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Introdução 
A busca por semicondutores vem se intensificando nas últimas décadas, visto que estes materiais podem ser utilizados 
para o tratamento de efluentes, indústria de cosméticos, equipamentos eletrônicos, etc. Sendo assim, utilizou-se o óxido 
de zinco (ZnO), um semicondutor intrínseco que apresenta um band-gap de 3,33eV e elevada absorção na região do 
ultravioleta (UV) (OZGUR et al, 2005). O objetivo desta pesquisa é sintetizar e caracterizar nanopartículas de ZnO puras 
e dopadas com os cátions: Ag+, Ni2+ e Fe2+, assim como investigar a influência nas propriedades ópticas. 

  Metodologia 
Esta pesquisa caracteriza-se como experimental e foi realizada no laboratório de química inorgânica e analítica do 
IFPE, campus Vitória. Os reagentes utilizados foram: Hidróxido de sódio (NaOH), acetato de zinco dihidratado 
(Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O), nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2 . 6 H2O), nitrato de prata (AgNO3), sulfato ferroso 
heptahidratado (Fe(SO4)2 . 7 H2O) e etanol (C2H6O). O tratamento dos dados foi realizado através do Microsoft Excel 
2010 e do Origin v. 8. A síntese das nanopartículas de ZnO puras aconteceu mediante o seguinte procedimento: (1) 
Preparação de uma solução de Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O (50mL, 0,5M) e NaOH (50mL, 1M); (2) Realizou-se agitação e 
aquecimento com a solução de NaOH até 80ºC e em seguida acrescentou-se Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O e deixou-se por 2 
(duas) horas; (3) Filtrou-se e lavou-se o(s) precipitado(s) 3 (três) vezes com etanol e água destilada. (4) Logo após, 
aqueceu-se os precipitados a 60ºC durante 48 (quarenta e oito) horas; (5) A caracterização foi realizada a partir da 
espectroscopia UV-Vis (WU et al, 2006). 
Para as nanoparticulas de ZnO dopadas utilizou-se o mesmo procedimento, entretanto após o aquecimento de NaOH 
acrescentou-se uma solução de Zn(CH3CO2)2 . 2 H2O a 97,5% (50mL, 0,4875M) para as dopagens a 2,5% e a 95% 
(50mL, 0475M) para as dopagens a 5% para cada cátion (Ag+, Fe²+ e Ni2+), além de uma solução de sulfato ferroso e 
dos nitrato de prata e níquel a 2,5% (50mL, 0,0125M) e de 5% (50mL, 0,025M) em mol dos íons em relação ao Zn.  

Resultados e Discussão 
No que se refere ao pico de absorção do ZnO, observou-se um deslocamento de 360nm para 364nm ocasionado pelas 
nanoparticulas (NPs) de ZnO:Ag+ a 5%, isto é, um deslocamento para o vermelho ou red shift. Já as NPs de ZnO:Ni2+ 
a 2,5% e a 5% deslocaram para 357nm e 353nm, respectivamente e as NPs de ZnO:Fe2+ a 2,5% deslocaram para 
356nm, enquanto que as NPs a 5% apresentaram um pico em 350nm. Com relação ao band-gap, observou-se um 
aumento no gap com o aumento da dopagem das NPs de ZnO:Ni2+ e das NPs de ZnO:Fe2+ devido ao efeito Burstein 
Moss, que consiste na elevação do band-gap de semicondutores por conta do deslocamento do nível de Fermi da 
banda de valência para a banda de condução com o aumento da concentração dos dopantes (SERNELIUS et al, 1998). 
Já com as NPs de ZnO:Ag+ a 5% observou-se uma diminuição do gap com o aumento da dopagem (conforme o 
esperado). Em relação a absortividade molar e a força do oscilador, observou-se que as NPs de ZnO:Ag+ a 2,5% 
apresentaram a maior absorção na região do ultravioleta. A tabela 1 abaixo mostra os resultados obtidos. 

Tabela 1. Absortividade molar, força do oscilador, band-gap das NPs e o pico de absorção do ZnO. 

NPs Absortividade molar (
𝐋

𝐦𝐨𝐥  𝐜𝐦
) Força do Oscilador Band-gap (eV) Pico de Absorção (nm) 

ZnO 10,5869 0,96 3,33 360 

ZnO:Ag+ a 2,5% 10,6827 0,97 3,31 360 

ZnO:Ag+ a 5% 1,62061 0,15 2,31 364 

ZnO:Fe2+ a 2,5% 2,61372 0,24 3,31 356 

ZnO:Fe2+ a 5% 3,63407 0,33 340 350 

ZnO:Ni2+ a 2,5% 2,419689 0,22 3,36 357 

ZnO:Ni2+ a 5% 1,72246 0,16 3,56 353 
 

Considerações Finais 
Através dos resultados, notou-se alterações nas propriedades ópticas das NPs de óxido de zinco dopadas. Tratando-

se do band-gap, as nanopartículas de ZnO:Ag+ a 5% apresentaram valores dentro do esperado, visto que o aumento 

da dopagem reduziu o band-gap. Com relação as NPs de ZnO e de ZnO:Ag+ a Ag5%, estas apresentaram o maior 

valor da força do oscilador, isto é, a maior absorção na região do ultravioleta. Sendo assim, apresentam grande 

potencial para serem utilizadas em protetores solares, hidratantes, etc. 
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