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RESUMO 
 

 Híbridos são materiais orgânicos - inorgânicos que apresentam propriedades 
físicas de ambos os componentes que os constituem. Assim possibilita aplica-lo em 
uma variedade de áreas da nanotecnologia dentre elas fotônica, optoeletrônica e 
sensores. O híbrido PVAl/CdS é composto por uma matriz polimérica o poliálcool 
vinil (PVAl) e uma fase introduzida no interior da matriz o sulfeto de cádmio (CdS). A 
síntese foi realizada pelo método “hidrotérmico in situ”, as amostras possuem cinco 
diferentes concentração de CdS que variam entre 0.05 a 0.7% em massa. A solução 
híbrida obtida é depositada sobre substrato de vidro pelo método “Casting” assim 
obtêm-se filmes com espessuras que variam entre 20 a 150 μm. A morfologia dos 
filmes foram caracterizados por difração de raios-X (DRX) e espectroscopia de 
ultravioleta-visível (UV-vis). E a influência elétrica do CdS sobre o comportamento 
dielétrico nos filmes, como relaxação dielétrica, foram caracterizadas por técnicas de 
espectroscopia de impedância. 

 

Palavra chave: Poliálcool vinil, Sulfeto de cádmio, compósito híbrido. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Existe um grande interesse em desenvolver novos materiais híbridos com 

combinações de materiais como semicondutor, fibra de carbono, fibra de vidro sendo 

que estas são incorporadas a uma matriz polimérica. O desenvolvimento do híbrido 

almeja suprir a demanda industrial por material com baixo custo de produção, fácil 

obtenção, leve, flexível entre outros e que estes possuem potencial de aplicação na 

área da nanotecnologia (CALLISTER, 2002).  

 As pesquisas são realizadas para reproduzir híbridos com tais propriedades 

físicas (mecânicas, elétrica, ópticas e outras) ou até mesmo uma combinação destas 

com qualidade melhor que as encontradas nos materiais cerâmicos, poliméricos, 

blendas ou compósitos já existentes. 

 Os compósitos são materiais multifásicos constituído por dois ou mais 

componentes diferentes, sendo uma das fases a matriz e a segunda fase introduzida 

o reforço (CALLISTER, 2002; ESTEVES, 2004). 
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 Estas propriedades físicas dependem da homogeneidade do material e são 

influenciada pela quantidade relativa e a geometria do reforço tais como forma, 

tamanho, distribuição e orientação do reforço (CALLISTER, 2002; ALFREY, 1971). 

 Os híbridos se diferem dos compósitos por ser composto por materiais orgânico 

e inorgânico. E também pela distribuição das partículas no interior da matriz 

(ESTEVES, 2004; JOSÉ, 2005).  

 A tendência atual é a síntese dos híbridos. Os quais os materiais orgânicos são 

formados pelo arranjo do elemento químico carbono, ou seja, o carbono é a base de 

alguns materiais orgânico sintetizado ou encontrado na natureza de origem animal 

ou vegetal como os polímeros e outros. Já os materiais inorgânicos são aqueles de 

origem mineral como os semicondutores (cádmio, sulfeto de cádmio e outros). 

 A incorporação do reforço a matriz pode ocorrer por diferentes métodos como 

“hidrotérmico in situ” em que o reforço é gerado no interior da matriz, “mistura 

simples dos componentes” neste caso o reforço é incorporado a matriz depois de 

sintetizadas separadamente ou a “polimerização da matriz in situ” quando o reforço 

é sintetizado separado e incorporado a matriz antes de polimerizada. 

 O polímero poliálcool vinil (PVAl) será usado como matriz neste trabalho. A 

solução de PVAl é misturado ao cloreto de cádmio ( CdCl2)  e ao dissulfeto de 

carbono (CS2)  que são fontes de íons de cádmio (Cd) e de enxofre (S) que a altas 

temperaturas por processo químico forma o sulfeto de cádmio (CdS). Após a síntese 

usando o método “hídrotermico insitu” obtêm uma solução estável e homogênea.  

 A partir da solução híbrida esta foi depositada sobre substrato de vidro pelo 

método “casting” para formar os filmes do híbrido PVAl/CdS. A morfologia das 

nanopartículas e sua distribuição nos filmes serão caracterizado pelas técnicas de 

difração de raios – X (DRX) e espectroscopia de Ultravioleta – Visíveis (UV –Vis) a 

qual analisa a interação das molécula e a radiação eletromagnética entre a região do 

ultravioleta e o visível e as propriedades elétricas foi caracterizadas por técnicas 

espectroscopia de impedância. 

 
MATERIAL E MÉTODO 
 

 Preparação das amostras 
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 Foram preparados filmes de PVAl puro e PVAl contendo as seguintes 

concentração 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.7% em massa de CdS. Os materiais usados para 

obter os filmes do híbrido PVAl/CdS foram o polímero PVAl (mW =130000) fornecido 

pela Sigma-Aldrich, 99+%  hidrolisado, o dissulfeto de carbono (CS2) fornecido pela 

Vetec e o cloreto de cádmio (CdCl2) obtido da Carlo Herba. O PVAl em forma de pó 

foi dissolvido em água bidestilada mecanicamente. As amostras do híbrido foram 

obtidas adicionando o cloreto de cádmio (CdCl2) e dissulfeto de carbono (CS2) a 

solução de PVAl. A preparação das composições de CdCl2 e CS2, foi realizada 

usando quantidades estequiométricas entre o CdCl2 fornecedor do íon de cádmio 

(Cd2+) e CS2 fornecedor do íon de enxofre  (S2-) que a altas temperaturas e em 

condições físico/químicas adequadas forma o CdS. A solução foi mantida em 

recipientes adequados em sistema “hidrotérmico in situ” por 8 horas a temperatura 

de 120oC. 

 
  Difração de raios-X 

 
 A técnica de difração de raios-X (DRX) foi utilizada para analisar a morfologia 

do PVAl e da fase cristalina do CdS. O equipamento usado para realizar o 

experimento de difração de raios-X (DRX) foi o difratômetro modelo XRD-6000 

LabX,  Shimadzu do departamento de física e química  da UNESP de Ilha Solteira. O 

alvo utilizado foi o Kα de cobre que apresenta um comprimento de onda (λ) de 

1.5406 Ǻ. Os difratogramas foram obtidos a uma velocidade do goniômetro de 

1°/min. A voltagem aplicada foi de 30 KV e a corrente de 40 mA. A varredura foi feita 

com 2θ variando  entre 5ºC a 70ºC com passo 0, 02o. 

 
 Espectroscopia de UV-vis. 

 
 As medidas para a construção dos espectros de absorção foram obtidas em um 

equipamento de espectrofotometria da marca VARIAN modelo CARY 50, que mede 

o quanto de luz visível foi absorvida ou transmitida pela solução, que permite a 

realização de medidas de absorção por transmitância na região de 200 a 1000nm.  

O equipamento foi utilizado no laboratório do grupo de polímeros. 

 
 Espectroscopia de Impedância 

 

Circuito Impresso Tampa Inferior 
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 Os filmes de PVAl e PVAl/CdS foram preparadas e metalizados em ambas as 

faces com alumínio por evaporação em atmosfera de 10-3 torr, sendo o diâmetro 

metalizado de 9 mm. 

 Para realizar as medidas de espectroscopia de impedância utilizou se um 

analisador de impedância Hewlett Packard 4192A da HP acoplada a um coletor de 

dados. O controle da temperatura realizado por um controlador de temperatura ou 

termopar tipo K da Toyo seiki, o qual possibilita realizar medidas em qualquer 

atmosfera. Foram obtidas diretamente no coletor de dados medidas de capacitância 

e fator de dissipação para frequência de 10 a 106 (Hz), com potencial de 1V  entre as 

armaduras da célula e a temperatura variou de 30 a 90oC, sendo as medidas 

realizadas a cada 10oC. Os filmes foram colocados em uma câmara com 

temperatura controlada a uma taxa de 1ºC/min.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Avaliação morfológica dos híbridos obtidos 

 
 Na Figura 1 mostra o difratograma dos dados obtido por difração de raios-X em 

filmes de PVAl e PVAl com a concentração de 0.2 e 0.7% de CdS.  
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Figura 1. Difratograma de raios X dos fimes de PVAl e PVAl com 0.2 a 0.7% (v/v) de CdS. 

 

 Observa-se no difratograma picos correspondentes a fase cristalina do PVAl. 

Sendo que este é um polímero semicristalino constituído por estruturas cristalinas e 

amorfas. Os picos característicos que se destacam em ângulos de 2θ= 11,4°, 19,4° 

e 40,4° no difratograma, correspondem ao PVAl, pode se compara-los a literatura de 

Quian et. al. No difratograma o filme PVAl/CdS - 99.8/0.2 (v/v) mostra que como a 

porcentagem de CdS é baixa sendo esta de 0,2% não foi detectada a fase pelo 
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difratometro. Mas para os filmes de PVAl/CdS - 99.3/0.7(v/v) que contem 0,7% de 

CdS os picos são observados em ângulos tais 2θ = 24.65°, 26.31°, 27.94° os 

resultados mostram no difratograma que os picos formado podem ser atribuído a 

fase cristalina do CdS, com base em comparações realizadas após a leitura das 

fichas JCPDS #41-1049, atribui-se sendo esta fase de sistema cristalino 

determinado como  hexagonal, com lados constantes igual a a= 4,14 Å e c=6,72 Å. 

 
Espectrofotometria e quantificação 

 
 A absorção da luz será maior, quanto maior for a concentração de CdS na 

solução PVAl.  
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Figura 2. Espectro de absorbância na região UV-vis para diferentes concentração de PVAl/CdS. 

  

 Na Figura 2 mostra o espectro de absorção óptica a temperatura ambiente para 

solução de PVAl e do híbrido de PVAl com diferentes concentrações de CdS. As 

partículas de CdS em concentração menor que 0,1% não apresentam bandas de 

absorção, devido a concentração das espécies não ser suficiente para a detecção. 

Mas comparando com o espectro de absorção do PVAl, pode se observar uma 

pequena influência das partículas sobre o comportamento das cadeias do PVAl, 

devido dificultar o grau de empacotamento das cadeias poliméricas. Para a solução 

híbrida de concentração maior que 0.2% de CdS observa-se a influência das 

partículas sobre as cadeias do polímero se apresenta crescente e a banda de 

absorção óptica  não apresenta gradual bandas de absorção mas sim deslocamento 

do bordo em direção ao comprimento de onda do bulk que apresenta energia de 

2,53eV( 490nm). Quando o raio do átomo de CdS formado apresenta – se da 

mesma ordem ou maior que o raio de Bohr do excitão ocorre o uma atenuação da 
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banda de absorção e um leve deslocamento para comprimentos de ondas de 

menores energia no espectro de absorbância. 

 
Analise da Constante Dielétrica em função da freqüência  
 
 
 Na Figura 3 mostra variação da constante dielétrica real (k’) em função da 

frequência para temperaturas de 30 a 100 oC para filmes de PVAl. 
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Figura 3. Gráfico da constante dielétrica real (k’) em função da freqüência para temperaturas de 30 a 

100 oC para filmes de PVAl. 

 

  O gráfico mostra uma dispersão da constante para baixas freqüências, a qual 

foi encontrado o valor de k’ = 3,015 para freqüência de 10 Hz como mostra na 

Tabela 1. A tabela mostra uma variação da k’ quando é inserido ao PVAl 

quantidades de CdS.  

Tabela 1. Constante dielétrica (k’) para freqüência de 10 Hz. 
Temperatura(oC) PVAl 99.95/0.05 99.9/0.1 99.8/0.2 99.6/0.4 99.3/0.7 

30 3,015 0,194 0,026 0,049 3,509 0,538 
40 5,771 0,432 0,071 0,177 12,145 3,757 
50 8,129 0,617 0,176 2,231 19,696 15,159 
60 10,11 0,626 1,763 15,777 22,89 25,838 
70 12,06 0,617 9,188 37,606 24,102 30,591 
80 13,31 0,741 21,701 53,891 24,633 30,944 
90 13,27 0,979 30,441 60,833 24,244 29,674 

100 12,97 1,402 33,272 60,12 23,919 29,859 

 

  Com aumento da freqüência k’ começa a decrescer até se manter constante 

para alta frequência. A baixa frequência o comportamento dispersivo de k’ é 

atribuído a movimento de portadores de carga que são aprisionadas na interface 

eletrodo-material e orientação de dipolos. A alta frequência o fenômeno da dispersão 

não é mais observado, porque os portadores de cargas se difundem no interior do 

material, como o campo se alterna rapidamente os dipolos não conseguem se mover 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2881

2881



rápido o suficiente para acompanhar o campo elétrico.  Este fenômeno foi observado 

em materiais polar por Bargav et.al (2009) em seus trabalhos. 

  
CONCLUSÕES 
 
  Filmes do híbrido PVAl/CdS com diferentes concentrações de nanopartículas 

de CdS foram obtidas usando o método “hidrotérmico in situ”. Resultado de DRX 

indicaram a formação da fase hexagonal do CdS no interior da matriz. Medidas de 

UV-vis foram realizadas para confirmar a formação dos nanopartículas de CdS com 

a demonstração de picos de  absorção em comprimentos de ondas menores que o 

material no seu estado  Bulk (515nm). Este pequeno deslocamento para o azul 

demonstra uma pequena redução da estrutura comparada ao seu estado Bulk. As 

medidas em varias temperaturas mostram que a temperatura tem considerável efeito 

sobre a k’ devido aumentar a facilidade de movimento das cadeias e dipolos 

aumentando a quantidade de portadores livres na interface amorfo - cristalino.  

Conclui se também que a crescente concentração das partículas de CdS como 

mostra as composições 99.95/0.05, 99.9/0.1, 99.8/0.2, 99.6/0.4 e 99.3/0.7 (v/v) para 

PVAl/CdS consequentemente ocorre uma variação da constante dielétrica devido o 

aumento da condutividade. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF OPTICAL AND ELECTRICAL 
COMPOSITE HYBRID PVAl/CdS. 

 

ABSTRACT 
Aiming to develop new hybrid nanocomposite materials that present the physical 
properties of both components which allows to be applied in a variety of areas of 
nanotechnology among them in photonics, optoelectronics and sensor. The hybrid 
organic / inorganic PVAl / CdS is compound of a polymer matrix the polyvinyl alcohol 
(PVAl) and phase second cadmium sulfide (CdS), the synthesis was to did using the 
" hydrothermal method " with five different concentrations of CdS between 0.05 and 
0.7% (w/w). The hybrid solution obtained is to put sth down on glass substrate by the 
method "Casting" so we get films with thicknesses ranging from 20 and 150 μm. The 
morphology of the films was characterized by X ray diffraction (DRX) and ultraviolet-
visible spectroscopy (UV-vis). And the influence of CdS on the dielectric behavior in 
the films of PVAl / CdS, as dielectric relaxation (relaxation frequencies) were 
characterized by impedance spectroscopy. 
 

Key-words: Polyvinyl alcohol, cadmium sulfide, hybrid nanocomposite. 
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