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Resumo: Nanocristais semicondutores com diâmetro inferior a 10nm, também conhecidos como quantum dots, têm 

sido alvo de muitos estudos devido a suas potenciais aplicações tanto na engenharia como na área biomédica. 

Semicondutores II-VI dopados com Mn
2+

 têm atraído muita atenção devido à mudança das propriedades ópticas destes 

semicondutores semimagnéticos. Neste trabalho foram produzidos nanocristais de CdxMn1-xS utilizando poli(álcool 

vinílico) como agente estabilizante. Foram investigadas diferentes frações de Cd2+/Mn2+ com o objetivo de produzir 

nanopartículas estáveis com diferentes propriedades fotoluminescentes.  

  
Palavras-chave: Pontos quânticos, semicondutores, poli(álcool vinílico), nanoparticulas. 

 
Synthesis and Characterization CdxMn1-x �anoparticles stabilized with Poly (vinyl alcohol) 

 
Abstract: Colloidal luminescent semiconductor nanocrystals, also known as quantum dots, have attracted considerable 

attention due to their significant potential application. The doping of nanocrystalline semiconductors with divalent 

manganese ions results in new optical properties of these semimagnetic semiconductor quantum dots. In this work we 

report the synthesis and characterization CdxMn1-xS nanoparticles using poly(vinyl alcohol) as stabilizing agent. 

Different fractions of  Cd2+/Mn2+  ions were investigated aiming the production of stable nanoparticles with different 

photoluminescence properties. 
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Introdução  

Pontos quânticos (quantum dots, QDs) são materiais que exibem propriedades físicas, químicas e 

eletrônicas que diferem significativamente daquelas observadas no material como sólido estendido 

(bulk) devido aos efeitos de confinamento quântico [1]. Uma das propriedades ópticas mais 

interessantes destes nanocristais, do ponto de vista da aplicação tecnológica, é a forte intensidade de 

luminescência que apresentam, permitindo que sejam utilizados em dispositivos optoeletrônicos, 

fotovoltaicos e marcadores biológicos, dentre outros. Além disso, procedimentos de síntese em 

meio aquoso têm sido amplamente utilizados para a produção de semicondutores nanocristalinos 

por apresentarem boa reprodutibilidade sintética, menor custo, baixa toxicidade e são capazes de 

formar produtos facilmente solubilizados em água e, portanto, biocompatíveis [2].  Neste contexto, 

o agente estabilizante tem papel fundamental no controle do tamanho da partícula durante o 
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processo de fabricação [13]. O poli (álcool vinílico), PVA, tem sido utilizado em muitos trabalhos 

como agente estabilizante para a produção de quantum dots [12, 13]. Este polímero possui excelente 

biocompatibilidade e baixa toxicidade, sendo assim muito explorado como material para aplicações 

biomédicas.  

Recentemente, muitos estudos têm sido realizados utilizando metais de transição como dopantes de 

nanopartículas de semicondutores do tipo II-VI, devido ao fato destes íons alterarem 

significativamente as propriedades ópticas destes materiais [8]. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi a obtenção de nanonopartículas de CdxMn1-xS a partir de rota aquosa e em temperatura 

ambiente utilizando poli (álcool vinílico), PVA, como agente estabilizante das partículas. Foi 

avaliada a influência da substituição de íons de Cd
2+

 por íons Mn
2+

 na obtenção, estabilidade e 

propriedades fotoluminescentes das partículas.  

  

Experimental  

A obtenção de QDs de CdxMn1-xS utilizando PVA como agente estabilizante foi realizada a partir 

de soluções altamente diluídas, contendo íons de Cd
+2

, Mn
2+ 

e S
-2

, provenientes dos reagentes 

perclorato de cádmio (Cd(ClO4)2), sulfato de manganês (MnSO4) e tioacetamida (CH3CSNH2). O 

PVA utilizado possui grau de hidrólise 99% (P99) e tamanho de cadeia (85.000-124.000 g/mol). 

Para a preparação das nanopartículas de CdxMn1-xS foram, inicialmente dissolvidos 2ml da solução 

de PVA [1,0mol.L
-1

] em 45ml de água deionizada. O preparo da solução de PVA foi feito conforme 

descrito por Mansur e Mansur 2010 [13]. O pH da solução foi ajustado para 11,75 através da adição 

de uma solução de NaOH [1,0 mol.L
-1

]. Posteriormente foram adicionadas seqüencialmente, sobe 

agitação magnética e a temperatura ambiente, X ml da solução precursora de cádmio [1,0 x 10
-2

 

mol.L
-1

], 1-X ml da solução precursora de manganês [1,0x10
-2

 mol.L
-1

] e 2,5ml da solução 

precursora de cádmio de enxofre  [8x10
-3

 mol.L
-1

], mantendo a relação molar de 2:1 sendo 2mols de 

(Cd
+2 

+Mn
+2

) e 1mol de S
-2

. Os valores dos precursores de Cd
+2

 e Mn
+2

 variaram seguindo os 

seguintes valores de X: X=0%, X=25%, X=50% e X=100%. 

Espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) foi utilizada para detecção da formação 

das nanopartículas e avaliação das suas dimensões aproximadamente 4 horas após o preparo. Foi 

utilizado o equipamento Lambda EZ 210, Perkin Elmer, na faixa de comprimento de onda de 
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700nm a 300nm. Além disso, foram feitas medidas de fotoluminescência com a linha de 442 nm de 

um laser de HeCd e imagens de fluorescência utilizando gabinete de observação e lâmpada de 

ultravioleta com comprimento de onda 365nm para observar a intensidade luminescente das 

amostras. Imagens das nanopartículas foram obtidas utilizando um microscópio eletrônico de 

transmissão Tecnai G2-20-FEI com diferença de potencial de 120kV e para a análise de distribuição 

do tamanho das partículas foi utilizado o programa de análise de imagens ImageJ versão 1,43u. 

 

Resultados e Discussão  

As curvas de absorção para as diferentes amostras podem ser vistas na Fig. 2. Pode-se perceber que 

a absorção em comprimento de onda encontra-se na faixa de 400nm a 450nm, o que é atribuído a 

transição ótica do primeiro estado excitado entre o estado eletrônico da banda de condução e o 

“buraco” na banda de valência [3]. A posição do pico está relacionada com a energia de band gap e 

com o tamanho da partícula. Para obtenção do tamanho das partículas e da energia da banda 

proibida dos QDs (Eg,QDs) foram feitas curvas de (αhν)
2
 versus hν (não mostradas), onde α é o 

coeficiente de absorção nos comprimentos de onda correspondentes, calculado de acordo com a Eq. 

1, onde h é a constante de Planck e ν é a freqüência da radiação [3]. 

cubetadaópticonhomicaaabsorbânci /)303,2( ×=α       (1) 

Através da intersecção da reta tangente à curva com o eixo dos x puderam-se obter os valores de 

Eg,QDs que podem ser observados na tabela 1. Através da análise dos resultados pôde-se perceber 

que há um pequeno aumento de Eg,QDs nas partículas de CdxMn1-xS em relação as partículas de CdS. 

Além disso, pode-se perceber uma diminuição de Eg,QDs e um aumento do λQD com o aumento da 

concentração de Mn
2+

. Os valores de Eg,QDs obtidos para as amostras são maiores que o valor da 

energia da banda proibida para o bulk de CdS (2,43 eV). Este deslocamento para o azul do band gap 

ocorre devido ao efeito de confinamento quântico [5].  

Utilizando o modelo de massa descrito por Brus [7] que mostra a relação entre o tamanho da 

partícula e a energia a banda proibida para um ponto quântico de um semicondutor qualquer, pôde –

se obter o diâmetro das particulas através da Eq. 2 [5]. 

 ( ) ( )rrEg /4684375,0/43125,2 2 −=∆        (2) 

87



 

Onde ∆Eg é a variação de Eg,QDs com respeito à energia da banda proibida do material bulk, r é o 

raio da partícula, em eV e nm, respectivamente.  

Os valores de diâmetros das partículas podem ser vistos na tabela 1 e variaram de 4,1nm a 3,3nm. 

Pode-se perceber um aumento do tamanho das partículas com o aumento da quantidade de Mn
2+

 e 

conseqüente diminuição da energia de band gap. 
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Figura 2 - Espectros de UV-vis sendo (a) para a Sol 4 – MnS, (b) para a SOL 3 – Cd0,5Mn0,5S,  (c) para a 

Sol 1 – CdS e a curva (d) para a Sol 2 – Cd0,75Mn0,25S. 

 

Tabela 1 - Valores de Energia de band gap e diâmetro das partículas para as amostras estudadas. 

 Eg,QDs (eV) λQD (nm) Diâmetro das Partículas  (nm) 

Sol 1 – CdS 2,77 447 4,1 

Sol 2 – Cd0,75Mn0,25S 3,04 407 3,3 
 

Sol 3 – Cd0,5Mn0,5S 2,85 435 3,8 

Sol 4 - MnS 2,83 438 3,9 

 

A Fig. 4 mostra os espectros e as imagens de fotoluminescência para as amostras em estudo. 

Analisando os espectros pode-se notar a presença de um pico aproximadamente 625nm que está 

relacionado aos defeitos de superfície nos nanocristais de CdxMn1-xS, isto ocorre devido à grande 

área superficial em relação ao volume para nanocristais de CdS não dopados [6]. Outro pico bem 
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definido pode ser visto em 519nm. Alguns autores atribuem esta banda a presença de bulk do 

material [3]. Além disso, é possível observar a diminuição da intensidade do pico de 625nm com o 

aumento da quantidade de Mn
2+

. Esta diminuição da intensidade de luminescência pode ser vista 

também nas imagens de fluorescência e está relacionada à maior taxa de substituição de átomos de 

Cd por átomos de Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Espectros de fotoluminescência e imagens de fluorescência para (a) Sol 1 – CdS, (b) Sol 2 – 

Cd0,75Mn0,25S,  (c) Sol 3 – Cd0,5Mn0,5S e (d) Sol 4 – MnS. 

 

A Fig. 5 apresenta uma imagem de (MET) obtida para as partículas de CdS juntamente com a 

distribuição de diâmetros das partículas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Imagens de TEM obtidas para as amostras obtidas CdS e distribuição de tamanho das partículas. 
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Analisando a imagem de MET percebe-se certa aglomeração das partículas. Além disso, é possível 

perceber uma grande faixa de distribuição de diâmetro das partículas, sendo o diâmetro médio 

obtido de 3,4nm o que está de acordo com os valores encontrados através da análise dos resultados 

de UV-Vis. 

 
Conclusões 

Os resultados mostraram que que as diferentes frações de Cd
2+

/Mn
2+

 alteram significativamente as 

propriedades fotoluminescentes das partículas. Além disso, a utilização de PVA como agente 

estabilizante possibilitou a formação de nanopartículas semicondutoras em meio aquoso e com uma 

faixa estreita de diâmetros médios (4,1nm a 3,3nm). 
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