
SEMICONDUTORES NANOCRISTALINOS COLOIDAIS DE ZNSE E DE ZNS 

SOLÚVEIS EM ÁGUA: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 

 

Neste trabalho, as condições experimentais para a obtenção de pontos quânticos 

(PQs) coloidais de ZnSe e de ZnS em meio aquoso foram investigadas. Para o 

ZnSe, foram utilizadas três metodologias de síntese e a que permitiu a produção 

de nanopartículas (NPs) com melhores propriedades, essas apresentaram 

luminescência azul‐esbranquiçada, tamanho médio de 5,9 nm e rendimento 

quântico de 27%, após 58h de reação. A investigação das condições sintéticas 

para ZnSe envolveu a mistura de parâmetros dos dois métodos de síntese mais 

promissores e a aplicação de tratamento fotoquímico evidenciaram que o pH 

elevado e uma maior quantidade de ligante no meio foram mais favoráveis à 

passivação das NPs. No caso do tratamento fotoquímico, esse foi mais efetivo nos 

sistemas que empregaram o TGA como ligante em menor concentração relativa. 

No estudo do efeito de ligantes e da irradiação de luz UV verificou‐se que todos os 

sete ligantes empregados permitiram a formação das NPs, porém, a eficiência da 

passivação foi dependente da estrutura dos ligantes e da maneira em que eles se 

coordenaram às NPs. Dentre eles, o MPA, o GSH e o TGA mereceram destaque por 

terem sido os mais favoráveis à formação das NPs com melhores propriedades. O 

estudo do efeito do pH aplicado a estes três ligantes evidenciou que maiores 

intensidades de emissão foram obtidas em elevados pHs devido principalmente ao 

aumento na banda excitônica, para o MPA e GSH, e à redução de defeitos de 

superfície nas NPs para o TGA, após a aplicação do tratamento fotoquímico. Com 

relação à dopagem do ZnSe, a estratégia desenvolvida mostrouse bastante 

eficiente e permitiu a conversão de energia total e parcial do hospedeiro para o 

cobre e manganês, respectivamente. Com relação ao ZnS, o estudo da proporção 

dos reagentes correlacionada ao tipo de ligante mostrou que a proporção de 

Ligante: Zn2+:S2igual a 10:4:1 foi a mais adequada para os ligantes TGA, MPA 

e 2‐ME, enquanto a proporção de 2:2:1 foi melhor quando o GSH foi utilizado. O 

tratamento térmico promoveu um aumento na intensidade de emissão bem como 

o crescimento das NPs passivadas com 2‐ME e GSH. Por fim, a dopagem do ZnS 



com Mn foi realizada com sucesso e permitiu a emissão laranja predominante à 

azul do ZnS. 


