de G evidenciam que os sensores baseados no compósito PVA/N-CSs―CTAB 

(80 %) tem uma variação relativa da resposta de G maior que os sensores baseados em 
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PVA/N-CSs―CTAB (87 %) em frequências acima de 10
5
 Hz (compare os resultados 

presentes nas Figura 5.37 (a) e Figura 5.38 (a)). 
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Figura 5.37: Espectroscopia de G (a) e resposta de G em função de diferentes umidades (b) para sensor 

baseado em PVA/N-CSs―CTAB (87 %), exposto a uma variação de umidade relativa de 9 a 97%. A 

inserção realizada em (b) representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

 Ambos os sensores baseados nos dois tipos de compósitos com PVA/N-CSs―CTAB 

possuem potenciais aplicações para sensores de umidade de resposta ultrarrápida. Pois estes 

têm condições ideais para aplicação como: ampla faixa de frequência entre o intervalo de 9 ≤ 

UR(%) ≤ 97 e linearidade na resposta da condutividade (Figura 5.37 (a) e a Figura 5.38 (a)). 
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Figura 5.38: Espectroscopia de G (a) e resposta de G em função de diferentes umidades (b) para sensor 

baseado em PVA/N-CSs―CTAB (80 %) exposto a uma variação de umidade relativa de 9 a 97%. A 

inserção realizada em (b) representa o eletrodo interdigitado utilizado no experimento. 

 

A variação relativa máxima foi de aproximadamente cinco ordens de grandeza, o que 

caracteriza outro ponto positivo para aplicação, quanto maior o intervalo entre as respostas de 

G em função das diferentes URs maior será a confiabilidade dos resultados. Isto deverá ser à 
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precisão (barra de erro). Este tipo de sensor foi conduzido em ambientes com umidade 

relativa 97 e 9% de forma cíclica que são os extremos das URs e os resultados sugerem que 

existe repetibilidade das respostas ao longo do tempo (veja a Figura 5. 39). 
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Figura 5. 39: Exposições cíclicas a diferentes umidades relativas de 97 e 9%. Resultados obtidos para 

sensores baseados em (a) PVA/N-CSs―CTAB (80 %) e (b) PVA/N-CSs―CTAB (87%). 

 

 Em medidas das respostas de G e C em função do tempo utilizamos a frequência 

padrão de 27 kHz e valor da SG não se altera com o aumento de PVA, em contrapartida o SC 

aumenta, pois é esperado que a adição do dielétrico (PVA) altere as propriedades de 

capacitância. Esta análise foi realizada entre as umidades relativas de 9 - 97 % e os resultados 

podem ser vistos nos dados da Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9: Principais características sobre os sensores baseados em N-CSs―CTAB e seu respectivos 

compósitos medidos a 27 kHz. *Não foi possível determinar;  
Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) trec (s) 

N-CSs―CTAB Sn 0,3 * * * * * * 

PVA/N-CSs―CTAB (87%) Sn 0,3 1,1×100
 (9 – 97%) 15 284 8,8×10-1 11 260 

PVA/N-CSs―CTAB (80%) Sn 0,3 1,1×100
 (9 – 97%) 93 263 1,0×100 14 250 

 

 A seguir os resultados apresentados na Figura 5.40 correspondem aos sensores 

baseados em PVA/N-CSs―CTAB (87 %) cujos filmes foram depositados sobre IDE feito de 

ENIG (d = 0,3 mm). Este eletrodo interdigitado possui a mesma geometria em relação aos 

resultados acima e também foi escolhido o compósito PVA/N-CSs―CTAB (87 %), pois 

apresentavam o menor temo de resposta. Os resultados da espectroscopia de G sugerem que 

estes tipos de sensores poderão ser medidos no intervalo de 1 – 640 kHz (resultado não 
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mostrado). Os resultados da resposta de G em função das diferentes URs sugerem que eles 

podem trabalhar em regime quase linear. Apesar dessa pequena desvantagem o uso desse tipo 

de material, ENIG, proporcionou a diminuição do tempo de resposta (Tabela 5.10).  
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Figura 5.40: (a) Resposta de G em função das diferentes URs. (b) Exposições cíclicas a diferentes 

umidades relativas de 97 e 9%, para sensores baseados em PVA/N-CSs―CTAB (87 %) [97]. A 

inserção realizada em (a) representa o eletrodo interdigitado utilizado nestes experimentos. 

 

 Continuamos utilizando o mesmo compósito PVA/N-CSs―CTAB (87 %) para 

confecção sobre outro tipo de IDE (ENIG, d = 0,1 mm) com objetivo de verificar o 

comportamento do filme em outra geometria. A seguir os resultados apresentados serão sobre 

sensores baseados em filmes de PVA/N-CSs―CTAB (87 %) que foram depositados sobre 

IDEs de ENIG (d = 0,1 mm). Os resultados obtidos nas medidas de G em função de diferentes 

frequências sugerem que estes sensores tem a mesma faixa espectral do eletrodo de ENIG 

com d = 0,3 mm. Estes podem ser caracterizados no intervalo de 1 a 640 kHz (não mostrado). 

A vantagem da utilização dessa geometria em relação à geometria anterior (ENIG, d = 0,3 

mm) foi que a resposta de G em função da variação das umidades relativas se comporta em 

regime linear. No entanto os tempos de respostas e de recuperação aumentaram, no entanto 

podem ser considerados rápidos (Tabela 5.10). 
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Figura 5.41: (a) Resposta de G em função das diferentes URs. (b) Exposições cíclicas a diferentes 

umidades relativas de 97 e 9%, para sensores baseados em PVA/N-CSs―CTAB (87 %) [97]. A 

inserção realizada em (a) representa o eletrodo interdigitado utilizado nestes experimentos. 

 

c) Resumo dos Resultados Sobre os Sensores Baseados em 

Nanoesferas de Carbono com PVA 

 Os resultados com sensores baseados em compósito de PVA com nanoesferas (não 

dopadas ou dopadas com N) sugerem que o compósito PVA/N-CSs―CTAB são melhores 

para o sensoriamento das URs, pois possuem repetibilidade, precisão, trabalham em regime 

linear entre o intervalo de 9 ≤ UR(%) ≤97 e tempos de resposta e recuperação aceitáveis para 

aplicação. 

 Dentre os compósitos formados com N-CSs com PVA, o mais promissor foi o 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %), pois os estudos com IDEs (Sn, d = 0,3 mm) indicaram que este 

tinha um tempo de resposta menor que o tempo de resposta do sensor baseado em PVA/N-

CSs―CTAB (80 %). Isto sugeriu sua utilização como camada ativa de outros sensores 

fabricados com IDEs de ENIG (d = 0,3 ou 0,1 mm). Concluímos que o IDE de ENIG (d = 0,1 

mm) é o mais adequado, pois possui uma sensitividade de G maior e tem comportamento 

linear na região de UR de 9 a 97 % com tempo de resposta rápido (19 s), perdendo somente 

nesse quesito por 11 s de diferença. Os tempos de recuperação nos dois casos são 

relativamente longos, maiores que 120 s. As comparações das principais características dos 

sensores baseados em N-CSs e seus respectivos compósitos são resumidas e mostradas na 

Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10: Principais características sobre os sensores baseados em N-CSs―CTAB e seus 

respectivos compósitos medidos a 27 kHz. *Não foi possível determinar;  
Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) trec (s) 

N-CSs―CTAB ENIG 0,3 3,7×100 
(9 – 97%) 86 68 * * * 

PVA/N-CSs―CTAB (80 %) Sn 0,3 1,1×100
 (9 – 97%) 93 263 1,0×100 14 250 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %) Sn 0,3 1,1×100
 (9 – 97%) 15 284 8,8×10-1 11 260 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %) ENIG 0,3 8,7×100 
(9 – 97%) 8 142 * * * 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %) ENIG 0,1 1,7×101
 (9 – 97%) 19 178 * 11 260 

 

 Não foi possível aferir com confiança os sensores baseados em nanoesferas dopadas 

com B ou com os diferentes compósitos fabricado com PVA. Pois foi verificado que estes 

sensores não responderem sistematicamente aos estímulos realizados com as diferentes URs. 
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6. Conclusões - Sensores de Umidade 

 Atualmente o estudo da medida da umidade é algo muito investigado, no entanto ainda 

existe possibilidade de se encontrar novos materiais com qualidades superiores aos já 

existentes que podem oferecer vantagens econômicas para a indústria e consequentemente 

para sociedade. A utilização de sensores de umidade baseados em nanotubos de multicamadas 

não dopados ou dopados com N ou B e nanoesferas de carbono não dopadas ou dopadas com 

N em combinação ou não com PVA representaram uma busca efetiva de novos materiais 

sensitivos à umidade com características promissoras. Os filmes fabricados com nanoesferas 

de carbono dopadas com B com e sem PVA, não apresentaram nenhuma sensitividade às 

variações das URs de forma sistemática, cujos resultados das medidas elétricas não foram 

expostos. 

 Os sensores de umidade baseados em nanotubos de multicamadas ou compósito 

produzidos nos dois processos distintos de dispersão, com CTAB ou com C6H5Cl2, são 

sensores em potenciais para aplicações. As vantagens desses tipos de sensores em comparação 

a outros sensores baseados em compósitos com nanotubos são uma maior sensitividade e um 

tempo de resposta próximo a 7 s e o tempo de recuperação próximo a 4 s. Os mecanismos de 

interação da água com os filmes dos sensores tentaram ser explicados através de um modelo 

de circuito RC. Processos de relaxação e difusão foram encontrados e o modelo proposto é 

equivalente ao já reportado na literatura. 

 Considerando a dispersão das nanoestruturas com CTAB os filmes formados com os 

diferentes tipos de nanotubos de carbono (não dopado, dopado com B ou N) sem PVA são 

sensitivos a umidade. Entre estas nanoestruturas de carbono o nanotubo não dopado foi que 

demonstrou melhores resultados, pois apresentaram proporcionalidade da resposta de G em 

função da variação das umidades relativas (regime quase linear) entre UR de 9 a 97 % e os 

tempos de resposta e recuperação são mais rápidos em relação aos demais tipos de nanotubos 

dopados com N ou B. 

 A adição de PVA nas soluções com nanoestruturas de carbono dispersas com CTAB 

originaram compósitos. Isto conferiu algumas vantagens como: ajuste da linearidade e 

melhoria das propriedades de adesão ao substrato. No caso do filme PVA/B-

MWCNTs―CTAB a adição de PVA foi um parâmetro importante para a diminuição tempo 

de resposta e de recuperação. Em outros casos a adição de PVA formando a solução de 

PVA/MWCNTs―CTAB proporcionou uma desvantagem em comparação aos sensores 

baseados em MWCNTs―CTAB, que foi a redução do intervalo das URs possíveis de serem 
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medidas de 9 a 95 % (sem PVA) para 9 a 75 % (com PVA). O importante neste contexto é 

que as nanoestruturas podem ter suas propriedades intrínsecas de resposta à umidade 

ajustadas para determinados fins com a adequação da concentração de nanoestruturas de 

carbono nos compósitos com PVA. 

 Outra forma de ajustar as propriedades como a sensitividade e os tempos de resposta e 

recuperação foi a utilização de IDEs com diferentes geometrias. No caso do filme produzido 

com PVA/N-CSs―CTAB a mudança do IDE de d = 0,1 mm para d = 0,3 mm causou a 

diminuição dos tempos de respostas e de recuperação, estes foram diminuídos de 19 para 8 s e 

178 para 142 s, respectivamente. A sensitividade também foi diminuída, no entanto este tipo 

de sensor baseado em PVA/N-CSs―CTAB (ENIG, d = 0,3 mm) ainda tem comportamento 

linear. 

 Nos sensores baseados em PVA/B-MWCNTs―CTAB e em CSs―CTAB foi 

encontrado um limiar de percolação da condutância em faixas específicas de umidade. Esta 

característica pode ser aplicada em sensoriamento de fluxo de umidade em ambientes em que 

isto possa trazer grandes prejuízos. Uma variação relativa máxima de 10 ordens de grandezas 

e um tempo de resposta próxima a 1 s foram características importantes para este tipo de 

sensor, classificando-o como ultrarrápidas. 

 Por fim analisando os dois métodos de dispersão realizados, o uso com CTAB mostrou 

ser o mais adequado, pois este é menos nocivo a saúde em relação ao C6H5Cl2, causando 

menos riscos durante a preparação dos filmes. Na Tabela 5.11 podemos verificar 

resumidamente os principais resultados do estudo de umidade com sensores baseados em 

nanotubos ou nanoesferas de carbono com ou sem PVA dispersos com CTAB. 

 

Tabela 5.11: Principais características sobre os sensores baseados em nanotubos e nanoesferas de 

carbono e seus respectivos compósitos medidos a 27 kHz. *Não foi possível determinar; 

Materiais IDEs d Condutância Capacitância 

 Material (mm) SG (S/UR %) tresp (s) trec (s) SC (F/UR %) tresp (s) tresp (s) 

MWCNTs―CTAB Sn 0,3 2,2×10-1
 (9 – 97%) 80 77 6,3×10-2

(9 – 97%) 7 115 

PVA/MWCNT―CTAB (87 %) Sn 0,3 3,4×10-1
(9 – 73%) 55 8 -2,4×10-1

(9 – 73%) 15 52 

PVA/B-MWCNT―CTAB (87 %) Sn 0,3 3,2×100 
(9 – 73%) 7 170 -1,3×10-1

(9 – 73%) 20 99 

PVA/B-MWCNTs―CTAB (80 %)  Sn 0,3 5,1×100 
(58 – 97%) 17 31 -7,4×10-1

(58 – 97%) 12 221 

PVA/N-MWCNTs―CTAB (87 %) Sn 0,3 1,7×100
 (9 – 97%) 85 205 -1,8×10-1

(9 – 97%) 7 3 

CSs―CTAB Sn 0,3 2,5×100 (50 – 97%) 1 1 * * * 

PVA/N-CSs―CTAB (87%) Sn 0,3 1,1×100
 (9 – 97%) 15 284 8,8×10-1

(9 – 97%) 11 260 

PVA/N-CSs―CTAB (87 %) ENIG 0,3 8,7×100 
(9 – 97%) 8 142 * * * 
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CAPÍTULO II - Aplicações de Sensores Químicos no 

Monitoramento de Voláteis em Vegetais 

  

7. Justificativas 

7.1- Voláteis em Pinheiro-do-paraná 

 Para aumentar a eficiência do processo de reflorestamento do pinheiro é necessário 

utilizar quantidade de mudas de pinheiro macho ou fêmea de forma estratégica. O pinheiro 

araucária foi amplamente explorado devido à madeira possuir qualidade para construções e 

alto teor de celulose para fabricação de papel. Por isso, a legislação brasileira impede a 

exploração de sua madeira desde 2001 [123]. Nesse sentindo, programas de reflorestamento e 

uso de técnicas de manejo vem sendo realizadas com o objetivo de aumentar a produção dos 

pinheiros e consequentemente dos pinhões que são o único atrativo econômico no momento 

para o pinheiro. Os pinhões são utilizados como uma fonte de renda e alimento para algumas 

famílias de baixa renda além de servir como matéria-prima para se extrair subprodutos para a 

base de remédios e suplementos alimentares. Segundo Zanette & Oliveira [124] os plantios 

feitos com mudas de pinhões escolhidas aleatoriamente têm a proporção de machos e fêmeas 

de 1:1. Para aumentar a produtividade é recomendado efetuar o plantio de 70% de plantas 

femininas (produtoras de pinhão) e 30% de plantas masculinas (polinizadoras) essas são 

condições ideais de plantio para o pinheiro araucária.  

 

7.2- Voláteis em Tomates 

 É conhecido que o amadurecimento dos frutos trata-se de um processo complexo que 

resultada em mudanças na textura, sabor, aroma e cor do fruto. A mudança do aroma acontece 

principalmente pela liberação do etileno, ésteres e dióxido de carbono. Os diferentes estágios 

do amadurecimento dos tomates podem ser identificados através de exames visuais, 

metodologia utilizada neste trabalho. O tomate utilizado tem o nome científico Solanum 

lycopersicum L., e no seu processo de amadurecimento são gerados mais de 400 compostos 

orgânicos voláteis (COVs) [134]. O armazenamento e transporte destes frutos são críticos por 



P á g i n a  | 72 

 

serem muito perecíveis. Instrumentos sensores podem ser usados para a verificação da 

qualidade tornando uma necessidade real para a agricultura e comércio. 

 

8. Objetivos 

8.1- Voláteis em Pinheiro-do-paraná 

 A proposta desta parte do trabalho é realizar a distinção do pinheiro-do-paraná quanto 

ao sexo realizando o monitoramento dos voláteis exalados pelas suas folhas. Utilizando três 

diferentes sensores baseados em oligômeros. O uso da análise das componentes principais e 

análise tristimulus para a interpretação dos dados deverão ser utilizados e estes métodos 

deverão ser comparados com o objetivo de evidenciar qual instrumento oferece maior 

facilidade no tratamento dos dados. 

 

8.2- Voláteis em Tomates 

 Nesta etapa do trabalho temos como objetivo realizar a classificação do tomate quanto 

ao seu estágio de amadurecimento realizando o monitoramento dos voláteis exalados por este 

fruto. Devemos utilizar sensores baseados em nanoestruturas de carbono dispersas em CTAB 

para esta finalidade e o tratamento dos dados foi baseado na análise das componentes 

principais e análise tristimulus. 

 

9. Revisão Bibliográfica - Análise das Componentes Principais – 

PCA 

 A elucidação deste assunto tem importância para o entendimento dos cálculos 

realizados pelo programa OriginLab. O método aqui abordado foi utilizado na análise dos 

resultados em sensores para voláteis presentes nas folhas do pinheiro-do-paraná e sensores de 

voláteis do tomate.  

 A análise dos componentes principais, amplamente conhecida pelo acrônimo inglês 

PCA (Principal Component Analysis) é um procedimento estatístico relacionado à elucidação 

da estrutura de covariância de um conjunto de variáveis. De forma singular, permite 
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determinar as principais direções em que os dados experimentais variam. Adicionalmente esta 

análise substitui as variáveis originais por um número menor de variáveis não correlacionadas 

que são obtidas em ordem decrescente de importância sem perdas significativas de 

informações [125]. 

As novas variáveis são chamadas de componentes principais (CP) obtidas por 

combinações lineares (transformação ortogonal) das variáveis originais. Esta transformação 

busca também eliminar algumas variáveis originais que possuam poucas informações e 

também com a condição de possuírem coeficientes de correlação não nulos entre si. O método 

só se tornou prático após o advento e evolução dos computadores, e seu desenvolvimento foi 

conduzido, em parte, pela necessidade de se analisar conjuntos de dados com muitas variáveis 

[125].  

O PCA encontra linhas e planos que melhor representam um conjunto de pontos em 

um espaço n-dimensional [126]. Duas matrizes (matrizes de correlação e covariância) são 

utilizadas para realizar uma análise simultânea dos dados. A componente é determinada pela 

combinação linear das variáveis que apresentam a maior variabilidade na matriz de 

covariância. Esta técnica nos permite agrupar variáveis similares mediante exame visual, em 

dispersões gráficas no espaço bi ou tridimensional, sendo de fácil interpretação geométrica. A 

redução de dimensionalidade é chamada de transformação de Karhunen-Loève ou Análise de 

Componentes Principais [125]. Esta análise substitui o conjunto das variáveis originais 

correlacionadas por um conjunto de novas variáveis não correlacionadas. As novas variáveis, 

CP, são combinações lineares das variáveis originais, dispostas em ordem decrescente de suas 

variâncias. 

Se as variáveis originais não tiverem correlações o PCA não oferece nenhuma 

vantagem. Pois para variáveis ditas dependentes significa que o conhecimento de uma 

variável importa para o conhecimento da outra. Para a determinação das componentes 

principais, é preciso determinar os autovalores (Λx, Λy, ... Λz) e autovetores ( x


, y


, ... z


) 

associado à matriz de correlação (R). De forma ideal para gerar os componentes principais 

deveremos ter uma matriz R e uma matriz identidade I ambas com a mesma dimensão nn . 

Os autovalores devem satisfazer a seguinte equação polinomial |R - ΛI |. Os autovetores não 

podem ser nulos de tal forma que devem satisfazer R , onde Ψ é matriz que contem 

os dados originais. 
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Por fim, escrever as combinações lineares, que serão as novas variáveis, denominadas 

de componentes principais, sendo que cada componente principal é uma combinação linear de 

todas as variáveis originais, independentes entre si. A metodologia pode ser sumarizada e 

demonstrada na Figura 9.1. 

 

 
Figura 9.1: Resumo do procedimento matemático realizado no PCA. 

 

Um exemplo para facilitar a compreensão deste método é dado a seguir. Uma análise 

que contenha apenas dois tipos de variáveis X e Y, veja a Figura 9.2, deve existir uma elipse 

de densidade de probabilidade constante para os dados experimentais (originais). O eixo 

maior da elipse (u) demonstra a maior variância dos dados que corresponde ao primeiro 

componente principal (CP1). Em seguida o eixo menor da elipse (v) demonstra a menor 

variância dos dados que corresponde a segunda componente principal (CP2). Nesta análise são 

avaliados os dados em função dos eixos originais (X e Y) e após a transformação linear os 

dados ficam dispostos em um novo sistema de coordenadas de forma que a maior variância 

fica ao longo da CP1, direção mais informativa, e a segunda variância ao longo de CP2 e 

assim sucessivamente. A tendência dos dados da matriz Ψ fornecem a direção de u e v que são 

chamadas de componentes principais e devem ser ortogonais entre si (Figura 9.2)  

 

   
Figura 9.2: (a) PCA para a representação dos dados originais e (b) redução de dimensão dos dados 

originais. 
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 As variáveis observadas na matriz Ψ são dadas em função das variáveis X, Y, ...Z, e 

cada uma das n unidades experimentais representam as observações. O conjunto de pn  

variáveis medidas da matriz Ψ, e seus elementos podem ser obtidos pela ilustração 

experimental colocada na Tabela 9.1. As variáveis devem possuir uma variância não nula, que 

é capaz de manter as correlações entre as mesmas. A medida do grau de interdependência (ou 

inter-relação) numérica entre duas variáveis aleatórias é chamada de covariância [127]. Esta 

inter-relação é representada pela matriz correlação R, como mostra a Equação (9.1) [128]. 

 

Tabela 9.1: Observação experimental de um fenômeno com 3 variáveis diferentes com n observações. 

Observações Variáveis (X) Variáveis (Y) Variáveis (Z) 

1 X1 Y1 Z1 

2 X2 Y2 Z2 

3 X3 Y3 Z3 

4 X4 Y4 Z4 

n Xn Yn Zn 

 

 Em um conjunto de dados experimentais genéricos ilustrados na Tabela 9.1, podemos 

realizar certas operações padrões de análise experimental como: a média aritmética, o desvio 

padrão e a variância. Os dois últimos medem o quanto os dados estão afastados em relação à 

média (a variância é igual ao quadrado do desvio padrão). A variância pode ser interpretada 

como a medida do grau de interdependência entre uma dimensão e ela mesma. Segundo 

Vicini [128] a matriz R é expressa pelas ligações realizadas entre todas as variáveis, tomadas 

duas a duas sendo, resumidas por suas covariâncias, logo temos para R: 

  

 

(9.1) 

 

 Os termos da diagonal principal são as variâncias, VAR, (Equação (9.2)) e os demais 

termos situados na intercessão da i-ésima linha e da j-ésima coluna são a covariância, COV, 

com ji   (Equação (9.3)). Tomando as variáveis duas a duas representaremos abaixo em 

função das variáveis X e Y em suas n observações, podendo ser estendido para as demais 

variáveis. 
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(9.2) 

 

(9.3) 

 

 A matriz R tem associada a ela um vetor aleatório formado por todas as variáveis (X, 

Y, ... Z). Se a matriz R possuir o par de autovalores e autovetores estimados pelos dados da 

amostra analisada, estes serão representados por ),( XX , ),( YY ,  , ),( ZZ , onde 

0 zYX  , e fornecerão o i-ésimo componente principal dado por: 

ZzYyXx iiii





CP , onde i = 1, 2, , p [128]. Os CP não devem ser correlacionados e 

devem possuir variâncias iguais ao autovalor da matriz R. [125,128]. 

 

10. Metodologia Experimental 

 Nesta secção serão apresentados os materiais e técnicas utilizados na construção e 

caracterização dos sensores utilizados nas análises dos voláteis presentes no pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifolia) e dos voláteis presentes no amadurecimento do Tomate. 

 

10.1- Materiais - Voláteis em Pinheiro-do-paraná 

10.1-1. Síntese e Caracterização do Oligômero FFF 

A síntese e caracterizações químicas dos oligômeros FFF, BFB e FBF foram 

realizadas pelo grupo de pesquisa liderado pelo prof. Dr. Jonas Gruber da Universidade de 

São Paulo – USP. Estes oligômeros foram nomeados em relação às unidades de repetição dos 

monômeros, o uso dos acrônimos FFF, BFB e FBF se referem respectivamente aos compostos 

2,2'-(2,2'-(9,9-n-dioctil-9H-fluoreno)2,7-bis(vinileno)bis(9,9-n-dioctil-9H-fluoreno), 2,7-

bis(2-(2,1,3-benzotiadiazol-4-il)vinil)9,9-n-dioctil-9H-fluoreno e 4,7-bis(2-(9,9-n-dioctil-9H-

fluoren-2-il)vinil)2,1,3-benzotiadiazol. A orientação recebida pelo grupo do prof. Jonas 

Gruber foi utilizar os acrônimos FFF, BFB e FBF visto que é rotineiramente utilizado dessa 
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forma, ou pode ser utilizada a fórmula estrutural. A Figura 10.1 mostra a rota sintética 

empregada na síntese do trímero de fluoreno 5. 

 

 

Figura 10.1: Rota sintética empregada na preparação de FFF (5). Figura retirada do relatório de 

doutorado Juliana R. Cordeiro [129]. 

 

 De acordo com a rota acima apresentada, a síntese de FFF (5) baseia-se na reação de 

Wittig [130] entre o duplo sal de fosfônio e o aldeído do fluoreno. Para tanto, foi necessária a 

preparação do composto 2, que foi conduzida por meio da reação de 1 com trifenilfosfina em 

acetona anidra [131] (mecanismos omissos). Este procedimento foi realizado por Cordeiro 

[129]. 

  

10.1-2. Síntese e Caracterização do Oligômero BFB 

 O oligômero BFB foi caracterizado pelas técnicas de espectroscopia de RMN de 1H e 

13C, FTIR, termogravimetria, espectrometria de massas (EM), voltametria cíclica e 

espectrofotometria de absorção do UV-VIS e de emissão de fotoluminescência (PL, do inglês 

Photoluminescence), resultados descritos em detalhe em trabalho já publicado [129]. 

 As análises de ressonância magnética nuclear e de absorção no infravermelho 

confirmaram a presença dos grupos esperados para a molécula BFB (Figura 10.2). A análise 

por espectrometria de massas de alta resolução indica que BFB apresenta fórmula 

C45H50N4S2, e o desvio do valor de massa encontrado em relação ao esperado foi de 0,03 %.  
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Figura 10.2: (a) fórmula estrutural para a molécula BFB. Solução de BFB em diclorometano sem (b) e 

com (c) irradiação de UV (366 nm). Figura adaptada do relatório de doutorado Juliana R. Cordeiro 

[129]. 

 

 A caracterização eletroquímica de BFB, por voltametria cíclica, sugere que a energia 

estimada para o nível HOMO um valor de - 5,67 eV e a EI (energia de ionização) de 5,67 eV. 

Os resultados obtidos pelas curvas de absorção de UV-VIS e de emissão de fotoluminescência 

(Ref. [129]) para BFB sugerem que esta molécula apresenta. Egap = 2,2 eV (λonset absorção = 555 

nm), a energia de LUMO estimada em - 3,47 eV e a afinidade eletrônica (AE) em 3,47 eV.  

 

 

10.1-3. Síntese e Caracterização do Oligômero FBF 

 O oligômero FBF foi caracterizado pelas técnicas de espectroscopia de RMN de 1H e 

13C, FTIR, termogravimetria, espectrometria de massas (EM), voltametria cíclica e 

espectrofotometria de absorção do UV-VIS e de emissão de PL (Ref. [129]). 

 As análises de RMN de 1H e 13C e de absorção no infravermelho revelaram a 

presença dos grupos esperados para a molécula BFB. A análise de EM de alta resolução 

indicou um desvio de massa desprezível (7,2 x 10
-5

 %) e o desdobramento do pico do íon 

molecular é completamente compatível com os isótopos presentes na molécula C68H88N2S. 

 A análise térmica (termogravimetria) de FBF foi realizada em atmosfera dinâmica de 

N2. As curvas TG/dTG são omitidas, no entanto foi determinado que o processo de 

degradação térmica da molécula FBF acontece em duas etapas distintas, uma em 296 e outra a 

449 °C. O primeiro evento (a 296 °C) está associado à perda das cadeias carbônicas laterais e 

do agrupamento tiadiazólico, e o segundo evento (a 296 °C) está relacionada à degradação do 

restante da cadeia polimérica conjugada. Adicionalmente foi observada que esta molécula 

apresenta elevada estabilidade térmica até 221 °C. 
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 A caracterização eletroquímica de FBF, por voltametria cíclica, sugere que a energia 

estimada para o nível HOMO um valor de - 5,79 eV Os resultados obtidos pelas curvas de 

absorção de radiação UV-VIS e de emissão de fotoluminescência (Ref. [129]) registradas para 

FBF sugerem que esta molécula apresenta valores de LUMO de 3,19 eV. 

 

 
Figura 10.3: (a) fórmula estrutural para a molécula FBF. Solução de FBF em diclorometano sem (b) e 

com (c) irradiação de UV (366 nm). Figura adaptada do relatório de doutorado Juliana R. Cordeiro 

[129]. 

 

10.1-4. Limpeza e Padronização dos Substratos 

 O eletrodo interdigitado utilizado para as medidas é mesmo tipo descrito na Figura 4.1 

(a) na página 18. As principais impurezas do substrato (sensor interdigitado) foram removidas 

com o auxílio da acetona, água deionizada e álcool isopropílico, nesta sequência. O substrato 

foi separado em um béquer limpo e os solventes são postos individualmente por etapa. Cada 

etapa da limpeza deve durar 10 minutos em banho ultrassônico e os solventes foram utilizados 

individualmente neste processo. No final do processo os substratos passam por uma última 

limpeza com o solvente precursor da solução para a produção da camada ativa do dispositivo. 

Portanto foi utilizado o tolueno nesse processo, pois a solução padrão utilizada é baseada em 

um oligômero dissolvido em tolueno.  

 Os oligômeros foram dissolvidos em tolueno na concentração de 20 mg/mL para a 

produção da solução. A deposição realizada foi por gravidade, conhecida pelo termo em 

inglês casting. O volume de solução utilizada foi de 10 µL e o filme produzido foi de uma 

única camada, durante o processo de evaporação do tolueno o dispositivo ficou exposto ao ar 

e temperatura ambiente.  
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10.1-5. Padronização das Amostras 

 Foram escolhidas 8 árvores (4 machos e 4 fêmeas) para a análise dos seus respectivos 

voláteis. As árvores foram escolhidas na época em que estas produziam pinhas e foram 

catalogadas segundo o sexo e localização. As árvores foram escolhidas em regiões diferentes 

do Campus da Universidade Federal do Paraná. 

 Após a colheita das amostras oriundas de diferentes árvores, realizamos a retirada de 

um galho que possuía algumas dezenas de acículas que foram individualmente cortadas em 

um ângulo de 90° em relação ao pecíolo, os detalhes são ilustrados na Figura 10.4. Usamos 

para cada medida uma quantidade de 10 acículas que foram confinadas em frasco de 100 mL 

por um tempo de 180 s. Em cada nova medida realizada foi utilizada novas amostras que 

passaram pelo mesmo processo. 

 
Figura 10.4: Configuração dos detalhes experimentais. (a) Árvore de Araucária que forneceu parte das 

amostras. (b) O galho com aproximadamente 30 cm de comprimento foi colido e as (c) acículas foram 

retiradas e (d) seccionadas transversalmente em relação ao pecíolo. A inserção em (d) mostra a acícula 

após o corte.  

a) b)

c) d)
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10.2- Caracterização elétrica 

10.2-1. Voláteis em Araucárias 

 As medidas elétricas foram executadas utilizando o LCR 4284 fabricado pela Agilent 

Technologies. A faixa da frequência de operação para este tipo de equipamento é de 20 Hz a 1 

MHz. A tensão de operação dos eletrodos foi de 500 mV. Outras tensões foram testadas, no 

entanto não houve mudanças significativas da condutância e capacitância mesmo a diferentes 

frequências (não mostrado). 

 
Figura 10.5:Detalhes experimentais das medidas dos voláteis das araucárias. No estágio (i) o sensor 

deve medir a linha de base e no estágio (ii) a intensidade máxima. 

 

 A condutância foi a propriedade física principal para a análise do comportamento dos 

voláteis da araucária. Os valores obtidos da condutância foram usados para calcular a 

sensitividade (
1

0

 GG ). A linha base da condutância foi gerada no estágio (i) onde o sensor é 

exposto ao ar ambiente (60 s de exposição), e a condutância máxima é obtida no estágio (ii), 

quando o sensor foi exposto ao analito até atingir a saturação. As folhas da araucária foram 

cortadas e colocadas dentro do frasco de 100 mL e ficaram confinadas por 180 s antes das 

medidas do estágio (ii), veja a Figura 10.5. Cada tipo de sensor mediu 5 amostras, cada 

amostra é composta de 10 acículas cortadas, como indica a Figura 10.4 (d). 
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10.2-2. Voláteis em Tomates 

 Os nanotubos de carbono utilizados neste estudo são semelhantes aos que basearam os 

sensores utilizados no estudo com umidade com exceção das nanoespiras de carbono 

(acrônimo inglês, CNCs). A preparação das CNCs foi descrita em outro lugar [132]. Os 

sensores possuíam filmes baseados na solução de compósito de nanoestrutura de carbono com 

PVA. As nanoestruturas de carbono foram dispersas utilizando C6H5Cl2 e a solução passou 

por um banho ultrassônico por 30 mim obtendo uma concentração final de 0,25 mg/mL. A 

adição de PVA resultou em um compósito com 0,5 % em massa de nanoestrutura de carbono. 

A solução (nanotubo com PVA) foi depositada sequencialmente utilizando três volumes 

diferentes (30, 30 e 25 µL) por casting sobre os IDEs (0,3 mm de estanho), o mesmo eletrodo 

ilustrado na Figura 4.1 (c). 

 As medidas elétricas foram conduzidas pelo medidor LCR 4284 da Agilent, e os 

sensores foram submetidos a uma tensão de amplitude de 500 mV com uma frequência 

operação de 27 kHz. As amostras foram confinadas em um frasco de vidro de 3,2 L e os 

COVs gerados foram medidos a cada 24h por 12 dias consecutivos. Os estágios de 

amadurecimento são ilustrados na Figura 10.6 (i). 

 As medidas foram feitas com três tipos de sensores baseados em três diferentes 

compósitos (MWCNTs-PVA, N- MWCNTs-PVA, e CNCs-PVA), no total foram utilizados 

nove sensores. Nove tomates foram estudados e estes foram divididos dentro de três grupos (I, 

II e III) com três tomates cada um. Cada grupo possuía diferentes estágios de amadurecimento 

(A, B, C, D, E e F, como ilustra a Figura 10.6 (i)). No grupo I os tomates estavam no primeiro 

dia e considerado verde (A) e foram medidos até o 12° dia (B). No grupo II o tomate estava 

no estágio (C) no primeiro dia e estágio (D) no 12° dia. No grupo III os tomates estavam no 

estágio (E) no primeiro dia e estágio (F) no 12° dia. 
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Figura 10.6: (i) Evolução do amadurecimento do tomate. (A-B) Estágio verde; (C-D) Fruto 

amadurecido; (E-F) fruto inadequado para consumo. (ii) Resposta ΔG individuais para os sensores 

baseados nos compósitos MWCNTs-PVA, N-MWCNTs-PVA ou CNC-PVA. As aquisições dos dados 

aconteceram numa taxa de um ponto por segundo. Figura adaptada [134]. 

 

10.3- Microscopia Confocal a Laser 

 As imagens foram produzidas no microscópio confocal Nikon A1RSiMP(NIKON, 

Tokyo, Japão), utilizando objetivas de 20× (com abertura numérica de 0,75) ou 60× com o 

uso de imersão em óleo (com abertura numérica de 1.5). Foi utilizado laser com λ = 488 nm 

para excitação e filtro de intervalo (“band pass”) de 500-550nm e para o DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole, corante fluorescente) foi utilizado laser com λ = 405 nm para 

excitação e filtro de intervalo ("band pass") de 425 - 475 nm. O programa Imaging Software 

Nis Elements 4,20 (NIKON, Tokyo, Japan) foi utilizado para a visualização das imagens. Os 

oligômeros foram depositados por casting sobre o IDE de ENIG (d = 0,1 mm), produzindo 

filmes com morfologias diferentes. 
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11. Resultados e Discursões - Voláteis no Pinheiro-do-

paraná 

11.1- Caracterização Morfológica 

 O processo de cristalização aconteceu nos filmes produzidos pelos compostos FFF e 

FBF, formando cristais de aproximadamente 100 µm e de 20 – 50 µm, respectivamente 

(Figura 11.1). 

 

 
Figura 11.1: Imagens de fluorescência de filmes produzidos com os oligômeros (a) FFF, (b) BFB e (c) 

FBF depositados sobre IDE de ENIG (d = 0,3 mm). 

 

 A micrografia do substrato do IDE indica a presença de pequenos orifícios da ordem 

de tamanho dos pequenos aglomerados formados pelo oligômero BFB, vejam a Figura 11.2. 

Este comportamento se estende para os outros oligômeros, o que sugere que o FFF e FBF 

possuam um filme formado por duas fases, cristais lamelares e fase amorfa. A fase amorfa 

deve preencher os vales intrínsecos do substrato, os pontos azuis mais escuros em contraste 

com o azul mais claro ilustram os vales do substrato (Figura 11.2 (b)). 

 
Figura 11.2: (a) Imagens de fluorescência dos filmes produzidos com os oligômeros BFB depositados 

sobre o substrato do IDE de ENIG (d = 0,3 mm). (b) Região do substrato sem oligômero. 

          

a) b)
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11.2- Caracterização Elétrica 

 Os dados da sensitividade foram utilizados como entrada para as análises matemáticas 

Tristimulus e PCA, com o objetivo de discriminar o sexo destas árvores. Os dados da 

sensitividade sem tratamento matemático adequado não facilita visualmente sua interpretação, 

como mostra a Figura 11.3. 
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Figura 11.3: Espaço amostral das medidas de sensitividade com o uso dos sensores baseados nos 

filmes com (a) BFB, (b) FBF e (c) FFF. 
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 Desta forma utilizamos a análise tristimulus para facilitar a visualização dos dados. O 

processo utiliza os dados da condutância proveniente dos três diferentes tipos de sensores 

baseados respectivamente nos oligômeros BFB, FBF e FFF. As sensitividades (XG, YG e ZG) 

obtidas dos dados da condutância devem ser multiplicadas por vetores unitários x̂ , ŷ  e ẑ  

originando um vetor. Este vetor deve cruzar o plano 1 GGG zyx , como mostra a 

Figura 11.4. Esta análise já está sendo usada em estudos com sensores pelo nosso grupo de 

pesquisa [133,134]. 

 

 
Figura 11.4: Imagem do vetor construído com os dados da condutância e a sua projeção no plano 

[133]. 

 

 A sensitividade dos sensores baseados em BFB, FBF e FFF serão definidas 

respectivamente por: 
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 As coordenadas do vetor são definidas por ),,( GGG zyx  e podem ser calculados por 

[133,134]: 
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 Os dados da sensitividade obtidos com os sensores baseados nos oligômeros, 

representados na Figura 11.3 foram tratados matematicamente pela análise tristimulus e 

apresentados na Figura 11.5. 

 Após o tratamento por tristimulus foi possível verificar que os sexos da araucária 

ficam em lugares específicos dos gráficos, por exemplo, fêmeas ocupam os vértices direitos 

ou esquerdos inferiores, os demais espaços ocupados representam machos (Figura 11.5.). A 

análise visual facilita a interpretação e a discriminação das amostras de forma segura, 

podendo ser utilizado como uma ficha catalográfica desta espécie de árvore. 
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Figura 11.5: Gráficos das sensitividades plotadas em função de xG, yG e zG. 
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 Existe outra forma de análise destes mesmos dados, com base em cálculos estatísticos 

de redução de dimensão, sem perdas significativas de informações, utilizando o PCA. As 

novas dimensões geradas (componentes principais) devem evidenciar a tendência principal 

dos dados, já reduzidos. A análise sugere que as araucárias macho e fêmea devem ocupar os 

quadrantes (I e IV) e (II e III), respectivamente (Figura 11.6). Os dados foram representados 

somente em função das componentes principais 1 e 2, pois estas apresentavam maior 

porcentagem de variância com 92,71% e 6,66%, respectivamente. Os dados de entrada para o 

PCA são as médias obtidas em 5 medidas realizadas individualmente por cada tipo de sensor 

(baseado em BFB, FBF e FFF). As amostras foram classificadas e catalogadas em função do 

sexo e exemplar (fêmea 1, 2, 3 e 4; macho 1, 2, 3 e 4). 
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Figura 11.6: Gráfico do PCA para a discriminação dos gêneros da araucária. 
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12. Conclusões - Voláteis no Pinheiro-do-paraná 

 As duas metodologias de análise matemática, tristimulus e PCA, são eficazes para 

distinguir o sexo do pinheiro. No entanto o processo matemático do tristimulus é mais simples 

matematicamente, não sendo necessário o uso de computadores para efetuar os cálculos. Isto 

facilita sua aplicação, pois a análise dos dados gerados por diferentes tipos de sensores foi 

realizada usando simples cálculos algébricos. 

 O uso dos oligômeros para a fabricação dos sensores não é tão simples, pois o seu 

processo de síntese é caro e complexo. No entanto os resultados sugerem que é possível 

continuar estes estudos utilizando outros materiais, como por exemplo, compósitos com 

nanoestruturas de carbono. Pois os resultados sugerem que as folhas de araucária macho ou 

fêmea volatilizam gases específicos e/ou em quantidades diferentes, sendo possível de aferi-

los e assim distinguir o gênero. Isto tem uma importância direta para o reflorestamento. 

 O presente trabalho assume grande importância social e econômica, pois foi possível 

realizar a distinção do gênero do pinheiro araucária. Consequentemente podemos aumentar o 

rendimento do reflorestamento desse pinheiro realizando o plantio com a proporção de 

machos e fêmeas de forma mais adequada. Outros processos como a enxertia são utilizados 

como o objetivo de se produzir plantas femininas, mas não é bem conhecido o que isso poderá 

acarretar para as plantas oriundas destes processos artificiais de reprodução. Isto adiciona 

outra vantagem ao nosso método que não faz nenhum tipo de manipulação da estrutura da 

planta exceto a pequena colheita de algumas folhas. 

 O tempo necessário para distinção do sexo utilizando a metodologia desenvolvida 

neste trabalho é sem dúvida incomparável ao tempo exigido pelos métodos tradicionais. 

Segundo Zanette [135], pesquisador e professor na Universidade Federal do Paraná 

especialista em pinheiro, descreve que só é possível distinguir o sexo desta planta quando o 

mesmo tem aproximadamente 12 a 15 anos, nessa idade o seu manejo é mais difícil. 

Utilizando nossa metodologia podemos aferir outras variedades de pinheiros realizando a 

distinção do gênero consequentemente aumentando a produtividade. Nesta variedade de 

pinheiros podemos ter uma produção de pinhões estendida por 12 meses do ano, pois segundo 

Reitz & Klein [136] cada variedade produz pinhões em épocas diferentes. 

 Concluímos que é possível discriminar o sexo do pinheiro, assim podemos realizar um 

controle maior sobre a região de plantio e por fim aumentar a produtividade natural destas 

árvores. 
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13. Resultados e Discussões – Voláteis em Tomates 

 Nesta secção apresentamos estudos com sensores baseados em nanoestruturas de 

carbono dispersos em C6H5Cl2. Esta etapa do trabalho foi desenvolvida em colaboração com 

Dra. Márcia Greenshields. A mesma forneceu os dados para a análise matemática, que estão 

publicados [134]. Foram utilizados filmes de compósitos de PVA com nanotubos de carbono 

de multicamadas não dopados e dopados com nitrogênio e nanoespiras de carbono, 

MWCNTs, N-MWCNTs e CNCs (do inglês, carbono nanocoils), respectivamente, para 

fabricação de sensores interdigitados. O objetivo deste estudo foi analisar o processo de 

amadurecimento do tomate cereja. 

 As respostas (ΔG e ΔC) foram realizadas expondo o sensor durante aproximadamente 

150 s ao ar e mais 450 s expondo o sensor ao analito volatilizado pelo tomate. A curva gerada 

foi suficiente para fornecer dados para calcular ΔG, Figura 10.6 (ii). A variação da 

condutância (ΔG = G – G0) foi o sinal utilizado para a análise tristimulus e PCA, sendo G a 

variação máxima quando o sensor é exposto ao analito e G0 quando exposto ao ar do ambiente 

externo. Para direcionar a análise tristimulus de forma específica ao uso com sensores com 

nanoestruturas de carbono nós temos que definir XG, YG e ZG como:  

 

 MWCNTsGXG       (13.1) 

 NMWCNTsGYG       (13.2) 

 CNCsGZG 
     (13.3) 

 

 Os valores da variação da condutância foram obtidos a partir das curvas da 

condutância em função do tempo e definidas como XG, YG e ZG. Após a multiplicação destes 

últimos com seus respectivos vetores unitários ( yx ˆ,ˆ  e ẑ ) o vetor gerado deve cruzar o plano 

1 GGG zyx . A projeção destes tomados dois a dois foi importante para evidenciar as 

tendências das curvas de estágios de amadurecimento do fruto, Figura 13.1. 
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Figura 13.1: Comparativo entre os dois tipos de tratamento. (a) análise Tristimulus e (b) PCA. Figura 

adaptada [134]. 

 A resposta de G/G foi plotada em função de XG versus ZG para tomates medidos por 

12 dias consecutivos. O estágio A-B foi considerado o tomate ainda verde, C-D maduro, E-F 

próximo de estragar e G-H estragado e nesse último foi medido somente por 5 dias 

consecutivos. 

 A análise PCA realizada nesta etapa do trabalho utilizou os dados originais G/G 

como dados de entrada. Os dados foram tratados utilizando um software especializado e o 

procedimento matemático é o mesmo descrito na secção 1.3. O resultado da análise PCA 

apresentado em função das componentes principais 1 e 2 para os valores G/G para os 

diferentes estágios de amadurecimento do fruto sugerem que o conjunto de sensores pode 

identificar o estágio do amadurecimento isolando os resultados em grupos (Figura 13.1 (b)). 

A componente principal 1 em função da componente principal 3 possui um resultado 

semelhante (resultado não mostrado).  
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14. Conclusões – Voláteis em Tomates 

 Os sensores químicos baseados em compósitos com nanoestruturas de carbono e PVA 

tiveram suas respostas ao analito reunidos em uma análise em conjunto. Estes sensores 

quando expostos aos voláteis oriundos dos frutos fornecem dados que podem ser tratados 

matematicamente favorecendo analisar o processo de amadurecimento do tomate. Concluímos 

que estes sensores são capazes de classificar os estágios do amadurecimento quando usamos 

alternativamente dois tipos diferentes de processos de tratamento matemáticos. 

 Para esta finalidade usamos o método de projeção vetorial do espaço (tristimulus). 

Podemos identificar os estágios de amadurecimento em um gráfico bidimensional ou análise 

das componentes principais. Estas foram capazes de aglomerar os estágios de 

amadurecimento semelhantes. Estes processos favorecem a identificação dos estágios de 

amadurecimento sem a necessidade de uma avaliação visual, o que proporciona aplicações 

nos processos industriais de armazenamento e logística em contêineres fechados através de 

medidas elétricas com estes tipos de sensores. 

 O estudo do amadurecimento do tomate pode ser ampliado para outros tipos de frutos 

com o propósito de facilitar a seleção de frutos ainda bons para o consumo humano ou 

descarte. Como ainda não sabemos se os sensores utilizados nas medidas para o tomate serão 

sensitivos para outros tipos de frutos é provável que tenhamos que mudar a camada ativa para 

fabricação de outros tipos de sensores. No ponto de vista da aplicação, é possível produzir um 

dispositivo multifuncional para verificar o estágio de amadurecimento de frutos diferentes e 

para isso teremos que usar vários sensores simultaneamente. Por fim a medida simultânea só é 

possível se conectarmos os sensores a um nariz eletrônico, que possui um circuito 

multicontrolador capaz de gerenciar as respostas dos diferentes sensores. 
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15. Possibilidades de Trabalhos Futuros 

 

 Neste trabalho podemos verificar que os sensores baseados em diferentes tipos de 

nanoestruturas não dopadas ou dopadas possuem características desejáveis quanto ao tempo 

de resposta que foi considerado rápido ou ultrarrápido, no entanto a resposta tem 

comportamento não linear em função da variação da umidade relativa em alguns casos. 

Concluímos que as caraterísticas podem ser manipuladas utilizando frações diferentes do 

composto orgânico (PVA) isso sugere que podemos utilizar as mesmas nanoestruturas de 

carbono com outros compostos orgânicos como o Polimetilmetacrilato (PMMA). Neste 

intuito esperamos obter mais possibilidades de sensores sensitivos a umidade relativa com 

características melhoradas, como por exemplo, atingir um comportamento perfeitamente 

linear. 

 No desenvolvimento dos estudos com sensores de umidade, assim como dos voláteis 

presentes no tomate e no pinheiro obtivemos um volume grande de dados. Este problema 

aliado à necessidade de mensurar o analito com vários sensores sobre mesma amostra indica a 

necessidade se utilizar uma plataforma eletrônica, nariz eletrônico, capaz de medir 

simultaneamente vários sensores. O nariz eletrônico é formado por condutivímetros e 

multicontroladores e os dados devem ser enviados ao computador para efetuar o tratamento 

dos dados utilizando o PCA. Atualmente existe um projeto coordenado pelo prof. Ivo A. 

Hümmelgen que foi submetido ao CNPq com o objetivo de fabricar um nariz eletrônico com 

um sistema de tratamento de dados integrado utilizando as análises tristimulus e análise PCA. 
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