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Introdução 

Sistemas nanoestruturados e nanoestruturas 

representam um foco importante em várias áreas da 

ciência como química, física, medicina e biologia, 

pelo seu grande potencial para o desenvolvimento de 

materiais devido às diferentes propriedades 

apresentadas por compostos na escala nanométrica 

comparado a sua forma estendida. Seguindo esta 

frente buscou-se sintetizar sistemas 

nanoestruturados de ZnO, um semicondutor de larga 

banda proibida larga (~3.3 eV)
1
 e alta energia de 

ligação de éxciton (~60 meV)
1
, o qual apresenta 

propriedades como luminescência, magnetismo, 

piro/piezoeletricidade, baixa toxicidade, entre outras, 

as quais lhe proporcionam incontáveis aplicações. 

Através do uso de uma matriz porosa, o vidro poroso 

Vycor (PVG), associado ao método de ciclos de 

impregnação-decomposição (CIDs), obteve-se 

nanopartículas de ZnO puro e na forma 

caroço@casca, com camadas dopadas com Eu
3+

, 

Al
3+

, Sr
2+

, Yb
3+

, Pr
3+

 com tamanho controlado, o qual 

proporcionou um controle também da largura da 

banda proibida pelo efeito de confinamento quântico.  

Resultados e Discussão 

 Os sistemas foram obtidos através do método de 

ciclos de impregnação-decomposição (CIDs), em 

que discos de PVG são imersos em soluções de 

concentração 1,10 mol L
-1

 de 2-etilhexanoato do 

composto de interesse por 18 h, seguido de 

decomposição a 600 ºC por 4 h. Através de HR-

TEM identificou-se que o ZnO cresce na forma de 

nanopartículas de tamanho médio de 4,5 nm para 

10 CIDs, as quais aparecem raramente em sistemas 

puros e em abundância para sistemas dopados. 

Sistemas de ZnO puro apresentaram uma absorção 

no UV-Vis na região de 240-250 nm, atribuída a 

sítios ZnO monodispersos pela matriz, como no 

crescimento de uma monocamada de um filme. 

Com a inserção de dopantes na síntese de sistemas 

caroço@casca na forma PVG/ZnO@ZnO/D@ZnO 

(D = Eu
3+

, Al
3+

, Sr
2+

, Yb
3+

 e Pr
3+

) há o favorecimento 

da formação de nanopartículas, e ocorre o 

surgimento da banda proibida do ZnO com borda de 

absorção deslocada gradualmente na região de 

370-390 nm em acordo com o número de CIDs, 

apontando para regime de confinamento quântico. 

Estudou-se este deslocamento através da equação 

proposta por Schoenhalz et al.
2
 da energia da banda 

proibida (Eg) em função do diâmetro de partícula, 

modificando-se o valor de Eg do “bulk” (3,41) para os 

valores obtidos no trabalho. Os valores de diâmetro 

obtidos foram condizentes com a média obtida por 

HR-TEM, como pode ser visto na Figura 1.  
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Figura 1. Gráficos obtidos para a equação por 

Schoenhalz et al.
2
 (Eg = 3,41 + 3,87 d

-1,83
), 

utilizando-se a banda proibida original (3,41 eV), e 

as obtidas para ZnO “bulk” no trabalho (2,82 eV e 

3,04 eV) e sua média (2,93 eV). 

Conclusões 

 O ZnO puro em PVG forma predominantemente 

sítios monodispersos pela forte interação Zn-O-Si. 

Com a inserção de um dopante, o crescimento do 

ZnO na forma de nanopartículas é favorecido, 

inclusive na presença de terras raras para os quais 

tem-se como consenso que dificultam seu 

crescimento. A metodologia de CIDs permitiu o 

controle do tamanho e largura da banda proibida 

das nanopartículas, visualizadas por HR-TEM. O 

estudo dos valores de Eg através da equação 

modificada de Eg em função do diâmetro da 

partícula proposta por Schoenhalz et al. mostrou-se 

condizente com as médias de tamanho obtidas por 

microscopia. 
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