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RESUMO 

O óxido de zinco vem sendo amplamente estudado devido a sua 

versatilidade de aplicações. Na indústria, este óxido pode ser usado como 

catalisador, substituindo o óxido de titânio. E, quando dopado pode ser aplicado 

como sensor de gás. Este trabalho aborda a síntese do óxido de zinco puro e 

dopado com níquel através do método de coprecipatação, sendo o hidróxido de 

amônio o agente precipitante. Os sólidos obtidos foram analisados por difração 

de raio-X, espectroscopia na região do infravermelho e espectroscopia de 

ultravioleta-visível por reflectância difusa. Tais técnicas proporcionaram um 

estudo das características estruturais e eletrônicas dos compostos formados. 

Através dos dados obtidos do DRX, foi realizado o refinamento de Rietveld que 

proporcionou o estudo do tamanho do cristalito sintetizado e de suas 

microdeformações, utilizando a equação de Scherrer e a metodologia de 

Williamson-Hall. Com os dados de DRS, fez-se a análise do band gap óptico do 

óxido de zinco e do óxido de zinco dopado com níquel onde avaliou-se sua 

influência. 

Palavras-Chave: ZnO, Refinamento de Rietiveld, Dopagem com Ni, Gráfico 

Williamson-Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Zinc oxide has been widely studied because of its versatility of 

applications. In the industry, this oxide can be used as a catalyst, replacing the 

titanium oxide, and when doped, it can be applied as a gas sensor. This work 

approaches the synthesis for coprecipatation method of pure zinc oxide and its 

doped with nickel through the using ammonium hydroxide as the precipitating 

agent. The solids obtained were analyzed by X-ray diffraction, infrared 

spectroscopy and ultraviolet-visible spectroscopy by diffuse reflectance. Such 

techniques providing a study of the structural and electronic characteristics of the 

formed compounds. Through the data obtained from the XRD it was carried out 

the Rietveld refinement, which provided the study of the size of the synthesized 

crystallite and its microdeformations using the Scherrer equation and the 

Williamson-Hall methodology. With the data of DRS, the optical was made the 

band gap analysis of the zinc oxide and the zinc oxide doped with nickel was 

evaluated where its influence was evaluated. 

Keywords: ZnO, Rietiveld Refinement, Doping with Ni, Williamson-Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - (a) Estrutura Sal-Gema; (b) Estrutura Blenda de Zinco e (c) Estrutura 
Wurtzita [BÜRGER, T. S, 2011] ....................................................................... 15 

Figura 2 - Óxido de Zinco estrutura Wurtzita - Montada através do programa 
Vesta ................................................................................................................ 15 

Figura 3 - Interação entre orbitais n atômicos levando a formação de n orbitais 
moleculares. [HOUSECROFT, 2008]. .............................................................. 18 

Figura 4 - Estrutura eletrônica de um sólido é caracterizada por uma série de 
bandas de orbitais que são separadas por gaps de energia, onde não há nenhum 
orbital.[ Atkins, P.W., 2003]. ............................................................................. 18 

Figura 5 - Representação das bandas de um material isolante.[Housecroft, C. 
E., 2008] ........................................................................................................... 19 

Figura 6 - Representação das bandas de materiais condutores (a) banda de 
valência parcialmente preenchida. (b) Banda de valência e condução 
sobrepostas, mal definidas. [Housecroft, C. E., 2008 - Adaptado] ................... 20 

Figura 7 - Representação das bandas em materiais semicondutores intrínsecos. 
[Housecroft, C. E., 2008 - Adaptado] ................................................................ 21 

Figura 8 - Semicondutor do tipo n onde a banda doadora de elétrons é mais 
próxima em termos de energia da banda de condução. [Housecroft, C. E., 2008 
- Adaptado] ....................................................................................................... 22 

Figura 9 - Semicondutor do tipo p onde a condutividade elétrica ocorre por 
migração térmica dos elétrons da banda de valência para a banda receptora. 
[Housecroft, C. E., 2008] .................................................................................. 22 

Figura 10 - Representação da difração de raio-X segundo a lei de Bragg, onde 

d é a distância interplanar,  é o ângulo de Bragg e A e B são planos do cristal.  
[WEST, 2014] ................................................................................................... 25 

Figura 11 - Esquema de um difratômetro, onde T é a fonte de raio-X, D é o 

detector, C o porta amostra e  o ângulo de incidência e difração. [CULLITY, 
1956]. ............................................................................................................... 26 

Figura 12 - Tipos de vibrações moleculares, onde os sinais positivos significam 
movimentação do plano da página para fora da folha, para frente, e o negativo 
na direção oposta. [Skoog, D.A; Holler, F.J.; Crouch, S. R.] ............................ 27 

Figura 13 - Transição eletrônica do estado fundamental para o excitado [Paiva, 
D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S.; Vyvyan, J. R., 2010] ................................. 28 

Figura 14 -  Transições eletronicas com transições vibracionais sobrepostas 
[BLEICHER, 2000] ........................................................................................... 29 

Figura 15 - Reflectância sobre um material finamente dividido [Neves, A. A.., 
2001] ................................................................................................................ 30 



 
 

Figura 16 - Demonstração da estimativa do band gap através da tangente.. . 31 

Figura 17 – Fluxograma  demonstrativo das etapas realizadas neste trabalho..
 ......................................................................................................................... 33 

Figura 18 - Amostras após aquecimento em 200°C/2h (a) ZnO; Porcentagem 
Ni:Zn – (b) 1:20; (c) 1:16; (d) 1:14; (e) 1:13; (f) 1:10.. ...................................... 34 

Figura 19 – Fluxograma demonstrativo das etapas realizadas na síntese das 

amostras........................................................................................................... 35 

Figura 20 - Perfis de difração do ZnO e do ZnO dopado com Ni..................... 38 

Figura 21 - Refinamento de Rietveld par amostra de ZnO .............................. 39 

Figura 22 - Refinamento de Rietveld para amostra Zn0,956Ni0,048O .................. 40 

Figura 23 - Refinamento de Rietveld amostra Zn0,91Ni0,09O ............................. 40 

Figura 24 – Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 
Lorentziana, a vermelha a Gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 
de ZnO ............................................................................................................. 42 

Figura 25 - Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 
Lorentziana, a vermelha a gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 
de Zn0,952Ni0,048O .............................................................................................. 43 

Figura 26 - Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 
Lorentziana, a vermelha a gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 
de Zn0,91Ni0,9O .................................................................................................. 43 

Figura 27 - Gráfico Williamson Hall de todas as famílias de planos do ZnO ... 44 

Figura 28 - Gráfico Williamson Hall para todas as famílias de planos do 
Zn0,952Ni0,048O ................................................................................................... 45 

Figura 29 – Gráfico Williamson Hall para Todas as famílias de planos do 
Zn0,91Ni0,09O ...................................................................................................... 45 

Figura 30 - Gráfico WH para a família de planos 1 0 l. .................................... 49 

Figura 31  - Gráfico WH para família de planos 2 0 l. ...................................... 49 

Figura 32 - Gráfico 3D para microdeformação do LaB6 ................................... 50 

Figura 33 - Gráfico 3D para microdeformação do ZnO ................................... 51 

Figura 34 - Gráfico 3D para microdeformação do Zn0,952Ni0,048O .................... 51 

Figura 35 - Gráfico 3D para microdeformação do Zn0,952Ni0,048O .................... 51 

Figura 36 - Espectro de todas as amostras na faixa correspondente ao Far .. 52 

Figura 37 - Espectro de todas as amostras na faixa correspondente ao Mid .. 54 



 
 

Figura 38 - Gráfico de F(R) versus Energia (eV) para todas as amostras. ...... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELA 
 

Tabela 1 - Relação da proporção molar com porcentagem molar ................... 37 

Tabela 2 - Dados do Refinamento  .................................................................. 41 

Tabela 3 - Frações Nominais de Zn e Ni presentes em seus respectivos óxidos
 ......................................................................................................................... 41 

Tabela 4 - Tamanho de Cristalito e microdeformação obtidos através do gráfico 
de WH .............................................................................................................. 46 

Tabela 5 - Dados de tamanho de cristalito obtidos através da equação de 

Scherrer e do gráfico de WH ............................................................................ 47 

Tabela 6 - Comparação dos tamanhos de cristalitos obtidos por diferentes 
métodos ........................................................................................................... 48 

Tabela 7 - Tamanho de cristalito e microdeformação para todas famílias de 
planos e para diferentes famílias de planos ..................................................... 50 

Tabela 8 - Dados de Band Gaps dos Compostos ............................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 Comprimento de onda 

d Distância Interplanar 

 Ângulo de Bragg 

β Radiano da largura a meia altura 
k Constante 
D Tamanho de Cristalito 
ε Microdeformação 
FWHM Largura a meia altura 
WH Williamson-Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 

1.1 TEORIA DE BANDA ............................................................................... 17 

1.2 MÉTODO DE CO-PRECIPITAÇÃO ........................................................ 23 

1.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO ..................................................... 24 

1.3.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X ..................................................................... 24 

1.3.2 ESPECTROSCPOCIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 

 .............................................................................................................. 26 

1.3.3 ESPECTROSCPOCIA ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM 

REFLECTANCIA DIFUSA (DRS) ......................................................... 28 

2. OBJETIVO ................................................................................................... 32 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................... 33 

3.1 PREPARO DE AMOSTRA ..................................................................... 33 

3.2 CARACTERIZAÇÃO .............................................................................. 35 

3.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIO X DE PÓ ................................................... 35 

3.2.2 ESPECTROSCPOCIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO ...... 36 

3.3.3 ESPECTROSCPOCIA ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM 

REFLECTÂNCIA DIFUSA (DRS) ......................................................... 36 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO ..................................................................... 37 

4.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURA ....................................................... 37 

4.1.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X .............................................................. 37 

4.1.1.1  REFINAMENTO DE RIETVELD .......................................... 38 

4.1.1.2 MÉTODO WILLIAMSON-HALL ........................................... 44 

4.1.2 ESPECTROSCPOCIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO ...... 52 

4.2 CARACTERIZAÇÃO ELETRÔNICA ...................................................... 54 

4.2.1 ESPECTROSCPOCIA ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM 

REFELECTÂNCIA DIFUSA (DRS) ....................................................... 54 

5. CONCLUSÃO .............................................................................................. 57 

6. TRABALHOS FUTUROS ............................................................................. 58 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 59



14 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A química de materiais é bastante recente comparada a outras áreas de 

conhecimento, mas tem crescido em ritmo acelerado. Podendo ser definida 

como o ramo da química que se dedica a síntese, caracterização e estudo das 

aplicações de compostos que possuem alguma função. A química de materiais 

tem como foco criar, compreender e desenvolver compostos ou sistemas que 

podem levar ao desenvolvimento de novas tecnologias ou ao aperfeiçoamento 

de tecnologias já existentes. [ZARBIN, 2007] 

Nos últimos anos, os nanomateriais têm recebido bastante destaque devido 

ao fato de que as propriedades destes materiais estão ligadas ao tamanho de 

suas partículas. A alteração das propriedades em materiais nanoestruturados 

está relacionada ao confinamento de elétrons em seu interior tornando suas 

propriedades elétricas, óticas e magnéticas mais acentuadas, o que faz com que 

esses materiais tenham aplicação em diversas áreas tecnológicas como 

eletrônica, catalise, sensores entre outros. Um composto que vem sendo 

bastante estudado nesta área é o óxido de zinco (ZnO). [MAYRINCK et al, 2007] 

O ZnO é um semicondutor do tipo II-VI, de banda larga com band gap da 

ordem de 3,4eV e alta energia de ligação em temperatura ambiente (60meV). 

Conhecido como zincita quando em sua forma natural, esse óxido pode se 

apresentar em três estruturas cristalinas diferentes sendo elas a wurtzita, blenda 

de zinco e rocksalt (sal Gema). Em condições ambientais, a fase Wurtzita é a 

mais estável, apresentando célula unitária hexagonal onde cada átomo de zinco 

se encontra no centro de um tetraedro distorcido que se coordena com quatro 

átomos de oxigênio vizinhos. [BÜRGER, 2011; SILVA, 2010] 
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Figura 1 - (a) RockSalt; (b) Estrutura Blenda de Zinco e (c) Estrutura 

Wurtzita.[BÜRGER, 2011] 

 

Figura 2 - Óxido de Zinco estrutura Wurtzita grupo espacial P63mc (186), obtida 

através dos dados de refinamento com o programa Vesta. 

 O ZnO exibe diversas características importantes como estabilidade 

elétrica, química e térmica, constante dielétrica baixa, propriedades 

antimicrobianos e antibacterianos, além de ser um dos mais importantes 

semicondutores de óxido devido suas características que o torna atraente para 

diversas aplicações, como eletrônica transparente, emissor de luz ultravioleta 

(UV), dispositivos de onda acústica de superfície (SAW), células fotovoltaicas, 
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revestimentos ópticos, catalisadores fotográficos, varistores, sensores de gás 

etc. [ DISKOVSKA, 2017; MANZOOR, 2009;  DEVI, 2016] 

A exemplo das aplicações do óxido de zinco temos seu uso como filtro 

inorgânico em protetores solares, agindo como uma barreira física que não 

permite a passagem da radiação para a pele, provocando a absorção e o 

espalhamento desta radiação. Estudos mostram que o ZnO proporciona maior 

proteção a radiação UVA. Outra aplicação deste óxido é como sensor de gás 

onde tem sido avaliado devido à sua alta estabilidade eletroquímica, não-

toxicidade, adequação ao doping e baixo custo. O princípio de detecção de gás 

para semicondutores de óxidos metálicos se baseia na variação da 

condutividade elétrica na presença ou ausência do gás testado. O óxido de zinco 

já foi amplamente utilizado como material de detecção eficaz para gases como 

H2, CO, NO2 e acetona. [FOMEKONG, 2016; ARAUJO, 2008] 

Esse óxido também é considerado um ótimo varistor, que é um dispositivo 

eletrônico de proteção contra sobrecarga de tensão. Além disso, o óxido de zinco 

vem sendo analisado como um substituto do dióxido de titânio, que tem aplicação 

fotocatalítica, devido a sua capacidade de degradação de compostos orgânicos 

poluentes ao meio ambiente. Este óxido também é utilizado em processos de 

dessulforização que visam a retirada de enxofre nos combustíveis derivados de 

petróleo através da adsorção do ácido sulfídrico podendo ser utilizado o óxido 

puro ou dopado com níquel. [ BÜRGER, 2011; MARTINS, 2004] 

As propriedades elétricas do ZnO dependem da microestrutura do 

material que, por sua vez, pode ser controlada por diversos parâmetros físico-

químicos, tais como método de síntese, temperatura de sinterização, pressão, 

uso de catalisadores, fluxo de gás de arraste, taxa de aquecimento e 

resfriamento e alteração de sua estrutura física e eletrônica por meio da 

dopagem. Um exemplo dessa alteração é o óxido de zinco dopado com níquel, 

que apresenta uma melhoria nas suas propriedades termoelétricas, além de 

poder apresentar propriedades ferromagnéticas. Outro exemplo é o 

desenvolvimento de fotocatalisadores com alta reatividade sob a ação de luz 

visível, que pode ser alcançado através da dopagem de íons metálicos na 
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estrutura do óxido de zinco, reduzindo seu band gap. [SANTOS, 2010; 

MARTINS, 2004; COLDER, 2011; SARAVANAN, 2012; MAYRINCK, 2014] 

Com base nas aplicações para as quais está sendo usado, o ZnO pode 

ser transformado em várias nanoestruturas, como nanopartículas, nanobastões, 

nano-correias, nanofios etc. que podem ser sintetizadas por vários métodos, 

como processamento sol-gel, spray, deposição de vapor, síntese hidrotérmica, 

deposição de laser de pulso, decomposição térmica ou síntese de micro-ondas. 

Além disso, essa síntese pode ocorrer por precipitação de soluções coloidais 

que é um método usual para a produção de nanopartículas de óxido de metal de 

transição, onde duas reações são geralmente usadas para descrever este 

processo sendo a hidrólise e a desidratação. A hidrólise consiste na formação 

de um hidróxido insolúvel que pode ser convertido no composto de óxido por 

desidratação assistida por calor. [GIOVANNELLI, 2014; GANSIKOTA, 2014; 

SILVA, 2010; DEVI, 2016] 

 

1.1 TEORIA DE BANDA 

Para entender melhor as características eletrônicas do óxido de zinco e 

de sua dopagem, precisa-se fundamentar os conceitos relacionados a teoria de 

banda, objetivando compreender as características semicondutoras e 

condutoras dos materiais de acordo com seus band gaps. 

 O conceito da teoria de banda leva em consideração o princípio de 

conservação orbital, diz que quando os orbitais moleculares são formados 

através de dois átomos, cada par de orbital atômico que interage dará origem a 

dois orbitais moleculares, um ligante e um não ligante. Assim quando temos n 

orbitais átomos teremos n orbitais moleculares formados Quando n é um número 

muito grande, a quantidade de orbitais formados também será grande, 

resultando em bandas de orbitais de energia semelhante, onde estarão os 

elétrons dos átomos. A banda de maior energia contendo elétrons será a banda 

de valência e a banda superior, vazia, será a banda de condução. [MISSLER, 

2014] 
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Figura 3 - Interação entre orbitais n atômicos levando a formação de n orbitais 

moleculares. [HOUSECROFT, 2008] 

 As bandas de valência e de condução podem ser separadas por band 

gaps que são valores de energia para os quais não há orbitais moleculares, e 

através dos tamanhos desses band gaps pode-se classificar o material como 

condutor, semicondutor intrínseco, semicondutor extrínseco e isolante. 

 

Figura 4 - Estrutura eletrônica de um sólido é caracterizada por uma série de 

bandas de orbitais que são separadas por gaps de energia, onde não há nenhum 

orbital. [ATKINS, 2003] 
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Isolantes 

 Sólidos isolantes são aqueles em que a banda de condução e de valência 

estão muito distantes energeticamente, ou seja, tem um grande band gap entre 

elas que impede a movimentação dos elétrons de uma banda para outra 

precisando então de alta energia para os elétrons migrarem da banda de 

valência para a de condução. [MISSLER, 2014;  ATKINS, P.W., 2003] 

 

Figura 5 - Representação das bandas de um material isolante. [HOUSECROFT, 

2008] 

Condutores 

 Materiais condutores são aqueles em que a banda de valência e condução 

não são bem definidas, por não serem separadas ou pela banda de valência ser 

semipreenchida, de modo que pouca energia é necessária para movimentar um 

elétron para um nível mais elevado de energia dentro da banda, fazendo com 

que eles sejam “livres” para se mover. [MISSLER, 2014] 
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Figura 6 - Representação das bandas de materiais condutores (a) banda de 

valência parcialmente preenchida. (b) Banda de valência e condução 

sobrepostas, mal definidas. [HOUSECROFT, 2008 - Adaptado] 

Semicondutores 

 Semicondutores são materiais que tem a banda de valência e condução 

separadas por um pequeno band gap podendo ser classificados como 

intrínsecos quando os elementos puros têm características semicondutoras, e 

extrínsecos quando o elemento puro não é semicondutor, mas essa 

característica pode ser atingida quando uma pequena quantidade de outro 

elemento é adicionada. [MISSLER, 2014] 

Semicondutores Intrínsecos 

  Silício (Si) e Germânio (Ge) são exemplos de semicondutores intrínsecos, 

onde a ocupação da banda de condução aumenta com o aumento da 

temperatura, e os elétrons nesta banda agem como portadores de carga sendo 

capazes de conduzir eletricidade. Além disso, a saída do elétron da banda de 

valência para a banda de condução ocasiona vacância de elétrons na banda de 

valência que funcionam como buracos positivos por onde os elétrons podem se 

mover e assim conduzir eletricidade. [HOUSECROFT, 2008] 
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Figura 7 - Representação das bandas em materiais semicondutores intrínsecos. 

[HOUSECROFT, 2008 - Adaptado] 

Semicondutores Extrínsecos 

 São materiais que podem ser ou não semicondutores e tem suas 

propriedades semicondutoras aumentadas devido a dopagem, ou seja, a adição 

de átomos que tenham bandas com nível de energia próximo ao do hospedeiro. 

Doping é a adição de um dopante em pequenas quantidades no lugar do átomo 

original que altera a condutividade elétrica do material. Estes dopantes 

adicionados são átomos que contem mais ou menos elétrons do que o elemento 

principal que o classifica como semicondutor do tipo p ou do tipo n. [MISSLER, 

2014; HOUSECROFT, 2008] 

 Semicondutores do tipo n são aqueles em que o material dopante tem 

mais elétrons na banda de valência do que o material original, gerando uma 

banda doadora de elétrons próxima a banda de condução com um menor band 

gap, os elétrons desta banda doadora podem passar para a banda de condução 

através de estimulo térmico. [MISSLER, 2014; HOUSECROFT, 2008] 
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Figura 8 - Semicondutor do tipo n onde a banda doadora de elétrons é mais 

próxima em termos de energia da banda de condução. [HOUSECROFT, 2008 - 

Adaptado] 

 Semicondutores do tipo p são aqueles em que o material adicionado tem 

uma menor quantidade de elétrons comparado ao hospedeiro, adicionando 

buracos positivos, formando então uma banda receptora, vazia, que se encontra 

próximo da banda de valência, com um pequeno band gap, podendo aceitar 

elétrons termicamente excitados. [ATKINS, 2003; MISSLER, 2014] 

 

Figura 9 - Semicondutor do tipo p onde a condutividade elétrica ocorre por 

migração térmica dos elétrons da banda de valência para a banda receptora. 

[HOUSECROFT, 2008] 

 O óxido de zinco é um material semicondutor extrínseco do tipo n, devido 

a vacâncias de oxigânio, mas quando dopado com níquel que tem uma menor 

quantidade de elétrons do que o zinco, esse óxido passa ser um semicondutor 

do tipo p como previamente explicado. 
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1.2 MÉTODO DE CO-PRECIPIPTAÇÃO 

 Co-precipitação são reações de precipitação que ocorrem em sistemas 

complexos essa metodologia de síntese envolve a formação de uma espécie de 

baixa solubilidade em situações de supersaturação. Os métodos mais comuns 

para a síntese de compostos por co-precipitação envolvem reações químicas, 

alterações nos parâmetros relacionados a solubilidade, ao tempo de reação, a 

agitação, a velocidade de adição de reagentes, a concentração e a temperatura. 

Esse método consiste na formação de um percursor, intermediário, que após 

passar por uma etapa de desidratação/secagem ou calcinação gera o produto 

desejado. [SOUSA FILHO, 2015; MAYRINCK, 2014] 

 A formação do precipitado por efeito de supersaturação ocorre por 

nucleação e crescimento de partícula. Na nucleação, poucos íons se juntam para 

formar um sólido estável, posteriormente ocorre uma competição entre 

nucleação adicional e o crescimento dos núcleos já existentes, assim, quando a 

supersaturação relativa está alta há predominância de nucleação e quando a 

supersaturação relativa esta baixa predomina o crescimento. [SKOOG, 2013]  

 Para síntese de óxidos pelo método de co-precipitação há duas formas 

viáveis, a primeira precipita-se o óxido diretamente sem precisar de tratamento 

térmico posterior, mas consequentemente o produto formado é amorfo. Outro 

método é através de um percursor, comumente hidróxidos de sódio ou amônio, 

para formação de hidróxido do metal de interesse que em seguida será aquecido 

para formar o óxido deste metal, sendo capaz de formar nanopartículas de óxido 

onde a formação de aglomerados é minimizada devido à baixa temperatura de 

decomposição dos hidróxidos (<400°C). [ CUSHING,2004] 

 Um dos óxidos que são sintetizados por esse método é o óxido de zinco, 

podendo ser puro ou dopado com metais como níquel, alumínio, cobalto, 

manganês entre outros, que formam hidróxidos pouco solúveis. 
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1.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

1.3.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

Historicamente muito do conhecimento relacionado aos arranjos atômicos 

e moleculares em sólidos é proveniente de análises realizadas por difração de 

raio-X, ainda hoje essa metodologia é usada para o desenvolvimento de novos 

materiais. [JÚNIOR, 2002] 

O raio-X foi descoberto por Röntgen em 1895 através de experimentos 

com tubos catódicos, onde percebeu-se diversas propriedades dessa radiação 

como sua alta capacidade de penetração, indiferença a campos magnéticos e 

capacidade de impressionar chapas fotográficas. Os raios-X são radiações 

eletromagnéticas de mesma natureza da luz visível, mas com comprimentos de 

onda muito menores e com intervalos mal definidos que vão desde das radiações 

idênticas a luz ultravioleta até aquelas que compreendem os raios gamas 

emitidos por substâncias radioativas. Para fins cristalográficos o intervalo de 

comprimento de onda do raio-X se encontra entre 0,5 a 2,5 Angstrons já que 

essa faixa corresponde, em média, a distância entre planos interatômicos em um 

cristal. [BLEICHER, 2000; GUINIER, 1963] 

O estudo da difração de raio-X se deu em 1912 por Laue, que propôs o 

uso de estrutura cristalina como rede de difração tridimensional, o que abriu 

espaço para dois campos de pesquisa cientifica nesta área: o estudo da radiação 

de raio-X e o de estruturas cristalinas. O melhoramento das técnicas realizados 

por Von Laue foi feita por Bragg. Para entendermos melhor a difração de raio-X 

precisamos compreender como esses raios são gerados; quando uma partícula 

de alta energia cinética é rapidamente desacelerada. O método mais comum 

para produzir raio-X é fazendo com que um elétron gerado no catodo de um tubo 

catódico, logo de alta energia, colida com um alvo metálico. [ZACHARIASEN, 

1967; BLEICHER, 2000] 

A difração de raio-X resulta da combinação de dois fenômenos diferentes 

sendo eles a dispersão da radiação por cada átomo individual e a interferência 

entre as ondas espelhadas por esses átomos, que acontece quando elas são 

coerentes com a onda incidente. A abordagem de Bragg para esse fenômeno 
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consiste de considerar os cristais constituídos de camadas ou planos de forma 

que cada um atue como um espelho semitransparente, onde alguns raios-X são 

refletidos de um plano com um ângulo igual ao de incidência, outros raios-X são 

transmitidos para posteriormente serem refletidos por planos subsequentes. 

[GUINIER, 1963; WEST, 2014]. 

 

Figura 10 - Representação da difração de raio-X segundo a lei de Bragg, onde 

d é a distância interplanar,  é o ângulo de Bragg e A e B são planos do cristal.  

[WEST, 2014] 

Um feixe monocromático de raio-X incide sobre um conjunto de planos 

cristalográficos com distância interplanar d e com ângulo de incidência  que se 

relacionam com o comprimento de onda da radiação incidente, , onde se a lei 

de Bragg é satisfeita a reflexão dos feixes estão em fase, ou seja, há uma 

interferência construtiva. Já quando os ângulos de incidência não obedecem a 

lei de Bragg, os feixes refletidos estão fora de fase, ocasionando uma 

interferência destrutiva. A equação 1 ilustra a lei de Bragg. [WEST, 2014] 

𝑛 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛  (1) 

 Para a realização da difração de raio-X utiliza-se um difratometro onde os 

feixes de raio-X partem de um tubo e incidem na amostra, que pode ser 

posicionada em diferentes ângulos. O detector mede a intensidade de raio-X 

difratados, e os dados coletados são apresentados na forma de um difratograma 

que representa, em sua maioria, os padrões de interferência construtiva 

observados. [BÜRGER, 2011] 
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Figura 11 - Esquema de um difratômetro, onde T é a fonte de raio-X, D é o 

detector, C o porta amostra e  o ângulo de incidência e difração. [CULLITY, 

1956]. 

 Um dos principais usos dessa técnica é para a determinação de estruturas 

cristalinas onde o tamanho e a geometria da célula unitária podem ser resolvidos 

a partir das posições angulares dos picos de difração. Outro uso é a identificação 

química qualitativa e quantitativa e a determinação de tensões residuais e 

tamanhos de cristais. [JÚNIOR, 2002]. 

 

1.3.2 ESPECTROSCOPIA DE NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 

 Quase todos os compostos que contenham ligações covalentes absorvem 

frequências de radiação na faixa do infravermelho. Essa região contém 

comprimentos de ondas maiores aos associados a luz visível, mas menores do 

que aqueles correspondentes a micro-ondas. [PAIVA, 2010] 

 Como ocorre com outros tipos de absorção energética, as moléculas 

quando absorvem radiação no infravermelho, são excitadas para atingir um 

estado de maior energia, sendo um processo quantizado. Este tipo de radiação, 

normalmente não é suficientemente energética para causar transições 

eletrônicas, mas pode induzir transições nos estados vibracionais e rotacionais 

associados com o estado eletrônico fundamental da molécula. [ SKOOG, 2007;  

PAIVA, 2010.]. 
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Figura 12 - Tipos de vibrações moleculares, onde os sinais positivos significam 

movimentação do plano da página para fora da folha, para frente, e o negativo 

na direção oposta. [SKOOG, 2013] 

As absorções em infravermelho são divididas em três faixas, a chamada 

próxima (NEAR-IR), média ou fundamental (MID-IR) e distante (FAR-IR). A faixa 

de 4000 a 14000cm-1 corresponde a NEAR-IR é usada para identificação de 

moléculas de baixo peso molecular, como água, dióxido de carbono entre outras. 

A faixa MID-IR compreende os comprimentos de onda de 670 a 4000cm-1 e é 

usada para quantificar e qualificar amostras. Já para a determinação de 

estruturas de inorgânica ou organometálicos utiliza-se a FAR-IR que vai de 100 

a 670cm-1. [SKOOG, 2007] 

Há dois tipos de espectrofotômetros de infravermelho que são bastante 

comuns: os instrumentos dispersivos e os de transformadas de Fourrier (FT). O 

espectrofotômetro de transformada de Fourrier contém inúmeras vantagens, ao 

começar por ser capaz de abranger toda a faixa de comprimento de onda 

relacionada ao infravermelho (4000 a 400cm-1) dividido em dois feixes, onde um 

deles percorre uma distância fixa e o outro variável. [SILVERSTEIN, 2005] 
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Este equipamento produz um interferograma que é um gráfico de 

intensidade versus tempo, que pode ser transformado para um espectro de 

intensidade versus frequência através da transformada de Fourrier. A vantagem 

é que a produção do interferograma é muito rápida podendo então, para uma 

mesma amostra, fazer dezenas de varreduras e então realizar uma transformada 

de Fourrier para a soma dos interferogramas das varreduras. O que gera uma 

melhor razão sinal/ruído do espectro, fazendo com que esse equipamento 

obtenha resultados mais rápidos e mais sensíveis quando comparado ao 

instrumento dispersivo. [PAIVA, 2010] 

 

1.3.3 ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM REFLECTÂNCIA 

DIFUSA (DRS) 

 A natureza da espectroscopia ultravioleta-visível está relacionada as 

transições eletrônicas que ocorrem quando este tipo de radiação é absorvida, 

sabendo-se que a radiação ultravioleta compreende a faixa de 200 a 400nm, 

enquanto que a visível a faixa de 400 a 800nm. Como resultado desta absorção 

os átomos das moléculas passam de um estado de energia mais baixo (estado 

fundamental) para um de maior energia (estado excitado), este processo é 

quantizado, ou seja, a molécula absorve exatamente a quantidade de energia 

necessária para essa transição, assim a energia absorvida é igual a diferença de 

energia entre os estados excitado e fundamental. [PAIVA, 2010] 

 

Figura 13 - Transição eletrônica do estado fundamental para o excitado [PAIVA, 

2010] 
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 No caso das espectroscopias de ultravioleta-visível essas absorções 

ocorrem em níveis eletrônicos, então, quando a molécula absorve energia o 

elétron é promovido de um orbital ocupado para um desocupado de maior 

energia potencial, o que normalmente ocorre entre os orbitais HOMO (orbital de 

maior energia ocupado) para os orbitais LUMO (orbital de menor energia 

desocupado). [PAIVA, 2010] 

 Como há diversas possibilidades de transição com diferenças muito 

pequenas entre si, cada transição eletrônica consiste em um vasto número de 

linhas tão próximas que o equipamento não é capaz de separa-las, logo observa-

se um espectro composto de uma banda larga de absorção centrada próximo do 

comprimento de onda principal. [PAIVA, 2010] 

 

Figura 14 -  Transições eletronicas com transições vibracionais sobrepostas 

[BLEICHER, 2000] 

 Quando a radiação eletromagnética incide no material além da absorção 

e transmissão podem ocorrer dispersão, espalhamento e reflexão. Há diversos 

fenômenos de reflexão podendo ocorrer quando a radiação eletromagnética 

incidente retorna de forma que o raio refletido forma um ângulo igual ao incidente 

na superfície, chamada de reflectância especular, mas também ocorrem reflexão 

em que o raio incidente é refletido em várias direções, chamada de reflectância 
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difusa. E esse tipo de fenômeno ocorre quando a amostra é finamente dividida 

ou tem superfície irregular, ou seja, são superfícies orientadas aleatoriamente. 

[NEVES, 2001 E FREITAS, 2017]  

 

Figura 15 - Reflectância sobre um material finamente dividido [NEVES, 2001] 

 O material finamente dividido é capaz de sofrer tanto a reflectância 

especular quanto a difusa. Assim a reflectância da medida contará com 

contribuições de ambos os mecanismos. A equação que se utiliza para 

interpretar os dados obtidos é a equação de transferência de radiação, 

apresentada na equação 2, abaixo [ALVES; FREITAS, 2017] 

−𝑑𝐼

𝜌𝑑𝑆
= 𝐼 −

𝐽

𝐾
   (2) 

 Onde I é a intensidade de luz incidente, de um dado comprimento de onda; 

dI/dS é a variação da intensidade com o caminho ótico,  é a intensidade do 

meio, k o coeficiente de atenuação relacionado com a perda total de radiação 

devido a absorção e espalhamento e J é a função de espalhamento. [ALVES] 

 A equação pode ser resolvida por simplificações que estão relacionadas 

com condições experimentais, sendo conhecida como teoria de Schuster-

Kubela-Munk, que diz que o fluxo de luz incidente e espalhada são aproximados 

a I e J que são perpendiculares a superfície da amostra e tem direções opostas. 

Se a amostra é infinitamente fina, sua reflexão difusa está relacionada com uma 

absorção aparente e a um coeficiente de espalhamento através da função 

Kubelka-Munk, exibida na equação 3. [ALVES] 

𝐹(𝑅) =
(1−𝑅)²

2𝑅
=  

𝐾

𝑆
   (3) 
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Onde temos que R é a reflexão difusa da amostra e está relacionado a razão 

entre intensidade de radiação refletida pela amostra e pela referência. K é a 

absorção aparente e S é o coeficiente aparente de espalhamento. [ALVES] 

 Através da teoria de Kubelka-Mulk pode-se estimar o valor de band gaps 

de semicondutores. Esse processo pode ser feito tanto plotando a raiz quadrada 

da equação de Kubelka-Mulk (F) e multiplicando pela energia de excitação do 

fóton, bem como através do gráfico de espectro obtido, traçando uma reta 

tangente a curva do gráfico em direção ao eixo das abscissas (eV), o valor que 

intercepta o eixo é a estimativa do band gap. [ALMEIDA, 2013] 

 

Figura 16 - Demonstração da estimativa do band gap através da reta tangente. 
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2. OBEJTIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Estudar as características estruturais e eletrônicas do óxido de zinco e 

como essas características se comportam frente a dopagem desse óxido 

com níquel. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Sintetizar o óxido de zinco e o óxido de zinco dopado com níquel através 

do método de co-precipitação. 

 Analisar as características eletrônicas e estruturais dos óxidos 

sintetizados utilizando as técnicas de difração de raio-x, espectroscopia 

na região do infravermelho e espectroscopia ultravioleta-visível com 

reflectância difusa. 

 Realizar analise microestrutural das amostra sintetizadas utilizando os 

dados obtidos através da técnica de difração de raio-x. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de óxido de zinco foram sintetizadas através do método de co-

precipitação utilizando hidróxido de amônio 15% como precipitante, em seguida 

as amostras foram submetidas a tratamento térmico em mufla a 200°C seguindo, 

de forma adaptada, o método descrito por Giovannelli et al. (2014).  Sintetizou-

se seis amostras, sendo uma de óxido de zinco e outras cinco de óxido de zinco 

dopado com níquel em diferentes proporções. Todas as amostras foram 

posteriormente analisadas por DRX, IV e UV. 

O fluxograma abaixo representa de forma simplificada a metodologia 

empregada em cada amostra sintetizada. 

 

 

 

 

Figura 17 – Fluxograma demonstrativo das etapas realizadas neste trabalho. 

3.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

Todas as amostras seguiram a mesma metodologia de síntese, sendo 

preparadas através de 18 mmol (4,0 gramas) de acetato de zinco dihidratado 

([Zn(CH2COO)2·2H2O] – Vetec, 98,0%), solubilizado em 15mL de água destilada, 

em seguida o pH foi ajustado à 9,0 com solução aquosa de amônia (NH3·H2O - 

Reagen) 15%, sob agitação constante o que leva a precipitação do hidróxido 

metálico [Zn(OH)2] na forma de um gel. 

Síntese do óxido de zinco via método de co-precipitação 

ZnO e Znx-1NixO 

Caracterização 

UV-VIS 

IV 

DRX 
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Após o ajuste de pH as amostras foram centrifugadas em 

aproximadamente 4000 rpm por 10 minutos. Os sobrenadantes foram 

descartados e os sólidos dispersos novamente em água e centrifugados nas 

mesmas condições anteriormente usadas. Esse último processo (lavagem) foi 

repetido três vezes afim de retirar o excesso de amônia.  

Em seguida, as amostras foram transferidas para cadinhos de porcelana 

e submetidas a tratamento térmico em mufla a 200°C por 2 horas. Os sólidos 

resultantes, após resfriamento, foram acondicionados em eppendorff e 

posteriormente caracterizados pelas técnicas de difração de raio-X de pó (DRX), 

espectroscopia na região do infravermelho (IV) e espectroscopia ultravioleta-

visível com reflectância difusa (DRS). 

As amostras que foram dopadas tiveram como fonte de níquel o nitrato de 

níquel hexahidratado ([Ni(NO3)2 . 6H2O] – Sigma – Aldrich  97,0%) e as 

dopagens do óxido de zinco com níquel foram realizadas variando o teor de 

níquel de cada amostra nas seguintes razões molares de Ni:Zn: A – 1:10; B – 

1:13; C – 1:14; D – 1:16; E – 1:20. 

 

Figura 18 - Amostras após aquecimento em 200°C/2h (a) ZnO; Porcentagem 

Ni:Zn – (b) 1:20; (c) 1:16; (d) 1:14; (e) 1:13; (f) 1:10. 
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O fluxograma abaixo ilustra o método de síntese. 

 

Figura 19 – Fluxograma demonstrativo das etapas realizadas na síntese das 

amostras. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO 

A caracterização das amostras foi realizada através das técnicas de difração 

de raio-X de pó (DRX) e espectrometria na região do infravermelho (IV) para 

caracterização estrutural e através da espectrometria ultravioleta-visível com 

reflectância difusa (DRS) para a caracterização eletrônica. 

 

3.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X DE PÓ 

A difração de raio-X foi realizada pelo método de pó para materiais 

policristalinos no aparelho Bruker D8 usando geometria Bragg-Brentano sendo 

a análise efetuada com radiação de Cu-Kα (=1,54184Å) com passo de 

0,0194435° e com tempo de exposição de 0,5 segundos por passo. As medidas 

foram realizadas no LDRX – UFF, Laboratório Multiusuário de Difração de Raio-

X. 

 

 

15mL H2O 

18mmol 

[Zn(CH2COO)2 . 

2H2O] 

[Ni(NO3)2 . 6H2O] 

NH3 15% 

Até pH = 9,0 

Centrifugar 

4000rpm/10min 

Lavar e 

Centrifugar (3x) 

Aquecimento 

200°C/2h 

Caracterização 
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3.2.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos por 

refletância total atenuada (ATR), através do equipamento Thermo Nicolet FT-IR 

iS50 nas faixas de espectro que compreendem o intervalo de onda entre 525cm-

1 a 4000cm-1 (mid) e entre 150cm-1 a 600cm-1 (far) com resolução de 4cm-1 e um 

total de 256scans. As medidas foram realizadas no LAME-UFF, Laboratório 

Multiusuário de Espectroscopia do Instituto de Química – UFF. 

 

3.2.3 ESPECTROCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIVÉL COM REFLECTÂNCIA DIFUSA 

(DRS) 

Os espectros na região do ultravioleta-visível foram obtidos por 

reflectância difusa (DRS), através do equipamento Agilent Varian Cary 5000 UV-

Vis na faixa de espectro que compreendem o intervalo de 190nm a 800nm com 

taxa de scan em 600nm/min. As medidas foram realizadas no LAME-UFF, 

Laboratório Multiusuário de Espectroscopia do Instituto de Química – UFF. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Após sintetizadas as amostras de óxido de zinco puro e dopado com 

diferentes frações de níquel foram analisadas quanto suas características 

eletrônicas e estruturais, a fim de comparar as possíveis variações ocorridas 

devido a presença do níquel. 

 Uma vez que em cristalografia utiliza-se as proporções em porcentagem 

molar, montou-se a tabela abaixo com o objetivo de relacionar a proporção 

utilizada na metodologia com aquela adotada em cristalografia. 

Tabela 1 - Relação da proporção molar com porcentagem molar 

Amostra 
Proporção 

Molar Ni:Zn 

Porcentagem 

Molar de Zn 

Porcentagem 

Molar de Ni 

A 1:10 91% 9% 

B 1:13 92,6% 7,4% 

C 1:14 93,5% 6,5% 

D 1:16 94,4% 5,6% 

E 1:20 95,2% 4,8% 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 

4.1.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

 A difração de raio-X foi realizada em todas as amostras sintetizadas, 

proporcionando analisar a influência do níquel na obtenção das fases do óxido 

de zinco. 

 A figura 20 mostra o perfil de difração do óxido de zinco 

experimentalmente obtido, comparado com o banco de dados Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD) constata-se a presença de uma única fase sendo 

hexagonal Wurtzita, que é a fase mais estável do óxido de zinco. Em alguns 

difratogramas também foi possível notar um pico referente ao plano (200) do 

óxido de níquel, para as amostras dopadas. 
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Figura 20 - Perfis de difração do ZnO e do ZnO dopado com Ni. 

 A partir dos dados obtidos por essa técnica, realizou-se o refinamento 

através da metodologia de Rietveld [RIETVELD, 1967] utilizando o programa 

GSAS (General Structure Analysis System) [LARSON, 2004] e com os dados de 

saída deste refinamento foi possível calcular o tamanho do cristalito através da 

equação Scherrer e compara-lo com aquele obtido através do método 

Williamsom-Hall [WILLIAMSOM et al, 1953]. 

 Uma vez que todas as frações dopadas com níquel apresentaram um pico 

referente a formação de óxido de níquel, o refinamento foi realizado apenas para 

as amostras extremas, ou seja 9% e 4,8% em mol de níquel, como também para 

a amostra do óxido de zinco não dopado. 

 

4.1.1.1 REFINAMENTO DE RIETVELD 

 Este método se baseia na simulação de todo o difratograma, tendo como 

objetivo produzir o ajuste dos parâmetros de uma amostra cristalina a partir dos 
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dados experimentais obtidos, sendo então capaz de refinar os parâmetros 

estruturais através do ajuste das diferenças entre o difratogramas experimentais 

e teóricos utilizando o método de mínimos quadrados até que se obtenha a 

melhor concordância entre os dados. O resultado deste refinamento fornece 

parâmetros estruturais como fator de ocupação e largura a meia altura (FWHM), 

que são necessários para saber como a estrutura reage quando dopada e para 

calcular o tamanho do cristalito.  [MAIA, 2005] 

 Os resultados do refinamento são apresentados nas figuras 21, 22 e 23 

abaixo, já a tabela 2 mostra os parâmetros da célula unitária, os ângulos da 

célula como também os parâmetros do refinamento com Rwp é a fração do 

difratograma calculado com o experimental, e ² mostra quanto o difratograma 

obtido se aproxima do teórico. 

  

Figura 21 - Refinamento de Rietveld par amostra de ZnO. 
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Figura 22 - Refinamento de Rietveld para amostra Zn0,956Ni0,048O. 

 

 

Figura 23 - Refinamento de Rietveld amostra Zn0,91Ni0,09O. 
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Tabela 2 - Dados do Refinamento 

Parâmetros ZnO Zn0,952Ni0,048O Zn0,91Ni0,09O 

a (Å) 3,2502666 3,25817 3,250169 

b (Å) 3,2502666 3,25817 3,250169 

c (Å) 5,206068 5,221142 5,209375 

α (°) 90 90 90 

β (°) 90 90 90 

g (°) 120 120 120 

Rwp (%) 7,35 4,21 3,88 

χ² 5,87 5,21 2,92 

 

A tabela 3 mostra a frações nominais das amostras dopadas, essas 

frações são obtidas através do refinamento, mostrando o quanto do zinco e 

níquel estão presentes no sólido obtido. Assim pode-se tentar inferir que a fração 

de níquel que não está na forma de óxido de níquel, ou foi perdida durante a 

síntese ou passou a ocupar sítios de zinco no reticulo cristalino do óxido de zinco. 

Essa metodologia não possibilita saber ao certo quanto de níquel passou a 

ocupar os sítios de zinco na célula unitária do óxido de zinco. 

 

Tabela 3 – Percentuais das fases obtidas após refinamento Rietveld via GSAS. 

Amostra ZnO  NiO 

ZnO 100 - 

Zn0,952Ni0,048O 95,6 4,4 

Zn0,91Ni0,9O  96,1 3,9 

  

 A partir do refinamento pode-se também analisar como a 

microdeformação influencia no alargamento dos picos de difração, analisando o 

comportamento das curvas Lorentzianas, Gaussianas e a soma dessas curvas, 

que é a Pseudo-Voigt, sendo esta a equação com a qual se obtém a largura a 

meia altura de cada pico de difração, demostrada na equação 4 onde os 

parâmetros U, V e W são dados de saída do refinamento e  o ângulo de Bragg. 

[SIQUEIRA JR., 2013] 
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𝐻2 = 𝑈 𝑡𝑎𝑛2𝜃 + 𝑉 𝑡𝑎𝑛𝜃 + 𝑊  (4) 

  As figuras 24, 25 e 26 abaixo mostram o comportamento desta equação 

frente a presença de níquel, onde é possível observar uma maior influência da 

microdeformação na curva Lorentziana fazendo com que esta curva se desloque 

no sentido da Pseudo-Voigt, até a sobreposição de ambas, mostrando que a 

curva Lorentiziana contribui mais para o alargamento do pico de difração do que 

a gaussiana. 

 

Figura 24 – Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 

Lorentziana, a vermelha a Gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 

de ZnO. 
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Figura 25 - Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 

Lorentziana, a vermelha a gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 

de Zn0,952Ni0,048O. 

 

 

Figura 26 - Gráfico de FWHM versus 2, onde a curva verde representa a 

Lorentziana, a vermelha a gaussiana e a azul a Pseudo-Voigt, para a amostra 

de Zn0,91Ni0,9O. 
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4.1.1.2 MÉTODO WILLIAMSON-HALL 

 Pode-se obter o tamanho do cristalito e a microdeformação da rede 

utilizando o método Williamson-Hall, que consiste e montar um gráfico com as 

larguras angulares, que são obtidas do arquivo de saída do GSAS, e fazer o 

ajuste linear usando a equação 5 apresentada abaixo. [SIQUEIRA JR., 2013] 

𝛽∙𝑐𝑜𝑠𝜃


=

𝑘

𝐷
+

4𝜀


𝑠𝑒𝑛𝜃  (5) 

 Onde β representa a largura a meia altura do pico de difração corrigido 

com o padrão cristalográfico LaB6 através da formula 𝛽𝐶𝑜𝑟𝑟 =  √𝛽𝑒𝑥𝑝
2 − 𝛽𝐿𝑎𝐵6

2  ;  

é o comprimento de onda dos raios-X utilizado, neste caso 1,5418 Å; k é uma 

constante de valor igual a 1; D é o tamanho médio do cristalito e  é a 

microdeformação.[SIQUEIRA JR., 2013] 

 

Figura 27 - Gráfico Williamson Hall de todas as famílias de planos do ZnO. 
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Figura 28 - Gráfico Williamson Hall para todas as famílias de planos do 

Zn0,952Ni0,048O. 

 

Figura 29 – Gráfico Williamson Hall para todas as famílias de planos do 

Zn0,91Ni0,09O. 
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 Através do gráfico pode-se obter os tamanhos do cristalito, com o 

intercepto da curva, como também a microdeformação, com a inclinação da 

curva. Esses valores obtidos pela metodologia de Williansom-Hall estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 4 - Tamanho de Cristalito e microdeformação obtidos através do gráfico 

de WH 

Amostra 
Tamanho do Cristalito 

obtido por WH (nm) 
% Microdeformação ε 

ZnO 70,15 0,1 

Zn0,952Ni0,048O 17,86 0,098 

Zn0,91Ni0,09O 15,87 0,051 

  

 Os dados obtidos através do gráfico de Williamson-Hall foram 

comparados com aqueles calculados através da equação Scherrer, onde o 

tamanho da partícula D em uma dada direção (hkl) é calculado através da largura 

a meia altura, a equação 6, representa a formula de Scherrer. 

𝐷 =
𝑘∙

𝛽𝐿∙𝑐𝑜𝑠𝜃
  (6) 

Onde k é uma constante que depende da formula da partícula, para 

cristais esféricos de simetria hexagonal k=0,94, βL é igual a β que é a largura a 

meia altura do pico de difração já corrigido e  é o comprimento dos raios X. 

 Os dados obtidos através dos cálculos da equação de Scherrer, como 

também aqueles obtidos com a metodologia de Williamson-Hall, estão expostos 

na tabela 4. 
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Tabela 5 - Dados de tamanho de cristalito obtidos através da equação de 

Scherrer e do gráfico de WH. 

Amostra 
Tamanho do Cristalito 

obtido por WH (nm) 

D Scherrer 

(nm) 

ZnO 70,15 34,71 

Zn0,952Ni0,048O 17,86 14,3 

Zn0,91Ni0,09O 15,87 13,37 

 

 A análise da tabela 4 mostra a discrepância entre os valores obtidos por 

ambos os métodos, sugerindo então a necessidade da correção da equação de 

Scherrer, uma vez que esta equação não leva em consideração a interferência 

na variação do tamanho do cristalito devido a microdeformação. Assim para levar 

em consideração o valor de microdeformação faz-se a correção no β da equação 

Scherrer, sabendo que a microdeformação pode ser calculada segundo a 

equação 7. [DELHEZ, et al, 1982.] 

𝜀 =
𝛽

4
𝑐𝑜𝑡𝜃   (7) 

 Já que temos o valor da microdeformação através do gráfico de WH, 

podemos então calcular o β, e assim o valor de βcorr que é o β corrigido e 

calculado através da subtração do β, da equação não corrigida, pelo  β. Assim 

teremos: 

𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟 =  𝛽 − 𝛽       (8) 

𝐷 =
𝑘∙

𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟∙𝑐𝑜𝑠𝜃
     (9) 

 A tabela 5 mostra os valores obtidos através da equação de Scherrer 

corrigidas, comparando-os com os valores obtidos através da inclinação da 

curva de Williamson-Hall e com equação de Scherrer não corrigida. 
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Tabela 6 - Comparação dos tamanhos de cristalitos obtidos por diferentes 

métodos 

Amostra 
Tamanho do Cristalito 

obtido por WH (nm) 
D Scherrer (nm) 

D Scherrer 

Corrigido (nm) 

ZnO 70,15 34,71 70,26 

Zn0,952Ni0,048O 17,86 14,3 18,59 

Zn0,91Ni0,09O 15,87 13,37 15,10 

  

 Os valores obtidos através da equação de Scherrer corrigidas estão mais 

próximos daqueles obtidos através da metodologia de Williamson-Hall, 

comprovando assim a necessidade da correção da equação Scherrer, uma vez 

que a microdeformação influencia significantemente no tamanho do cristalito. 

 Já que o valor de r2 (coeficiente de determinação, também chamado de 

R2, é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, 

como a regressão linear, em relação aos valores observados) para a regressão 

linear realizada no gráfico de WH para amostra contendo 9% Ni foi insatisfatório, 

tornou-se necessário avaliar o tamanho de cristalito usando a mesma 

metodologia, Williamson-Hall, para as famílias de planos que mais se repetem, 

com a mesma multiplicidade, sendo elas “1 0 l” e “ 2 0 l”. As figuras 8 e 9, mostram 

os gráficos obtidos para essas famílias de planos, e a tabela 6 compara os 

valores obtidos através do gráfico para essas famílias de planos com aquele 

obtido com o gráfico de todas as famílias de planos para a amostra de 

Zn0,91Ni0,09O. 
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Figura 30 - Gráfico WH para a família de planos 1 0 l. 

 

 

Figura 31 - Gráfico WH para família de planos 2 0 l. 
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Tabela 7 - Tamanho de cristalito e microdeformação para todas famílias de 

planos e para diferentes famílias de planos 

Zn0,91Ni0,09O 

Familias de Planos Tamanho do Cristalito (nm) % Microdeformação 

Todas 15,87 0,051 

1 0 l 17,21 0,12 

2 0 l  28,01 0,23 

 

 Podemos notar que tanto o tamanho do cristalito quanto a 

microdeformação não coincidem, nem se aproximam, dos valores obtidos para 

todas as famílias de planos, isso se deve a anisotropia do composto onde a 

microdeformação varia com a direção. 

 Através dos dados do refinamento, com o auxílio do software 

GNUNPLOT, construiu-se os gráficos 3D para as microdeformações do padrão 

LaB6, que é considerado isento de microdeformação, e para as demais amostras 

refinadas sendo elas ZnO, Zn0,952Ni0,048O e Zn0,91Ni0,09O. 

 

 

Figura 32 - Gráfico 3D para microdeformação do LaB6 
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Figura 33 - Gráfico 3D para microdeformação do ZnO 

 

Figura 34 - Gráfico 3D para microdeformação do Zn0,952Ni0,048O 

 

 

Figura 35 - Gráfico 3D para microdeformação do Zn0,91Ni0,09O 

 

 Podemos observar que para uma mesma escala há um aumento da 

microdeformação conforme o teor de níquel é aumentando o que diminui o 

tamanho do cristalito como já mostrado anteriormente. Os valores percentuais 
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de microdeformação apresentado na tabela 2 diverge dessa conclusão devido a 

anisotropia apresentada, o que é confirmado quando se calcula a 

microdeformação por família de plano, como feito para o composto dopado com 

9%Ni, onde a microdeformação ultrapassa os valores apresentados para o ZnO 

não dopado. 

 

4.1.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 Os espectros na região do infravermelho foram divididos em duas faixas, 

chamadas de mid e far, onde a primeira corresponde a comprimentos de onda 

de 4000 cm-1 a 500 cm-1, enquanto a segunda compreende os comprimentos de 

onda de 150 cm-1 a 500 cm-1.  

 Na figura 36 podemos ver os espectros relacionados a faixa de 

comprimento de onda do far, onde a banda larga em torno de 380 cm-1 está 

relacionada ao alongamento das ligações de Zinco com Oxigênio.  

 

Figura 36 - Espectro de todas as amostras na faixa correspondente ao Far. 
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A figura 37 mostra os gráficos correspondentes a faixa de comprimento 

de onda do mid, onde há várias absorções. A banda que não aparece por inteiro 

em torno de 550 cm-1 também corresponde a alongamentos vibracionais na 

ligação Zn-O. O ombro de banda que aparece em torno de 900cm-1 corresponde 

aos defeitos na modificação da ligação Zn-O-Zn. [SAMANTA, 2018; SRINET, 

2013] 

 Conforme se aumenta o teor de Níquel, pode-se notar o aparecimento de 

bandas em torno de 680 cm-1 e 1040 cm-1 que são associadas aos modos 

vibracionais de Ni2+ ocupando sítios de Zn2+. O aparecimento destas bandas é 

justificado através da diferença dos raios de níquel e zinco, o que causa defeitos 

na estrutura intrínseca do hospedeiro, alterando o modo vibracional. [SARAVAN, 

2012] 

 Entre 1340 cm-1 e 1560 cm-1 temos bandas associados as vibrações das 

ligações N-O de íons de nitrato que ficam confinadas no reticulo cristalino, uma 

vez que a fonte de níquel é também a fonte de nitrato essas bandas se tornam 

mais evidente conforme maior o teor de níquel na amostra. [STUART, 2004]  
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Figura 37 - Espectro de todas as amostras na faixa correspondente ao Mid. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO ELETRÔNICA 

 

4.2.1 ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISÍVEL COM REFLECTÂNCIA 

DIFUSA (DRS) 

 Esta técnica nos proporciona obter os band gaps ópticos através da 

extrapolação da reta tangente no gráfico de Função Kubelka-Munk (F(R)) versus 

energia em elétron-volts, onde o valor do band gap é obtido no ponto em que 

F(R) é igual a zero. 
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Figura 38 - Gráfico de F(R) versus energia (eV) para todas as amostras. 

A figura 38 mostra os gráficos de F(R) versus Energia (eV) para todas as 

amostras, onde podemos observar que há variação do band gap a tabela 7 

apresenta os valores destas variações para cada amostra. 

Tabela 8 - Dados de Band Gaps dos Compostos 

Amostra Band Gap (eV) 

ZnO 3,20 

Zn0,952Ni0,048O 3,17 

Zn0,944Ni0,056O 3,17 

Zn0,935Ni0,065O 3,17 

Zn0,926Ni0,074O 3,18 

Zn0,91Ni0,09O 3,21 

  

Através dos dados expostos na tabela podemos notar uma variação do 

band gap conforme varia-se a quantidade de níquel utilizado na síntese. Para 

óxido de zinco o valor do band gap está associado as transições eletrônicas dos 
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orbitais p totalmente preenchidos do oxigênio, que formam a banda de valência, 

para os orbitais d vazios do zinco, formadores da banda de condução. 

A diminuição do band gap está relacionada a substituição dos íons de 

zinco (Zn2+) na rede cristalina por íons de níquel (Ni2+). Uma vez que o níquel 

tem menos elétrons do que o zinco, a vacância de elétrons forma uma banda de 

condução mais próxima a banda de valência, o que reduz o band gap. O 

aumento do band gap para algumas amostras, pode ser explicado pelo efeito 

Moss-Burstein [BURSTEIN, 1953; MOSS 1954], que ocorre em semicondutores 

do tipo n, como também observado por Samanta, A. et al. 

Esse efeito ocorre em semicondutores do tipo n fortemente dopados, onde 

devido à alta densidade eletrônica, os elétrons passam a ocupar os estados 

inferiores da banda de condução, o que move o nível de Fermi para dentro desta 

banda. As transições só poderão ocorrer com elétrons de alta energia que 

consigam fazer transições da banda de valência para estados de energia 

superiores ao do nível de Fermi na banda de condução. [BURSTEIN, 1953] 
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5. CONCLUSÃO 

 O estudo do óxido de zinco e do óxido de zinco dopado com níquel 

mostrou a presença de uma única fase deste óxido sendo ela hexagonal, a 

wurtzita. 

 Com a caracterização estrutural e através do refinamento de Rietveld foi 

observado que há diminuição do tamanho do cristalito conforme aumenta o teor 

de níqel devido ao aumento da microdeformação. Com os dados do refinamento 

e os cálculos de Williamson-Hall (WH) foi possível comprovar a necessidade da 

correção da equação de Scherrer para que essa leve em conta o efeito da 

microdeformação obtendo assim tamanhos de cristalitos mais próximos 

daqueles obtidos através do gráfico de WH. 

  Através das técnicas de espectroscopia de infravermelho foi 

possível observar a alteração vibracional causada devido à substituição de Zn2+ 

por Ni2+ no reticulo cristalino, o que gerou o aparecimento de bandas no espectro 

de infravermelho correspondente à faixa de comprimento de onda “mid”, 

mostrando que a dopagem se fez satisfatória, tendo então parte do níquel 

utilizado substituído o zinco na rede cristalina. A banda referente ao óxido de 

níquel, que tem formação comprovada através do DRX, não é visível uma vez 

que sua faixa é semelhante a faixa correspondente a banda do óxido de zinco. 

 A caracterização eletrônica realizada através da espectroscopia de 

ultravioleta-visível por reflectância difusa mostrou a variação do band gap do 

óxido de zinco de acordo com o aumento do teor de níquel, onde foi possível 

notar o efeito Moss-Burstein, já que ocorre diminuição do band gap para baixos 

teores do dopante, mas seu aumento para as maiores frações de níquel 

adicionada. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 Fazer o estudo do limite de níquel suportado pela célula unitária do óxido 

de zinco assim como o quanto de níquel de fato substitui zinco nas dopagens já 

realizadas, sendo necessário para isso cálculos complexos.  

Estudar as características magnéticas dos compostos, e como elas se 

alteram de acordo com o teor de dopante. Como também a influência de outras 

proporções de dopante nas características do óxido além de dopar com 

diferentes metais, e com isso analisar em quais setores da indústria esses óxidos 

poderiam ser melhor trabalhados . 
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