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RESUMO 
 
 

Neste trabalho se faz uma interpretação muito breve sobre os nanomateriais, 

mencionando sua classificação, suas propriedades e métodos de sínteses ressaltando o 

método Sol-Gel já que é o método usado neste caso. Além se fala de todos os 

equipamentos e  métodos  usados para levar a cabo a síntese e caracterização das 

nanopartículas de oxido de titânio    e oxido cuproso. Começando por uma explicação 

da forma  de  limpeza  do  substrato,  onde posteriormente verão depositadas as 

nanopartículas para suas correspondentes caraterizações. Se mencionam os precursores 

químicos, instrumentação empregado e a forma da elaboração das sínteses das 

nanopartículas de TiO2 e Cu2O usando o método Sol- Gel, as quais foram depositadas 

pelo método deposição por centrifugação para o caso das nanopartículas de TiO2 e o 

método Drop Casting para as nanopartículas de Cu2O. Quanto à caracterização, as 

nanopartículas de Cu2O fórom expostas a um processo térmico, deixando a temperatura 

constante e  variando  o  tempo  de  exposição.  Por  último  as  nanopartículas de TiO2 

fóram dopadas superficialmente com Cromo para dos porcentagens de impregnação de  

carga  a  1%  e  a  6%,  analisando  para  esses  dois  casos  as mudanças morfológicos e 

estruturais das nanopartículas a serem  expostas  a  um tratamento térmico, utilizando a 

difusão de raios X e a microscopia eletronica de varredura e transmissão, as quais nos 

proporcionam uma visualização de  sua  morfologia,  podendo-se assim calcular os 

tamanhos aproximados de seus diâmetros. Por último, obtemos medidas de absorção no 

comprimento da onda visível do espectro solar para calcular a banda de energia 

proibida e o coeficiente de absorção, tanto para as nanopartículas de óxido de titânio 

como para nanopartículas do óxido cuproso. 

 

Palavras chave: Nanomateriais, sol-gel, elementos de transição, nanopartículas de 

óxido de titânio, nanopartículas de oxido cuproso, dopagem. 

 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 

In this work be make a very brief interpretation of nanomaterials mentioning their 

classification, their properties and their synthesis methods, highlighting the Sol-Gel 

method as it is the method used in this case. Oslo talk about all the equipment and 

methods used to make the synthesis and characterization of the nanoparticles of 

titanium oxide and cuprous oxide. Starting with a comprehensive explanation of the  

substrate, where the nanoparticles will subsequently be deposited for their 

corresponding characterizations. Chemical precursors, instrumentation used and the 

form of the preparation of the synthesis of the TiO2 and Cu2O nanoparticles are 

mentioned using the Sol-Gel method, which were deposited by the sping coating 

method for the case of the nanoparticles of TiO2 and the drop casting method for Cu2O 

nanoparticles. As for the characterization, the Cu2O nanoparticles were  exposed  to  a  

thermal  process,  keeping  the temperature constant and varying the exposure time, The 

nanoparticles of TiO2 were superficially doped with chromium under two percentages 

of charge impregnation 1% and 6%, analyzing for these two cases the morphological 

and structural changes of the nanoparticles when exposed to heat treatment and when 

doped with chromium, using X-ray diffraction, which gives us a visualization of its 

morphology being able to calculate the most approximate sizes of its diameters. Finally, 

we obtain absorption measures in the visible region of the solar spectrum to calculate 

the energy band gap and absorption coefficient for titanium oxide nanoparticles and 

cuprous oxide nanoparticles. 

 

Key words: Nanomaterials, sol-gel, transition elements, titanium oxide nanoparticles, 

cuprous oxide nanoparticles, doping, chrome 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 
 

Neste capítulo é apresentada uma breve 
descrição da nanotecnologia, sua história, 
classificação, propriedades e seus diferentes 
métodos de sínteses, junto com os objetivos 
deste trabalho. 

CAPITULO 1 
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1.1 NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA 
 
 

A nanociência é o estudo da natureza em escala nanométrica e a nanotecnologia é a aplicação 
desse conhecimento para a criação de produtos e serviços [1]. Estes conceitos estão 
relacionados com diversas áreas do conhecimento tais como: física, química, biologia, 
eletrônica, computação e medicina. 

 
Nano é um prefixo grego que indica uma magnitude de 1 x 10-9 com respeito à unidade. A 
nanociência estuda as propriedades e manipulação dos materiais que possui em uma de suas 
dimensões, ao menos, entre 1 e 100 nanômetros, compostos por algumas centenas ou 
milhares de átomos ordenados em forma concreta. Seu interesse admite, em que seu tamanho 
e estrutura lhes proporciona propriedades singulares que não possuem materiais homônimos 
por acima desta pequena escala. A figura 1.1 mostra graficamente a escala de tamanhos a que 
refere-se com exemplos de objetos e partículas em que os nano materiais são enquadrados. 

 

Figura 1.1 Escala logarítmica de tamanhos. As nanopartículas geralmente têm um tamanho 
entre 1 e 100 nm.[2] 

 
A nanotecnologia, é definida como a ciência que estuda tais nano materiais como as 
nanopartículas de TiO2 e as nanopartículas de Cu2O. O tamanho destes materiais é parte da 
essência de sua aplicabilidade. Seu pequeno tamanho confere a esses materiais novas 
propriedades físicas e químicas da condutividade, transferência de calor, temperatura de 
fusão, propriedades ópticas e magnéticas, etc., que não ocorrem fora da nano escala. Cada 
uma dessas novas propriedades abre uma nova tecnologia ou um novo campo de aplicação. 
É por isso que a nanotecnologia tem se desenvolvido enormemente desde as últimas décadas 
sendo considerada como uma nova revolução industrial, com foco no estudo e aplicação de 
estas propriedades dependentes do tamanho, bem como melhorar os processos para sua 
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criação e manipulação. É importante ressaltar que a nanotecnologia envolve quase todas as 
disciplinas de ciências naturais, incluindo medicina e engenharia. 

 
Tende-se a pensar erroneamente que as nanopartículas são materiais que surgiu a partir dos 
finais do século XX e que são um produto exclusivamente dos laboratórios. A realidade é 
que estas já tinham sido produzidas pela mão do homem séculos atrás como corantes em 
vitrais de catedrais góticas na Idade Média, onde foi usada prata coloidal (nanopartículas de 
prata) para criar vidro amarelo e ouro coloidal (nanopartículas de ouro) para vidro vermelho 
(Figura 1.2 a e b). Mesmo antes, no antigo império romano, e também conhecido o caso do 
cálice de Lycurgus (Figura 1.2 c e d), que contém quantidades de nanopartículas de ouro e 
prata misturadas com a cerâmica da copa fornecendo a este material o efeito (dicroísmo) de 
mudar de cor de acordo com a luz que incide frente ou atrás da cerâmica [3]. 

 

a  b c d 
Figura 1.2 Vitral gótico (a e b) e copo de Lycurgus (c e d). [3] 

 
A primeira pessoa a falar sobre as possibilidades que trariam o controle dos materiais em uma 
escala tão pequena para manipular átomos foi o físico Richard Feynman em seu discurso: 
“There´s plenty of room at the bottom” (“Há muito espaço na parte inferior”), expressado em 
dezembro de 1959 em uma reunião da Sociedade Americana de Física. Feynman afirmou que 
“você pode reduzir o tamanho das coisas para que elas sejam práticas”, incentivou o progresso 
na tecnologia do microscópio eletrônico como uma ferramenta fundamental para conseguir 
um maior progresso nesse sentido. 

 
Quem realmente introduziu e usou o termo “nanotecnologia” pela primeira vez foi o 
professor Norio Taniguchi, da Universidade de Ciência de Tokio, em uma conferência em 
1974 onde citou literalmente: “a nanotecnologia consiste principalmente em processamento, 
consolidação de separação e deformação de materiais átomo por átomo, molécula por 
molécula” [4]. 

 
Meio século após o seminário dado por Richard Feynman, pode-se dizer que a promessa da 
nanotecnologia está tomando forma e tornou-se em realidade. Não só passou da teoria para a 
prática em laboratórios, mas atualmente os nano materiais como nanopartículas de TiO2 e 
Cu2O podem ser encontrados em aplicações industriais, como catalisadores, em componentes 
de painéis solares ou em eletrônica, bem como em uma enorme variedade de produtos de 
consumo nos quais os nano materiais são usados em cosméticos, cremes solares, roupas ou 
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alimentos e no campo da medicina [4, 5]. Em química ambiental se está sendo investigado o 
uso de nano materiais para purificação de água, removendo contaminantes [6, 7]. 

 
 

1.2 NANOMATERIAIS 
 

Os nano materiais são formados por nano agregados de partículas ultrafinas de dimensões 
nanométricas localizadas na região de transição entre moléculas e estruturas microscópicas. 
Esses materiais são tão pequenos que exibem características que não são observadas em 
estruturas maiores (até 100 nm); por esta razão se estabeleceu uma ordem de acordo com 
características importantes como sua origem, dimensões dentro da nano escala, forma e 
composição. 

 
Dependendo da origem das nanopartículas, se distinguem as nanopartículas naturais, 
nanopartículas acidentais e nanopartículas artificiais. Como es mostrado na figura 1.3. [8] 

 
As nanopartículas naturais são produzidas devido a fenômenos e processos naturais; como 
as produzidas por tempestades de areia, incêndios florestais, cinzas vulcânicas, aerossóis 
marinhos. 

 
As nanopartículas acidentais são de origem antropogênicas1. Exemplos destas são as 
originadas por processos de combustão, esmagamento ou desgaste de materiais. 

 
Por último, as nanopartículas artificiais que correspondem às produzidas ou sintetizadas no 
laboratório como no caso das nanopartículas de TiO2 e as de Cu2O que foram exploradas nas 
propriedades como tratamentos de águas, catalisadores, em componentes de painéis solares 
e em eletrônica [9, 10]. 

 
 

a) b) c) 
 

Figura 1.3: Classificação dos nano materiais por sua origem a) nanopartículas naturais (cinzas 
vulcânicas), b) nanopartículas acidentais (desgaste de máquinas industriais) e 
c) nanopartículas artificiais (nanopartículas de Cu2O) [11]. 

 
Em quanto as dimensões das nanopartículas são altamente variáveis e têm uma grande 
influência em suas propriedades. Com base em seu aspecto dimensional, elas podem ser 
classificadas em quatro grupos: 

 

1 fatores antropogênicos são aqueles causados pela ação do homem 
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Zero dimensional (0D): nano materiais em que todas suas dimensões se encontram no 
intervalo dos nanômetros e nenhuma das dimensões se encontram no intervalo maiores na 
escala nanométrica; por exemplo as nanopartículas, pontos quânticos, nano clusters, átomos 
e moléculas. Na figura 1.4 se mostra nanopartículas de TiO2. 

 

 
Figura 1.4: Nanopartículas de TiO2. Fonte autora 

 
Unidimensional (1D): neste caso os nano materiais apresentam duas dimensões a escala 
nanométrica e só uma das dimensões a escala maiores como é no caso especifico dos nano 
tubos; estas nanoestruturas têm seu diâmetro na faixa de 1- 100 nm, enquanto seu 
comprimento está dentro das micras (fora das dimensões manométricas). Apresentando uma 
morfologia tubular, enquanto o resto das nanoestruturas são completamente sólidas sim 
apresentar furos; por exemplo os nano fios, nano tubos, nano fibras e nano varinhas. Na figura 
1.5 se mostra nano tubos de TiO2. 

 

 
Figura 1.5: Nano tubos de TiO2. [12] 

 
Bidimensional (2D): para neste último caso as nanoestruturas apresentam só uma dimensão 
a escala manométrica e as outras duas dimensões a escala maiores (micras), como no caso dos 
filmes finos; cujas áreas são do tamanho indefinido, mantendo sua espessura na ordem de 1 
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a 100 nm, por exemplo as monocamadas, filmes nano poliméricos e os filmes finos. Na figura 
1.6 se mostra os filmes finos de grafeno. 

 

 
Figura 1.6: Filmes finos de grafeno [13] 

 
Como última caraterística se encontra sua composição; de acordo com a naturalização do 
nano material são classificados em quatro grandes grupos entre os qual és se encontram: 

 
Os baseados em carbono: são todos aqueles nano materiais cujo componente principal é o 
carbono. Eles assumem diferentes formas como esferas ocas, elipsoides ou tubos; oferecendo 
muitas aplicações tais como o desenvolvimento dos revestimentos já que são materiais 
ligeiros e resistentes, além que possuem diferentes aplicações eletrônicas; neste grupo se 
destacam os fulerenos, nano tubos de carbono e o grafeno os quais são mostrados na figura 
1.7. 

 

 
a) b) c) 

 
Figura 1.7: a) Fulereno de carvão [14], b) Nano tubo de carbono [15] é c) Grafeno [16] 

 
Os baseados em metais: são nanoestruturas semicondutoras que limitam o movimento dos 
elétrons nas três direções espaciais; destacando-se as nanopartículas de ouro e de prata como 
metais e as nanopartículas de TiO2 e Cu2O como óxidos metálicos, como se mostra na figura 
1.8 
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a) b) 
 

 
c) d) 

 
Figura 1.8: Metais como a) nanopartículas de ouro [17] e (b) nanopartículas de prata [18]; 

óxidos metálicos como (c) nanopartículas de TiO2. Fonte autora e (d) nanopartículas de 
Cu2O. Fonte autora 

 
Os dendrímeros: São polímeros de dimensões nanométricas construídos a partir de unidades 
ramificadas; eles crescem de dentro para fora, partindo de um núcleo chamado geração zero 
(G0) como é mostrado na figura 1.9. 
A superfície destes materiais conta com extremos de cadeia que se podem usar para executar 
diferentes funções como catálise. Além disso, as cavidades internas permitem abrigar outras 
moléculas, tornando-as úteis em farmacologia. 

 

pontos de 
ramificação 

 
núcleos 

 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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c) d) 
 

Figura 1.9: Representação do crescimento de um dendrímero desde o núcleo chamado 
geração zero até terceira geração “a) geração zero cor preto, b) ramificação geração um cor 

azul, c) ramificação geração dois cor vermelho y 
d) ramificação geração têm cor amarelo” [19] 

 
Os compostos: Os nano materiais são formados pela combinação de nanopartículas com 
outras nanopartículas ou com materiais de maior tamanho; como é mostrado na figura 1.10, 
onde os nano tubos de TiO2 estão juntos com nanopartículas de ouro. 

 
 

 
figura 1.10: Nano tubos de TiO2 com nanopartículas de ouro. [20] 

 
 

1.3 PROPRIEDADES PRINCIPAIS DOS NANOMATERIAIS 
 

Os fatores que determinam as propriedades que caracterizam aos nano materiais são: a maior 
área superficial relativa, a forma, a composição química e as interfaces. A seguir se numeram 
algumas das propriedades que mostram os nano materiais em comparação com materiais de 
maior tamanho. [21] 

 
Propriedades físicas 

 
Entre as diferentes propriedades físicas mostradas por estes materiais, destaca-se o 
incremento da “área de superfície” [22] devido ao seu pequeno tamanho. (Figura 1.11). 
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Figura 1.11: Efeito da diminuição do tamanho de partícula no incremento da área 
superficial total para a mesma massa o volumem de um material (imagem de nano.gov). 

 
Algumas características conhecidas dos nano materiais estão relacionadas com diversos 
fatores por exemplo, fração de átomos de superfície e grande energia de superfície. 

 
Propriedades mecânicas 

 
As propriedades mecânicas das nano partículas e materiais nano estruturados mudam com o 
tamanho: na escala nanométrica se modifica a estrutura atômica dos nano cristais, tornando-
os mais resistentes e adquirindo propriedades mecânicas melhores às dos macro materiais. 
Uma propriedade importante de algumas nano partículas é sua maior capacidade de 
deformação, antes da quebra, sem perda de sua resistência, alcançando a resistência máxima 
teórica do material. Este comportamento ocorre porque a estrutura do nano cristal 
praticamente carece de defeitos. 

 
As nanopartículas têm a capacidade de suportar tensões externas muito elevadas, sem que se 
produza a deslocação da estrutura do nano cristal e sem que se manifestem fraturas. 

 
Algumas das propriedades mecânicas, mais importantes, que podem experimentar são: [23] 

 
 Resistência 
 Deformação 
 Resistência ao impacto 
 Resistência à ruptura 
 Resistência à corrosão 
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Propriedades químicas 
 

As nanopartículas ou nano materiais apresentam propriedades químicas muito importantes, 
devido ao aumento da superfície específica e ao número de átomos presentes nela, 
apresentando uma alta “energia superficial”. 
As nanopartículas têm importantes propriedades catalíticas como resultado da alta atividade 
química de sua superfície; a mudar sua forma cristalina, adoptando formas poliédricas, se 
aumenta o número de bordas e cantos, isto aumenta sua solubilidade e a capacidade de 
absorção [24]. 
Um caso particular do comportamento catalítico das nanopartículas é a foto catálise. 
Quando a luz tem uma energia maior ou igual à banda de energia proibida (Eg) (diferença de 
energia entre a banda de valência e a banda de condução) do semicondutor, se apresenta um 
movimento de um elétron da banda de valência à banda de condução das nanopartículas, 
produzindo pares de elétron-buracos, que originam um excesso de carga negativa na banda 
de condução, produzindo um efeito de foto redução, aportando elétrons nas moléculas do 
oxigênio e forma-se íons superóxidos (O2-), que oxidam os materiais orgânicos. As moléculas 
da água locadas nos buracos do substrato com carga positiva pela migração dos elétrons, 
tornam-se descompostas pela foto oxidação em radicais hidroxilas OH+ e Cátions H+ (Figura 
1.12). [25] 

 

 

Figura 1.12: Processo de foto catalises. Fonte: autora 
 
 

1.4 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS 
 

A manipulação das condições de síntese permite o controle racional da morfologia, como 
tamanho, forma e funcionalização da superfície da nanopartícula, sem alterar a composição. 
Esta manipulação permite adaptar as partículas às propriedades dos materiais, levando-as a 
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novas aplicações em catálises, eletrônica, fotônica, sensores, entre outros. Outro aspecto 
fundamental da síntese de nanopartículas é a sua estabilização, de modo que seu tamanho e 
forma possam ser mantidos em função do tempo. 
Os métodos de síntese de nanopartículas são classificados em duas formas: 

 
Forma descendente (Top – Down) 
Forma ascendente (Bottom - Up) 

 
A forma descendente (Top – Down) [26] consiste na redução de sólidos por técnicas 
abrasivas, utilizando métodos físicos, onde, por subdivisão de materiais, se chega ao tamanho 
desejado. Existem vários métodos que usam a forma descendente, os mais representativos 
são: 

 
a) Evaporação térmica, consiste no aquecimento até a evaporação do material que se 
pretende depositar. É realizado em uma câmara de vácuo em que o vapor é condensado sobre 
uma folha fria exigindo em todos os momentos um controle preciso das condições de 
crescimento para não produzir uma modificação da morfologia da camada depositada. 

 
b) O depósito químico em fase vapor (CVD). Consiste na decomposição de um ou vários 
compostos voláteis dentro de uma câmara de vácuo (reator), para resultar na formação de um 
material na forma de uma camada fina ou de nanopartículas. 

 
c) A preparação de clusters gasosos, é utilizado um laser pulsado de alta potência para 
produzir vapores atômicos metálicos que são transportados em um gás inerte e 
subsequentemente são depositados em óxido monocristalino ou outro substrato, solo 
condições de ultra alto vácuo. 

 
d) A implantação de íons, consiste na implantação de íons de um material sobre um sólido, 

alterando suas propriedades físicas e químicas, uma vez que o íon implantado pode ser de um 
elemento diferente e também pode causar mudanças estruturais do sólido. O equipamento 
necessário para a implantação de íons geralmente consiste em uma fonte que produz os íons 
do elemento desejado, um acelerador onde esses íons são acelerados até alcançar uma alta 
energia, e uma câmara onde os íons impactam contra o alvo. 

 
e) Moagem mecânica de partículas de tamanho macro ou micrométrico, por meio de 

moinhos de alta eficiência; as partículas resultantes são classificadas por meios físicos, 
recuperando as de tamanho nanométrico. Os materiais iniciais podem inferir mudanças de 
energia nos sólidos, devido ao acúmulo de defeitos em uma situação de não-equilíbrio, o que 
pode causar uma diminuição nas energias de ativação, ativando os sólidos para realizar 
reações químicas no estado sólido. 

 
Como pode ser visto vários desses métodos requerem instrumentação complexa e 
complicada, o que os torna caros, portanto, muitas vezes se preferem os métodos que usam a 
forma ascendente (Bottom – Up). 



28 
 

A forma ascendente (Bottom - Up) consiste na fabricação de nanopartículas através da 
condensação de átomos em uma fase gasosa ou em solução, dando estabilidade à 
nanopartícula [26]. 

 
Nesta forma ascendente, existem vários métodos que usam para a síntese de nanopartículas, 
os mais utilizados são aqueles que usam procedimentos químicos. Eles geralmente, começam 
com a redução de íons metálicos para átomos de metal. Este método é o mais conveniente 
para a obtenção de nanopartículas uniformes e pequenas. 

 
Os métodos mais representativos desta abordagem são: 

 
a) O método coloidal. Os coloides são partículas individuais, que são maiores que as 
dimensões atômicas, mas o suficientemente pequenos como para exibir o movimento 
browniano. 
Se as partículas são o suficiente grandes, então seu comportamento dinâmico em suspensão 
em função do tempo será governado pelas forças da gravidade e se dará o fenômeno de 
sedimentação. Se eles são o suficiente pequenos, então seu movimento irregular em 
suspensão pode ser atribuído a bombardeios coletivos de um grande número de moléculas 
termicamente agitadas em uma suspensão líquida. 
Este método consiste em dissolver um sal do precursor metálico ou do óxido a ser preparado, 
um redutor e um estabilizador em uma fase contínua ou dispersante (neste caso, um líquido). 
Este último pode desempenhar o papel de redutor, estabilizador ou ambos. Em princípio o 
tamanho médio, a distribuição de tamanhos e a forma ou morfologia das nanopartículas 
podem ser controladas variando a concentração dos reagentes, do redutor e do estabilizador 
e por este método se podem formar dispersões estáveis por períodos de tempo muito longos. 

 
b) Redução fotoquímica e radio-química A síntese de nanopartículas metálicas 
modificando o sistema químico por meio de altas energias está associada à geração de 
redutores fortes altamente ativos como elétrons, radicais e espécies excitadas. 
A redução fotoquímica (fotólise) e a radicação-química (radiólise) diferem no nível de 
energia utilizada. A síntese fotoquímica está caracterizada por energias abaixo de 60 eV, 
enquanto que a radiólise usa energias de 103-104 eV. Os métodos de redução fotoquímica e 
radio-química têm a vantagem sobre o método de redução química, porque devido à ausência 
de impurezas formadas quando se usam redutores químicos, esses métodos produzem 
nanopartículas de alta pureza. Além disso, a redução fotoquímica e radio-química permite 
produzir nanopartículas em condições de estado sólido e a baixas temperaturas. 

 
c) Irradiação com micro-ondas A técnica de irradiação com micro-ondas produz 
nanopartículas com uma dispersão muito baixa de tamanho, embora não sempre se logra um 
controle preciso na morfologia, como acontece na maioria das técnicas ascendentes. As 
micro-ondas agem como campos elétricos de alta frequência, capazes de aquecer qualquer 
material contendo cargas elétricas como as moléculas polares em um solvente ou íons 
condutores em um sólido. Os solventes polares se aquecem e seus componentes moleculares 
são forçados a virar com o campo e perder energia em colisões. As amostras condutoras e 
semicondutoras são aquecidas quando os íons e elétrons contidos neles formam uma corrente 
elétrica e a energia é perdida devido à resistência elétrica do material. 
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Por outro lado, o aquecimento por micro-ondas das amostras líquidas permite uma 
diminuição nas flutuações de temperatura no meio de reação, proporcionando um ambiente 
mais homogêneo para a nucleação e crescimento das partículas metálicas. 

 
d) Utilização de dendrímeros A síntese de nanopartículas também foi realizada usando 
micelas, emulsões e dendrímeros como nano reatores que permitem a síntese de partículas de 
forma e tamanho definidos. 

 
e) Síntese solvo térmica. Nesta síntese se agrupam uma série de técnicas em que um 
precursor metálico dissolvido em um líquido é aquecido acima de seu ponto de ebulição, 
resultando em uma pressão maior do que a atmosférica (geralmente moderada). O líquido 
habitual é a água, daí o nome de “síntese hidrotermal”; no entanto, cada vez se utiliza com 
maior frequência outros meios líquidos, como solventes orgânicos, amoníaco líquido e 
hidrazina, temos então a síntese solvo térmica. Neste tipo de técnica, normalmente, os tempos 
de reação são longos, de 10 a 12 horas (em comparação com outros métodos químicos). 

 
 

1.4.1 F) MÉTODO SOL-GEL 
 

O método usado para fazer a síntese das nanopartículas semicondutoras de TiO2 e Cu2O foi 
pelo método Sol-Gel 

 
Vantagem da síntese sol-gel 

 
No processo Sol-Gel se pode controlar as propriedades finais do produto desejado, ajustar a 
composição, modificar a estrutura e morfologia, antes de passar finalmente à formação do 
gel. 
Este método oferece muitas vantagens para sua utilização entre elas se encontram: 

 Alta homogeneidade e pureza. 
 Controle do tamanho das partículas, obtendo partículas nanométricas. 
 Controle da morfologia e superfícies dos materiais. 
 Obtenção de materiais a baixas temperaturas. 
 Fases uniformes e homogêneas em sistemas multicomponentes. 

 
Descrição da síntese sol-gel 

 
Este método é usado principalmente para a fabricação de nano materiais de óxidos metálicos. 
Começando de uma solução química ou “sol” que atua como precursor de uma rede de 
partículas discretas ou polímeros; esses precursores são os alcóxidos metálicos2 e cloretos 
metálicos3, que sofrem várias reações de hidrólise e condensação para formar uma dispersão 
coloidal, que a partir de uma polimerização lenta forma um “gel”. 
A desidratação parcial de um gel produz um resíduo sólido que se conhece como “xerogel” 
obtido por baixo tratamento térmico e “aerogel” quando seu secado é por evaporação e 
finalmente temos o material nano estruturado, como se mostra na figura 1.13. [27] 

 
2 Sustâncias formadas por álcoois 
3 Sustâncias formadas por uma molécula de cloro 
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Este método é interessante porque envolve processos a baixa temperatura. Também a alta 
pureza e homogeneidade são atribuíveis a sua forma de preparação. 

 
 

 
Figura 1.13. Síntese sol-gel. Fonte: autora 

 
Etapas da síntese sol-gel 

 
Este método de síntese consiste basicamente em dois tipos de reações químicas, uma primeira 
etapa é a hidrólise do precursor inicial, para formar o hidróxido metálico e em numa segunda 
etapa estão as reações de condensação para obter ligações do tipo Metal-Oxigênio-Metal 
[28]. 

 
a) HIDRÓLISE 

 
M–OR + H2O      M–OH  + ROH (1.1) 

 
Onde M: átomo metálico 

OR: radical alcóxido4 

OH: Hidrofílico 
 

No momento de aparecer os grupos metal-hidroxilo se inicia o processo de poli condensação. 
Dependendo das condições experimentais de síntese a poli condensação pode ser realizada 
de 2 maneiras diferentes, via olação e via oxolação. 

 
b) CONDENSAÇÃO: 

 
Olação (formação de pontes hidroxilo através da eliminação de moléculas de água 
ou solvente). 

 
 
 

4 Derivado de um álcool por perdida de hidrogênio do grupo hidroxila 
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M–OH + M–OHY        M–OH–M  + YOH (1.2) 
 

Onde Y: átomo de hidrogênio ou grupo alquilo 
 

Oxolação (formação de pontes de oxigênio por meio da eliminação de água o 
solvente): 

 
M–OH + M–OY       M–O–M +  YOH (1.3) 

 
A estrutura e a morfologia serão o resultado das reações de hidrólise e condensação. 
As condições de síntese e as etapas envolvidas em geral, são muito decisivas para obter bons 
resultados, então cada passo tem que ser otimizado em função das propriedades do material 
e aplicação requerida que se está procurando. 

 
Processos da síntese sol-gel 

 
Mistura dos Precursores: Este passo compreende desde a dissolução dos precursores de 
álcool no solvente escolhido até a obtenção de um sol composto de partículas coloidais. O 
tamanho destes depende basicamente do pH e da relação de hidrólise. [28] 
Formação do Gel: Com o transcurso do tempo as partículas coloidais presentes no sol se 
unem até conformar uma estrutura tridimensional. [28] 
Secagem do Gel: Esta etapa é caracterizada pela extração do solvente incluído dentro do gel. 
Nesse processo existem tensões que podem destruir a estrutura do gel a menos que o processo 
de secagem seja controlado; no tipo de secagem por evaporação, a estrutura do gel permanece 
intacta e o material obtido é chamado de “aerogel”. Por outro lado, quando o solvente é 
evaporado por aquecimento obtemos o material chamado “xerogel”. [28] 
Estabilização do Gel: Um gel seco por evaporação contém uma alta concentração de grupos 
hidróxidos superficiais obtendo uma área de superfície alta. Enquanto o tratamento de altas 
temperaturas provoca a deserção de grupos hidroxilos diminuindo a sensibilidade do gel 
resultando em uma perda da área superficial. [28] 
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1.6 OBJETIVO GERAL 
 

Sintetizar nanopartículas de óxido de cobre e óxido de titânio, caracterizar as amostras 
sintetizadas por difração de raios X, medidas de microscopia eletrônica de transmissão, 
medidas de microscopia eletrônica de varredura e por espectroscopia UV-Vis para ser 
aplicadas em dispositivos eletrônicos. 

 
 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Sintetizar nanopartículas de TiO2 e Cu2O pelo método Sol-Gel. 
 Analisar as mudanças morfológicas, mudanças de fases e comportamento das 

nanopartículas a ser expostas a tratamento térmico, no caso das nanopartículas de 
Cu2O 

 Realizar a dopagem das nanopartículas de TiO2 com Cr na superfície a partir da 
síntese obtida. 

 Analisar as mudanças morfológicas, mudanças de fases e comportamento das 
nanopartículas de TiO2 a não ficar dopadas e dopadas com Cr. 

 Caracterizar as amostras sintetizadas por difração de raios X, medidas de microscopia 
eletrônica de transmissão, medidas de microscopia eletrônica de varredura e por 
espectroscopia UV-Vis 

 Aplicar as nanopartículas em dispositivos eletrônicos como células solares ou 
sensores. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Neste capítulo se mostra cada uma das fases e 
formas cristalinas das nanopartículas de TiO2 e 
Cu2O; com ambos sendo metais de transição, 
analisamos o tratamento térmico e os defeitos 
extrínsecos e por último uma breve aplicação 
em sensores de gás com nanopartículas de TiO2 

CAPITULO 2 
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2.1 RESPOSTA ÓPTICA DOS ÓXIDOS SEMICONDUTORES. 

 
Os níveis eletrônicos de energia dependem do número total de átomos ligados. A medida que 
o número de átomos ligados aumenta, os níveis discretos de energia se convertem em bandas 
de energia. 
As bandas de energia que se formam em um semicondutor são conhecidas como a banda de 
valência (BV) e banda de condução (BC) e a diferença entre elas é chamada banda de energia 
proibida (band gap). Esta teoria é uma ferramenta importante para a física e a química do 
estado sólido já que permite explicar a condutividade em diferentes materiais, quanto menor 
a separação entre as bandas maior será a condução. [29] 

 
O exposto acima pode ser transferido para o fenômeno de absorção da luz que é apresentado 
pelos sólidos, se incide uma onda eletromagnética com energia adequada se promovem 
elétrons desde a banda de valência para a banda de condução, a geração de estados doadores 
(buraco h+) e aceitadores (elétron e-) entre a banda de valência e a banda de condução isso 
depende de sua natureza intrínseca5 ou extrínseca6 do semicondutor. [30] 

 

2.2 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) 
 

Em 1791, William Gregor examinou a areia do rio Helford, na região da Cornuália, Inglaterra. 
Com o auxílio de um ímã, ele extraiu um material preto (que hoje é conhecida como a 
ilmenita) e, por tratamento com ácido clorídrico (HCl), removeu ferro descobrindo o dióxido 
de titânio (TiO2) [31]. 

 
O dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor estudado pelos interesses em suas 
propriedades físicas e químicas, como sua baixa toxicidade, foto sensibilidade, resistência a 
corrosão, boa foto estabilidade e baixo custo ; é um material com a possibilidade de aplicação 
em diferentes áreas, incluindo catálise [32], foto catálise ambiental [33], fotoluminescência 
[34], em células solares sensibilizadas por corante [35], sensores para gás [36], revestimentos 
em aplicações biomédicas [37], dentre outras. 

 
As nanopartículas de TiO2 tem várias estruturas cristalinas, sendo as mais conhecidas o rutilo, 
anatase e bruquita como mostra a figura 2.1. A fase rutilo é a mais termodinamicamente 
estável em altas temperaturas. Enquanto isso, anatase e bruquita são obtidas em baixas 
temperaturas, sendo que a forma bruquita é estável em condições específicas de pressão. A 
anatase é a fase mais estável na escala nanométrica, sendo a fase mais estudada em aplicações 
de nanotecnologia. Juntamente com a fase rutilo, estas são as fases mais importantes do ponto 
de vista tecnológico. A transformação de fase irreversível de anatase para rutilo é esperada 
para temperaturas acima de 800°C. Tendo em conta que a estabilidade termodinâmica 
depende da dimensão das partículas, em partículas de tamanho inferior a 14 nm a fase anatase 
é mais estável que a fase rutilo [38]. 

 
 

5 Semicondutor cristalino sem impurezas ou defeitos em sua rede cristalina 
6 Semicondutor dopado, com impurezas 
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a) b) c) 

Figura 2.1: Estruturas dos polimorfos naturais do TiO2; a) Anatase, b) Rutilo e c) Bruquita. 
Fonte: autora. 

 
Quando o TiO2 se encontra em escala nanométrica, as propriedades físicas e químicas 
dependem da fase cristalina, do tamanho, da forma das partículas e da área superficial. 
Dentro de uma determinada faixa, o movimento dos elétrons e buracos é regido 
principalmente por sua espessura nanométrica, ao mesmo tempo que o transporte relacionado 
aos fótons é afetado pelo tamanho e geometria do composto [39]. 

 
O TiO2 é um semicondutor do tipo n, com banda de energia proibida de aproximadamente 
3,20, 3,02 e 3,14 eV, respectivamente para fases anatase, rutilo e bruquita [40]. Os orbitais 
3d dos átomos de titânio contribuem quase que exclusivamente para a banda de condução 
(BC) do TiO2, enquanto que os orbitais 2s e 2p dos átomos de oxigênio estão 
predominantemente associados à banda de valência (BV) [41]. 

 
Ao estar exposto, a radiação (fótons) com energia igual ou superior à banda de energia 
proibida “band-gap” da origem ao par elétron – buraco, já que o elétron da BV é deslocado 
em sentido da BC gerando nela uma região com alta densidade eletrônica (e-), enquanto que 
na BV ficam com buracos (h+) [42]. Este processo foi muito importante na produção de 
células fotovoltaicas e na foto catálise. 

 
Além disso, com sua banda de energia proibida entorno de 3 eV, este óxido é um bom 
catalizador na região UV próximo, apesar de ser transparente na região do visível e apresentar 
baixas conversões de energia nesta região do espectro eletromagnético. 

 
 

2.3 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO CUPROSO (Cu2O) 
 

O óxido cuproso é um semicondutor do tipo p, com diferentes morfologias e estados de 
oxidação, têm três fases diferentes: óxido cuproso (Cu2O), óxido paramelaconita (Cu4O3) e 
óxido de cobre (CuO). Eles têm um grande potencial para aplicações como dispositivos para 
células solares e baterias de lítio [43]. A simetria cristalina de Cu2O, Cu4O3 e CuO varia na 
forma cú 
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bica, tetragonal e monoclínica como podemos ver na figura 2.2, resultando nas várias 
propriedades ópticas e elétricas. 

 
 

Figura 2.2: Estruturas e fases a, b, c 
 

A estrutura da banda de energia proibida de Cu2O está compreendida entre (2.1 a 2.6) eV, 
sendo experimentalmente bem estável. A segunda fase óxida Cu4O3, descoberta no final da 
década de 1870, compreende uma valência mista metaestável entre Cu2O e CuO [44]. Até o 
momento, a pesquisa sobre a estrutura eletrônica de Cu4O3 é muito limitada. A banda de 
energia proibida estimada por métodos ópticos varia de (1.3 a 2) eV, assumindo banda direta 
ou indireta dependendo sua análise. Recentemente, Wang prevê que a banda indireta de 
energia proibida de Cu4O3 é 1.6 eV. [44]. 
Finalmente, no caso da fase CuO, o tipo de banda proibida está muito controvertido, em 
alguns estudos esta banda é considerada como direta; mas em outros é considerada indireta, 
interferindo isso para cálculos de estruturas eletrônicas, com um valor de 1.2 eV. 

 
A pressão parcial do oxigênio afeta a deposição devido ao seu potencial químico. Por um 
lado, os filmes depositados a uma pressão parcial de oxigênio mais baixa tendem a formar a 
fase Cu2O que contém só Cu,+ caso contrário se formaria a fase CuO, já que conteria Cu+ em 
Cu2+. No caso da fase Cu4O3 é um estado metaestável7, o que significa que o fluxo de O2 para 
sintetizar Cu4O3 é extremadamente estreito. Por outro lado, as propriedades físicas dos filmes 
como orientação preferida, espaços de banda óptica, mobilidades e concentração de 
portadores se podem ajustar alterando a pressão parcial de oxigênio durante a deposição. 

 
 
 
 
 
 

7 Sistema com vários estados de equilíbrio 
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2.4 ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO 
 

O nome "transição" surge de uma característica que apresentam esses elementos de serem 
estáveis por si só, sem a necessidade de uma reação com outro elemento. Quando falta 
elétrons na camada de valência (ultima) para estar completa, extraí-los de camadas internas 
e novamente a nessas camadas internas faltaram elétrons que serão ocupadas com outros 
elétrons próprios de outras camadas, ocorrendo este fenômeno sucessivamente. Esse 
fenômeno é chamado de "Transição eletrônica". [45] 

 
Muitas propriedades interessantes dos elementos de transição como grupo são o resultado de 
sua subcamada d parcialmente completa; como: 

 
 Bons condutores tanto do calor como da eletricidade. 
 Quase todos tem elevada dureza, com pontos de fusão e ebulição altos. 
 Possuem uma ótima versatilidade de estados de oxidação. 
 Muitas das propriedades dos metais de transição se devem à capacidade dos elétrons 

do orbital d de localizar-se dentro da rede metálica. 
 Em general são bons catalizadores. 
 A temperatura ambiente eles são sólidos (exceto o mercúrio) 
 Formam complexos iônicos. 

 
 

2.5 TRATAMENTO TÉRMICO DAS NANOPARTÍCULAS DE METAIS DE 
TRANSIÇÃO 

 
A cristalização é uma etapa necessária para a obtenção de óxidos com estrutura definida, 
pureza e morfologia adequada, a partir do material amorfo8. Na cristalização criam-se as 
condições termodinâmicas que levam as espécies amorfas a aproximarem-se e a agruparem- 
se em estruturas organizadas. 

 
No entanto, ao fornecer um elevado tratamento térmico por longos tempos ao óxido amorfo 
tende a produzir partículas de maior tamanho, formação de aglomerados, resultando na 
diminuição da área superficial específica e baixa porosidade [46]. Desta maneira, é necessário 
o uso de condições brandas de tratamento térmico, de maneira que se consiga um equilíbrio 
entre cristalinidade e porosidade [47; 48]; obtendo parâmetros como morfologia, tamanho de 
partícula, cristalinidade, área superficial e porosidade adequada para sua aplicabilidade [49]. 

 
 
 
 
 
 

8 Substância que não tem uma forma definida 
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2.6 DEFEITOS EXTRÍNSECOS – METAIS DE TRANSIÇÃO 
 

As nanopartículas de TiO2 podem ser facilmente dopadas com cátions de metais de transição, 
os quais podem aumentar a eficiência do material nas aplicações que envolvem a conversão 
de luz solar. O efeito dos dopantes neste trabalho envolve dois fatores: (i) a mudança na 
capacidade de absorção da luz solar, no caso do TiO2 a tentativa é induzir uma absorção na 
região do visível; (ii) alterar a taxa de transferência de carga. Os dopantes podem ser 
introduzidos através de vários métodos, tais como, impregnação, co precipitação e dopagem 
no processo sol-gel. 

 
Por exemplo, Cr3+ é amplamente estudado como dopante no TiO2. A incorporação destes 
íons tem grande influência no tempo de recombinação dos portadores; para materiais 
dopados altera o tempo de vida dos portadores a 30 nano segundos, enquanto que para 
materiais não dopados, sua alteração se prolonga a minutos ou a horas. Pelo exposto 
anteriormente, é preferível o uso do Cr em vez de outros materiais. Estes íons são 
incorporados na matriz cristalina substituindo íons de Ti4+ e introduzem níveis no gap 
próximos da banda de valência (aceitadores) [50]. Isto permite que sejam absorvidos fótons 
com energias menores que o UV na região de 400 nm a 750 nm. Adicionalmente ao agregar 
pequenas quantidades de dopante ao TiO2, não apresentam nenhuma formação de uma 
segunda fase, mas ao agregar grandes quantidades se forma uma nova estrutura ou uma 
segunda fase. 

 
 

2.7 APLICAÇÃO EM SENSORES DE GÁS COM NANOPARTÍCULAS DE 
ÓXIDO DE TITÂNIO 

 
Consistem basicamente de uma película de óxido semicondutor depositado sobre um 
substrato (figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3: Filme depositado nos eletrodos interdigitados 

 
Esta se encontra estimulada termicamente, já que para poder funcionar eficazmente, a 
película sensora deve ser levada a uma temperatura especifica dependendo do semicondutor 
utilizado; no caso do TiO2 não é necessário leva-ló a uma temperatura de (200 a 250)°C para 
que tenha uma reação muito boa devido à facilidade de adsorção de oxigênio na superfície. 

 
O modo de operação desses sensores é fundamentalmente baseado em uma alteração na sua 
condutividade quando eles estão na presença de certos gases. A reação do gás na superfície 
do semicondutor produz uma alteração na resistência elétrica do dispositivo. 
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Influência dos parâmetros na sensibilidade do filme depositado 
 

Influência da espessura: a espessura do filme tem influência sobre a sensibilidade. 
Possivelmente, exista uma espessura óptima para a detecção de cada gás [51] pois a 
profundidade de penetração de cada gás no interior do filme depende do coeficiente de 
difusão. 
A diminuição da espessura do filme tem limitações, pois em espessuras muito baixas não há 
condução entre os eletrodos. [52]. 
Influência do tamanho do grão: existem inúmeras bibliografias que relacionam o tamanho 
do grão com a sensibilidade do filme. Podemos mencionar, por exemplo, o trabalho de Lu 
[53] em que a sensibilidade aumenta consideravelmente quando o tamanho de grão é inferior 
a 10nm para detectar 500ppm de CO no ar e com tamanho de grão entre 120nm e 20 nm a 
sensibilidade é praticamente constante. 

 
Influência na introdução de dopantes: A adição de dopantes modifica as propriedades 
superficiais do TiO2 de maneira tal que pode aumentar a sensibilidade, a seletividade y 
diminuir a temperatura onde se presenta a máxima sensibilidade. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Neste capítulo são apresentados os diferentes 
materiais, procedimentos experimentais e 
equipamentos utilizados ao longo do trabalho 
para a caracterização das nanopartículas de 
TiO2 e Cu2O 

CAPITULO 3 
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3.1 SUBSTRATOS 

 
Para a caracterização das nanopartículas de TiO2 e Cu2O foi usado um substrato de vidro que 
é ótimo para ótica, este tem uma espessura de 1,2mm. 
As lâminas de vidro foram cortadas com um corta vidro, na medida de 12mm x 25,5mm. 

Para fazer a limpeza desses substratos temos em conta os seguintes passos: 

a) Os substratos são acomodados em um suporte com canais, a fim de evitar que os 
vidros tenham contato com o fundo do béquer e assim evitar possíveis arranhões nas 
superfícies. 

b) Inserisse o suporte junto com os vidros em um béquer de 250ml, depositamos acetona 
até cobrir bem os vidros e iniciamos o processo de limpeza das lâminas, através de 
banhos em agitação por ultrassom por 20 minutos. Terminado isto, repetimos o 
mesmo processo com a água ultrapura deionizada (Mili-Q, resistividade 18,2 M  a 
25°C) e álcool isopropílico, na ordem mencionada. 

c) Finalmente, o solvente residual é evaporado com nitrogênio. 
 
 

3.2 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) 
 

As nanopartículas de óxido de titânio foram sintetizadas pelo método sol – gel, onde a solução 
precursora foi uma mistura de 3,13ml de isopropóxido de titânio (97% e fornecido pelo 
Aldrich Chemical) e 0,5ml de álcool Isopropílico (99,84% e fornecido pela Êxodo 
Científica). 
Estas duas substâncias foram misturadas em um recipiente bem coberto, porque o 
isopropóxido de titânio se cristaliza na presença do ar, e a solução foi agitada por 10 minutos 
em um agitador magnético. Posteriormente em outro béquer de 250ml, foram misturados 
37,5ml de água ultrapura deionizada junto com 0,5ml de HCl (ácido clorídrico) a uma 
concentração de 50%, que foi agitada durante 10 minutos no agitador magnético. 

 
Pré-aquecemos a mistura da água ultrapura deionizada junto com HCl a 65°C com agitação 
vigorosa, quando a temperatura indicada está presente, adicionamos lentamente a solução 
precursora formando uma solução turva e iniciando o processo de hidrólise; deixado por 1 
hora e 30 minutos na temperatura indicada e agitação vigorosa, formando um gel. Terminado 
este tempo, removemos deixando enfriar na temperatura ambiente e observamos a formação 
do xerogel. Finalmente os líquidos foram extraídos por centrifugação, obtendo 350mg de 
nanopartículas de TiO2 em pó. Na figura 3.1 observamos todo o processo de síntese das 
nanopartículas de TiO2. 
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Alterações síntese das nanopartículas de óxido de titânio (tio2) 
 

Dados obtidos por 
referências 

Mudanças feitas por autora Motivo da mudança 

aquecimento 85°C aquecimento 65°C demorar o processo de 
hidrólise 

Tempo de aquecimento no 
agitador 4 ouras 

Tempo de aquecimento no 
agitador 1 oura e 30 minutos 

Mudança de fase 

 
Tabela 3.1: Alterações síntese das nanopartículas de óxido de titânio (TiO2) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1 Síntese das nanopartículas de TiO2. Fonte: autora. 



43 
 

 
3.3 SÍNTESE DA DOPAGEM SUPERFICIAL DAS NANOPARTÍCULAS DE TiO2 

COM Cr 
 

Muitas aplicações dos nano materiais de TiO2 estão relacionadas a suas propriedades ópticas. 
Entretanto, a alta eficiência ao usá-los geralmente não é alcançada por causa da alta banda 
proibida deste material (em torno de 3.2 eV para a fase anatase e 3.02 eV para a fase rutilo). 
Então, uma das alternativas para melhorar essa performance é aumentar sua atividade óptica 
e deslocar o início da resposta do UV à região do visível [54,55]. Dentre as formas existentes 
de fazê-lo, tem-se a dopagem com “Cromo” e outros elementos, capaz de alterar as 
propriedades optoeletrônicas desses nano materiais [56]. Desta maneira se consegue aplicar 
as nanopartículas de TiO2 a dispositivos eletrônicos; tais como células solares, fotodiodos e 
sensores de gás entre outros. 

 
A dopagem foi realizada com a solução de 0,14 g de dicromato de potássio (K2Cr2O7) em 5 
ml de água ultrapura deionizada depositando-os em um béquer de 50 ml e mexendo-os em 
um agitador magnético por 10 minutos 

 
Por outro lado, em dois tubos de ensaio depositamos 500 l de nanopartículas de TiO2 obtidas 
pelo método Sol – Gel em cada um dos tubos; uma vez concluída a deposição introduzimos 
no primeiro tubo de ensaio 30 l e no segundo tubo 5 l de dicromato de potássio obtido 
anteriormente; de modo que a primeira solução fica com um porcentagem de carga de 6% e 
a segunda solução fica com 1%. 

 
Levamos os dois tubos de ensaio a um processo térmico, introduzindo-os em um recipiente 
com água quente (banho maria), por 2 horas a 80°C sem agitação. Terminado este tempo 
introduzimos 500 l de ácido nítrico (HNO3 dissolvido em água ultrapura deionizada ficando 
com uma concentração de 10%), em cada um dos tubos de ensaio; deixando-os novamente 
em processo térmico, introduzindo-os em um recipiente com água quente (banho maria) 
durante 2 horas a 80°C sem agitação, assim obtendo a dopagem das nanopartículas de TiO2 
com Cr al (6 e 1) % de porcentagem de carga, correspondente a (0.20 e 0.03) moles. Na figura 
3.2 observamos todo o processo de síntese de dopagem superficial das nanopartículas de TiO2 
com Cr. [57] 
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Figura 3.2 Sínteses das nanopartículas de TiO2 dopadas com Cr. Fonte: autora. 
 
 

3.4 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO CUPROSO Cu2O 
 

A síntese das nanopartículas de óxido cuproso pelo método sol – gel, foi realizada mediante 
a dissolução de 0,80g de sulfato de cobre penta-hidratado (CuSO45H2O al 99%) como sal 
precursor em 10ml de água ultrapura deionizada, depositando-as em um béquer de 50ml 
agitando-as em um agitador magnético durante 3 minutos. 

 
Em outro béquer de 250ml misturou-se 0,50g de hidróxido de potássio (KOH) junto com 
140ml de água ultrapura deionizada, agitando-as em um agitador magnético durante 3 
minutos. A hidrólise foi alcançada com a mistura do sal precursor junto com o hidróxido de 
potássio, agitando-os vigorosamente durante 12 minutos, obtendo hidróxido de cobre. 

 
Posteriormente em um béquer de 100ml, foi misturado 0,20g de ácido ascórbico em 50ml de 
água ultrapura deionizada, agitando-os em um agitador magnético por 3 minutos. Finalmente, 
adicionamos esse surfactante ao hidróxido de cobre obtido, agitando-o vigorosamente por 1 
hora formando um gel. Após isto, ele foi removido do agitador, deixando-o bem coberto em 
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um local seco por 24 horas e foi observada a formação do xerogel. Finalmente os líquidos 
foram extraídos com uma micropipeta obtendo 400mg de nanopartículas de Cu2O em pó. Na 
figura 3.3 observamos todo o processo de síntese das nanopartículas de Cu2O. 

 
Alterações síntese das nanopartículas de óxido cuproso (cu2o) 

 
Dados obtidos por 

referências 
Mudanças feitas por autora Motivo da mudança 

2 horas de agitação na 
formação do gel 

1 hora de agitação na 
formação do gel 

mudanças morfológicas 
para aplicações 

 
Tabela 3.2: Alterações síntese das nanopartículas de óxido de cuproso (Cu2O) 

 
 
 
 

 
Figura 3.3 Sínteses das nanopartículas de Cu2O (* pentahidratado). Fonte: autora 
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3.5 DEPOSIÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) 
 

As nanopartículas de TiO2 fórum depositadas no substrato usando o método deposição por 
centrifugação (“spin coating”); este método é dividido em quatro etapas consecutivas e 
diferentes, usadas para obter filmes finos [58]. Na figura 3.4 mostramos as diferentes fases 
deste método. 

 

Figura 3.4: Esquematização do método deposição por centrifugação. [59] 

DEPOSIÇÃO 

É o primeiro passo do processo e consiste em depositar a solução sobre o substrato que se 
encontra no spin coating, usando uma micropipeta previamente calibrada com a quantidade 
que se deseja depositar; este processo pode ser feito estando o spin parado ou em rotação. 

 
ACELERAÇÃO 

 
Esta etapa compreende desde a deposição até o substrato atingir a velocidade de rotação 
desejada, obtendo uma primeira espessura do filme quando se alcança o equilíbrio entre a 
força do fluido e a força centrífuga. 

 
ACELERAÇÃO CONSTANTE 

 
Esta etapa cobre a parte do processo em que a velocidade de rotação desejada já foi atingida 
e o substrato se encontra rotando de forma constante. É importante notar que, neste ponto, as 
forças devido à viscosidade são dominantes e responsáveis pela espessura do filme. Essa 
espessura é geralmente bastante uniforme. 

 
EVAPORAÇÃO 

 
Também conhecido como “secagem”, é devida à perda por evaporação do solvente. Esta 
etapa abrange todos os processos, pois o solvente se está evaporando desde o primeiro 
momento em que a solução é depositada sobre o substrato até o final do processo. 

 
Para depositar, a solução de nanopartículas de TiO2 é preparada tomando 250 mg delas 
(obtidas na síntese) e dissolvida em 400 l de álcool isopropílico, deixando em agitação por 
20 minutos. 
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Ao ter a solução bem dissolvida passamos a depositar as nanopartículas de TiO2 no substrato 
usando o método “spin coating”; tomando 50 l de essa solução com uma micropipeta e 
depositando-as sobre o substrato, agitando-o a 2000 rpm por 30 segundos; fazendo esse 
processo três(3) vezes por cada substrato deixando evaporar o álcool isopropílico por 15 
minutos em cada deposição. 

 
Para depositar as nanopartículas de TiO2 dopadas com Cr para uma porcentagem de 
impregnação de carga a 1% (5 l de Cr) e 6% (30 l de Cr) realizamos o mesmo procedimento 
anterior. A tabela 3.3 nos indica a maneira de deposição. 

 
SOLUÇÃO DEPOSIÇÃO 

( l) 
QUANTIDADE DE VEZES 

DEPOSITADAS 
Não dopado 50 3 
Dopado 1% 50 3 
Dopado 6% 50 3 

 
Tabela 3.3: Deposição de nanopartículas de TiO2. 

 
 

3.6 DEPOSIÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO CUPROSO (Cu2O) 
 

As nanopartículas de Cu2O fórum depositadas no substrato usando o método deposição 
simples de (“drop casting”), já que este método é ótimo para que as nanopartículas fiquem 
no substrato; caso que não ocorreria se fosse usado o método deposição por centrifugação 
(“spin coating”), porque sua força de fluido é muito fraca para que as nanopartículas 
consigam permanecer no substrato. A figura 3.5 amostras as principais etapas deste método. 

 
 

 
Figura 3.5: Esquematização das fases principais de drop casting. [60]. 

 
 

O método consiste em depositar a solução sobre um substrato uniformemente, usando uma 
micropipeta previamente calibrada com a quantidade que se deseja depositar. Posteriormente, 
se espera a evaporação do solvente e a densificação do filme. 

 
Este método é fácil de executar, mas requer destreza e não requer de uma instrumentação 

específica. Não há desperdício da solução; já que foi montado um suporte de forma retangular 



48 
 

elaborado com fita isolante (preta), que evita o vazamento da solução sobre o substrato, 
como é mostrado na figura 3.6. 

 
 

 
Figura 3.6: Suporte para depositar a solução no substrato. Fonte: autora. 

 
Uma etapa importante neste método é o nivelamento do substrato, que se torna paralelo ao 
horizonte e a situação entre o substrato e a micropipeta que é vertical (90°). 

 
Entre suas desvantagens se encontram: 

 
 Não pode ser aplicado em superfícies grandes. 
 É difícil obter filmes e reproduções homogêneos; devido ao difícil controle da 

espessura do filme. 
 

Por outro lado, para realizar a solução das nanopartículas de Cu2O foram utilizadas 200mg 
das nanopartículas obtidas na síntese e depositadas em 400 l de água ultrapura deionizada 
para facilitar a homogeneidade no substrato; já que se elas forem dissolvidas em álcool 
etílico, no momento de secagem sobre o substrato se formariam pequenos buracos impedindo 
sua boa homogeneidade. 

 
Foram depositadas as nanopartículas de Cu2O sobre no substrato com ou suporte nivelado, 
fazendo-o no vácuo para evitar a pressão de oxigênio sobre a amostra, utilizando uma 
micropipeta e usando o método “drop casting”. Foram feitos 12 filmes em total: nos 
primeiros quatro depositamos 60 l de nanopartículas de Cu2O em cada um; em os seguintes 
quatro depositamos 50 l de nanopartículas de Cu2O em cada um e nos últimos quatro 
depositamos 45 l de nanopartículas de Cu2O em cada um, como se descreve na tabela 3.4; 
deixando secar no vácuo por 24 horas. 
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DEPOSIÇÃO 
( l) 

QUANTIDADE 
DE AMOSTRAS 

60 4 
50 4 
45 4 

 

Tabela 3.4: Deposições de nanopartículas de Cu2O. 
 
 

3.7 AQUECIMENTO DOS FILMES 
 

Os filmes das nanopartículas de Cu2O foram aquecidos usando um forno a vácuo, para 
evaporar possíveis resíduos líquidos presentes nos doze filmes; foi utilizada uma temperatura 
de 175°C com tempos de 15,30 e 45 minutos respectivamente, para as nove amostras 
depositadas. Para as três restantes foram deixadas sem processo térmico, conforme e indicado 
na tabela 3.5; com uma pressão de vácuo de 65 mmHg. 

 
Para o caso das nanopartículas de TiO2 não tubo nenhum processo térmico. 

 
DEPOSIÇÃO 

( l) 
QUANTIDADE 

DE AMOSTRAS 
PROCESSO NÃO 

TÉRMICO NO VÁCUO 
(horas) 

PROCESSO TÉRMICO 
NO VÁCUO (175°C) 

(minutos respectivamente) 
60 4 24 15 30 45 
50 4 24 15 30 45 
45 4 24 15 30 45 

 
Tabela 3.5: Processo térmico nanopartículas de Cu2O. 

 
 

3.8 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

Várias técnicas de caracterização foram utilizadas com o objetivo de extrair um conjunto 
consistente de informações sobre as soluções. Para a caracterização dos filmes, foram feitas 
medidas de difração de raios X, Microscopia Eletrônica de Transmissão, Microscopia 
Eletrônica de Varredura, espessuras dos filmes e absorção UV-vis. Os equipamentos e 
procedimentos experimentais adotados em cada medida serão descritos na sequência. 

 
 
 

3.8.1 MEDIDAS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Difração de Raios X 

Os raios X são um tipo de radiação eletromagnética que tem uma alta energia e comprimentos 
de onda muito curtos. 
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A difração de raios X (XRD9) é um dos fenômenos físicos que se produzem ao interagir um 
feixe de raios X, de um determinado comprimento de onda, com uma substância cristalina. 

 
Os átomos localizados exatamente nos planos do cristal contribuem em forma máxima à 
intensidade do feixe difratado; os átomos que estão na metade da distância entre planos 
causam uma interferência destrutiva máxima e os de posição intermediária interferem 
construtiva ou destrutivamente dependendo de sua posição exata, mas sem levar a produzir 
um efeito máximo. Além disso, o poder de dispersão de um átomo em relação aos raios X 
depende do número de elétrons; portanto, a posição dos feixes difratados por um cristal só 
depende do tamanho e da forma da unidade repetitiva de um cristal. e do comprimento de 
onda do feixe de raios X incidente, enquanto que as intensidades dos feixes difratados 
também dependem do tipo de átomos no cristal e da posição dos mesmos na unidade 
repetitiva. (Figura 3.7) 

 
A equação conhecida como Lei de Bragg, expressa de maneira simples as condições que 
devem ser cumpridas para produzir o fenômeno da difração nos cristais. A difração só é 
possível se o comprimento de onda usado for igual à distância que existe entre os planos 
atômicos (equivalente a 1 ). Estas condições devem satisfazer a equação de Bragg: 

 
(3.1) 

 
Onde n indica a diferença no trajeto de caminho entre dois feixes que difratam a partir dos 
planos adjacentes representado por um número inteiro e múltiplo de , d é a distância entre 
os planos cristalinos adjacentes e  o ângulo de difração. 

 

Figura 3.7: Esquema da difração na condição de Bragg.[61] 
 

As medidas de difração de raios X (XRD) foram realizadas no Laboratório de Óptica de 
Raios X e Instrumentação (LORXI) da UFPR, utilizando um difratômetro de raios X 

 
 
 
 

9 Difração de raio x (X-Ray Diffraction, em inglês). 
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Shimadzu XRD-7000 com radiação CuK  (1,5418 Å), tensão de 40 keV e corrente de 30 mA, 
no regime  - 2 , no intervalo de 20° a 65°. 

 
Para as medidas sobre os filmes de TiO2 e Cu2O, foi utilizado o difratômetro Bruker D8 
Advance, também no LORXI, com radiação CuK  (1,5406 Å), tensão de 40 keV e corrente 
de 20 mA, no regime  - 2 , no intervalo de 20° a 65°. 

 
O tamanho de grãos dos cristais pode ser estimado a partir da largura dos picos obtidos das 
medidas de XRD, através da equação de Debye-Scherrer e também se pode estimar o 
tamanho médio do cristal. [62]. 

 

Onde: 
é o tamanho médio do cristal 
é o fator de forma do cristal e seu valor é 0,94 
comprimento de onda da radiação utilizada por o raio X (1,54 Å). 

 é a posição do pico de difração 
é a largura na altura média do pico de difração da amostra 

 
Para calcular a largura na altura média do pico de difração é usada a fórmula 

 
(3.3) 

 
Onde: 

FWHM(S) é a largura na altura média do pico de difração da amostra. 
D é o parâmetro de convolução, muda de acordo com o tipo de perfil do pico de difração, 
para um perfil Gaussiano D = 2 e para um perfil Lorentziano D = 1 
FWHM(M) é a largura na altura média do pico de difração medido no difratômetro. 
FWHM(I) é a contribuição da largura à altura média originada pelo instrumento e é calculada 
pela função instrumental do equipamento de raio-X. 

 
Assim, para cada reflexão de Bragg, o valor de  é interpretado como uma média da dimensão 
do cristal (comprimento de coerência) perpendicular ao plano de reflexão. 

 
 

3.8.2 MEDIDAS DE MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 
 

A microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica na qual um feixe de elétrons é 
transmitido através de uma amostra ultrafina e a imagem que irá ser formada é resultado da 
interação entre este feixe e a amostra. Após esta interação, através do uso de lentes 
magnéticas, a imagem é aumentada e focalizada numa tela fluorescente ou num filme 
fotográfico [63]. 
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Para pequenas magnificações o contraste nas imagens do microscópio eletrônico de 
transmissão (MET10) é devido à absorção dos elétrons pelo material, que tem relação com a 
espessura do filme e com a composição do material. Para grandes magnificações complexas, 
as interações ondulatórias modulam a intensidade da imagem. 
O feixe primário de elétrons é produzido por emissão termiônica em um filamento, acelerado 
entre o cátodo e o ânodo, e colimado por lentes magnéticas constituídas por bobinas de 
corrente contínua com núcleos de aço. A fonte de emissão pode ser um filamento de 
tungstênio. O interior do MET é mostrado na figura 3.8. 

 

 

figura 3.8: Representação esquemática dos componentes do Microscópio Eletrônico de 
Transmissão 

 
O ângulo de convergência do feixe de elétrons é controlado pela corrente que passa através 
das lentes, e este ângulo é que determina a magnificação do MET. Tipicamente um MET 
consiste de três estágios de lentes. Os estágios são formados respectivamente pelas lentes 
condensadoras, objetivas e projetoras. As lentes condensadoras são responsáveis pela 
formação do feixe primário, enquanto as lentes objetivas focam o feixe depois que ele passou 
pela amostra. A magnificação no MET está também relacionada com a distância entre a 
amostra e as lentes objetivas. As lentes projetoras são usadas para expandir o feixe sobre o 
dispositivo que irá formar a imagem. 

 
Neste trabalho as imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão foram obtidas através 
de um microscópio FEI Phenon no Centro de Microscopia Eletrônica de UFPR (CME- 
UFPR). O microscópio trabalha a uma resolução de 0,5 nm permite magnificações de até 
600.000 aumentos. Para as medidas dos filmes de TiO2 dopado, foi utilizado um microscópio 
JEOL JEM também do CME-UFPR, a uma resolução de 0,5 nm e 600.000 aumentos. 

 
 
 
 

10 Microscopia Eletrônica de Transmissão (Transmission Electron Microscopy, em inglês) 



53 
 

3.8.3 MEDIDAS DE MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 
 

Pela técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM11) as informações da amostra 
analisada são transmitidas através do espalhamento inelástico dos elétrons. Quando o feixe 
primário de elétrons interage com a amostra, os elétrons perdem energia no efeito de 
espalhamento e absorção que ocorrem no volume da amostra; esses efeitos dependem do 
feixe de elétrons, do número atômico e densidade da amostra, assim diferentes tipos de sinal 
podem ser coletados pelas interações inelásticas. Normalmente, os equipamentos de SEM 
apresentam diferentes detectores para coletar os elétrons secundários (informação da 
topografia da superfície) e os elétrons retro espalhados (composição da superfície). Na Figura 
3.9 é mostrado o diagrama esquemático de um microscópio eletrônico de varredura, onde o 
feixe de elétrons de alta energia é gerado na fonte, posteriormente é acelerado, e depois 
focalizado pelo sistema de lentes condensadoras e objetivas para atingir a amostra [64]. 

 
 
 

fonte de elétrons 
 

 
lente condensadora 

 
 
 
 
 

lente objetiva 
 
 
 

amostra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detector 

deflector 

 
 

Figura 3.9: Microscópio Eletrônico de Varredura [64]. 
 

Nessa técnica de microscopia o feixe de elétrons é defletido vertical e horizontalmente (nas 
direções x e y) pela ação das bobinas de varredura e passa sobre a amostra, onde o sinal 
coletado pelo detector é formado pelos elétrons secundários e os elétrons retro espalhados, 
essas informações são amplificadas e projetadas no monitor [64]. 

 
Neste trabalho as imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) foram obtidas 
através de um microscópio FEI Phenon no Centro de Microscopia Eletrônica de UFPR 
(CME-UFPR). O microscópio trabalha a uma tensão de aceleração dos elétrons de 10 keV e 

 

11 Microscopia Eletrônica de Varredura (Scanning Electron Microscopy, em inglês) 
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resolução de 3 nm permite magnificações de até 300000 aumentos. Para as medidas dos 
filmes de TiO2 e Cu2O, foi utilizado um microscópio TESCAN VEGA3 também do CME- 
UFPR, a uma tensão de 10 keV e resolução de 3 nm. 

 
 

3.8.4 MEDIDAS DE ESPESSURAS 
 

As medidas de espessura e topografia dos filmes de TiO2 e Cu2O foram realizadas pelo 
método de perfilometría através de um perfilômetro Bruker Dektak XT. Nestas medidas, faz- 
se um risco mecânico no filme e mede-se o perfil do filme. A espessura é obtida pela 
diferença entre a altura do filme e do substrato, na base do risco. 

 
As espessuras obtidas nas deposições das nanopartículas de TiO2 e Cu2O para os diferentes 
filmes estão expressas nas tabelas 3.6 e 3.7 respectivamente. 

 
 

SOLUÇÃO DEPOSIÇÃO 
( l) 

QUANTIDADE 
DE VEZES 

DEPOSITADAS 

 
ESPESSURA 

(nm) 
Não dopado 50 3 320 
Dopado 1% 50 3 320 
Dopado 6% 50 3 320 

 

Tabela 3.6: Espessuras dos filmes, nanopartículas de TiO2 
 
 

DEPOSIÇÃO 
( l) 

QUANTIDADE 
DE AMOSTRAS 

ESPESSURA 
(nm) 

60 4 4.679 
50 4 4.850 
45 4 3.227 

 

Tabela 3.7: Espessuras dos filmes, nanopartículas de Cu2O 
 

3.8.5 MEDIDAS DE ABSORÇÃO UV-VIS E CÁLCULO DO GAP DO 
MATERIAL 

 
A espectroscopia UV - vis é uma técnica usada para medir a distribuição do espectro de 
absorção de materiais ou filmes no intervalo do ultravioleta ao infravermelho. O método é 
realizado incidindo luz monocromática no filme e gravando a o espectro de absorção da luz 
transmitida. A absorção óptica é descrita quantitativamente através do coeficiente de 
absorção . No caso simples, desconsiderando efeitos de interferência e reflexão, se a luz de 
intensidade I0 incide em um material de espessura d com coeficiente de absorção , a 
intensidade da luz transmitida I é dada pela Lei de Beer [65]. 
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O equipamento mede a absorbância A do material para um dado comprimento de onda a 
partir do percentual da luz transmitida através da amostra. Sabendo que a relação entre 
absorbância, transmitância T e as intensidades de luz inicial e transmitida é 

 

) 

 

O coeficiente de absorção  é obtido através das equações (3.4) e (3.5), partindo de: 
 

Como  , e já que então substituindo temos 

 

como substituindo a equivalência de T temos: 
 

por processos matemáticos obtemos 
 

Como substituindo o valar obtido na equação anterior obtemos 
 

despejando  da equação obtemos 
 

Neste trabalho, as medidas de absorção dos filmes foram realizadas utilizando um 
espectrofotômetro UV-vis Perkin Elmer Lambda 1050, do GPOEF-UFPR. 

 
Para obter a energia óptica da banda proibida do material Eg a partir das medidas de absorção, 
utiliza-se a Equação de Tauc [66]. A equação de Tauc é obtida a partir das relações entre a 
probabilidade de transição entre estados e a densidade de elétrons no estado inicial [67], e é 
dada por 

 

Onde B é uma constante de proporcionalidade 
 é o coeficiente de absorção 

é a energia do fóton. 
é o valor direto ( ) ou indireto ( ) 

 
O gap óptico é obtido ao extrapolar a parte linear do gráfico até , ou seja, na borda 
de absorção do filme. De acordo com a equação de Tauc, o exponente assume diferentes 
valores, dependendo se o gap do material é direto ( ) ou indireto ( ). 
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RESULTADOS: 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados 
da estrutura e cristalinidade dos filmes, assim 
como suas morfologias e medições ópticas 
das amostras de Cu2O e TiO2. 

CAPITULO 4 
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4.1 NANOPARTÍCULAS DE Cu2O 
 

ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DAS NANOPARTÍCULAS DE Cu2O 
 

Para o estudo da estrutura cristalina dos filmes, forom realizadas medidas de difração de raios 
X. A figura 4.1 a) mostra os difrato gramas de raios X para as amostras das nanopartículas de 
Cu2O com tratamento térmico prévio; neste difrato grama podemos identificar os picos 
característicos dos filmes finos de Cu2O correspondentes a os planos cristalinos (110), (111), 
(200) e (220); os quais foram identificados por meio do programa “Crystallographica Search- 
Match”. Além disso, podemos analisar que, à medida que aumenta o tempo de exposição à 
temperatura de 175°C, ocorrem pequenas alterações de fase correspondentes aos picos 
caraterísticos de óxido de cobre em (32,7 e 35,6) graus e por último se identifica a presença 
dos picos caraterísticos de silício em (28,4; 47,5 e 56,3) graus; já que as nanopartículas de 
Cu2O foram depositadas num substrato de silício para fazer as analises 
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Figura 4.1: a) Difrato gramas de raios X das nanopartículas de Cu2O 
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A figura 4.1 b) mostra uma pequena ampliação do pico de difração do plano (111) e (200) 
com o objetivo de poder visualizar que os picos que representam as amostras com maior 
tempo de exposição a uma temperatura de 175°C. Estes são menos pontiagudos e largos, que 
os picos com menor tempo de exposição, o que nos confirma que o tamanho do cristal es 
menor a maiores tempos de exposição. Para calcular o tamanho do cristal usamos a equação 
(3.2) “equação de Debye-Scherrer” exposta no capitulo 3. Na tabela 4.1 damos os resultados 
dos cálculos de tamanho do cristal para as nanopartículas de Cu2O. 

 
 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

(min) 

TEMPERATURA 
°C 

TAMANHO DE 
CRISTAL 

(nm) 
 sem aquecimento 44,34 ± 0,105 

15 175 42,25 ± 2,19 
30 175 41,18 ± 4,8 
45 175 36,97 ± 8,05 

 

Tabela 4.1: Tamanho da estrutura cristalina para as 
amostras das nanopartículas de Cu2O 

 
 

ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA PARA AS 
NANOPARTÍCULAS DE Cu2O 

 
O diâmetro das nanopartículas de Cu2O foi obtido mediante o uso do programa “Imagem J” 
e a morfologia dos filmes foi estimado a partir das imagens de SEM. A figura 4.2 nos mostra 
as diferentes alterações na morfologia dos filmes correspondentes à espessura de 4679 nm à 
medida que incrementamos o tempo de exposição a uma temperatura de 175°C, assim como 
também seus respectivos histogramas expressando o tamanho do diâmetro das nanopartículas 
[68]. 

 
Para o caso da figura 4.2 a) sem aquecimento podemos observar que as nanopartículas não 
apresentam nenhuma aglomeração, são observados alguns buracos e sua morfologia é 
esférica. Em relação ao seu tamanho podemos afirmar que apresentam diâmetros entre (80- 
90) nm,(90-100) nm, (100-110) nm e (110-120) nm, predominando as nanopartículas com 
diâmetro entre (90-100) nm, com um número minoritário de nanopartículas com diâmetros 
entre (60-80) y (140-150) nm. 

 
Para o caso da figura 4.2 c) com 15 minutos de exposição à temperatura de 175°C se apresenta 
muito poucas aglomerações, seu morfologia não muda e os buracos ainda estão presentes; 
em relação ao tamanho das nanopartículas pode-se afirmar que se apresenta um pequeno 
incremento de seu diâmetro de tal maneira que aumenta a quantidade de nanopartículas com 
diâmetros entre (70-80) nm, (80-90) nm, (90-100) nm, (100-110) nm y (110-120) nm 
predominando as nanopartículas com diâmetros entre (90-100) nm. 
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Para o caso da figura 4.2 e) com 30 minutos de exposição a temperatura de 175°C se 
incrementam as aglomerações, sua morfologia persiste sendo esférica e a quantidade de 
buracos diminuiu. Com respeito al tamanho das nanopartículas, elas apresentam um aumento 
em seu diâmetro, onde aumentaram o número de nanopartículas com diâmetro entre (80 – 
90), (100 – 120) e (120 – 140), com respeito os casos a) e c); predominando as nanopartículas 
com diâmetros entre (80-100) nm. 

 
Por último o caso da figura 4.2 g) com 45 minutos de exposição à temperatura de 175°C se 
apresenta um aumento na aglomeração, com uma leve variação na morfologia irregular, 
quanto ao tamanho de suas nanopartículas, existe um aumento drástico no diâmetro, 
apresentando um grande número de nanopartículas com diâmetros entre (50-100) nm e entre 
(100-150) nm predominando este último, com uma minoria com diâmetros entre (150-200) 
nm. 
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a) b) 
 
 
 
 
 

 
c) d) 

 
 

Figura 4.2: SEM dos filmes das nanopartículas de Cu2O com uma espessura de 4679 nm 
a) sem aquecimento c) temperatura de 175°C por 15 minutos com seus histogramas 
respectivos expressando o tamanho do diâmetro das nanopartículas, em b) e d) 
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e) f) 
 
 
 

g) h) 
 
 

Figura 4.2: SEM dos filmes das nanopartículas de Cu2O com uma espessura de 4679 nm 
e) temperatura de 175°C por 30 minutos g) temperatura de 175°C por 45 minutos com seus 
histogramas respectivos expressando o tamanho do diâmetro das nanopartículas, em f) e h). 
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A Microscopia Eletrônica de Varredura dos filmes das nanopartículas de Cu2O com 
espessuras de 3850 e 3227 nm sem aquecimento, com temperatura de 175°C por (15, 30 e 
45) minutos são mostradas no “apêndice” 

 
 

ANÁLISE DO ESPECTRO UV- VISÍVEL DAS NANOPARTÍCULAS DE Cu2O 
 

Os espectros de absorção normalizados obtidos para os filmes depositados na espessura 
correspondente a 4679 nm, com tratamentos térmicos de (15, 30 e 45) minutos a 175°C e 
sem tratamento térmico, fórum analisados dentro do comprimento de onda visível 
compreendido entre (350-800) nm. 
Os espectros de absorção normalizados correspondentes a espessura de 3227 nm e 3850 nm 
se mostram no “apêndice” 

 
Considerando que a absorbância depende da estrutura cristalina, a morfologia, a rugosidade 
da superfície e espessura do filme [69], pode-se observar na figura 4.3(a), que as 
nanopartículas de Cu2O, quando são expostas a 175°C por intervalos de tempo de (15, 30 e 
45) minutos, estão aumentando seu tamanho e absorvendo mais energia para maiores 
comprimentos de onda. Além disso observamos que a maior absorbância das nanopartículas 
de Cu2O está na região visível do espectro. 

 
Por outro lado, mediante o uso da equação (3.7), obtemos o valor da banda proibida direta 
para os filmes através do ajuste linear no cruzamento com o eixo horizontal; observou-se que 
os valores diretos da banda de energia proibida (Eg), obtidos foram de 2,1 eV, 2 eV, 2,1 eV 
e 1,9 eV para as amostras com tempos de exposição de: não exposta a temperatura, 15 min, 
30 min e 45 min respectivamente, a uma temperatura de 175°C; como se mostra na figura 
4.3 (c) e se confere na tabela 4.2. 

 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
(min) 

TEMPERATURA 
°C 

BANDA DE ENERGIA 
PROIBIDA (Eg) 

(eV) 
 sem aquecimento 2,1 

15 175 2 
30 175 2,1 
45 175 1,9 

 
Tabela 4.2: Valores obtidos da banda de energia proibida (Eg), com respeito à tempo 

exposto a uma temperatura de 175°C 
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Esses valores concordam com o valor teórico da banda de energia proibida direta (2.1 eV)[70] 
para nanopartículas de Cu2O, devido principalmente ao tamanho das nanopartículas, já que 
à medida que elas aumentam de diâmetro a banda de energia proibida (Eg), vai diminuindo 
proporcionalmente a seu tamanho, devido principalmente ao efeito de confinamento quântico 
[71,72]. 

 
O coeficiente de absorção, mostrado na figura 4.3 (b), foi calculado mediante o uso da 
equação (3.6), obtendo valores da ordem de 104 cm-1 nos filmes para a faixa de absorção dos 
espectros. 
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Figura 4.3:(a) absorbância normalizada dos filmes de nanopartículas de Cu2O. 
(b) Coeficiente de absorção para as nanopartículas de Cu2O. 
(c) gráfico de Tauc do qual observa-se a banda proibida dos filmes 

de nanopartículas de Cu2O 
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Dopado 30 ul de Cr 

TiO2 Cr 

TiO2 Si TiO2 TiO2 

Sem dopar 

Dopado 5 ul de Cr 

4.2 NANOPARTÍCULAS DE TiO2 

 
 

ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X DAS NANOPARTÍCULAS DE TiO2 

 
Nos difrato gramas de raios X para as amostras das nanopartículas de TiO2 dopadas e não 
dopadas com Cr; podemos identificar os picos característicos dos filmes finos de TiO2 fase 
anatase correspondentes a os planos cristalinos (101), (004), (200), (211) e (204); os quais 
foram identificados por meio do programa “Crystallographica Search-Match”. Além disso 
tem presencia de Cr devido a sua dopagem, correspondentes aos picos caraterísticos de 
Cromo em 44,6 graus e por último se identifica a presença do pico caraterístico de silício em 
33,2 graus; já que as nanopartículas de TiO2 foram depositadas num substrato de silício para 
fazer as análises. Na figura 4.4 se mostra os difrato gramas de raios X das nanopartículas de 
TiO2 
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Figura 4.4: Difrato gramas de raios X das nanopartículas de TiO2 
 
 

Para calcular o tamanho do cristal usamos a equação (3.2) “equação de Debye-Scherrer” 
exposta no capitulo 3. Na tabela 4.3 damos os resultados dos cálculos de tamanho do cristal 
para as nanopartículas de TiO2 fase anatase; onde podemos concluir que a maior dopagem 
com Cr (nanopartículas de TiO2 fase anatase mais pequenas), o cristal vá aumentando; como 
mostra na tabela 4.3. 
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SOLUÇÃO TAMANHO DE 
CRISTAL 

(nm) 
Não dopado 4,33 ± 0,02 
Dopado 1% 37,9 ± 33,16 
Dopado 6% 44,17 ± 39,03 

 

Tabela 4.3:Tamanho da estrutura cristalina para as 
amostras das nanopartículas de TiO2 

 
 

ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO PARA AS 
NANOPARTÍCULAS DE TiO2 

 
 

Para conhecer o tamanho dos diâmetros das nanopartículas de TiO2 foi utilizado o programa 
“Imagem J”; as quais dá sem a conhecer mediante histogramas; além do seu tamanho 
observamos também a morfologia presente nos filmes; o estimado a partir das imagens de 
MET. 

 
 
 

 

a) b) 
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c) d) 
 
 
 

 

e) f) 
 

Figura 4.5: SEM dos filmes das nanopartículas de TiO2 com uma espessura de 320 nm 
a) sem dopar c) dopado com 5 l de Cr e) dopado com 30 l de Cr ; com 
seus histogramas respetivos expressando o tamanho do diâmetro das 

nanopartículas e seus patrões de difrações em b), d) e f). 
 

Na figura 4.5 se ilustra as imagens obtidas das amostras sintetizadas de nanopartículas de 
TiO2, as não dopadas e as dopado com Cr com uma porcentagem de impregnação de carga 
de (1 e 6) %; tendo em conta que estas amostras não têm nenhum tratamento térmico. 
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A figura 4.5 a) mostra a imagem das nanopartículas do filme no dopado, com uma espessura 
de (320 nm), observamos nanopartículas muito pequenas; com tamanhos entre (3 a 9) nm, 
predominando as de tamanho entre (5 a 6) nm, com uma morfologia esferoidal, sem 
apresentar aglomeração, ilustrando o padrão de difração de elétrons correspondente à fase 
anatase. 

 
A figura 4.5 c) se mostra as nanopartículas dopadas com Cr a um porcentagem de 
impregnação de carga de 1%, com uma espessura do filme de 320 nm; percebe-se neste caso 
que as nanopartículas vão diminuindo seu tamanho com respeito ao caso anterior devido à 
presencia de dopagem, além disso se observa no histograma um aumento de diâmetro das 
partículas, que se formam de nanopartículas de TiO2 fase anatase por uma parte e uma 
pequena quantidade de nanopartículas de TiO2 fase rutilo; apresentando tamanhos entre (4 a 
11) nm, predominando para este caso as de tamanho entre (6 a 7) nm, apresentando uma 
mesma morfologia e aumentando sua aglomeração; obtendo um padrão predominante de 
difração de elétrons correspondente à fase anatase. 

 
Por último, na figura 4.5 e) mostra a imagem das nanopartículas do filme com uma espessura 
de 320 nm dopado com Cr a um porcentagem de impregnação de carga de 6%, em que se 
observa a criação de partículas formadas por nanopartículas de TiO2 em fase anatase, de um 
tamanho mais pequeno do caso anterior por uma parte e um maior número de nanopartículas 
de TiO2 em fase rutilo de maior tamanho do caso anterior por outra parte, com tamanhos 
entre (4 a 11) nm e predominando as de tamanho entre (7 a 8) nm; devido a um aumento na 
dopagem, que nos leva a uma mudança na fase, manifestando-se pôr a presencia de rutilos 
sendo está a fase térmica más estável, estas nanopartículas apresentam muita baixa 
aglomeração com una morfologia esferoidal e um padrão de difração de elétrons que 
corresponde à fase anatase - rutilo. 

 
 

ANÁLISE DE ESPECTRO UV- VISIVEL NAS NANOPARTÍCULAS DE TiO2 

 
Os espectros de absorção obtidos para os filmes de nanopartículas de TiO2 depositados a uma 
mesma espessura, dopados com Cr com uma porcentagem de impregnação de carga de (1 e 
6) % e não dopado; foram analisados dentro do comprimento de onda visível compreendida 
entre (350 -800) nm. 
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Figura 4.6 a) Coeficiente de absorção para as nanopartículas de TiO2. b) Energia da banda 
proibida para as nanopartículas de TiO2. (Onde a linha em preto corresponde à 

nanopartícula não dopada, a linha vermelha corresponde à nanopartícula dopada com 5 l 
de Cr e a linha azul corresponde à nanopartícula dopada com 30 l de Cr) 

 
Na figura 4.6 (a) podemos ver que as nanopartículas de TiO2 não dopadas tendem a absorver 
solo a luz UV correspondente ao comprimento de onda em torno de 350 nm; esta absorção é 
atribuída às transições dos elétrons da banda de valência à banda de condução pertencente ao 
TiO2.[73]. 

 
Para o caso das nanopartículas de TiO2 dopadas aumenta absorção de radiação no 
comprimento de onda do espectro visível, comparado com as nanopartículas de TiO2 puro; 
observando que as amostras dopadas exibiam absorção maior na faixa de 400 nm a 800 nm. 
Esse resultado é atribuído aos níveis de energia intermediários formados pelos elementos de 
dopagem que substituem os átomos de Ti. 

 
O intervalo de banda de energia proibida estimado nas amostras de nanopartículas de TiO2 
não dopadas e dopadas com (5 e 30) l de Cr correspondentes de (1 e 6) % de impregnação 
de carga é de (3,5; 3,3 e 3,2) eV, respectivamente. Observa-se que a energia de banda proibida 
diminui com o aumento na concentração de dopante, como se pode ver na figura 4.6 (b). 
Esses valores são superiores com respeito os valores de banda de energia proibida direta 
teórica (anatase 3.2 eV e rutilo 3.0 eV). É de destacar que o intervalo de banda se pode ajustar 
facilmente a um nível específico com a eleição da concentração de dopagem com Cr nas 
nanopartículas de TiO2 obtendo como resultado uma baixa absorção de luz na região visível 
do espectro. 
O coeficiente de absorção, mostrado na figura 4.6 (a), foi calculado mediante o uso da 
equação (3.6), obtendo valores da ordem de 104 cm-1 nos filmes para a faixa de absorção dos 
espectros. 
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APLICAÇÕES: 
 

Neste capítulo, nos referimos às diferentes 
utilidades industriais e tecnológicas que 
usam as nanopartículas de TiO2 e Cu2O, 
fazendo ênfases na construção de células 
solares 

CAPITULO 5 
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5.1 APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES 

 
A célula solar é um componente fotoelétrico que converte a energia da luz em eletricidade, 
usando para isso um diodo pn; neste caso se usa como semicondutor tipo n as nanopartículas 
de oxido de TiO2 e para o semicondutor tipo p as nanopartículas de Cu2O. 

 
Elas são depositadas em um substrato (ITO) “óxido de índio dopado com estanho”, de tal 
maneira que o semicondutor tipo n, neste caso nanopartículas de oxido de TiO2, é depositado 
sobre o substrato utilizando o método de deposição por centrifugação, “spin coating”, que 
resulta em um filme fino, homogêneo e que não supera os 350 nm de espessura deixando 
secar no vácuo por uma hora. Na continuação se faz uma deposição simples usando o método 
“drop casting” de nanopartículas de Cu2O, fazendo um filme um pouco mais grosso que o 
anterior, homogêneo e cuja espessura não supera os 2200 nm, deixando secar no vácuo por 
24 horas. 
Finalmente é evaporado um eletrodo metálico de alumínio, para criar o anodo do dispositivo, 
já que o cátodo é o substrato (ITO), como é mostrado na figura 5.1 

 

Figura 5.1 Dispositivo. Fonte: autora 
 

Foram depositados 50 l de nanopartículas de TiO2 não dopado sobre o substrato 4 vezes, 
obtendo uma espessura de 320 nm e após da evaporação do líquidos se depositou 50 l de 
nanopartículas de Cu2O em vácuo, obtendo uma espessura de 741 nm, deixando-as secar por 
24 horas. Como processo final se evaporou alumínio sobre as nanopartículas de Cu2O. 

 
Para testar o dispositivo, se realizo um aparelho para encaixar e posiciona-lo frente à luz e 
poder conectar os contatos do pico amperímetro com o qual foi medido. 

 
A continuação mostro a curva obtida na figura 5,2 

 
 
 

substrato de vidro 
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Figura 5.2 curva obtida da prova do dispositivo, com luz e sem luz. 
Nanopartículas de TiO2 sim dopar 

 
Fizemos um segundo dispositivo, da mesma maneira por ém com nanopartículas de TiO2 
dopadas com 30 l com Cr e se obtém a curva que se mostra a continuação. Figura 5.3 

 

Figura 5.3 curva obtida da prova do dispositivo, com luz e sim luz. 
Nanopartículas de TiO2 dopada com 30 l com Cr 
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6 CONCLUSÕES 

 
As principais conclusões que se podem extrair da pesquisa desenvolvida nesta dissertação 
são: 

 
Ao aumentar o tempo de exposição à temperatura de 175°C nas nanopartículas de Cu2O 
se observam pequenas alterações de fase e seu tamanho de cristalização vai diminuindo. 

 
Nas imagens obtidas com SEM das amostras sintetizadas pôr o método sol-gel das 
nanopartículas de óxido cuproso sem aquecimento podemos observar que não presentam 
nenhumas aglomerações e seu morfologia é esférica, predominando nanopartículas com 
diâmetros entre (90-100) nm, a medida que estas são expostas à temperatura vai 
aumentando sus diâmetros, presentam aglomerações e seu morfologia é irregular. 

 
A absorção da luz por parte das nanopartículas de TiO2 não dopadas tendem a absorver 
solo a luz ultravioleta devido à transmissão dos elétrons da banda de valência à banda de 
condução; enquanto que al dopando-as aumentam a absorção de radiação no 
comprimente de onda do espectro visível devido a os níveis de energia intermediaria 
formado pelos elementos de dopagem. 

 
Olhando as imagens obtidas com MET das amostras sintetizadas pôr o método sol-gel 
das nanopartículas de óxido de titânio observa-se que as mostras não dopadas presentam 
nanopartículas de TiO2 fase anatase com diâmetros (5 a 6) nm; com um padrão de difração 
de elétrons correspondentes à fase anatase. 

 
Para as amostras com nanopartículas de titânio dopadas com Cr al 1% e 6% presentam 
partículas constituídas por nanopartículas de TiO2 fase anatase e nanopartículas de TiO2 

fase rutilo; no qual os histogramas mostram os tamanhos dos diâmetros predominantes 
entre (6 a 7) nm e entre (7 a 8) nm, respetivamente 

 
Em amostras com nanopartículas de titânio com maior dopagem se observa nas 
fotografias obtidas com MET a presencia de rutilos, e dizer que a maiores concentrações 
em sua dopagem existe uma mudança na fase, olhando ademais em seu padrou de 
difração de elétrons que corresponde à fase anatas – rutilo. 

 
O intervalo de banda de energia proibida vai diminuindo a medida que aumenta a 
concentração de dopagem com cromo nas nanopartículas de titânio; este ajuste de banda 
com a manipulação da concentração ló torna interessante para futuras aplicações. 

 
Não se conseguiu a eficiência esperada no dispositivo construído, a pesar de ser bem 
conhecido a eficiência tanto do Cu2O como do TiO2 para este tipo de dispositivos, já que 
e possível que exista erros na construção dos contatos feitos para ligar o dispositivos, 
além de isso o método de deposição das nanopartículas de Cu2O pode ter algumas falhas, 
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posto que presentam-se algumas inconsistências na homogeneidade do filme; assim 
mesmo pode haver erro na afinação das espessuras dos filmes para fornecer uma melhor 
eficiência e não se conseguiu fazer provas de resistência elétrica. Em conclusão se precisa 
de mais tempo para melhorar afinação do produto e assim obter resultados certos do 
mesmo. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 
 

Em base a lós resultados alcançados na pressente pesquisa, se propõe os seguintes trabalhos 
futuros: 

 
O desenvolvimento de nano transistores e nano memorias são muito importantes para 
satisfazer as demandas do crescente e imensas capacidades de processamento de dados e 
aumento da capacidade de memória. 

 
O desenvolvimento de sensores mais pequenos e mais precisos impulsaram o 
desenvolvimento da indústria, a segurança e da eletrônica; fazendo aparelhos mais 
pequenos e mais seguros para seu uso, sim descuidar o médio ambiente; não solo físico 
sino visual 

 
Filtros porosos de uma escala nanométrica podem eliminar o 100% de vírus e bactérias. 
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APÊNDICE 
 

ÓXIDO DE NÍQUEL (NiO) 
 

Oxido de níquel (NiO) possui excelentes propriedades ópticas, elétricas e magnéticas, além 
de boa estabilidade química e térmica. É um material promissor para diferentes aplicações, 
como camadas anti-ferromagnéticas, camadas funcionais para células solares, entre outras. 

 
NiO é um semicondutor de óxido transparente com condutividade intrínseca (semicondutor 
puro) do tipo p (doador de orifícios conhecidos como espaços para receber elétrons) e banda 
de energia de 3,6 a 4,0 eV 

 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO DE NÍQUEL 
 

Se Obtivo 15 amostras de óxido de níquel trabalhadas da seguinte maneira: 
 

 filmes a 2000 rpm, a temperatura foi ajustada para (350, 375, 400, 425 e 450) ºC por 
12 minutos 

 
 filmes a 2500 rpm, a temperatura foi ajustada para (350, 375, 400, 425 e 450) ºC por 

12 minutos 
 

 filmes a 3000 rpm, a temperatura foi ajustada para (350, 375, 400, 425 e 450) ºC por 
12 minutos 
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A espessura das três camadas obtidas foi medida com um perfilômetro, obtendo os seguintes 
resultados: 

 
 2000 rpm tem uma espessura de 70 nm 
 2500 rpm tem uma espessura de 60 nm 
 3000 rpm tem uma espessura de 50 nm 

 
A estrutura e a cristalinidade dos filmes foram investigadas por difração de raios-X; a 
morfologia da superfície foi investigada por microscopia de força atômica (AFM); as 
medições ópticas foram feitas na faixa de comprimento de onda de 340 a 850 nm, usando um 
espectrofotômetro UV-Vis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um aumento na transmitância é observado à medida que a temperatura do substrato aumenta. 
 

O filme depositado a uma temperatura de 450 ° C mostrou uma transmitância superior a 89% 
a 550nm e uma absorbância menor de 0,047 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um aumento na transmitância é observado à medida que a temperatura do substrato aumenta 
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O filme depositado a uma temperatura de 450 ° C mostrou uma transmitância superior a 
89,4% a 550nm e uma absorbância menor de 0,045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um aumento na transmitância é observado à medida que a temperatura do substrato aumenta 
 

O filme depositado a uma temperatura de 450ºC demonstrou uma transmitância superior a 
88,58% a 550nm e uma menor absorbância de 0,048 

 
 

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO 

 
O filme depositado a uma temperatura de 450 ° C e uma espessura de 50 nm possui o menor 
coeficiente de absorção de 
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ENERGIA BAND GAP 
 
 

O filme depositado a uma temperatura de 450ºC e uma espessura de 50nm obteve a maior 
energia de gap de banda, pois reduz a quantidade de fótons absorvidos e convertidos em 
elétrons excitados, porque fótons com menos energia que o gap não são absorvidos 

 
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os difrato gramas de raios X dos filmes de NiO produzidos mostram 3 picos em 2  = 37,26, 
43,29 e 62,88; registrado nos planos de difração (222), (400) e (440), respectivamente. 
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MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA PARA AS NANOPARTÍCULAS 
DE Cu2O 

 

 
e) f) 

 

 
g) h) 

 
SEM dos filmes das nanopartículas de Cu2O com uma espessura de 3850 nm 

e) sem aquecimento f) temperatura de 175°C por 15 minutos g) temperatura de 175°C por 30 
minutos h) temperatura de 175°C por 45 minutos 
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i) j) 
 

 
k) l) 

 
SEM dos filmes das nanopartículas de Cu2O com uma espessura de 3227 nm 
i) sem aquecimento j) temperatura de 175°C por 15 minutos k) temperatura de 175°C por 30 
minutos l) temperatura de 175°C por 45 minutos 
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ESPECTRO UV- VISÍVEL NAS NANOPARTICULAS DE Cu2O 
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