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Introdução 
Semicondutores como o óxido de zinco (ZnO), estão sendo bastante utilizados devido as suas propriedades ópticas, 
químicas e elétricas de interesse para diversos centros de pesquisas, indústrias, etc. Na indústria de cosméticos, por 
exemplo, o óxido de zinco vem sendo bastante utilizado na composição de protetores solares, visto que apresenta uma 
grande absorção na região ultravioleta. Este material trata-se de um semicondutor do tipo n e apresenta-se em 3 (três) 
estruturas cristalinas, são elas: Sal-gema, blenda de zinco e wurtiza, sendo a wurtiza a fase mais estável nas condições 
ambiente [1]. O objetivo do estudo é sintetizar e caracterizar nanopartículas de ZnO dopadas com os íons Cu²+ e Fe³+, 
assim como investigar a influência dos dopantes nas propriedades ópticas. 

Metodologia 
O estudo trata-se de uma pesquisa experimental desenvolvida no laboratório de Química Inorgânica e Analítica do 
IFPE, campus Vitória de Santo Antão, na qual utilizou-se os seguintes reagentes: Hidróxido de sódio (NaOH), acetato 
de zinco dihidratado (Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O), nitrato férrico nonahidratado (Fe(NO3)3 . 9 H2O), nitrato cúprico trihidratado 
(Cu(NO3)2 . 3 H2O) e etanol (C2H6O). O programa utilizado para o tratamento dos dados foi o Origin v.7 e o Microsoft 
Excel 2016. Cabe destacar que a síntese das nanopartículas de ZnO dopadas com Fe3+ e Cu2+ a diferentes 
concentrações ocorreu através dos seguintes procedimentos: (1) Preparação de uma solução de NaOH (50mL, 1M), 
Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O a 95% (50mL, 0475M) para as dopagens a 5% e a 97,5% (50mL, 0,4875M) para as dopagens a 
2,5% para cada cátion (Cu²+ e Fe³+), além de uma solução dos nitratos cúprico e férrico a uma concentração de 5% 
(50mL, 0,025M) e a 2,5% (50mL, 0,0125M) em mol dos íons em relação ao Zn. (2) Realizou-se agitação e aquecimento 
com a solução de NaOH até atingir 80ºC e posteriormente acrescentou-se na solução anterior a solução de 
Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O a 95% ou a 97,5% e o nitrato cúprico ou férrico a 5% ou a 2,5% e deixou-se por 2 (duas) horas.  
(3) Em seguida, realizou-se a filtração dos precipitados a partir de um papel de filtro e lavou-os 3 (três) vezes com 
etanol e água destilada. (4) Por fim, aqueceu-se os precipitados em uma mufla [2]. A caracterização das nanopartículas 
de ZnO dopadas foi realizada através da técnica de espectroscopia UV-vis e pelo índice de refração. 

Resultados e Discussão 
Através da pesquisa, observou-se a alteração no comprimento de onda máximo do ZnO, que é de 360nm. 
Calculou-se também as absortividades molares e a força do oscilador para identificar quais nanopartículas 
apresentaram a maior absorção na região do ultravioleta, além do band-gap, isto é, o intervalo de energia entre as 
bandas de valência e de condução. A tabela 1 abaixo mostra os resultados obtidos: 
                    Tabela 1. Absortividade molar, força do oscilador, band-gap das NPs e comprimento de onda do ZnO.. 

NPs Absortividade molar (
𝐋

𝐦𝐨𝐥  𝐜𝐦
) Força do Oscilador Band-gap (eV) Comp. Onda (nm) 

ZnO:Cu²+ a 5% 10,9664 1,00 3,40 353 

ZnO:Cu²+ a 2,5% 1,51548 0,14 3,35 360 

ZnO:Fe3+ a 2,5% 3,24241 0,96 3,44 346 

ZnO:Fe3+ a 5% 5,27316 0,30 3,38 353 

Mediante a tabela acima, nota-se que os valores dos band-gap’s encontrados apresentaram resultados contrários ao 
da literatura, visto que ao aumentar a concentração dos dopantes espera-se que o band-gap diminua devido ao 
acréscimo de níveis de defeitos na estrutura eletrônica do material, entretanto houve um aumento. Tal fato pode ser 
explicado pelo efeito Burstein-Moss, na qual consiste no aumento do band-gap devido ao deslocamento do nível de 
Fermi para a banda de condução devido ao aumento da dopagem [3]. Cabe destacar também que o aumento no band-
gap das nanopartículas ocasionou o deslocamento do comprimento de onda do ZnO para o azul ou blue shift. 
Em relação as absortividades molares, as nanopartículas de ZnO:Cu2+ e ZnO:Fe3+ a 5% apresentaram o maior valor. 
Já as NPs de ZnO:Fe3+ a 2,5% e as NPs de ZnO:Cu2+ a 5% forneceram o maior valor da força do oscilador. 

Considerações Finais 
Perante o exposto, identificou-se modificações nas propriedades ópticas das NPs de ZnO através das dopagens 

realizadas. Ressalta-se o blue shift das NPs de ZnO:Fe3+ a 5% e a 2,5% e das NPs de ZnO:Cu2+ a 5%. Com relação 

ao band-gap, houve aumento deste com o aumento da dopagem e através da força do oscilador, observou-se que as 

NPs de ZnO:Cu²+ a 5% são ótimas opções para serem utilizadas nos filtros solares, pois absorvem melhor no UV. 
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