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RESUMO 

 

 O óxido de Zinco é um semicondutor direto com band gap de 3,37 eV e 

elevada energia de éxcitons (60meV). A chave para a compreensão dos 

mecanismos que regem a formação destas estruturas encontra-se na elucidação 

das primeiras etapas de formação e crescimento. As nanopartículas de ZnO foram 

preparadas a partir da modificação do método proposto por Spanhel & Anderson, os 

resultados de medidas de espectroscopia de absorção no UV-Visível e SAXS nos 

estágios iniciais de reação permitiram evidenciar partículas com tamanho entre 0,32  

e 2,0 nm, cujo crescimento  pode ser descrito pelo modelo de agregação de clusters 

limitado por difusão (DLCA), onde estruturas primárias auto-similares agregam-se 

mantendo a morfologia inicial.  
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INTRODUÇÃO  

 

A atenção dada a nanomateriais semicondutores intensificou-se no início dos 

anos 1980 a partir dos estudos de Brus, em que observou que as propriedades 

ópticas destes materiais são dependentes do tamanho médio das partículas, e são 

distintas do material a nível macroscópico. A origem destas propriedades 

optoeletrônicas é o efeito de confinamento quântico observado quando o tamanho 

do éxciton de Bohr é maior do que o tamanho do nanocristal semicondutor (1).  
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Nanopartículas de diversos materiais vem sendo largamente estudadas, com 

destaque especial ao óxido de zinco (ZnO) que apresenta efeito de confinamento 

quântico para partículas inferiores a 6 nanômetros. O ZnO é um semicondutor II–VI, 

não estequiométrico do tipo n com “band gap” direto de 3,37eV e elevada energia de 

ligação de éxcitons (60meV). Apresenta elevada atividade óptica, elétrica e 

luminescente o que lhe proporciona possibilidades de aplicação em diversos 

campos, como dispositivos óptico-eletrônicos e sensores químicos. Estas aplicações 

ampliam-se bastante quando o ZnO é reduzido a tamanho nanométrico, no regime 

de confinamento quântico (2). A síntese de nanopartículas de ZnO foi proposta 

inicialmente por Spanhel e Anderson (3).      

 Compreender as primeiras etapas da formação e crescimento do ZnO, onde 

se formam as partículas primárias, como e onde nucleação e crescimento começam 

e terminam, são aspectos fundamentais para o controle das propriedades destes 

materiais. Neste trabalho alteramos a metodologia da síntese original, o que nos 

possibilitou obter todo o processo inicial de formação e crescimento das 

nanopartículas do ZnO. Utilizamos medidas in situ de espectroscopia de 

absorbância no Uv-Visível e medidas de espalhamento de raios x a baixos ângulos 

(SAXS). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS          

 

A síntese inicia-se com a obtenção do precursor oxiacetato de zinco 

[Zn4O(CH3CO2)6], preparado a partir da ebulição de 500 ml de uma solução etanólica 

0,1 M de acetato de zinco dihidratado [Zn(CH3CO2)2·2H2O], por destilação a 80°C 

durante 3 horas. Após este tempo são obtidos 300 ml de precursor ao qual é 

acrescido 700 ml de etanol atingindo um volume de 1000 ml, e consequentemente, a 

concentração de 0,05M. A segunda etapa da síntese é realizada com a adição de 10 

ml de uma solução 0,1 M de LiOH, que são adicionados de 1ml em 1ml à um volume 

total de 50 ml de precursor. 

Caracterizou-se o precursor e a suspensão coloidal, por medidas in situ de 

absorbância, utilizando-se um espectrofotômetro Cary 500 Scan UV-Vis NIr (Varian), 

capaz de coletar espectros a cada 5 segundos por um tempo de 120 minutos e por 

medidas de Espalhamneto de Raios X a Baixo Ângulo (SAXS) no Laboratório 

Nacional de Luz Síncrotron (LNLS).       
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após a adição de 10 mL de LiOH à solução precursora inicia-se a formação de 

nanopartículas de ZnO. A espectroscopia de absorbância na região do UV-Vis é 

uma forma conveniente de estudar as mudanças nos espectros de absorção 

dependentes do tamanho. Há uma íntima relação entre o tamanho das partículas e 

valor energético de band gap (1).            

 O precursor têm suas transições eletrônicas em torno de 215 nm (4) e após a 

adição do catalisador inicia-se a formação de ZnO, identificado pelo deslocamento 

da banda de absorção conforme mostrado na Figura 1 (a). O primeiro espectro 

relacionado à formação de ZnO apresenta o máximo da banda de absorção em 

torno de 240 nm. Sua intensidade aumenta continuamente, e se desloca para 

maiores valores comprimento de onda, ao longo do tempo de reação atingindo 315 

nm após 120 minutos. Qualitativamente isso significa que nanopartículas estão se 

formando e crescendo respectivamente durante todo o tempo de reação.  

 
(a) (b) 

Fig. 1 – (a) Evolução dos espectros de absorbância da suspensão coloidal de ZnO em função 
do tempo por 120 minutos; (b) evolução temporal do comprimento de onda do máximo de 
absorbância e do tamanho de partículas obtidos a partir de (a). 

 

Na Figura 1(b) foram plotados pontos obtidos a partir dos valores de 

comprimento de onda no ponto máximo do pico de absorbância da Figura 1(a) 

contra o tempo, obtendo-se assim, uma curva que possibilíta fazer uma aproximação 

de como as partículas crescem em função do tempo. Pode-se ver que durante os 30 

minutos iniciais há um deslocamento da banda de absorção de 215 nm para 300 nm. 

A partir deste tempo, o deslocamento varia de 300 nm para 315 nm nos 90 minutos 
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finais. Como o cálculo de tamanho de partículas para essa região espectral é 

matematicamente inviável, o eixo (y) denominado “Diâmetro” é uma simulção da 

variação do tamanho das partículas, partindo-se do princípio que o precursor 

formado por Zn4O(Ac)6 tenha 0,32 nm cujo pico está localizado em 215 nm e que a 

posição de 315 nm da absorção represente partículas com 2,5 nm de tamanho (4)
.  

Outra ferramenta bastante eficiente no estudo da cinética de formação de 

partículas é a técnica SAXS. A suspensão coloidal foi injetada no porta-amostras 

logo após a adição de LiOH ao precursor e acompanhada por 120 minutos, os dados 

estão plotados na Figura 2.  

 
                     (a) (b) 

Fig. 2 – (a) Evolução das curvas de SAXS obtidas durante 120 minutos de reação; (b) evolução 
da intensidade inicial (I0) em q0 das curvas de espalhamento.  
 

O ponto isosbéstico observado pode indicar que partículas primárias do 

precursor estejam se agregando e se transformando em espécies maiores de ZnO.  

Na Figura 2(b) foram plotados os valores da intensidade inicial (I0) em função 

do tempo. A intensidade de espalhamento é função do número de objetos 

espalhadores (N), da diferença de densidade eletrônica entre as fases (ρm-ρ0)2 e do 

volume médio (V0
2) desses objetos conforme a equação (A) proposta por Teixera (5).  

 

                                       I(0)=N(ρm-ρ0)2V0
2          (A) 

 
É possível observar inicialmente uma região linear (t < 10 minutos), seguido de 

um rápido aumento na intensidade de espalhamento (0 < I0 < 0,045) que segue até 

30 minutos de reação, seguida de uma diminuição na taxa de crescimento (0,045 < 

I0 < 0,065) nos 90 minutos restantes. Este comportamento confere a curva uma 
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forma sigmoidal (S) assimétrica que pode estar relacionada aos mecanismos de 

nucleação, formação e crescimento. Informações importantes relacionadas à 

cinética de formação e crescimento podem ser obtidas das curvas de SAXS em 

função do tempo, como mostrado na Figura 3. Se em determinado intervalo de 

tempo o formato da curva em pequenos valores de q (região 1) permanece 

aparentemente constante e ocorrem grandes variações na região intermediaria de q 

(região 2) como observados  na Figura 3 (a), relacionados com os 6 minutos iniciais 

de reação, há um aumento de N, o que pode ser atribuído ao processo de nucleação 

das partículas.  

Quando ocorre uma variação simultânea no patamar (azul) da região 1, e 

alterações na inclinação destas curvas (vermelho) na região 3, isso indica que está 

ocorrendo um aumento simultâneo de V0 e N. Este comportamento é observado nas 

curvas 1, 2 e 3 da Figura 3 (b), neste intervalo ocorre uma formação e crescimento 

de partículas. Comparando as curvas 3, 4 e 5, observa-se somente uma mudança 

nos patamares das curvas na região 1, enquanto a inclinação destas curvas na 

região 3 permanece aproximadamente  constante, indicando que ocorre um 

aumento do tamanho dos objetos espalhadores formados nas etapas anteriores, 

porém o número destes objetos permanece constante. 

(a) (b) 
Fig. 3 – Curvas da obtidas a partir da Figura 2, em (a) as curvas dos 6 minutos iniciais, em (b) 
as curvas referentes aos tempos inicial, 15, 30, 70 e 120 minutos. A Figura foi dividida nas 
regiões 1, 2 e 3 respectivamente. 

 
 O valor da inclinação da reta na região 3 é uma medida da dimensão fractal 

(Df) das estruturas formadas, e está relacionado a intensidade de espalhamento I(q) 
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por uma lei de potência em q, com comportamento linear num gráfico log-log, 

segundo equação (b)(6)
 

                                             I(q) ∝q-Df                                               (B) 

 

Em baixos valores de q a intensidade de espalhamento apresenta um 

comportamento que segue a lei de Guinier, isto é, a intensidade espalhada I(q) é 

descrita pela eq.(C),  

                                               I(q) = I(0).e-(Rg2.q2)/3                       (C) 
 

onde I(0) é a intensidade dos raios X incidentes e Rg é o raio de Guinier, ou raio de 

giro dos objetos espalhadores (partículas ou agregados).    

 A Tabela 1 traz um resumo dos valores de Dimensão Fractal (Df) obtidos 

através das inclinações das curvas e dos Raios de Giro (Rg) obtidos pelas equações 

(B) e (C), para as principais curvas no tempo de 120 minutos de reação. Estes 

valores nos dão informações referentes à estrutura, ao tamanho e o mecanismo de 

agregação das partículas no meio reacional. É possível observar que a inclinação 

(Df) se eleva da curva inicial (1) para a curva final (6), variando de 0,33 a 1,86.   

 
Tab. 1. Relação entre os valores teóricos e experimentais de Df e destes com o Rg das 
partículas obtidos por SAXS em função do tempo 

Curva Tempo (min) N  L Inclinação (Df) 

(teórica) 
Inclinação (Df) 

(experimental) 
Rg(fractais) 

(nm) 

1 início 1 1 0 - 0,33 0,37 

2 15 2 2 -1,00 -1,01 0,84 

3 30 3 2 - 1,58 - 1,58 1,05 

4 60 * * - 1,80 - 1,80 1,30 

5 120 * * - 1,80 - 1,86 1,65 
 *tempo relacionado ao crescimento pelo mecanismo de Agregação de Clusters Limitado pela Difusão (DLCA) 

 

A ciência dos fractais afirma que uma dimensão fractal (Df) no valor de zero é 

referente a sistemas unidimensionais dispersos em um meio, enquanto uma 

inclinação de 1,8 é um valor característico de estruturas fractais, que se agregam 

segundo um modelo de Agregação de Clusters Limitado pela Difusão (DLCA). 

Valores teóricos obtidos para tetraedros Sierpinski, que relacionam Df  ao número de 

geradores N com a razão de auto-similaridade L (4). 
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Os valores de Df obtidos para as curvas intermediárias (2, 3 e 4) estão 

relacionados com a estrutura formada pela agregação das partículas iniciais. Os 

resultados teóricos e experimentais obtidos por esta relação estão apresentados na 

tabela 1 e no modelo proposto na Figura 4.  

 
Fig. 4 – mecanismo proposto para formação de ZnO a partir de Zn4O(Ac)6.                            
 

Inicialmente temos o precursor formado pela espécie Zn4O(Ac)6 de geometria 

tetraédrica, cuja distância lateral de ligação Zn-Zn (L Zn-Zn) é 0,32 nm. A partir da 

adição do catalisador LiOH  tem início o processo de nucleação de nanopartículas 

de ZnO que dura aproximadamente 6 minutos. Nesta etapa, moléculas 

do soluto dispersas no solvente, começam a agregar-se em clusters de 

escala nanométrica, isto ocorre com agregação de novas espécies ao iniciador pelos 

vértices de ligação dos tetraedros. Entre 6 e 30 minutos ocorre uma etapa de 

formação de novas espécies e crescimento das antigas, avaliados através do 

aumento no valor da inclinação da reta na região 3 das curvas de SAXS como 

mostrado nas Figuras 2 e 3, cujos valores estão apresentado na tabela 1. Após 30 

minutos a inclinação atinge o valor de 1,8, que é característico do modelo Agregação 

de Clusters Limitado pela Difusão (DLCA) e permanece constante até o tempo de 

120 minutos. 
 
CONCLUSÃO                                                                                    

 
 Óxido de zinco foi sintetizado com alterações na metodologia inicialmente 

proposta por Spanhel e Anderson. A cinética da reação foi estudada por Uv-Visível e 

SAXS. Os resultados obtidos nos permite determinar os eventos de nucleação, 

formação e crescimento, e assim, propor um mecanismo de formação e crescimento, 

que ocorre através da Agregação de Clusters Limitado pela Difusão embasado na 

linguagem matemática dos fractais. 
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ABSTRACT 

 

GENESIS OF ZNO NANOPARTICLES 
 

Zinc oxide is a semiconductor with direct band gap, of 3,37 eV, and high 

excitons energy (60 meV). The main key for comprehension of the mechanisms that 

rules particle formation, lay in a full understanding of the first step of formation and 

growing of this nanoparticle. Zinc oxide nanoparticle were prepared through 

modification in the method first proposed by Spanhel & Anderson, the 

characterization techiniques were followed by UV-Vis spectroscopy and small angle 

X ray scattering (SAXS). The results have shown that in the reaction first step we 

have nanoparticle size between 0,32 e 2,0 nm, whose growing steps can be 

described by Diffusion-limited cluster—cluster aggregation (DLCA), where self-similar 

primary structures aggregate keeping the initial morphology.  

 

 

Key-words: Zinc oxide, formation, growth, SAXS, DLCA. 
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