
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SEMICONDUTORES 

NANOCRISTALINOS COLOIDAIS SOLÚVEIS EM ÁGUA DE CdTe e 

CdTe/CdS 

 

O presente trabalho descreve a síntese e a caracterização de semicondutores 

nanocristalinos coloidais (SNCs), também conhecidos como pontos quânticos 

(PQs), de CdTe e CdTe/CdS. Estes materiais possuem interessantes propriedades 

ópticas, as quais são fortemente dependentes do tamanho das nanopartículas, o 

que tem despertado grande interesse para aplicações dos mesmos em dispositivos 

optoeletrônicos, fotovoltaicos e biomédicos, entre outros. As sínteses desses 

nanocristais foram realizadas via química coloidal em meio aquoso a partir da 

injeção de um precursor de telúrio, NaHTe, em uma solução precursora de Cd 

contendo o ligante de superfície, empregado a fim de se evitar o crescimento e a 

agregação das nanopartículas. Desta maneira, pontos quânticos de CdTe de 

tamanhos diversos foram obtidos de acordo com o tempo de reação, sendo 

utilizados diferentes ligantes de superfície de forma a se obter um estudo 

comparativo da influência dos mesmos nas propriedades ópticas desses materiais. 

A preparação das estruturas caroço/casca de CdTe/CdS foi realizada em apenas 

uma etapa de síntese e por meio da técnica de sucessiva reação e adsorção de 

camadas de íons (SILAR), a qual envolve duas etapas experimentais. Em ambos os 

casos, as espessuras das camadas de CdS foram sendo aumentadas a fim de se 

estudar a influência dos efeitos de tensão nas propriedades ópticas dos 

nanocristais de CdTe. Para a técnica SILAR, os efeitos de tensão também foram 

avaliados de acordo com o aumento do tamanho dos nanocristais que constituem 

o caroço. O procedimento realizado em uma etapa envolveu a adição de tiuréia, 

utilizada como fonte precursora de enxofre; e as espessuras das camadas de CdS 

foram aumentadas por meio da alteração na proporção estequiométrica Cd:S. Na 

técnica SILAR, a superfície dos PQs de CdTe de diferentes tamanhos foram 

recobertas com 1-5 monocamadas de CdS a partir de sucessivas injeções dos 

precursores de Cd e S. Além disso, um procedimento de troca de ligantes foi 

realizado na superfície dos nanocristais de CdTe e CdTe/CdS, a fim de fazer com 



que os mesmos se tornassem solúveis também em solventes orgânicos, o que 

amplia a possibilidade de aplicação tecnológica desses materiais. Os nanocristais 

obtidos foram caracterizados por meio de medidas de difração de raios–X (DRX), 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), espalhamento dinâmico de luz (EDL) 

e pelas espectroscopias de absorção (UV-Vis), de fotoluminescência (PL) e de 

infravermelho (IVTF). 


