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“Preparação e Caracterização de Semicondutores de 

PbS e Bi2S3 obtidos pelo Método de Deposição em 

Banho Químico” 

 
Resumo 

 
Preparou-se e caracterizou-se, neste trabalho, semicondutores de PbS 

(Chumbo Sulfide) e Bi2S3 (Bismuto Sulfide) através do método de Deposição por 

Banho Químico (CBD). Este método tem provado ser o método mais barato e 

também não poluente. A técnica consistiu na preparação de solução de íons 

metálicos misturada em uma solução que contenha o íon S-2 formar o semicondutor 

na forma de filme fino e precipitado (pó). Semicondutor de PbS foi preparado 

misturando, em temperatura ambiente, solução de acetato de chumbo, hidróxido de 

sódio, tiouréia e trietanolamina (TEA). Por outro lado, semicondutor de Bi2S3 foi 

preparado misturando, em temperatura ambiente, solução de nitrato de bismuto,  

tioacetamida e trietanolamina. A medida de difração de Raios-X (XRD) mostrou a 

uma estrutura cúbica de face centrada de PbS e uma estrutura ortorrômbica de 

Bi2S3,  que além de formar os semicondutores, mostrou indícios de impureza (sulfate 

e hidroxidos) em tratamento térmico acima de 200ºC. Pela medida de Calorimetria 

Diferencial de Varredura, (DSC) dos pós dos semicondutores, o dado mostrou que 

para PbS a temperatura de cristalização está em torno de 350ºC e para Bi2S3 está 

em torno de 273ºC com formações de outras fases. Medidas de Transmitância Uv-

Vis-Nir foram usadas para determinar os “gaps” ópticos para os filmes finos 

semicondutores. Considerando as transições diretas e indiretas, os valores dos 

“gaps”  para os filmes finos de PbS estiveram em torno de 0,5 eV e para  os filmes 

finos de Bi2S3 em torno de 1,6 eV, mudando com o tratamento térmico. A medida 

Espectroscopia Fotoelétria de Raios-X (XPS) foi usada para mostrar a evolução de 

crescimento dos semicondutores nos filmes. Na medida elétrica, a resistência 

diminuiu com o aumento da temperatura, mostrando o comportamento típico dos 

semicondutores.  

Palavras chaves: Semicondutores, Filmes Finos, Banho Químico e Caracterizações 

Analíticas. 
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Abstract 
 

 

 In this work, we prepared and characterized PbS (Lead Sulfide) and Bi2S3 

(Bismuth Sulfide) semiconductors by Chemical Bath Deposition (CBD) method. This 

method has been proved to be the least expensive and non-polluting method. The 

technique consisted in the preparation of metallic ions solution mixed in a solution 

that contains the S-2 ion to form the semiconductor in the thin film and precipitated 

(powder) forms. PbS semiconductor was prepared by mixing, at room temperature, of 

lead acetate, sodium hydroxide, thiourea, and triethanolamine (TEA) solutions. On 

the other hand, Bi2S3 semiconductor was prepared by mixing, at room temperature, 

of bismuth nitrate, thioacetamide, and triethanolamine solutions. The X-ray diffraction 

(XRD) measure showed a PbS face centered cubic structure and a Bi2S3 

orthorhombic structure that besides forming the semiconductors, there were 

indications of impurity (sulfate and hydroxide) in thermal treatment above 200ºC. By 

the measure of Differential Scanning Calorimetric (DSC) of the semiconductor 

powders, data has shown that for PbS the crystallization temperature is about 350ºC 

and for Bi2S3 is about 273ºC with other phase formations. Uv-Vis-Nir transmittance 

measures were used to determine the optical gaps for the semiconductor thin films. 

Considering direct and indirect transition, the gap values for PbS thin films are about 

0.5 eV and for Bi2S3 thin films are about 1.6 eV, changing with the thermal treatment. 

The X-ray Photoelectric Spectroscopy (XPS) measure was used to show the 

semiconductor growth evolution in the films. In the electrical measure, the resistance 

decreased with the increase of the temperature, showing the typical behavior of the 

semiconductors.  

   

 



 

 

 

Capítulo I 
 

1.1 Introdução 

 

O presente trabalho está relacionado com o avanço da pesquisa no campo da 

produção de materiais e filmes finos de semicondutores, produzidos pelo método de 

deposição em banho químico denominado na literatura CBD (Chemical Bath 

Deposition). 

Destacamos a utilização dos métodos de preparação e caracterização 

estrutural, óptica e a avaliação de algumas propriedades para dois tipos de 

semicondutores PbS (sulfeto de chumbo) e Bi2S3 (sulfeto de bismuto) devido a suas 

propriedades fotovoltaicas [1]; ao mesmo tempo, na literatura tem aparecido um 

grande número de trabalhos relacionados com estes semicondutores onde 

mostraram ser (como veremos no Capítulo III) facilmente obtidos por este método.  

É importante destacar que filmes finos de semicondutores têm sido úteis na 

fabricação de um grande número de dispositivos de estado sólido e atualmente é um 

campo de pesquisa amplo devido a que muitos dispositivos eletro-eletrônicos 

funcionam utilizando o semicondutor na forma de filme fino. Nesse sentido a 

pesquisa da utilização dos semicondutores na forma de filmes finos produzidos pelo 

banho químico é um campo interessante. Pela variedade de propriedades que 

podem apresentar, numa determinada configuração, são candidatos potenciais para 

aplicações em dispositivos. É por isso que existe um grande interesse na pesquisa 

dos métodos de preparação destes para aplicações específicas. 

Uma das linhas de pesquisa em desenvolvimento em nosso laboratório de 

Vidros e Cerâmicas está relacionado com a fabricação e caracterização de materiais 

e filmes semicondutores. Este trabalho de Dissertação de Mestrado está justamente 

inserido dentro desta linha de pesquisa e representa um primeiro trabalho do grupo.  
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1.2 Condutores, Isolantes e Semicondutores 

 

 Do ponto de vista das propriedades de condução elétrica que possuem os 

materiais, podemos classifica-los como condutor, isolante ou semicondutor. Estas 

três classes distintas de materiais surgem de uma diferença na estrutura do nível de 

energia eletrônica. O mais simples é classificar as substâncias por sua  resistividade. 

Por exemplo, nos metais esta propriedade está na faixa de [10-6, 10-4] ohm×cm; nos 

semicondutores esta compreende o intervalo [10-4, 1010] ohm×cm. No caso dos 

materiais isolantes esta resistividade pode variar desde [108, 1016] ohm×cm. Do 

exposto acima, podemos inferir que a mudança das propriedades da resistividade de 

um tipo de material a outro não é abrupto, daí  existir uma certa afinidade qualitativa 

entre os isolantes e semicondutores [2].  

 Em particular, os materiais possuem uma banda de valência e uma banda de 

condução para os elétrons, e a diferença de energia entre estas duas bandas, 

denominada região da banda proibida (“gap” de energia), determinará quão 

facilmente uma corrente de elétrons passará através do material. Nos metais estas 

bandas estão sobrepostas de forma que aparecem grandes quantidades de eletrons 

livres que podem se movimentar. No caso dos semicondutores e isolantes esta 

separação é maior.  

A Figura 1.1 ilustra um diagrama dos níveis de energia para os isolantes, 

condutores e os semicondutores. 

 
Figura 1.1: Estrutura da energia de banda dos condutores, isolantes e 

semicondutores [2] 
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Em zero absoluto, todos os elétrons de uma substância estariam contidos na 

banda de valência. Entretanto, se a substância está sujeita à alta temperatura, a 

energia térmica pode excitar elétrons para um outro estado de energia. A banda de 

condução é composta de estados de energia que contém elétrons que foram 

excitados da banda de valência. Os elétrons da banda de condução são capazes de 

se mover livremente na substância e conduzir eletricidade se um campo elétrico 

externo for aplicado. 

 Em condutores, a banda de valência e a banda de condução se sobrepõem e 

qualquer energia que é dada a um elétron é suficiente para colocá-lo na banda de 

condução. Existem muitos elétrons que são livres nos condutores, portanto é muito 

fácil ocorrer um fluxo de elétrons se um campo elétrico for aplicado. 

 Em isolantes, há uma separação distinta das duas bandas e uma alta 

diferença de energia entre elas.  Esta diferença de energia é tão alta que a energia 

térmica de um elétron individual não é grande o bastante para que ele passe da 

banda de valência para a banda de condução. Conseqüentemente, não há muitos 

elétrons na banda de condução. 

 Nos semicondutores, entretanto, o “gap” de energia entre estas duas bandas 

não é tão grande  quanto à dos isolantes. À temperatura ambiente em muitos 

semicondutores a energia térmica no material é suficiente para que um elétron saia 

da banda de valência e vá para a banda de condução, permitindo que alguns 

elétrons estejam livres para conduzir corrente.   

 

1.3 Portadores de cargas em semicondutores 
 
 Uma das mais importantes características dos semicondutores é o fato de que 

existem portadores de cargas positivas e negativas. É natural que para criar nos 

semicondutores os portadores de carga temos que fornecer energia por diferentes 

métodos. Aparecerão portadores de carga quando o semicondutor é submetido a 

diferentes fontes de energia como: calor, luz, radiação nuclear, campos elétricos e 

magnéticos, etc [2].   

Na teoria dos semicondutores está estabelecido que, a existência dos 

portadores livres está relacionada com a estrutura do material e ao mesmo tempo 

com a facilidade de ser liberado elétrons de seu estado de valência. Quando um 

elétron é excitado por qualquer mecanismo da banda de valência para a banda de 
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condução torna-se um portador de  carga negativa na banda de condução. 

Simultaneamente um buraco positivo aparece na banda de valência, desta maneira, 

o buraco surge para se mover sobre a banda de valência do cristal e é 

funcionalmente um portador de carga positiva.  

Quando nos semicondutores aparecem uma certa quantidade de elétrons 

livres e ao mesmo tempo buracos, estes são denominados de semicondutores 

intrínsecos.  

 

1.4 Semicondutores Tipo-P e Tipo-N 

 
 A versatilidade em termos de condução elétrica do semicondutor, está 

baseada na possibilidade de serem modificadas pela introdução de um pequeno 

número aceitável de  átomos (impurezas) na rede do semicondutor. Este processo é 

chamado de dopagem (doping). Essencialmente, todas as propriedades de 

condução nos dispositivos semicondutores estão baseadas na dopagem dos 

mesmos para obter um tipo de condutividade. Esta dopagem forma duas variedades 

de semicondutores, a do  tipo-n e  tipo-p [2]. 

 A representação esquemática destes dois tipos de condução pode ser visto 

na figura 1.2 abaixo. 

 

 

Figura 1.2: Ilustração do efeito de dopagem em semicondutor com impurezas[2]. 
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 No esquema da Figura 1.2(a), mostra-se a adição de impurezas doadoras 

para formar o material semicondutor tipo-n. As impurezas adicionam excesso de 

elétrons para o cristal e cria um nível de impureza do doador no “gap” de energia. Já 

no esquema da Figura 1.2(b), a adição da impureza aceitadora cria no material uma 

condução tipo-p. Estas impurezas aceitadoras criam um excesso de buracos e forma 

um nível de impureza próximo à banda de valência. 

Do ponto de vista da criação de portadores livres nos semicondutores, 

existem muitos trabalhos [3,4], onde foram reportados que os semicondutores de 

Bi2S3 e PbS preparados pelo método de deposição química já apresentam um tipo 

de condutividade elétrica,  tipo-n como no caso do Bi2S3 e tipo-p no caso de PbS.  

 

1.5 Tipos de Semicondutores de interesse 

 
Os semicondutores cristalinos tipo Si e Ge, etc, formados por um único tipo de 

átomo, apresentam esta propriedade por terem uma estrutura tipo diamante. Estes 

semicondutores são amplamente utilizados na indústria para diversas aplicações.  

De acordo com a tabela periódica dos elementos de Mendeleiev, citada em 

SHALIMOVA, (1975), com propriedades de semicondutores, podem ser 

consideradas a combinação dos elementos de uma coluna com outra dando 

semicondutores do binário como, por exemplo: 

 

AIBVI  (CuO, Cu2O, CuS, Cu2S, Cu2Se, Cu2Te, Ag2Te); 

AIIBVI  (ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdO, CdS,  CdSe, CdTe, HgS, HgSe, HgTe); 

AIVBVI (GeO2, PbS, PeSe, PbTe, TiO2, GeTe, SnTe, GeS); 

AVBVI  (As2S3, As2Se3, Sb2Se3, Bi2S3, Bi2Se3, Bi2Te3); 

 

Para semicondutores ternários, podem ser: 

AIBIIIBVI (CuAlS2, CuInS2, CuInSe3, CuInTe2, AgInSe2, AgInTe2, CuGaSe2). 

 

Na realidade, além destes exemplos, existe uma grande quantidade de 

materiais semicondutores que podem ser obtidos. A escolha do tipo de semicondutor 

que queremos produzir está na dependência do tipo de estrutura cristalina que 

possui, e das propriedades que procuramos obter para alguma aplicação específica. 

Nesse sentido uma das propriedades dos semicondutores que ajuda a delimitar o 
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estudo é a sua energia da banda proibida (a separação de energia da banda de 

Valência à banda de Condução) denominado na literatura como "band gap" ou "gap 

óptico", como já mencionado. 

Deste modo, pela utilização de certos tipos de semicondutores com "gap" de 

energia na região visível, como o CdS, CdTe, Bi2S3 etc., são considerados como os 

primeiros candidatos para produção de células solares [1]; filmes de PbS  

preferencialmente podem trabalhar na região do infravermelho próximo e igualmente 

podem apresentar o efeito fotovoltáico.  Muitos semicondutores ternários podem ser 

preparados igualmente para este tipo de aplicação. 

A Tabela 1.1 trás os valores da energia de “gap” de alguns filmes finos 

obtidos por deposição química no trabalho de NKUM et al. (1998) [5] determinada 

através da medida de absorção óptica, comparada com alguns valores publicados. 

 

 Tabela 1.1: “Gap” óptico de alguns filmes finos de semicondutores comparados com 

os do estado “bulk” [5] 

Amostras  Gap óptico, Eg (eV) 

 

Semicondutor 

 

Tipo Estrutura 

Valores de 
“gap” óptico 

no estado bulk 

 

Trabalho de 
Nkum 

Publicados por 
outros 

trabalhos 

ZnS Cúbica (fcc) 3,54 3,72 3,64 

ZnSe Cúbica (fcc)  2,86 2,65 

CdS Hexagonal 2,42 2,90 2,48 

CdSe Hexagonal 1,7 2,15 1,70 

Bi2S3 Ortorrômbica 1,2-1,7 1,76 1,54 

Bi2Se3 Ortorrômbica 0,27 1,72 1,15 

PbS Cúbica (fcc) 0,41 - 2,2-2,6 

 

1.6 A importância da pesquisa de filmes finos pelo 

Método de Deposição Química (CBD) 
 

Atualmente, filmes de semicondutores podem ser preparados por várias 

técnicas incluindo "vacuum evaporation", “spray, pirolysis”, “sputtering”, “molecular 

beam epitaxy”, “vapour phase epitaxy”, “chemical vapour deposition”, “screen 

printing”, “electrophoresis”, dentre outras [5]. Muitos destes métodos são de alto 
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custo porque precisam equipamentos especializados. Embora sejam de alta 

qualidade, exigem tecnologia muito sofisticada e em alguns casos produzem 

amostras “pequenas”. 

Os esforços estão dirigidos ao desenvolvimento de métodos de deposição de 

filmes finos mais simples e de baixo custo, visando algumas aplicações tecnológicas, 

tais como em dispositivos óptico eletrônico.  

O método de depósito por banho químico (CBD) tem uma significância 

especial, e foi provado ser um método de baixo custo e também ser geralmente, 

não-poluente [6], podendo ser produzidas amostras de grandes áreas, sendo o mais 

apropriado para a produção de filmes finos em larga escala.  

Este método é relativamente simples, e em geral produz filmes policristalinos 

e homogêneos. Outra vantagem é que as propriedades podem ser melhoradas 

através do tratamento térmico após a deposição e também podem ser produzidos 

filmes com espessuras variadas, da ordem de nanômetros até mícron. 

 

1.7 Filmes finos que podem ser produzidos pelo método 

CBD e as suas propriedades 

 

 O principio básico que fundamenta a deposição por banho químico de filmes 

finos de semicondutores e as pesquisas recentes nesta área têm sido apresentadas 

em uma revisão citada em NAIR et al. 1998, a qual tem inspirado muitos 

pesquisadores a iniciar trabalhos nesta área, principalmente após ser mostrado a 

viabilidade de se produzir filmes de multicamadas por esta técnica. 

 Outra possibilidade mostrada é o tratamento em que promovem a difusão 

interfacial do íon metal e a produção de novos materiais com melhores estabilidades 

térmicas. Por exemplo, difusão interfacial no depósito químico de PbS-CuS e ZnS-

CuS através do método "coating"  resulta em materiais tais como PbxCuySz e 

ZnxCuySz com condutividades tipo-p e são estáveis a temperaturas até acima de 

300ºC. Tratamento de "coating" de Bi2S3-CuS à temperatura de 250-300ºC 

proporciona a formação de um novo composto, CuBiS3, com condutividade tipo-p[1]. 

Nesse sentido, muitos dos semicondutores produzidos pelo método CBD e na 

forma de filmes finos estão basicamente em dependência da utilização dos tipos de 

compostos que serviram de fontes de íons  para formar o semicondutor e da 
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facilidade com que estes podem reagir no banho químico para formar o 

semicondutor assim como as propriedades potenciais que apresentam.  

 

1.8 Características cinéticas do processo de deposição 

  

Existem alguns diferentes estágios para o crescimento dos semicondutores 

através do depósito por banho químico [7].  Estudos realizados definem algumas 

características gerais que podemos destacar: 

1. Um período de indução. Este processo é também chamado de nucleação ou 

período de incubação. Durante este tempo, os vários equilíbrios químicos são 

estabelecidos no banho e é formada no substrato uma monocamada inicial do 

metal + calcogenido.  

2. Crescimento da fase. A monocamada inicial do semicondutor formado no 

substrato atua como uma superfície catalítica para condensação dos íons 

metálicos e calcogênidos resultando no crescimento do filme. 

3. Fase Terminal.  Nesta fase ocorre o crescimento do filmes com uma máxima 

taxa em um certo tempo dependendo dos parâmetros no banho e finalmente 

alcança uma fase terminal na qual o filme cessa o crescimento. 

4. Um decréscimo na duração do período de indução com o aumento da 

temperatura, bem, como com a concentração dos íons no banho. 

5. Para um determinado tempo de deposição uma ótima combinação 

temperatura-concentração para se obter uma máxima espessura do filme. 

 

1.8.1 Fundamento do modelo de deposição 

(1ra. ordem na cinética de reação da concentração) 

 

Na deposição por banho químico, os íons metálicos são complexados com 

vários tipos de ligantes como -NH3, citrato, trietanolamina, etc. Portanto, dependendo 

da instabilidade das constantes, a taxa de dissociação de um destes complexos 

pode ser responsável pela taxa de deposição determinando a etapa. Isto nos 

permite assumir uma primeira ordem na cinética da reação da concentração para a 

dinâmica envolvida no deposito por banho químico: 
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)(
)(

tkC
dt

tdC
=     (1.1) 

 

Aqui, k = A Exp(-Ea/RT), A é a constante de Arrhenius; Ea é a energia de ativação; R é 

a constante universal dos gases; e T, a temperatura.  

É assumido que o íon metálico, M+2 é liberado facilmente do complexo e 

reage com os íons calgenidos S-2 ou Se-2 disponíveis no banho para formar o 

composto MX (X =S, Se). A quantidade não reagida C(t) do íon metálico no tempo t 

resultante da concentração inicial Ci é obtido integrando a Eq. (1.1): 

 

)exp()( ktCtC i −=     (1.2) 

 

Conseqüentemente, a concentração consumida ou reagida Cu(t) do íon 

metálico na reação M+2 + X-2 → MX é: 

 

)]exp(1[)( ktCtC iu −−=    (1.3) 

 

 Se considerarmos a condensação íon-por-íon dos íons metálicos e 

calcogênidos no substrato, resultam em:  

(a) a formação de filmes finos compactos especularmente refletivos (f) de MX e (b) 

precipitação (p) de MX  no volume do banho, então: 

 

)()()( tCtCtC pfu +=   ou 

)()]exp(1[)( tCktCtC pif −−−=   (1.4) 

 

Se a formação do filme e do precipitado assume o mesmo mecanismo dinâmico, 

)1)](exp(1[)( γ−−−= ktCtC if   (1.5) 

 

Onde, γ é a fração da quantidade de MX formado como precipitado. Entretanto, a 

Eq(I.e) sugere que Cf(t) aumenta com Ci(t), que é refutado pelos resultados 

experimentais.  

É conhecido que Cf(t) aumenta com Ci e a temperatura no tempo  t mais curto, 

mas, concentrações excessivas bem como temperatura excessiva  permite menor 
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Cf(t) para t maiores, por exemplo, saturação menores ou espessura terminal menor. 

Isto ocorre devido  á formação de um aumento na quantidade de centros de 

nucleações no volume do banho em altas temperaturas, que é decidida pela 

velocidade (ν) de colisão das moléculas, ν = (3kBT/µ)1/2, onde µ é a massa das 

espécies moleculares, e kB é a constante de Boltzmann. Existe  uma analogia da 

teoria de colisão dos gases. Então: 

 
2/1

0 TCi
βγγ =      (1.6) 

 

Onde, β e γ0 são constantes, que dependem da composição do banho. Se no banho 

químico é constituído de tal forma que a precipitação não ocorre, mas a deposição 

do filme sim,  e se a superfície catalítica é disponível na superfície do substrato, 

então γ→0. 

  

1.8.2 Outros fatores a serem considerados  

 

No CBD, para desenvolver o modelo devemos levar em conta o seguinte: 

 Fator Geométrico: em CBD, as chances são maiores para a precipitação se a 

área do substrato em contato por volume de solução for menor. Na produção de 

áreas grandes de filmes semicondutores através do CBD, pares de substratos são 

colocados com um espaçamento de 3-10 mm em recipientes com o banho da 

deposição equipados com sistema de filtração e circulação. Como a separação entre 

o substrato diminui, Cf(t) tende a saturar. Isto poderia ser incorporado na deposição 

via um fator [1-exp(-αs)], onde s é a razão da área da superfície do substrato com o 

volume da solução do banho, e α é a constante para a configuração do substrato. 

 Fator de Indução: É observado experimentalmente que um banho de 

deposição preparado inicialmente requer um período inicial, ti, para se ajustar aos 

diferentes equilíbrios químicos bem como para gerar as espécies iônicas 

necessárias para iniciar o processo de nucleação.  

É visto que este período de tempo diminui com o aumento de Ci, bem com a 

velocidade iônica, ti = δ/(CiT1/2), onde δ é uma constante que depende da espécie do 

complexo.  
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Sobre estas condições em que os complexos metálicos são altamente 

estáveis a constante δ→infinito, implicando na não precipitação. Então este fator [1-

exp(-kt)] na Eq.(1.5) é modificado para [1-exp(-k(t-ti))]. 

 Sem consideração da colocação do equilíbrio químico que favorece a 

precipitação no banho, a deposição sobre o substrato não ocorre a menos que uma 

camada de nucleação seja criada e uma superfície catalítica do semicondutor MX 

seja disponível.  

O tempo necessário para alcançar este estágio é tc = ti + ε/(CiT1/2). A 

constante ε → 0 quando o substrato tem uma superfície catalítica prontamente 

disponível e ε → infinito quando a natureza do substrato juntamente com a 

composição do especifica do banho não permita uma superfície catalítica. Então, 

este fator de indução para a deposição dos filmes finos é [1-exp(-t/tc)]. 

 A expressão final para Cf(t), a quantidade (em mols) do material semicondutor 

MX depositado como filme fino no substrato imerso no banho contendo uma 

concentração inicial Ci do íon metálico e íons X-2 é: 

 

)}](exp{1)[1)].(/exp(1)][exp(1[)( icif ttkttsCtC −−−−−−−−= γα  (1.7) 

 

1.8.3 A respeito dos valores dos parâmetros 

 

A faixa de valores atribuídos para os parâmetros deve ser tais que eles 

estejam de acordo com as características observadas experimentalmente listadas os 

fatores da deposição como em (1)-(5). Na escolha dos valores de γ, que decide o 

produto da reação na forma de precipitado, precisamos considerar o rendimento final 

do filme fino obtido em moles do composto MX por moles do íon metálico no banho 

usado para a deposição do filme. 

Para os exemplos dos parâmetros, NAIR (1999) utilizou na simulação dos 

valores de Cf(t), valores da energia de ativação Ea=75000 J/mol e Constante de 

Arrhenius A=2,4 x 1010 s-1. Os valores Ci utilizados no CBD estão na faixa de 0,01-

0,1 mol/dm e T na faixa de 10 a 80ºC (300-350K). Os fatores geométricos utilizados 

foram s=40 dm-1, α=1,0 cm; β=0,2; γ0=0,075 unidades, δ=50 unidades e ε = 500 

unidades. 

Para estes dados, o modelo teórico tem boa concordância. 
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1.9 Os Semicondutores Bi2S3 e PbS 

 

A nossa escolha para iniciar o estudo de preparação e caracterização de 

semicondutores utilizando o método CBD foi influenciada principalmente pelas 

propriedades interessantes que apresentam tanto o PbS como o Bi2S3, pelo custo e 

pela facilidade de encontrar no mercado os componentes que formarão o banho 

químico.   

Tem-se mostrado que as propriedades estruturais têm um papel decisivo na 

fotocondutividade dos filmes depositados quimicamente. Por exemplo, o 

semicondutor de PbS constituído na forma de filmes fino contém  pequenos grãos 

policristalinos que possuem defeitos estruturais e na caracterização são observadas 

altas fotos sensitividade [8]. Estes filmes em substratos vítreos mostraram possuir 

excelente característica de controle solar, superior ou comparável aos filmes 

metálicos. Estas propriedades têm sido correlacionadas com as condições de 

crescimento e a natureza do substrato. 

Os Filmes de Sulfeto de Chumbo (PbS). No caso deste material, um dos 

primeiros trabalhos reportados é de mais ou menos 1919 com a deposição de filmes 

finos de PbS. Entre as primeiras aplicações dos filmes finos depositados através de 

banhos químicos, encontramos fotodetectores de PbS e PbSe. O desenvolvimento 

dos processos de deposição, características e aplicações dos filmes de PbS 

depositados quimicamente têm sido largamente discutido por CHOPRA, citado por 

POP et.al. (1997) [9].  

Além da aplicação na energia solar, os filmes finos de Sulfeto de Chumbo 

(PbS) podem ser aplicados em sensores infravermelhos. Os filmes finos de PbS 

depositados por CBD, como já foi dito, são geralmente policristalinos e, dependendo 

do substrato, o filme pode mostrar orientação preferencial. 

Os Filmes de Sulfeto de Bismuto (Bi2S3). Essencialmente, muitas das 

propriedades apresentadas pelos filmes de PbS são encontradas nos filmes de 

Bi2S3. Dentro da sua propriedade particular, os filmes finos de sulfeto de bismuto 

(Bi2S3) apresentam "gap" óptico (Eg=1,7 eV) encontra-se no espectro na fronteira 

entre o visível e do infravermelho próximo [10], esta energia poderia ser aumentada 

reduzindo o tamanho dos grãos das partículas de Bi2S3 no filme desta forma 

podemos atingir a região do visível. Depósito químico de filmes finos de Bi2S3 tem 
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sido realizados para estudar possíveis aplicações em células foto eletro químicas, 

fotocondutividade e como um componente  controlador e absorvedor solar, e 

também é utilizado em litografia. 

  Neste sentido, no presente trabalho,  todos os nossos esforços são 

dedicados ao estudo destes dois tipos de semicondutores, onde serão apresentadas 

(Capítulo II) algumas propriedades destes dois semicondutores. 
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Capítulo II 
 

2.1 Introdução 

 

 Neste capítulo serão apresentadas algumas propriedades importantes 

referentes aos semicondutores PbS e Bi2S3. Serão destacados a estrutura, dados da 

difração de Raios-X, algumas propriedades ópticas e finalmente o diagrama de fases 

destes semicondutores. 

 

2.2 Semicondutor Sulfeto de Chumbo (PbS) 

 

 Este semicondutor forma parte do grupo IV-VI da Tabela Periódica e tem sido 

encontrado na natureza como cristal galena (PbS) [11]. Este é um composto que 

forma parte da família de semicondutores conhecidos como os sais de chumbo, 

onde estão incluídos o PbSe e o PbTe. Pelas suas características particulares estes 

são polares e de baixa resistividade. 

 Estes semicondutores possuem estrutura tipo “cfc” (cúbica de face centrada) 

semelhante ao NaCl. Na Figura 2.1 está esquematizada esta estrutura, onde é 

representado com uma esfera menor um átomo de Pb (cátion) e do S (ânion) pela 

esfera maior. O parâmetro de rede a desta estrutura é medido tomado a distancia 

entre dois átomos de chumbo ou entre dois átomos de enxofre de tal forma que há 4 

unidades PbS em cada unidade cúbica de volume a3. 

 Na Tabela 2.1, temos os valores dos planos de reflexão em função de 2θ, 

retirados do cartão JCPDS. Na Tabela 2.2 são apresentados os dados qualitativos e 

quantitativos do cristal semicondutor sulfeto de chumbo, também retirado  do cartão 

JCPDS. 
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Figura 2.1 Estrutura da rede cúbica centrada nas faces do PbS [11] 

 

 

 

 

Tabela 2.1 Planos de reflexão em função de 2θ do semicondutor PbS obtidos do 

cartão JCPDS nº 5-592 

2 θ Intensidade h k l 

25,964 84 1 1 1 

30,075 100 2 0 0 

43,060 57 2 2 0  

50,978 35 3 1 1  

53,413 16 2 2 2  

62,540 10 4 0 0  

68,883 10 3 3 1 

70,969 17 4 2 0  

78,923 10 4 2 2  

2 θ Intensidade h k l 

84,797 6 5 1 1  

94,511 3 4 4 0 

100,294 5 5 3 1 

102,271 6 6 0 0  

118,741 4 6 2 2  

128,065 1 4 4 4 

135,862 3 5 5 1 

138,696 3 6 4 0 
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Tabela 2.2 Dados do cartão JCPDS nº 5-592 do semicondutor PbS  

 

5- 592                           JCPDS-ICDD Copyright 1994                                  

PbS 

Sulfeto de Chumbo                                                                           Galena, syn 

_______________________________________________________________ 

Rad: CuKÓ1     Lambda: 1.5405          Filtro: Ni            d-sp: 

Cutoff:        Int: Diffractometer     I/Icor: 

Ref: Swanson, Fuyat, Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 2 18 (1953) 

_______________________________________________________________ 

Sist.: Cúbico                  Grupo Espacial.: Fm3m (225) 

a: 5.9362         b:                              c:                            A:                    C: 

A:                    B:                              C:                            Z: 4         mp: 

Ref: Ibid. 

Dx:  7.60     Dm:  7.57     SS/FOM: F19=63(.016,19) 

_____________________________________________________________ 

Cor: Cinza metálico 

Medida feita a 26º C.  Amostra do National Lead Company.  Análise de 

Espectroscopia: <0.01% Cu, Fe, Ag, Al, Mg, Si, Sn e Ca na amostra.   

 

Densidade medida  do Dana's System of Mineralogy, 7th Ed., I 200. Tipo NaCl.  

Grupo dos Haletos, subgrupo galena.  PSC: cF8.   

Linhas Intensas:  2.97/X  3.43/8  2.10/6  1.79/4  1.33/2  1.71/2  1.48/1  1.36/1 

19 reflexões na medida.  Radiação =  1.540. 

 

 Este semicondutor apresenta um “gap” óptico de 0,41 eV com coeficiente de 

absorção (α) aumentando continuamente desde a região do infravermelho até o 

infravermelho próximo (130 cm-1 até 3 µm). A estrutura de bandas deste tipo de 

semicondutor é caracterizada pela presença de vales múltiplos, sendo que o ponto 

de simetria está no ponto Γ da 1ª Zona de Brillouin. Apresenta aplicações como 

detector no infravermelho próximo estes tipos de filmes [12]. 
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 No caso de serem preparados na forma de filmes finos policristalinos, os 

valroes proibidos da região da banda do PbS podem ser mudados até a região do 

visível. Nesta configuração, podem ser usados como células fotovoltaicas. 

 Segundo PARRA et al. [13], filme fino de PbS com aproximadamente 0,14 ·m 

de espessura apresenta “gap” indireto de 0,7 eV. Para filmes tratados nas 

temperaturas de 350ºC e 400ºC em atmosfera de nitrogênio, o “gap” óptico muda na 

faixa de 0,4 eV para 0,45 eV. 

 

2.2.1 Diagrama de Fases do Sistema Pb-S (Chumbo-Enxofre) 

 

 O diagrama de fases do sistema Pb-S tem sido calculado assumindo que a 

fase PbS é uma linha composta [14]. O sistema Pb-S é caracterizado por uma fase 

intermediária (PbS) com uma faixa de homogeneidade estreita, que é formado a 

50% átomos de S e que funde á 1115ºC. A Figura 2.2 ilustra este diagrama. 

 

 

Figura 2.2: Diagrama de Fase avaliado do sistema PbS [14] 

 

 Existe uma temperatura eutética em 327ºC perto do Pb puro na região onde 

coexistem Pb e PbS. Para as composições com até 50% de átomos de S, a linha 
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líquido é variável na região acima de 600ºC. A fase líquida na região PbS-Pb tem um 

ponto de inflexão, que é indicativo de um intervalo metaestável de miscibilidade 

liquida a baixa temperatura. 

 Outra temperatura eutética em 800ºC existe no intervalo de 50% até 98,7% 

átomo de S, e é observada a coexistência de fases liquidas e sólidas na composição 

70,7% átomos de S onde existe uma miscibilidade liquida-sólida do PbS, resultado 

da formação de uma reação monotética existente na região PbS-S. 

 É interessante notar que a eutética na região Pb-PbS está muito perto do Pb 

puro e a eutética na região PbS-S está muito perto do S puro mas este é dificilmente 

observado experimentalmente. 

 O enxofre (S) tem solubilidade desprezível no Pb sólido. A solubilidade do S 

em Pb à 300ºC tem sido determinada a ser menor que 0,0006%. A solubilidade do 

Pb em S sólido é também desprezível. O enxofre (S) no estado sólido existe em 

duas formas alotrópicas: αS, estável acima de 95,5%, e βS, estável de 95,5% ao seu 

ponto de fusão que é em 115,22ºC. 

 Enquanto a estrutura na faixa de homogeneidade do PbS é muito pequena. O 

PbS é um semicondutor que pode transformar da estrutura cúbica (tipo-NaCl) para 

estrutura ortorrômbica (tipo-GeS) em altas pressões. A Tabela 2.3 ilustra 

esquematicamente os pontos não variantes deste semicondutor. 

 

Tabela 2.3: Pontos não variantes do Pb-S [14] 

Reação 
Composição, 

em  átomos % de S 

Temperatura, 

ºC 

Tipo de 

Reação 

L1 ⇔ (Pb) + PbS 0,006             ~0                   50 327 Eutético 

L1 ⇔ PbS  + L2 70,7                50               98,1 800 Monotético 

L2 ⇔ PbS + (βS) <100               50             ~100 ~115 Eutético 
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2.3 Semicondutor Sulfeto de Bismuto (Bi2S3) 

 

 Este semicondutor faz parte do grupo V-VI da Tabela Periódica, onde também 

podemos encontrar o Sb2Se3, Bi2Se3, dentre outros. É também é um composto polar. 

 O sulfeto de bismuto precipita marrom insolúvel em ácidos minerais diluídos a 

frio e em hidróxidos alcalinos; é insolúvel em HCl concentrado e em HNO3 diluído. 

 Assim como o Sb2S3, o Sulfeto de Bismuto, também chamado de “bismutinite” 

apresenta uma estrutura ortorrômbica do tipo “stibnite”. 

 A Figura 2.3 ilustra o arranjo para este tipo de estrutura, bem como sua 

projeção ao longo do eixo c0
  [15]. As esferas menores representam os átomos de Bi. 

 

 
(a)                                        (b)                                              (c) 

Figura 2.3: (a) Arranjo estrutural do Bi2S3; (b) projeção ao longo do eixo c0; (c) 

arranjos dos átomos de Bi2S3 [15] 

 

Este semicondutor foi encontrado na natureza e denominado “bismutinite”. 

 Os planos de reflexões, bem como os valores de 2θ para as respectivas 

reflexões e algumas informações sobre este semicondutor podem ser vistos nas 

Tabelas 2.4 e 2.5, também retirados dos cartões JCPDS. 
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Tabela 2.4: Dados do Cartão JCPDS nº 43-1471 do semicondutor Bi2S3 

 

43-1471               JCPDS-ICDD Copyright 1994                      

Bi2S3 

Sulfeto de Bismuto.   “Bismuthinite” 

_______________________________________________________________ 

Rad: CuKÓ1     Lambda: 1.540598        Filtro: Mono.         d-sp: Diff. 

Cutoff: 15.0   Int: Diffractometer     I/Icor: 

Ref: Nodland, D., Penak, V., McCarthy, G., *Bayliss, P., North Dakota State 

University, Fargo, North Dakota, USA, ICDD Grant-in-Aid, (1991) 

_______________________________________________________________ 

Sist: Ortorrômbico           Grupo Espacial.: Pbnm (62) 

a: 11.15(1)       b: 11.30(1)       c: 3.9817(1)      A: 0.9867    C: 0.3524 

A:                     B:                     C:                      Z: 4          mp: 

Ref: Kupcik, V., Vesela-Novakova, L., TMPM, Tschermaks Mineral. Petrogr. 

Mitt., 14 55 (1970) 

Dx:  6.81     Dm:  6.78     SS/FOM: F30=64(.012,38) 

_______________________________________________________________ 

Cor: Cinza Escuro Metálico 

Intensidades altas dos picos. Espécime da mina Beaton, Texas Creek, Fremont 

County, Colorado, USA (Glenbow Museum, Calgary 5284). Análise de emissão de 

Raio-X (sobre “SEM”): major Bi and S.  (*)Department of Geology and Geophysics, 

University of Calgary, Alberta, Canada. Dados de Refletância no espécime de 

Nordmarken, Sweden.  Ref.: IMA Commission on Ore Microscopy QDF-2.  

Õ(Iobs)=±0.14.  tipo Sb2S3.  Grupo “Stibnite”, subgrupo “stibnite” Si usado como 

padrão interno.  PSC: oP20.  To replace 17-320.  Mwt: 514.14.  Volume[CD]: 501.67. 

Linhas Intensas  3.56/X  3.53/6  5.65/5  3.11/5  3.12/5  3.97/4  2.52/3  1.88/3 

139 reflexões na medida.  Page 1 of 5.  Radiation =  1.54060 
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Tabela 2.5: Plano de Reflexão e 2θ  do Bi2S3 pelo cartão JCPDS nº 43-1471  

2θ (graus) Intensidade h k l  

11,168 5 1 1 0 

15,680 54 0 2 0 

15,881 7 2 0 0 

17,593 24 1 2 0 

17,725 10 2 1 0 

22,393 41 2 2 0 

23,707 9 1 0 1 

24,964 100 1 3 0, 1 1 1 

25,201 61 3 1 0 

27,387 7 0 2 1 

28,559 45 1 2 1, 2 3 0 

28,681 47 2 1 1, 3 2 0 

31,635 6 0  4  0 

31,797 26 2  2  1 

32,940 13 3  0  1 

33,065 10 4  1  0 

33,629 3 1 3 1 

33,850 7 3 3 0 

33,903 9 3 1 1 

35,583 33 2 4 0 

35,892 11 4 2 0 

36,542 6 2 3 1 

39,059 10 0 4 1 

39,919 15 1 4 1 

40,052 8 3 4 0 

40,235 8 4 3 0, 4 1 1 

40,919 1 3 3 1 

41,222 3 5 1 0 

42,411 4 2 4 1 

42,669 6 4 2 1 

43,135 8 2 5 0 

43,607 7 5 2 0 

45,527 10 0 0 2 

2θ (graus) Intensidade h k l  

45,680 9 4 4 0 

46,462 21 4 3 1 

46,634 19 5 0 1 

46,894 10 1 5 1 

47,010 13 3 5 0 

47,351 13 5 3 0, 5 1 1 

48,275 29 0 6 0 

48,989 9 6 0 0, 1 6 0 

49,133 10 2 5 1, 1 2 2 

49,506 1 5 2 1 

49,688 4 6 1 0 

51,143 3 2 6 0 

51,300 4 2 2 2 

51,740 3 6 2 0 

52,210 5 5 4 0 

52,611 12 1 3 2, 3 5 1 

52,742 14 3 1 2 

52,920 6 5 3 1 

53,812 5 0 6 1 

54,466 3 1 6 1 

54,572 4 3 6 0 

54,677 3 2 3 2, 3 2 2 

55,090 1 6 1 1 

57,304 1 4 5 1 

57,413 1 4 1 2 

58,027 1 5 5 0 

59,083 5 2 4 2 

59,288 4 4 2 2 

59,523 4 6 4 0, 2 7 0 

59,684 4 3 6 1 

60,138 2 6 3 1 

60,320 5 7 2 0 

62,223 2 3 4 2 



 22 
 

É interessante notar que a estrutura ortorrômbica deste semicondutor 

apresenta uma grande quantidade de planos de reflexão, sendo que numa medida 

de difratometria de Raios-X apresentados em muitos trabalhos [16], aparecem 

unicamente um número reduzido destes planos nos respectivos ângulos 2θ. 

 Como já foi mencionado, o Bi2S3 é um material cuja energia da banda proibida 

está, mais corretamente entre 1,2 e 1,7 eV [16], e sendo assim pode ter uma 

aplicação direta em dispositivos fotovoltaicos, opto-eletrônicos e também na 

utilização de camadas solares seletivas. Algumas propriedades de transporte deste 

semicondutor permitem ter aplicações como termoelétricos. 

 De acordo com NAIR [17], os filmes finos de Sulfeto de Bismuto depositados 

através do método de deposição química, apresentam espessuras na faixa de 0,05 

até 0,30 µm, variando o tempo de deposição e o número de camadas. 

 

2.3.1 Diagrama de Fase do Sistema Bi-S (Bismuto-Enxofre) 

 

 O semicondutor Bi2S3 pode apresentar o diagrama de fases da Figura 2.4. 

 
Figura 2.4: Diagrama de Fase avaliado do sistema Bi2S3 [18] 

 

 O sistema Bi-S é caracterizado pela presença de uma combinação 

intermediária do Bi2S3 que é formado a 60% átomos de S e funde a 775ºC. 



 22 
 
 Existe uma temperatura eutética em 270ºC perto do Bi puro na região onde 

coexistem o Bi e Bi2S3. Para as composições até 50% átomos de S, a linha líquida é 

variável na região acima de 300ºC. Nesta região, a fase líquida do Bi2S3-Bi tem um 

ponto de inflexão que é indicativo de um intervalo metaestável de miscibilidade 

liquida a baixa temperatura [18]. 

 Existe outra temperatura eutética em 727ºC no intervalo de 60% até 99,3% 

átomos de S e é observada a coexistência das fases liquida  e sólida na composição 

67% átomos de S onde existe uma miscibilidade líquida-sólida do Bi2S3, resultado da 

formação de uma reação monotética existente nesta região. 

 O enxofre, neste caso, também existe em duas formas alotrópicas (αS), 

estável acima de 65,5ºC e (βS) de 95,5% até o seu ponto de fusão em 115,2ºC. 

 Na região rica em enxofre pode ainda existir o Bi2S3 na forma líquido-sólido, 

formando uma eutética com fase βS do enxofre. Finalmente uma eutética é formada 

na coexistência do Bi2S3 + αS com fase do βS do enxofre. 

 Ao respeito da solubilidade sólida mutua do S e Bi no estado sólido, são 

desprezíveis e não está determinada. 

 É observada a formação de uma fase BiS2 metaestável quando uma mistura 

atômica 4:11 de Bi e S foi sujeita a uma pressão de 50Kbar a 1250ºC de 5 a 10 

minutos. Em aquecimento ao vácuo o BiS2 se decompõe para Bi2S3 em torno de 

300ºC. 

 A Tabela 2.6 esquematiza o equilíbrio das fases presentes para este 

semicondutor 

 

Tabela 2.6: Equilíbrio  não variante no sistema Bi-S [18] 

Reação 
Composição, 

em  átomos %  de S 

Temperatura, 

ºC 

Tipo de 

Reação 

L1 ⇔ (Bi) + Bi2S3 0,65                 0                  50 270 Eutético 

L1 ⇔ Bi2S3  + L2 67                  60              99,3 727 Monotético 

L2 ⇔ Bi2S3 + (βS) ~100                60             ~100 115 Eutético 

(βS) ⇔ Bi2S3 + αS ~100                60             ~100 95 Eutéctoide 
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Capítulo III 
 

Preparação das Amostras 

 

3.1 Introdução 
 

Em nosso laboratório, foi possível obter dois sistemas de semicondutores, 

PbS e Bi2S3 na forma de pó e na forma de filme fino. Durante a preparação destes, a 

partir da reação dos respectivos componentes no banho químico, ocorre a 

deposição dos filmes finos nas duas faces da lâmina do substrato submersos no 

banho contendo os componentes necessários para a formação do semicondutor. 

Paralelamente, como produto da reação química, são produzidos precipitados no 

banho correspondentes aos grãos do semicondutor os quais com um apropriado 

processo de evaporação do líquido (secagem) é obtido na forma de pó.   

Neste capítulo serão apresentadas as diferentes metodologias utilizadas na 

preparação dos filmes finos dos semicondutores PbS e Bi2S3 pelo método de 

depósito por banho químico (CBD), bem como os cuidados necessários a serem 

tomados em relação a limpeza na preparação dos filmes finos.  

Serão apresentados também neste Capítulo, alguns modelos propostos na 

literatura referente aos mecanismos de deposição e formação dos semicondutores 

no banho químico os quais são dependentes da concentração do banho e do tempo 

de deposição.  

  Como foram preparados dois sistemas de semicondutores diferentes, 

apresentaremos em separado os correspondentes a cada tipo de semicondutor.  
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3.2  Materiais e Método de Deposição  

 . 

3.2.1 Preparação das soluções estoque 

 

 Na preparação dos filmes finos de Sulfeto de Chumbo (PbS) e Sulfeto de 

Bismuto (Bi2S3) pelo método do banho químico, fez-se necessário preparar as 

soluções estoques. Isto se deve ao fato de que, para se preparar a solução do 

banho químico, as concentrações dos componentes que serão utilizados na 

produção dos filmes são baixas, e sendo assim, preparou-se soluções estoques com 

concentrações mais altas para que assim possa ser feita a diluição e chegar na 

concentração desejada. Estas soluções foram preparadas separadamente e em 

concentrações apropriadas.  

 O cálculo das quantidades de reagentes utilizados ou pode-se dizer, a 

quantidade de massa de soluto que se dissolve em água para a preparação das 

soluções precursoras utilizadas na produção dos filmes finos foi determinada através 

da equação: 

                                                   

                                                  VMCm ⋅⋅= ,                                                  (3.1) 

 

onde m é a massa (em gramas) de soluto, C  é a concentração (em Lmol / ) da 

solução estoque (precursora), M é a massa molar (em molg / ) do soluto  e V é o 

volume da solução (em litros). 

 Para um melhor entendimento do procedimento de preparação das soluções 

estoque utilizado na produção dos filmes fino de Sulfeto de Chumbo e Sulfeto de 

Bismuto, faz se necessário separarmos em dois sub-tópicos.  

 

3.2.1.1 Soluções estoque utilizados na preparação de filmes finos de PbS  

  

Na preparação dos filmes finos de PbS, utilizou-se soluções de acetato de 

chumbo, hidróxido de sódio, tiouréia e trietanolamina (TEA) que foram preparadas 

separadamente.  
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A  Tabela 3.1 traz as quantidades de cada reagente, calculados através da 

equação (3.1) necessários para se preparar 100 mL de cada solução estoque na 

concentração 0,5 mol/L. 

 

Tabela 3.1: Quantidades dos reagentes (em gramas) utilizados na preparação das 

soluções estoque 

Reagentes Fórmula Molecular 

Peso 

Molecular 

(g/mol) 

 

Massa (g) 

calculada 

(±0,001) 

Procedência 

Acetato de 

Chumbo 
Pb(CH3COO)2.3H2O 379,33 18,967 Reagen 

Hidróxido de 

Sódio 
NaOH 40,00 2,000 

Cinética 

Química 

Tiouréia SC(NH2)2 76,12 3,806 Vetec 

Trietanolamina N(CH2CH2OH)3 149,13 7,457 Dinâmica 

 

 As quantidades de massas, mostradas na coluna em destaque da tabela 

acima, foram medidas em uma balança analítica do modelo BEL Mark 210A (±0,0001 

g). Depois de medidas as massas desses reagentes, dissolveram-se,  

separadamente, em um balão volumétrico de 100 mL de capacidade e completou-se 

o volume com água deionizada até 100 mL, tendo assim as soluções estoques. 

  

3.2.1.2 Soluções estoque utilizados na preparação de filmes finos de Bi2S3  

  

Na preparação dos filmes finos de Bi2S3, foram utilizadas soluções de nitrato 

de bismuto, tioacetamida e a trietanolamina, que também foram preparadas 

separadamente. 

 A Tabela 3.2 trás as quantidades de nitrato de bismuto e tioacetamida 

necessária para preparar 100 mL de solução estoque na concentração de 0,5 mol/L. 
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Tabela 3.2: Quantidades dos reagentes (em gramas) utilizados na preparação  das 

soluções estoques. 

Reagentes Fórmula Molecular 

Peso 

Molecular 

(g/mol) 

 

Massa (g) 

calculada 

(±0,001) 

Procedência 

Nitrato de 

Bismuto 
Bi(NO3)3.5H2O 485,07 24,250 Vetec 

Tioacetamida C2H5NS 75,13 3,757 Vetec 

 

 Neste procedimento, após pesar os 24,250 gramas de nitrato de bismuto 

dissolveu-se o mesmo em 70 mL de solução de Trietanolamina 50% (V) e 

completou-se para 100 mL. Foi mantida esta mistura em agitação constante durante 

4 horas, e depois deixando em repouso por 48 horas. A concentração aproximada 

desta solução de Nitrato de Bismuto foi de 0,5 mol/L. As soluções foram preparadas 

à temperatura ambiente. 

 

3.3 Limpeza dos utensílios para armazenar as soluções e 

para realizar a reação química no banho 
 

Para garantir, dentro do possível, a máxima pureza na deposição do 

semicondutor, foram adotados alguns procedimentos de limpeza, principalmente  

para que fossem retirados todos os resíduos de gorduras e impurezas que 

pudessem prejudicar a qualidade do semicondutor no momento da deposição.  

Para a limpeza dos utensílios foi utilizada uma bucha fina embebida de 

solução de detergente comercial neutro e água destilada. Em seguida, enxaguou-se 

o mesmo com água destilada. Feito este procedimento, foram colocados em uma 

solução de detergente neutro e água deionizada. Levou-se ao aquecimento, sem 

agitação, a uma temperatura de aproximadamente 80ºC durante um tempo de 30 

minutos. Após este tempo, os utensílios foram retirados da solução de detergente, 

as mesmas foram enxaguadas com água deionizada e mergulhadas em uma 

solução de ácido nítrico 10%, em volume, para eliminar os resíduos restantes. 
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Enxaguadas novamente com água deionizada, os utensílios foram  secados no 

forno-mufla a 90oC por varias horas.  

 

3.4 O Substrato 
 

 Na produção dos filmes finos, foram utilizadas lâminas para microscopia como 

substrato de duas marcas diferentes, onde foi possível obter filmes de boa qualidade 

em ambas, sendo uma da marca PERFECTA e de dimensões 26 mm x 76 mm x 

±1,2 mm e outra da marca CORNING de dimensões 25 mm x 75 mm x ±1,0 mm. 

 Na maioria dos casos, as lâminas foram cortadas em tamanhos menores,  da 

ordem de 12 mm x 37 mm para se obter um maior número de amostras de cada 

filme obtido. Em outros casos, lâminas inteiras foram utilizadas e depois do banho, 

ou seja,  já com o filme do semicondutor formado as mesmas foram cortadas em 

tamanhos menores. 

 

3.4.1 Limpeza do Substrato  

 

Um dos procedimentos mais importantes na obtenção de filmes finos de 

semicondutores pelo método do banho químico é a limpeza do substrato. Uma vez 

que o substrato não esteja limpo, não será possível obter filmes de boa qualidade. 

Os procedimentos descritos a seguir foram adotados em todos os substratos 

utilizados para que fossem retirados todos os resíduos de gorduras que pudessem 

prejudicar a qualidade dos filmes no momento da deposição. 

 Primeira etapa: para a limpeza do substrato foi utilizada uma bucha fina 

embebida de solução de detergente comercial neutro e água destilada. Foram feitos 

movimentos leves e circulares com a bucha sobre o substrato. Em seguida, 

enxaguou-se o mesmo com água destilada.  

Segunda etapa: estas lâminas (ou substratos) foram colocadas em uma 

solução de detergente neutro e água deionizada. Levou-se ao aquecimento, sem 

agitação, em um aparelho de aquecimento e agitação da marca P-SELECTA modelo  

AGIMATIC REV-E à aproximadamente 80ºC durante um tempo de 30 minutos. 
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Terceira etapa: foram retiradas da solução de detergente e, depois disso, as 

mesmas foram enxaguadas com água deionizada e mergulhadas em uma solução 

de ácido nítrico 10%, em volume,  para eliminar os resíduos restantes.  

Quarta etapa: enxaguada novamente com água deionizada, os substratos 

foram mergulhados em uma solução de acetona em seguida colocou-se este 

sistema em um aparelho de banho ultra-sônico da marca ODONTOBRAS, modelo 

Ultrasonic Cleaner T-14 durante 12 minutos.  

 Quinta etapa: As lâminas foram retiradas do banho de acetona e secas com 

um soprador de ar quente. Para se assegurar uma limpeza eficaz, fez-se ainda um 

banho de imersão das lâminas em uma solução de álcool isopropílico com 99,7% de 

pureza durante aproximadamente 10 segundos. 

As lâminas limpas foram guardadas em um dessecador para que ficassem 

protegidas das impurezas contidos no ar até realizar a deposição. 

 

3.5 Depósito por Banho Químico 

 

 Como já foi mencionado, no nosso laboratório, foi possível obter dois 

sistemas de filmes semicondutores. Para um melhor entendimento dos processos de 

obtenção destes, podemos dividi-los em dois sub-tópicos.  

  

3.5.1 Filmes Finos de PbS 

 

 Somente para lembrarmos, na fabricação dos filmes finos de PbS através do 

depósito por banho químico utilizou-se soluções estoque de acetato de chumbo à 

0,5 mol/L, como fonte do íon Pb2+, hidróxido de sódio à 0,5 mol/L, tiouréia à 0,5 

mol/L, como fonte do íon S-2 e a trietanolamina (TEA) á 0,5 mol/L, como agente 

complexante. As lâminas (substrato) foram colocadas verticalmente no interior do 

béquer para as deposições. Alguns procedimentos foram adaptados para estudar os 

processos de deposição em função de alguns parâmetros como por exemplo, tempo 

de deposição, concentração dos componentes dentre outros. 
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3.5.1.1 Preparação dos filmes finos de PbS com diferentes tempos de 

deposição 

  

 Para estudar o efeito de deposição em função do tempo, a montagem do 

banho se procedeu da seguinte forma: em um béquer de 50 mL de capacidade, 

foram colocadas oito lâminas de vidro com dimensões 12 x 37 mm fixadas na parede 

do béquer com fita adesiva, para que estas lâminas ficassem posicionadas 

paralelamente às paredes do béquer. Os reagentes foram adicionados um a um, 

com intervalo de 10 segundos entre eles e depois completou-se o volume para 50 

mL com água deionizada. No início, o sistema foi mantido em agitação durante 3 

minutos, deixando-o em seguida em repouso. As primeiras lâminas foram retiradas a 

num intervalo de 10 minutos, e as demais num intervalo de 20 minutos. Manteve-se 

a temperatura ambiente (27ºC) para efetuar as deposições. 

Retirou-se o filme de uma das faces da lâmina com o auxilio de um cotonete 

embebido em ácido nítrico 10%. Em seguida os filmes foram etiquetados com 

especificação, do tempo de banho, concentração da solução do banho e a data de 

preparação e posteriormente guardados em porta-amostras. 

 A Tabela 3.3 trás as quantidades em (mL) das soluções estoque, utilizadas na 

preparação dos filmes finos de PbS e as concentrações finais de cada reagente no 

banho. Os reagentes foram adicionados nesta mesma ordem que apresentados na 

tabela. A solução proveniente da mistura dos quatro reagentes pode ser chamada 

de solução do banho. Esta solução foi denominada solução B-1. 

 

Tabela 3.3: Volume de soluções estoque utilizados na preparação 50 mL de solução 

de banho para preparação dos filmes finos de PbS.- Solução B-1 

Reagentes 

Concentração 

Inicial 

(mol/L) 

Quantidade 

Utilizada 

(mL) 

Concentração 

Final 

(mol/L) 

Pb(CH3COO)2 0,5 5 0,05 

NaOH 0,5 20 0,2 

SC(NH2)2 0,5 5 0,05 

TEA 0,5 2,5 0,025 
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 A Figura 3.1 trás um fluxograma do processo de preparação dos filmes de 

PbS. 

 

5 5 mLmL de Pb(CHde Pb(CH33COO)COO)2 2 

0,5 mol/L0,5 mol/L
20 20 mLmL de de NaOH            NaOH            

0,5 mol/L0,5 mol/L
5 5 mLmL de SC(NHde SC(NH22))22

0,5 mol/L0,5 mol/L
1,3 1,3 mLmL de TEA  de TEA  

0,5 mol/L0,5 mol/L

Béquer de 50 Béquer de 50 mLmL

Solução B1

5 5 mLmL de Pb(CHde Pb(CH33COO)COO)2 2 

0,5 mol/L0,5 mol/L
20 20 mLmL de de NaOH            NaOH            

0,5 mol/L0,5 mol/L
5 5 mLmL de SC(NHde SC(NH22))22

0,5 mol/L0,5 mol/L
1,3 1,3 mLmL de TEA  de TEA  

0,5 mol/L0,5 mol/L

Béquer de 50 Béquer de 50 mLmL

Solução B1Solução B1
 

Figura 3.1: Fluxograma do processo de deposição dos filmes finos de PbS a partir 

da solução B-1. 

 

3.5.1.2 Preparação dos Filmes Finos de PbS em função da concentração de 

NaOH 

 

 Neste procedimento, manteve-se a mesma montagem citada na secção 

anterior, sendo a única variável a quantidade de NaOH colocada neste banho. Aqui, 

foram colocados 25 mL de solução de NaOH na concentração 0,5 mol/L para se 

estudar o efeito deste reagente na preparação dos filmes finos de PbS.  Esta 

solução denominou-se solução B-1’. 

 

3.5.1.3 Preparação dos Filmes Finos de PbS com dupla camada 

 

 Nova solução precursora foi preparada para efetuar as deposições a partir da 

solução B-1, sendo que quatro lâminas foram mantidas no banho por um tempo de 

60 minutos. Depois disso, as lâminas foram retiradas do banho de deposição e, 

colocadas num banho ultra-sônico por 12 minutos, posteriormente, foram 
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enxaguadas e secas. Uma outra deposição foi feita nesta lâmina após serem secas, 

repetindo o mesmo procedimento citado acima. 

 

3.5.1.4 Filmes de PbS obtidos a partir de Nitrato de Chumbo como fonte de íon 

Pb+2 

 

Foi possível obter também filmes finos de PbS utilizando nitrato de chumbo 

(Pb(NO3)2) como fonte do íon Pb+2. A fonte do íon S-2 continuou sendo a tiouréia. A 

outra variável foi a adição de peróxido de hidrogênio. A metodologia baseou-se na 

adição de: 14,5 mL de Pb(NO3)3 na concentração 0,1 mol/L ,30 mL de NaOH na 

concentração 0,5 mol/L, 0,5 mL de H2O2 10V e 38 mL de tiouréia (SC(NH2)2) na 

concentração 0,1 mL, completando-se o volume final para 100 mL. Estas soluções 

foram preparadas utilizando-se a equação (1).  

No banho, depois de adicionados os reagentes, nesta ordem, as 

concentrações finais dos reagentes foram 1,44x10-2 mol/L de Pb(NO3)2, 0,15 mol/L 

de NaOH, 0,5% de H2O2 e 3,8x10-2 mol/L de Tiouréia. O sistema permaneceu em 

constante agitação, mantendo-se a temperatura ambiente e o tempo de banho foi de 

30 minutos. 

 

3.5.2 Filmes Finos de Bi2S3 

 

 Na preparação deste filme fino, utilizou-se solução de nitrato de bismuto na 

concentração 0,5 mol/L dissolvido em trietanolamina e solução de tioacetamida 

como fonte do íon S-2. Foram feitos quatro procedimentos distintos que serão 

descritos a seguir.  

 

3.5.2.1 Filmes Finos de Bi2S3 preparados a partir do banho S-1 

  

A solução deste banho foi preparada  dissolvendo-se 5 mL da solução de 

nitrato de bismuto na concentração 0,5 mol/L, como fonte do íon Bi3+, e 4 mL de 

tioacetamida (TA) como fonte do íon sulfeto também de concentração 0,5 mol/L, 

completando-se o volume total do banho para 50 mL com água deionizada. Tal 
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solução foi denominada de banho S-1. As concentrações finais destes reagentes no 

banho foram de 0,05 e 0,04 mol/L, respectivamente. 

 A preparação do banho se procedeu de maneira semelhante ao dos filmes de 

PbS, ou seja, 9 lâminas foram colocadas verticalmente no interior de um béquer de 

50 mL. Adicionou-se os reagentes citados acima. O sistema foi mantido na 

temperatura ambiente e sem agitação. As lâminas foram retiradas em intervalos de 

tempo de 10 minutos cada uma. Para ilustrar este procedimento, a Figura 3.2 trás 

um fluxograma do processo. 

 

5 5 mLmL de Bi(NOde Bi(NO33))2 2 

0,5 mol/L0,5 mol/L
4 4 mLmL de Cde C22HH55NS       NS       

0,5 mol/L0,5 mol/L TEATEA

Béquer de 50 Béquer de 50 mLmL

Solução S-1

5 5 mLmL de Bi(NOde Bi(NO33))2 2 

0,5 mol/L0,5 mol/L
4 4 mLmL de Cde C22HH55NS       NS       

0,5 mol/L0,5 mol/L TEATEA

Béquer de 50 Béquer de 50 mLmL

Solução S-1Solução S-1
 

Figura 3.2: Fluxograma do processo de deposição dos filmes finos de Bi2S3 a partir 

da solução S-1. 

 

3.5.2.2 Filmes Finos de Bi2S3 preparados a partir do banho S-2 

 

 Definiu-se como banho S-2, o banho em que as concentrações de Bi+3 e S-2 

no banho foram dobradas. Foram adicionados 10 mL da solução contendo Bi+3 a 0,5 

mol/L e 8 mL da solução de Tioacetamida a 0,5 mol/L, e completando-se o volume 

final para 50 mL.  
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3.5.2.3 Filmes Finos de Bi2S3 preparados a partir do banho S-3 

  

 Nesta montagem experimental, diminui-se pela metade a concentração final 

dos componentes da solução do banho. Adicionaram-se 2,5 mL de solução de 

nitrato de bismuto a 0,5 mol/L e 2,0 mL de tioacetamida a 0,5 mol/L completando-se 

o volume final para 50 mL, denominando-se a mesma por banho S-3. 

 

3.6 Precipitado na forma de pó dos semicondutores 
 

No final de cada deposição, tanto para o PbS quanto para o Bi2S3, e qualquer 

que tenha sido o procedimento restou ao final de cada deposição o precipitado dos 

semicondutores. Este precipitado foi filtrado e seco em recipiente aberto e em 

contato com o ar para que fossem feitas suas caracterizações utilizando a Difração 

de Raios-X, Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e Espectroscopia por 

Infravermelho.  

 A filtragem deste precipitado foi feita em um funil de vidro contendo papel de 

filtro. A secagem completa desse material foi obtida após o mesmo permanecer 48 

horas no interior de um o dessecador contendo sílica gel. 

 

3.7   Mecanismo de Deposição dos Filmes Finos de PbS 
 

No início, quando se adiciona acetato de chumbo e NaOH, em todos os 

procedimentos,  foi observada uma solução esbranquiçada e com precipitado de cor 

branca, devido a formação do Pb(OH)2. Depois da adição da Tiouréia e a TEA, 

passado os 3 minutos de agitação, observou-se uma mudança na coloração desta 

solução de branco para amarelo claro. Com o passar do tempo, observou-se uma 

mudança de amarelo claro para uma solução amarelo escuro seguidamente de uma 

solução de coloração marrom. Por fim, esta solução adquiriu uma coloração preta 

com precipitado, evidenciando a presença de Sulfeto de Chumbo, próprio da 

mesma. Observou-se também que no final do experimento,  o béquer adquire um 

aspecto espelhado preto. O tempo total de banho necessário para obter amostras de 

boa qualidade foi de aproximadamente uma hora e meia a duas horas, dependendo 

do intervalo de retirada de cada lâmina. 
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 O mecanismo de deposição para os filmes finos de PbS pode ser entendido 

da seguinte forma: 

Para o Chumbo, pode ser escrito da seguinte forma [19]: 

 

Pb(CH3COO)2 + 2NaOH  ?   Pb(OH)2 + 2Na CH3COO                               (3.2)           

Pb(OH)2    ?    Pb2+ + 2OH-                                                                          (3.3) 

A tiouréia pode ser escrita como: 

                       S                                SH 

                                                         

NH2 — C — NH2   ?    NH2 — C -  NH                                                         (3.4) 

 

Em um meio alcalino, a tiouréia se decompõe e libera o íon S-2. 

 

                      SH                                       OH   

                                                                                                                           

NH2 — C -  NH + OH-   ?    H2N — C -  NH + SH-                                     (3.5) 

SH-  ⇔     H+ + S-2                                                                                        (3.6) 

                                            Pb2+ + S-2 ⇔ PbS                  (3.7) 

 

A formação de filmes devido a deposição da solução envolve a fase de 

nucleação em que uma camada inicial de Pb(OH)2 formada no substrato, é 

quimicamente convertida em PbS pela reação com os íons S-2 disponíveis no banho 

da hidrólise da tiouréia. A presença de Pb(OH)2 no banho como preparado é vital 

para a deposição do filme fino de PbS. Foi visto que  a razão de deposição, em 

temperatura constante, deveria ser afetada principalmente pela concentração de 

tiouréia e NaOH. Sabe-se que um aumento da concentração de NaOH na deposição 

de filmes de PbS faz com que a superfície do filme depositada fique mais escura e 

diminui ligeiramente o tempo de formação deste filme. Deste modo, a presença da 

Trietanolamina permite a formação do complexo [Pb(TEA)n]+2 e desse modo 

reduzindo a concentração de íons Pb+2 livres, minimizando a formação de Pb(OH)2 

[19,20]. Além disso, a quantidade de tiouréia predominantemente afeta a duração da 

deposição, concentrações muito baixas de tiouréia oferecem uma baixa razão de 

crescimento e um maior tempo de incubação. 
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  Quanto mais PbS é formado menos íons poderão ser encontrados na 

solução, resultando em uma baixa taxa de deposição. A razão de deposição torna-

se zero, resultando em uma espessura terminal. 

 A Figura 3.3 mostra uma fotografia dos filmes finos de PbS da solução B-1 

retirados do banho em função do tempo de deposição. 

 

 
Figura 3.3: Filmes Finos de PbS depositados através do banho químico 

 

3.8  Mecanismo de Deposição dos Filmes Finos de Bi2S3 
 

Quando se adicionou o nitrato de bismuto e a tioacetamida, e completou-se o 

volume, observou uma solução de cor laranja escuro e com o passar do tempo foi se 

tornando marrom escuro e o béquer também adquiriu um aspecto espelhado de 

coloração dourada.  

 No ensaio, em que a temperatura do banho foi de 50ºC, a formação do filme 

se procedeu de forma mais rápida do que um filme depositado a temperatura 

ambiente, ou seja, a temperatura pode ser considerada com um catalisador. 

 A deposição de filmes finos de Sulfeto de Bismuto parece seguir os 

mecanismos básicos de deposição pelo método banho químico de filmes finos. De 

maneira semelhante aos filmes finos de PbS, há uma fase de nucleação em que 

uma camada de hidróxido é depositada no substrato vítreo; uma fase de crescimento 

que é iniciada através da reação esquematizada na Eq.(3.8) [17] e uma fase terminal 

do estágio final de deposição: 

 

                            2Bi(OH)3  + 3S-2 → Bi2S3 + 6OH-                                                (3.8) 

 

 A fase hidróxido é indicada por uma aparência esfumaçada castanha do 

banho antes de se tornar marrom e no final tornar-se marrom escuro. O uso de 

NaOH ou NH3(aq) para acelerar a reação não traz bons resultados, e produz filmes 
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finos com depósito de partículas na superfície do filme e também leva a 

incorporação de hidróxido de bismuto no filme. 

 As Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 ilustram os filmes finos de Bi2S3 depositados 

quimicamente. Pode ser visto que as concentrações das soluções do banho afetam 

a velocidade de deposição. Os filmes produzidos a partir do banho S-2 se formam 

com maior velocidade do que os filmes produzidos a partir do banho S-1, em 

contrapartida, os filmes produzidos através do banho S-3 apresenta uma formação 

mais lenta que os demais. 

 

 
Figura 3.4: Filmes Finos de Bi2S3 produzidos a partir da solução nomeada de banho 

S-1. 

 

 
Figura 3.5: Filmes Finos de Bi2S3 produzidos a partir da solução nomeada de banho 

S-2. 

 

 
Figura 3.6: Filmes Finos de Bi2S3 produzidos a partir da solução nomeada de banho  

S-3. 

 

 A primeira lâmina de cada figura corresponde ao substrato vítreo. Na Figura 

3.4 e 3.5, as lâminas foram retiradas do banho em intervalos de 10 em 10 minutos e 

na Figura 3.6, as lâminas foram retiradas com intervalos de 20 minutos entre elas. 

Amostras retiradas com intervalo de 10 minutos (banho S-3) não apresentou 
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resultados satisfatórios, desta forma optou-se em deixa-las por um período de 20 

minutos.  
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Capítulo IV 
 

Resultados Experimentais 

 

4.1 Introdução  
 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais da 

caracterização térmica, estrutural, elétrica e óptica das amostras dos 

semicondutores PbS e Bi2S3 obtidos na forma de pó e na forma de filmes finos 

produzidos através do método de deposição por banho químico. Serão 

apresentados e discutidos os resultados das caracterizações estruturais, pela 

técnica de difratometria de Raios-X (XRD), medidas de infravermelho, medidas 

térmicas pela técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC), medidas 

elétricas, espectroscopia de fotoelétron de Raios-X (XPS), avaliadas as propriedades 

ópticas dos filmes finos através das medidas de absorção na região UV-Vis.  

 

4.2 Técnicas Experimentais Utilizadas na Caracterização 
 

Para a caracterização dos semicondutores preparados tanto na forma de pó 

como de filmes finos utilizamos as seguintes técnicas experimentais: 

1) As medidas de DSC dos pós-semicondutores foram realizadas em um 

Equipamento MDSC-2920 da TA-Instrument, , do Departamento de Física 

Química FEIS-UNESP. As medidas foram realizadas em uma faixa de 

temperatura de 50ºC a 600ºC, a uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, sob 

atmosfera de nitrogênio. 

2) As medidas de Raios-X dos pós e dos filmes foram realizadas em um 

Difratômetro de marca Rigaku modelo DMAX 2200 com radiação de Cu-Kα 
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com λ=1.504 Å do Laboratório do LIQC do Departamento de Materiais, FEM - 

Unicamp. Os difratogramas foram obtidos para ângulos 2θ de 20º até 70º. 

3) Para as medidas de Transmitância dos filmes finos na região ultravioleta 

visível, utilizou-se um espectrômetro Cary-Variam na faixa de 250 nm até 

1100 nm, do Departamento de Física e Química da FEIS-UNESP. 

4)  As medidas de Transmitância e Refletância na região do infravermelho médio 

foram realizadas num espectrômetro FTIR Nicolet, modelo Nexus.na região 

de  4000 cm-1 até 400 cm-1 do Departamento de Física e Química da FEIS-

UNESP. 

5) Para as medidas de Transmitância dos filmes finos na região visível  até 

infravermelho próximo foi utilizado um espectrômetro Perkin Elmer modelo 

Lambda 9 na faixa de 250 nm até 3000 nm. do Laboratório de óptica do IFGW 

– Unicamp.  

6) As Medidas de Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios-X dos filmes (XPS), 

foi utilizado um equipamento Scalab  do laboratório de Superfícies da 

Faculdade de Física da UFMG. 

7) As medidas da resistência elétrica dos filmes em função da temperatura dos 

filmes finos foram coletadas num forno kantal com um sistema de porta 

amostra blindado feito de aço inox, montado e desenhado no laboratório. Foi 

utilizado um multímetro Minipa, modelo 200 . 

 

4.3 Caracterização Térmica e Estrutural do pó 

semicondutor produto da Deposição Química. 

 
4.3.1 Semicondutor  PbS 

 

Medidas de DSC do semicondutor PbS 
 

  
 A Figura 4.1 mostra os termogramas obtidos de DSC do semicondutor de 

PbS. A massa utilizada para análise foi 20 mg. Estão representados na Figura 4.1 o 

aquecimento e resfriamento da primeira e segunda corrida realizados no intervalo 

desde a temperatura de 50ºC até 600oC.  No primeiro aquecimento, observa-se no 

gráfico, um rápido aumento da linha de base a partir de 100oC, indicando que já 
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nessa temperatura os grãos do semicondutor podem nuclear e crescer. O máximo 

da curva exotérmica esta aproximadamente em 440oC. Todo o processo exotérmico 

indica um intervalo grande de temperaturas dentro dos quais, pelo aparecimento de 

ombros na curva em 250oC, 275oC e 375oC e pela forma irregular da curva 

exotérmica sugere a formação de mais de um processo de cristalização.  
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Figura 4.1: Termograma de DSC do semicondutor PbS (20 mg); 1ª e 2ª corrida 
 

No processo de resfriamento desta amostra, ampliando a escala da Figura 

4.1, é observado um leve e alargado processo exotérmico que indica a solidificação 

de alguma fase preferencial do PbS, indicando então que as possíveis fases 

produzidas no primeiro aquecimento preferencialmente solidificam depois em uma 

fase de PbS. 

Na segunda corrida mostrada na Figura 4.1, pela forma como se apresenta a 

medida é difícil avaliar, mas sugere a existência de um leve processo endotérmico 
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indicando a fusão de fases formadas no primeiro processo de aquecimento-

esfriamento. Neste 2o processo de aquecimento é observado apenas um leve evento 

exotérmico em 450oC.  No subseqüente processo de resfriamento desta amostra o 

aparecimento de um leve evento exotérmico e muito alargado desde os 475oC até 

aproximadamente os 110oC, com um máximo um pouco acima de 300oC indica 

definitivamente a existência de alguma fase do PbS que solidifica com maior 

preferência nesse intervalo de temperatura. 

Na procura de uma melhor definição dos eventos térmicos nas amostras de 

pó de PbS, foram realizadas medidas de DSC em duas amostras com 10 mg de 

massa e com taxa de aquecimento de 10ºC/min.  A Figura 4.2 ilustra os 

termogramas obtidos. A curva (a) da figura corresponde a medida sem tratamento 

térmico. A curva (b) corresponde à medida de DSC com  uma isoterma “in-situ” a 

200ºC por 1 hora. 
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Figura 4.2: Termogramas de DSC do semicondutor PbS na forma de pó (10 mg); 

taxa de aquecimento 10º C/min. (a) amostra como preparado; (b)com  isoterma a 

200oC. 

 

No termograma (a) é observado que o processo de nucleação-cristalização de 

fases de PbS começam em torno de 225oC; o máximo do processo de cristalização 

aparece em 330oC. No mesmo termograma é observado um outro processo de 
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cristalização em torno de 430oC, seguido de um processo endotérmico em 4550C; 

acima desta temperatura o aumento da linha de base sugere igualmente outros 

processos de cristalização.  

No termograma (b) correspondente a análise de DSC com uma isoterma em 

200ºC por 1 hora durante a corrida, é observado um processo exotérmico 

diferenciado do anterior. No processo de formação do exoterma de cristalização, na 

subida, antes do primeiro máximo aparecem ombros leves que sugere mais de uma 

fase em formação. A exoterma de cristalização mostra com melhor definição dois 

picos sobrepostos em 360oC e 430oC indicando dois processos de cristalização 

dominantes. O evento endotérmico com mínimo em 480oC, sugere a fusão destas 

fases.  

Na Figura 4.2 é observado que nos eventos endotérmicos o mínimo dos dois 

termogramas estão deslocados. Uma possível explicação deste deslocamento é que 

na análise sem tratamento térmico sugere a ocorrência  unicamente da formação 

preferencial de uma fase do PbS com correspondente fusão em torno de 460oC. No 

segundo crescem duas fases preferenciais que são transformados um seguido de 

outro de tal forma que é mostrado um mínimo no processo a uma temperatura maior 

entorno de 480oC, como mostra o segundo termograma. Estes resultados podem ser 

comparados com os resultados obtidos por SALIM et al. [19] para este semicondutor 

os quais  mostraram a formação de duas das fases preferenciais.   

 

Medidas de XRD (Difratometria de Raios-X) do Pó de PbS. 

 

Foi selecionado um grupo de amostras de pó e feito  um tratamento térmico a 

100oC, 200oC e 300oC. Os difratogramas de Raios-X obtidos estão na Figura 4.3. É 

necessário mencionar aqui que a amostra sem tratamento térmico, não colocado no 

gráfico, pois seu difratograma é bem semelhante à amostra tratada em 100oC. Isto 

sugere, que quando é produzido o semicondutor na reação química já neste banho é 

produzido núcleos e estruturas do semicondutor.    

Em todos os difratogramas, observamos que os picos mais intensos nos 

ângulos 2θ que correspondem aos planos [111], [200], [220], [311] e [222] 

correspondem a uma estrutura cúbica de face centrada do cristal de PbS. Com o 

aumento da temperatura de tratamento, surgem picos diferentes que correspondem 

a outros tipos de estruturas. 



 44

Utilizando a fórmula de Scherrer (ver Apêndice I), foi possível estimar o 

tamanho dos grãos de PbS do plano [200] por ser mais intenso. Estes valores estão 

relacionados na Tabela 4.1. 

20 30 40 50 60

ed cccccc

b

a

a

 

(1
11

)

100ºC

In
te

ns
id

ad
e 

[u
.a

.]

2θ [graus]

  

(3
11

)

(2
00

)

 

200ºC

  

 

(2
22

)

(2
20

)

 

300ºC

 

Figura 4.3: Difratometria de Raio-X (Cu-Kα) do pó de PbS obtido pelo método de 

deposição por banho químico: tratamentos térmicos a 100ºC, 200ºC e 300ºC durante 

2 horas. 

  

 Os picos assinalados com (a) correspondem à presença de cristais de  PbO 

óxido de chumbo (segundo cartão JCPDS nº  5-561). Os picos assinalados com (b) 

que surge somente no pó tratado a 200ºC, pode ser atribuído à presença de 

Pb4SO4(CO3)2(OH)2 (cartão JCPDS nº 35-617). Os picos assinalados com (c), que 

surgem em tratamento à 300ºC é atribuído à presença de PbSO4 (sulfato de 

chumbo). No tratamento de 300ºC, também aparece um pico assinalado com (d) 

referente ao Pb(OH)2 hidróxido de chumbo (cartão JCPDS nº 11-270) e pico 

assinalado com  (e) referente a cristais de enxofre (S). 

Na correlação destas medidas com as térmicas (DSC), podemos atribuir que 

os picos de cristalização principais produzidos durante o tratamento térmico 

correspondem a estruturas de PbS e outros processos de cristalização como 
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oxidações (formação de PbO e outros) que ocorrem simultaneamente. É necessário 

mencionar que as fases produzidas neste estágio, embora não fizemos as medidas 

térmicas acima de 600oC, correspondem no diagrama de fases apresentado no 

Capitulo II, a região rica em Pb onde temos Pb-PbS, e os picos de cristalização 

formados no intervalo até 600oC concordam razoavelmente nesta região que contem 

fases eutéticas. Os picos de difração mostrados para estas estruturas podem muito 

bem se situar nesta região. 

 

Tabela 4.1: Avaliação dos tamanhos dos grãos de PbS utilizando a fórmula de 

Scherrer; plano [200] 

Condição das 

amostras de PbS  

plano [200] 

D [Å] 

Plano [200] 

Raio [Å] 

Trat. Térmico - 100ºC 177 89 

Trat. Térmico - 200ºC 196 98 

Trat. Térmico - 300ºC 210 105 
 

Medidas de Infravermelho das amostras de pó do PbS. 

 

As medidas de espectroscopia no infravermelho foram feitas em amostras de 

PbS na forma de pó, sem tratamento térmico (como preparado) e tratadas a 100ºC, 

200ºC e 300ºC por 1 hora. As análises destas amostras foram feitas em pastilhas de 

KBr na proporção de 1 mg de PbS para 200 mg de KBr. Os espectros obtidos são 

apresentados na Figura 4.4. 

A amostra sem tratamento térmico não apresenta bandas (ou não estão 

suficientemente resolvidas) na faixa analisada. Para aquela amostra tratada à 

100oC, supostamente onde tem-se produzido uma maior cristalização e formação do 

PbS como sugere as medidas de DSC e Raios-X, ainda não apresenta bandas. 

Destas duas medidas podemos assumir, que na região do infravermelho médio da 

região medida o PbS não apresenta bandas vibracionais. Isto pode ser devido a que 

os átomos presentes na ligação Pb-S são pesados e preferencialmente apresentam 

vibrações atômicas, cujas freqüências devem aparecer na região abaixo de 400 cm-1. 
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Figura 4.4: FTIR do semicondutor PbS tratados a 100ºC, 200ºC e 300ºC por 1 hora 

 

  Para a amostra tratada a 200oC, o aparecimento de três bandas resolvidas 

em 1200 cm
-1, 1110 cm-1 e 620 cm-1 indicam o aparecimento de cristais alheios ao 

PbS. No subseqüente tratamento térmico em 300oC, estas bandas estão mais 

resolvidas e intensas. A banda posicionada em 1633 cm-1 é devido a CO2. A 

formação das outras bandas pode supor principalmente a formação de sulfatos SO4, 

formados durante o tratamento térmico em atmosfera oxidante [13]. As evidencias de 

formação de cristais de enxofre como sugere as medidas de Raios-X na amostra 

tratada em 300oC não estão suficientemente resolvidas no espectro FTIR, vibrações 

devido a S-S deveriam aparecer em torno de 470 cm-1. 
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4.3.2 Semicondutor Bi2S3 

 

Medidas de DSC do semicondutor Bi2S3 
 

A Figura 4.5 mostra os termogramas de DSC de aquecimento-resfriamento-

aquecimento do precipitado semicondutor Bi2S3. Observamos que o termograma se 

apresenta característico de um material amorfo.  
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Figura 4.5: Termogramas de DSC do semicondutor Bi2S3: (a) 1º aquecimento; (b) 

resfriamento; (c) 2º aquecimento. 

 
 É observado um primeiro pico de cristalização definido com máximo em 266 

oC e um primeiro evento endotérmico leve em 436 oC e um segundo, mais intenso, 

centrado em 476 oC (gráfico (a)). Estes últimos podem estar relacionados com a 

existência de outras fases cristalinas diferentes ao do semicondutor. No gráfico (b), 

no esfriamento da amostra, observamos a formação de um pico de cristalização em 
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426 oC. Este  evento exotérmico pode estar relacionado com o  evento endotérmico 

em 436oC que foi mostrado no 1º aquecimento. Estes processos indicam que a 

formação desta fase é reversível. Seguidamente, no resfriamento ocorrem no 

intervalo de 180-267 oC vários processos exotérmicos de cristalização, sendo o mais 

intenso em 263 oC. É claro que estes eventos correspondem  à formação da uma 

fase cristalina bem  mais definida. No segundo aquecimento (gráfico (c)), observa-se 

um único processo endotérmico em 273 oC relacionado com a fusão das fases de 

Bi2S3 formadas durante o resfriamento. Isto é um indicativo de que através do 

sucessivo aquecimento-esfriamento, o produto final é a formação da fase bem 

definida do “bismutinite”. Para esta amostra além da formação da fase 

“bismutinite”do Bi2S3 é possível a existência de outras fases possivelmente de 

produtos óxidos que fundem a  temperaturas maiores que 600oC. 

 Para propósitos de comparação, a Figura 4.6 mostra duas medidas DSC com 

tratamento térmico “in situ” por uma hora em 100oC e 200oC, respectivamente. O 

primeiro evento exotérmico ocorre em 267ºC e os eventos endotérmicos  ocorrem 

em 438ºC e 478 oC. Por sua vez, na amostra tratada a 200oC durante o processo 

exotérmico, se observa um evento endotérmico em 272oC que podemos relacionar 

com a fusão da fase “bismutinite” do Bi2S3. O pico máximo do processo exotérmico é 

alcançado em  281oC que pode estar relacionado com a cristalização de outras fases 

do semicondutor. 

A Figura 4.7 apresenta medidas DSC para o primeiro aquecimento e com 

tratamento térmico “in situ” a 200oC  o qual é executado até 350oC. É observado um 

fraco evento exotérmico logo acima de 100oC indicando possivelmente a formação 

de cristais de Enxofre ou fases de Bi2S3 ricos em bismuto. Depois do tratamento 

térmico em 200oC o rápido aumento do processo exotérmico indica a continuação da 

cristalização do Bi2S3 e a fusão da fase “bismutinite” em 272oC. 

Estas medidas mostram resultados mais satisfatórios do que as medidas de 

DSC apresentadas por outros autores [21,22] para este mesmo semicondutor. 
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Figura 4.6: Termogramas de DSC “in situ” do pó semicondutor com isotermas a 

100ºC e 200ºC por 1 hora. 

 

 

Figura 4.7: Termograma de DSC para o 1º aquecimento e tratamento térmico a 

200º, juntamente como processo de resfriamento do pó semicondutor Bi2S3 
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 O processo de resfriamento medido até 200ºC, indica a formação de um 

processo exotérmico de cristalização (mostrado em destaque) com um pico inicial 

intenso em 256ºC relacionado com a fase “Bismutinite” do semicondutor. 

A amostra é levada a um 2º aquecimento e o termograma obtido é ilustrado 

na Figura 4.8. O primeiro evento é endotérmico e está relacionado com a fusão da 

fase “bismutinite” (273ºC). Na continuidade deste processo exotérmico é observado 

um processo endotérmico em 421ºC e em seguida outro em 436ºC; por sua vez a 

formação do intenso evento endotérmico em 476ºC indicando a fusão das fases 

cristalinas anteriormente produzidas. 

 

Figura 4.8:Termograma de DSC para o  2º aquecimento do pó semicondutor Bi2S3 

 

Medidas de XRD (Difratometria de Raios-x) do Pó de Bi2S3. 

 

A Figura 4.9 ilustra as medidas de XRD do semicondutor Bi2S3. Observa-se 

na figura que o semicondutor como preparado e tratado à 100ºC apresenta um 

comportamento um praticamente amorfo. No entanto, pode haver cristais deste 

semicondutor, mas como sua estrutura é muito complexa, tendo muitos planos de 

difração, talvez o feixe de Raios-X não tenha conseguido pegá-los por não ter 
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atingido o tamanho necessário. Com tratamento a 200ºC começa haver um processo 

de crescimento de cristais de Bi2S3, indicados pelos picos de difração referentes a 

este material (JCPDS nº 36-1461). Já com tratamento de 300ºC, começa a crescer, 

além do Bi2S3, cristais de enxofre, outras fases de BiS2 e até mesmo vestígios de 

hidróxido de bismuto (III), que neste caso podemos chamar de impurezas. A difração 

mais intensa do semicondutor Bi2S3 esta nos planos [130] e [211]. 
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Figura 4.9: XRD do precipitado Bi2S3 (como preparado) e tratado a 100ºC, 200ºC e 

300ºC por 1 hora 

 

O que podemos dizer destes resultados é que o tratamento térmico induz o 

crescimento de cristais de Bi2S3 e que tratamentos acima de 200ºC, além de Bi2S3 

podem surgir cristais de outros tipos de materiais, que relacionados com as medidas 

de DSC, podem ser estas  outras fases citadas nas Figuras acima. A Tabela 4.2 

mostra os tamanhos dos grãos de Bi2S3 avaliados segundo a fórmula de Scherrer 

para o plano [211] 
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Tabela 4.2: Tamanho dos grãos de Bi2S3 avaliados através da Fórmula de Scherrer 

da difração de Raios-X do plano [211] 

Condição das 

amostras de Bi2S3 

D [Å] 

plano [211] 

Raio [Å] 

plano [211] 

Como preparada - - 

Trat. Térmico - 100ºC - - 

Trat. Térmico - 200ºC 318 159 

Trat. Térmico - 300ºC 380 190 
 

Medidas de Infravermelho  das amostras de pó do Bi2S3 

 

A Figura 4.10 ilustra os espectros de Transmitância infravermelha do 

semicondutor. 
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Figura 4.10: FTIR do semicondutor Bi2S3 tratados a 100ºC, 200ºC e 300ºC 

por 1 hora 

 

 A banda posicionada em 1633 cm-1 é devido a CO2. Observa-se uma banda 

estreita intensa em 1381 cm-1 no semicondutor tratado em 100ºC que não se repete 
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na mesma intensidade nos tratados em 200ºC e 300ºC. Outras bandas para estas 

temperaturas de tratamento indicam a existência de formação de outras fases 

cristalinas além do semicondutor Bi2S3. É observado que as bandas  posicionados 

em 1188 cm-1, 1106 cm-1 aumentaram em intensidade indicando a formação de 

possivelmente sulfatos. Para o material tratado em 300oC aumenta a formação de 

novas bandas, um em 1262 cm-1, um ombro em 1020 cm-1, aparecimento em 800 

cm-1 e uma melhor definição da banda em 488cm-1. 

 

4.4 Caracterização dos Filmes Finos Semicondutores 

 

4.4.1 Caracterização dos Filmes Finos de PbS 

 
4.4.1.1 Caracterização Estrutural  
 
4.4.1.1.1 Medidas de Difratometria de Raios-X 

 

  Para as medidas de Difratometria de Raios-X, escolhemos amostras de 

filmes finos depositados duplamente (denominado dupla camada) da solução B-1.  

Neste estágio, é observado ao exame visual, que após a dupla deposição o filme 

apresentava um aspecto de espelho com reflexo prateado. Na Figura 4.11 temos os 

difratogramas para estes filmes que foram tratados nas temperaturas de 100ºC, 

200ºC, 300ºC e 400ºC por duas horas. Os filmes tratados em 300ºC e 400ºC 

mudaram seu reflexo de prateado para dourado. Com a dupla deposição os filmes já 

apresentam estruturas cristalinas do PbS sem tratamento térmico não mostradas na 

figura por serem semelhantes aquele tratado a 100ºC. Pode-se observar nos 

termogramas da figura que, com o tratamento térmico promove a formação dos 

grãos cristalinos do semicondutor mostrando os picos de difração [111], [200], os 

mais intensos, e menos intensos [220], [311] e [222], este último com melhor  

definição nos filmes tratados nas temperaturas acima de 200ºC. 

 Conforme é o tratamento térmico, se observa o estreitamento dos picos de 

difração que está atribuído ao aumento de tamanho dos grãos cristalinos indicando 

um aumento do grau de cristalinidade do filme fino semicondutor. 

 Nos tratamentos térmicos a 100ºC e 200ºC é observado somente picos 

referentes ao cristal PbS (a). Com tratamentos acima de 300ºC surgem picos 
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menores próximos dos picos (111) e (220) que podem ser atribuídos ao crescimento 

dos cristais de Sulfato de Chumbo (PbSO4) (b). 
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Figura 4.11: Difratometria de Raios-X dos Filmes Finos de PbS tratados a 100ºC, 

200ºC, 300ºC e 400ºC durante 2 horas. 

 

Os tamanhos dos grãos para os filmes acima citados foram estimados 

utilizando a Fórmula de Scherrer (ver Apêndice I). A Tabela 4.3 trás os valores dos 

tamanhos dos grãos de PbS dos filmes finos tratados nas temperaturas de 100ºC, 

200ºC, 300ºC e 400ºC por 2 horas. 
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Tabela 4.3: Avaliação dos tamanhos dos grãos de PbS nos filmes finos utilizando a 

fórmula de Scherrer; plano [200] 

Condição das 

amostras de Filmes 

Finos de PbS  

plano [200] 

D [Å] 

 

Plano [200] 

Raio [Å] 

 

Trat. Térmico - 100ºC 

 

152 

 

76 

Trat. Térmico - 200ºC 177 89 

Trat. Térmico - 300ºC 243 122 

Trat. Térmico - 400ºC 392 196 

 

Para efeitos de ilustração na Figura 4.12 foram colocados os difratogramas  

do filme fino de PbS como preparado e o tratado termicamente a 200ºC por 2 horas. 
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Figura 4.12: Difratogramas de Raios-X dos Filmes Finos de PbS como preparado e 

tratado a 200ºC durante 2 horas 
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É observado que estes apresentam os picos de difração exclusivamente da 

estrutura cúbica de face centrada do PbS, indicando que prioritariamente é crescido 

no substrato, um filme fino com alto grau de pureza do semicondutor PbS. O 

difratograma  do filme tratado a 200oC apresenta desenvolvido um pico adicional que 

corresponde ao plano (220) da mesma estrutura do PbS indicando uma melhor 

cristalinidade.  

Na Figura 4.13, são apresentados os difratogramas de outro grupo de filmes 

de PbS, com dupla camada, que foram tratados em 200oC por duas e nove horas, 

variando a condição do tratamento. O primeiro espectro corresponde ao filme tratado 

a 200ºC por nove horas, fechado em papel alumínio para minimizar o contato com a 

atmosfera de tratamento (ar do forno). O espectro do meio da figura, corresponde ao 

filme com tratamento na mesma temperatura e tempo em contato com a atmosfera 

no forno (ao ar). E o terceiro espectro, ao filme tratado  (ao ar) a 200ºC por duas 

horas. 
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Figura 4.13: Difratograma de Raios-X dos filmes finos de PbS tratados em 

200ºC durante 9 horas sem contato com o ar, 9 e 2 horas em contato com o ar 
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 No dois filmes tratados durante 9 horas, surgem picos referentes à formação 

de PbSO4. Para o filme tratado, mas protegido com papel alumínio, surge um pico 

adicional muito fraco referente ao Pb(OH)2.  

A formação de hidróxido de chumbo no filme tratado sem contato com o ar, 

provavelmente é devido a presença de água contida no filme, possivelmente na 

forma do radical hidroxila OH-. Já a formação de sulfato de chumbo independe do 

contato ou não com o ar.  

Os resultados mostrados das figuras anteriores, indicam claramente que para 

estes tipos de filmes, com tempos de tratamento adicionais maiores que 2 horas, 

ainda que em tratamento térmico em ou abaixo de 200oC, desenvolvem fases 

alheias como sulfatos e hidróxidos no filme semicondutor e como foi evidente destas 

medidas ainda depende da atmosfera do tratamento no forno.  

É claro que estes resultados devem implicar em algumas mudanças tanto nas 

propriedades ópticas como elétricas destes filmes.  

 

4.4.1.1.2 Medidas de XPS 

 

A medida XPS por ser uma técnica muito sensível ao efeito da superfície dos 

filmes finos, pode nos indicar claramente a qualidade destes após a deposição. Para 

uma avaliação qualitativa, apresentamos as medidas de XPS graficando a 

intensidade (número de contas/minuto) em função da energia de ligação (eV).  

A Figura 4.14, ilustra as medidas em baixa resolução de 0 até 1000 eV para 

filmes finos, preparados da solução B-1, com vários tempos de deposição e sem 

tratamento térmico. Todos os espectros XPS para os diferentes tempos de 

deposição foram medidos nas mesmas condições. São mostradas as existências de 

camadas Pb 4p1 em 760 eV, Pb 4p3 em 646 eV, Pb 4d3 em 437 eV, Pb 4d5 415 eV, 

Pb 4f5 140 eV e Pb 5d para 20 eV; para o S aparece unicamente os picos da 

camada 2p em intervalo de 162-163 eV; as impurezas O 1s em 533 eV e C 1s em 

287 eV. 

Os picos XPS na região medida mostram claramente o aumento da 

intensidade conforme aumenta o tempo de deposição. É claro que para uma 

avaliação quantitativa é preciso realizar medidas de alta resolução na posição dos 

picos XPS. Mas uma avaliação qualitativa indica que a concentração dos elementos 

presentes aumenta igualmente já que as concentrações do elemento presentes 
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estão relacionadas com a área coberta do pico XPS e com o seu fator de 

sensibilidade.   
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Figura 4.14: XPS dos Filmes Finos de PbS com diferentes tempos de deposição 

 

A Figura 4.14 mostra em todos os espectros XPS a existência de impurezas 

como átomos de oxigênio e carbono principalmente.  A contaminação com átomos 

de carbono na superfície é inevitável devido ao fato deles serem muito leves e 

pequenos, difundem facilmente na manipulação dos filmes em contato com o ar ou 

com o CO2 do ambiente ou durante a deposição na reação dos compostos 

orgânicos. Outro fator de contaminação pode ser devido a respiração de quem 

manipula as amostras.  

No caso da contaminação com Oxigênio, a existência do pico XPS da camada 

1s indica a existência de O2. Esta contaminação pode ser devido, principalmente, a 

processos de oxidação da superfície e também pode ser derivado da água contida 

na deposição e que não foram eliminados totalmente durante o tratamento. 

Os espectros de XPS para os filmes finos de PbS, também obtidos da solução 

B-1 com 60 minutos de deposição e tratados a 100ºC, 200ºC e 300ºC, apresentados 

na Figura 4.15, indicam igualmente a existência dos mesmos picos XPS referentes 

as energias de ligações.  
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Figura 4.15: XPS dos Filmes Finos de PbS tratados a 100ºC, 200ºC e 300ºC por 2 

horas 

 

Observa-se também um aumento das intensidades, principalmente das 

camadas 4f5 do elemento Pb, e também modificados nas camadas 2p do elemento 

S.  

O que é importante destacar também é que para o filme tratado a 300ºC 

observa-se um aumento da intensidade da camada 1s do Oxigênio e diminuição da 

camada 2p do enxofre indicando que pode estar sendo produzidas ligações alheias 

a estrutura do PbS. 

 Para efeitos de uma melhor discussão dos resultados obtidos por esta técnica 

experimental, é preciso realizar as medidas de alta resolução, ou seja, melhorar a 

estatística do número de contas/minuto na região específica de energias dos picos. 

As medidas de alta resolução podem indicar claramente as possíveis mudanças 

estruturais que ocorrem nos filmes. 
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4.4.1.2 Caracterização elétrica 

 

Na Figura 4.16 temos um gráfico de resistência em função da temperatura 

para um filme fino de PbS da solução B-1 com 60 minutos de deposição. Foram 

feitas duas medidas, com a mesma amostra. A montagem do sistema para a medida 

elétrica esta no Apêndice IV. A primeira medida corresponde aos círculos abertos e 

a segunda medida aos círculos fechados. Os dados da resistência em função da 

temperatura foram coletados desde a temperatura ambiente até aproximadamente 

300ºC. Antes do aquecimento da primeira corrida a o valor da  resistência na 

temperatura ambiente (27ºC) igual a 2 MΩ no escuro; numa segunda corrida de 

aquecimento, constatamos que a o valor resistência na temperatura ambiente da 

amostra foi alterado devido a que foi submetido a um aquecimento, sendo o valor de 

2,9 MΩ (no escuro). Estes fatos nos indicam que por estarmos realizando a medida 

em alta temperatura e sendo que nossa taxa de aquecimento foi de 2,35ºC/ minuto, 

a amostra se comportou como se estivesse sendo tratada termicamente. 
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Figura 4.16: Medidas de Resistência em função da Temperatura para um filme fino 

de PbS depositado quimicamente; os círculos abertos correspondem a 1ª medida e 

a linha escura à 2ª medida. 
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 Da figura podemos observar para as duas medidas que, conforme aumenta a 

temperatura, a resistência diminui indicando um comportamento típico de um 

material semicondutor. Para realizar a nossa interpretação destas medidas, 

utilizamos a equação 5 proposta no Apêndice IV em que a resistência, em regiões 

lineares, varia exponencialmente com o inverso da temperatura (Relação de 

Arrhenius) e, portanto podem ser avaliadas para cada região linear, energias de 

ativação dos diversos processos. 

 Existe uma energia de ativação Ea1 de 0,12 eV no intervalo da temperatura 

ambiente até aproximadamente 100ºC; Ea2 de 0,29 eV no intervalo entre 140ºC e 

180ºC e finalmente, para alta temperatura, uma energia de ativação Ea3 = 0,45 eV. 

Considerando que a Energia da Banda Proibida do PbS no estado cristalino (“bulk”) 

é igual a 0,41 eV, podemos dizer que as energias de ativação abaixo deste valor 

seriam principalmente devido as impurezas e/ou defeitos nas interfaces dos grãos 

policristalino do filme. O valor de 0,45 eV obtido seria o valor da Banda Proibida do 

filme fino de PbS.  

 Na segunda medida, nota-se claramente que a curva esta sensivelmente 

modificada indicando principalmente duas energias de ativação, uma Ea1’ = 0,10 eV 

e outra, em alta temperatura, Ea2’ = 0,45 eV, respectivamente.  

 A modificação da medida da resistência pode ser entendida no sentido de que 

a nossa amostra, medida na primeira corrida, já apresenta todas as características 

do semicondutor PbS conforme já foi mostrado nas medidas de Raios-X e ainda não 

ter sido submetido a um tratamento térmico inicial. Na segunda corrida é mostrado 

que a medida está modificada, a respeito da primeira, devido a que esta amostra 

sofreu um tipo de tratamento térmico durante a primeira corrida. 

 Nesse sentido as medidas que foram apresentadas, podem ser consideradas 

exploratórias que poderá servir de ponto de início para realizar posteriormente, 

medidas sistemáticas da resistividade em altas e baixas temperaturas. 

 

4.4.1.3 Caracterização Óptica 

 
4.4.1.3.1 Medidas de UV - Vis – NIR 

 

 A Figura 4.17 mostra os espectros dos filmes finos de PbS depositados 

quimicamente a partir da solução do banho B-1, como especificado no Capítulo III. O 
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primeiro espectro corresponde ao do substrato, indicando 90% de transparência. Os 

quatro primeiros espectros correspondem às lâminas retiradas do banho em 

intervalos de 20 minutos e os demais espectros, as lâminas foram retiradas em 

intervalo de 10 minutos. 

 O primeiro espectro após o substrato, com 20 minutos de deposição, 

apresenta um comportamento semelhante a este, indicando que este filme é bem 

transparente tendo sua região de forte absorção em aproximadamente 300 nm. Já o 

espectro seguinte, com 40 minutos de deposição, não sofre influência do substrato, 

sendo que aqui, já apresenta  a absorção do filme. 
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Figura 4.17: Transmitância dos filmes finos de PbS depositados quimicamente em 

função do tempo de deposição; as quatro primeiras lâminas foram retiradas em 

intervalos de 20 minutos, e as restantes em intervalos de 10 minutos 

 

 Os filmes depositados conforme foi mostrado na figura anterior foram 

submetidos a tratamento térmico à 200ºC por duas horas e novamente mediu-se a 

transmitância Uv-Vis.  Como podemos observar na Figura 4.18, somente o filme com 

20 minutos de deposição não foi levado ao tratamento térmico por estar muito 

transparente. A Figura 4.18 ilustra que os filmes com o tratamento térmico são 
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modificados muito levemente na transmitância, possivelmente porque a espessura 

do filme não sofreu mudanças apreciáveis e não são mostradas nestas medidas. 

 Pode ser observado que os espectros apresentados nas duas Figuras 4.17 e 

4.18 que devido ao aumento do tempo de deposição, mostram que a absorção 

óptica dos filmes é incrementada e ainda, produzem deslocamento da borda de 

absorção para comprimento de ondas maiores. O incremento da absorção está 

relacionado com o aumento da espessura do filme em função do tempo. A forma das 

curvas de transmitância pode sugerir a existência na borda de absorção, de 

transições ópticas diferenciadas. 
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Figura 4.18: Transmitância dos filmes finos de PbS depositados quimicamente; 

tratamento a 200ºC por 1 hora 

 

 A Figura 4.19 corresponde a medida de transmitância Uv-Vis dos filmes de 

PbS em que aumentou-se a concentração de NaOH no banho de 0,2 mol/L para 

0,25 mol/L; denominamos esta solução B-1’ (ver Capítulo III). O primeiro e o 

segundo espectro referem-se aos filmes com 20 minutos de deposição e os outros 

seis filmes foram retirados com intervalos de 10 minutos de deposição. 

 Observa-se que as transmitâncias dos filmes assim produzidos apresentam 

uma absorção maior em relação às medidas de transmitância anteriores. Todos os 
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espectros de transmitância com  tempo de deposição acima de 40 minutos 

apresentam transmitâncias abaixo de 50%, desde os 1000 nm. Em muitos destes 

filmes, a borda de forte absorção está entre 700 nm e 800 nm e para aqueles filmes 

depositados com tempos maiores, acima de 1000 nm. 

Qualitativamente pode se dizer que o aumento da espessura é responsável 

pelo aumento da absorção e por outro lado, a possibilidade de ter grãos cristalinos 

melhores desenvolvidos faz com que a borda de absorção seja deslocada. Podemos 

observar visualmente, que as amostras têm um aspecto mais esfumaçado que as 

anteriores. 
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Figura 4.19: Transmitância dos Filmes Finos de PbS depositados quimicamente em 

função do tempo de deposição; o primeiro e o segundo espectro são com 20 

minutos de deposição, os demais foram 10 minutos de deposição  

 

 Para estudar o efeito dos tratamentos térmicos no desenvolvimento das 

estruturas dos grãos cristalinos em nossos filmes finos de PbS, preparamos estes, 

com dupla camada de deposição da solução B-1 com 60 minutos de deposição. Os 

efeitos estruturais alcançados devido ao tratamento térmico a 100ºC, 200ºC, 300ºC e 

400ºC por 2 horas foram analisados com a difratometria de Raios-X (já 

apresentados) mostrando que o tratamento térmico melhora a cristalinidade do 
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semicondutor PbS, mas também pode apresentar estruturas cristalinas alheias como 

sulfatos, hidróxidos, etc. Na Figura 4.20, apresentamos os espectros de 

transmitância destes filmes finos e do substrato utilizado, medido de 500 nm até 

2500 nm. Observamos da figura, que os filmes finos apresentam-se com a 

transmitância máxima em 70% e o substrato absorve 10%. O substrato sofre o corte 

na região do infravermelho (não mostrado) perto de 3000 nm, interferindo na medida 

dos filmes nesta região.  Para os filmes tratados, observamos que a borda de forte 

absorção é suave, começando em aproximadamente 1750 nm para o filme como 

preparado e tratados a 100ºC; em 2000 nm para o filme tratado em 200ºC; e 

aproximadamente 1500 nm para os filmes tratados a 300ºC e 400ºC. Visualmente, o 

filme depois da dupla deposição apresenta-se um reflexo prateado. Estes mudam 

nos filmes tratados em 300 e 400ºC, apresentando um reflexo dourado, visualmente 

falando. 
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Figura 4.20: Transmitância dos Filmes Finos de PbS com dupla camada de 

deposição como preparados e tratados nas temperaturas de 100ºC,  200ºC,  300ºC 

e  400ºC por 2 horas 
 

 Sabemos que o valor da banda proibida do semicondutor cristalino na 

temperatura ambiente é de 0,41 eV que equivale ao comprimento de onda de 3024 
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nm. Quando se observam nas medidas da transmitância a mudança da borda de 

forte absorção com o tratamento térmico. Isto pode ser relacionado com o aumento 

da cristalinidade dos filmes finos, relacionado por sua vez com o crescimento dos 

grãos policristalinos nos filmes. Em geral, a tendência do aumento do tamanho dos 

grãos cristalinos é alcançar valores do “gap” óptico próximos do semicondutor “bulk”. 

 

4.4.1.3.2 Avaliação das Propriedades Ópticas dos filmes de PbS 

 

 Nesta seção serão apresentadas as avaliações das propriedades ópticas dos 

filmes finos de PbS. Para estes filmes, decidimos principalmente em determinar os 

valores dos “gaps” ópticos. O método utilizado consistiu em avaliar as espessuras 

dos filmes pelo método gravimétrico (ver Apêndice II), e converter os dados de 

transmitância em absorbância. Com os valores da espessura (d) e absorbância, 

determinamos o coeficiente de absorção, pela forma: 

Tcmd
cm

1
ln

)(
1

)( 1 =−α     (4.1)  

 Escolhemos os filmes de PbS com dupla camada de deposição a partir da 

solução B-1, com 60 minutos de deposição e aqueles tratados termicamente a 

100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC, ou seja, os mesmos filmes usados para as medidas 

de Raios-X já apresentadas, e das medidas de transmitância da seção anterior. 

 Para a avaliação por este método, estudamos quais seriam os melhores 

critérios para determinar o “gap” óptico. A existência de grãos policristalinos do 

semicondutor na faixa de 100-300 Å, mostrados nos difratogramas de Raios-X indica 

que o “gap” óptico poderia estar com valores na região do infravermelho próximo. 

Desta forma, testamos as duas possibilidades de transições que geralmente muito 

semicondutores apresentam. 

 

4.4.1.3.2.1 Avaliação dos “gaps” ópticos considerando a Transição Direta 

 

 Os espectros de absorção obtidos foram graficados na forma 

( )eVE versus)(cm -22α  para transições diretas. São apresentados na Figura 4.21 

(filme sem tratamento); Figura 4.22 (tratamento térmico em 100ºC); Figura 4.23 
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(tratamento térmico em 200ºC); Figura 4.24 (tratamento térmico em 300ºC) e Figura 

4.25 (tratamento térmico em 400ºC), respectivamente.  
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Figura 4.21: “Gap” Óptico para Transição Direta do Filme Fino de PbS como 

preparado  
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Figura 4.22: “Gap” Óptico para Transição Direta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 100ºC por 2 horas 
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Figura 4.23: “Gap” Óptico para Transição Direta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 200ºC por 2 horas 
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Figura 4.24: “Gap” Óptico para Transição Direta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 300ºC por 2 horas 
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Figura 4.25: “Gap” Óptico para Transição Direta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 400ºC por 2 horas 

 

Observamos na avaliação que a porção linear dos gráficos correspondem e 

ajustam melhor para a região de forte absorção dos filmes.    

Os valores dos “gaps” ópticos obtidos estão apresentados na Tabela 4.4 que 

indicam valores de 1,45 eV; 1,37 eV; 1,33 eV; 1,46 eV e 1,32 eV para os filmes sem 

tratamento termico e com tratamento a 100ºC, 200ºC , 300ºC e 400ºC, 

respectivamente. Estes resultados estariam relacionados com a existência de 

pequenos grãos cristalinos que elevam o valor do “gap” óptico para energias maiores 

que a do semicondutor “bulk”. Por outro lado, poderia ser também devido a 

existência de fases cristalinas alheias ao PbS que foram evidenciados nas medidas 

de Raios-X.  

 

4.4.1.3.2.2 Avaliação dos “gaps” ópticos considerando a Transição Indireta 

 

 Os espectros de absorção obtidos foram graficados na forma 

( )eVE versus)(cm-22/1α  para transições indiretas. São apresentados na Figura 4.26 

(filme sem tratamento); Figura 4.27 (tratamento térmico a 100ºC); Figura 4.28 
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(tratamento térmico em 200ºC); Figura 4.29 (tratamento térmico em 300ºC) e Figura 

4.30 (tratamento térmico a 400ºC), respectivamente. 

 Neste caso, observamos que a porção linear do “plot” corresponde a região 

anterior aquela da borda de forte absorção do filme. Em outras palavras na região, a 

partir do início do aumento da absorção dos filmes.  

 É claro que ao considerar as transições indiretas nos filmes, estamos sujeitos 

a avaliar a possibilidade das energias de fônons envolvida nas transições, tal como 

foram explicadas no Apêndice V.  Portanto, foram calculados em conjunto com o 

“gap” óptico. Estes resultados estão mostrados na Tabela 4.4. 

 Observamos que os valores obtidos estão de acordo com dados da literatura 

[13], e concordam muito bem para tamanhos dos grãos compatíveis com os que 

apresentam nossos filmes. 

 É sabido que os semicondutores de Sais de Chumbo como o PbS, 

apresentarem uma estrutura de bandas muito complexa de vales múltiplos [11] onde 

possivelmente existe uma anisotropia das bandas devido as massas efetivas dos 

buracos e elétrons apresentam valores diferentes em função da direção dos eixos 

coordenados.  
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Figura 4.26: “Gap” Óptico para Transição Indireta do Filme Fino de PbS como 

preparado 
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Figura 4.27: “Gap” Óptico para Transição Indireta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 100ºC por 2 horas 
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Figura 4.28: “Gap” Óptico para Transição Indireta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 200ºC por 2 horas 
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Figura 4.29: “Gap” Óptico para Transição Indireta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 300ºC por 2 horas 
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Figura 4.30: “Gap” Óptico para Transição Indireta do Filme Fino de PbS com 

tratamento térmico a 400ºC por 2 horas 
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Tabela 4.4: Espessuras e o valor dos “Gaps” Ópticos para Transições Diretas e 

Indiretas dos Filmes Finos de PbS como preparados e tratados nas temperaturas de 

100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC por 2 horas 

“Gap” das Transições  

Indireta 
Condicão dos 
Filmes de PbS 

Espessuras 
[nm] Direta 

 [eV] 
[eV] Fonons 

[eV] 

Como Preparado 370 1,45 0,59 0,07 

Tratamento 
Térmico 100ºC 

448 1,37 0,54 0,06 

Tratamento 
Térmico 200ºC 348 1,33 0,55 - 

Tratamento 
Térmico 300ºC 

376 1,46 0,55 0,09 

Tratamento 
Térmico 400ºC 250 1,32 0,43 0,17 

 

  

4.4.2 Caracterização dos Filmes Finos baseados em Nitrato de 

Chumbo como fonte de Pb+2 

 

Os filmes finos de PbS como discutidos nas seções anteriores, mostraram a 

formação de  estruturas de PbS a partir da preparação nos banhos químicos tendo 

como componente principal o acetato de chumbo como fonte de Pb+2.  

Preparamos filmes finos a partir de uma fonte de Nitrato de Chumbo como foi 

especificado na seção 3.5.1.4. Não foram possíveis realizar as medidas de Raios-X 

para este tipo de filmes devido as nossas limitações experimentais. Entretanto, 

existe uma semelhança da formação dos filmes a partir de uma fonte de nitrato de 

chumbo com aqueles preparados a partir de acetato de chumbo. Na literatura há 

trabalho [9] que indicam nas medidas de Raios-X que estes apresentam, na 

formação das estruturas de  PbS, uma boa cristalinidade  após a deposição química. 

Tomando como referência o tempo de 30 minutos de deposição, com 

agitação constante realizada no processo, as espessuras destes filmes foram 
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avaliadas conforme o método gravimétrico (Apêndice II) dando o valor médio de 100 

nm.    

  

4.4.2.1 Medidas de Refletância Especular no Infravermelho 

 
Em geral as posições dos possíveis picos de reflexão podem ser relacionados 

com a vibração da rede na freqüência do pico. As freqüências de vibrações da 

Refletância Especular podem ser relacionadas com a freqüência de vibração das 

estruturas do PbS ou de possíveis estruturas relacionados com as impurezas 

presentes. A analise quantitativa destes tipos de espectros não serão considerados 

neste trabalho. Apresentaremos apenas uma explicação qualitativa. 

Foram feitos tratamentos térmicos nos filmes nas temperaturas de 100ºC, 

200ºC e 300ºC com diferentes tempos. Verificamos visualmente que com tratamento 

acima de 200ºC aparência dourada no filme que pode ser devido a um rearranjo da 

sua estrutura ou oxidação da amostra.  

 Na Figura 4.31 apresentamos as medidas de refletância para os filmes 

tratados a 100ºC com tempos de 15, 30, 45 e 60 minutos.  

 Estes resultados indicam que quanto maior o tempo de tratamento térmico, 

maior a reflexão especular do filme. Isto está correlacionado com o aumento da 

espessura (mais grãos cristalinos refletindo).  Dos espectros apresentados, 

verificamos não ocorreram mudanças nas posições dos picos de reflexão, indicando 

que os filmes, com o tratamento térmico, não sofreram modificações estruturais 

detectáveis por esta técnica. São observados máximos de refletância em 1230 cm-1, 

um mínimo profundo em 1100 cm-1, outros máximos em aproximadamente 864 cm-1.  

Na Figura 4.32 temos as medidas de refletância especular dos filmes tratados 

a 200ºC sob as mesmas condições do anterior. É observado um aumento da 

refletância especular para os diferentes tempos de tratamento térmico. O aumento 

da refletância indica o aumento das vibrações das ligações estruturais; e não existe 

mudança estrutural pois não houve mudanças nas posições dos máximos de 

reflexão. 
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Figura 4.31: Espectros de Refletância no Infravermelho dos Filmes Finos de PbS 

obtidos através do deposito químico (Nitrato de Chumbo); tratamento térmico a 

100ºC com diferentes tempos 
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 Figura 4.32 Espectros de Refletância no Infravermelho dos Filmes Finos de 

PbS obtidos através do deposito químico (Nitrato de Chumbo); tratamento térmico a 

200ºC com diferentes tempos 
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A Figura 4.33 indica a mesma tendência que das anteriores com a diferença 

que nestes filmes são melhores definidos os picos de refletância especular máximos. 
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Figura  4.33: Espectro de Refletância no Infravermelho dos Filmes Finos de PbS 

obtidos através do depósito químico (Nitrato de Chumbo); tratamento térmico em 

300ºC com diferentes tempos 
 

4.4.2.2 Evidencias do Confinamento Quântico dos Filmes de PbS produzidos 

com Nitrato de Chumbo como fonte de Pb+2 

 

A Figura 4.34 apresenta as medidas de absorção do substrato e do filme de 

PbS sem tratamento térmico. O substrato é totalmente transparente, tendo o corte 

na região ultravioleta em 300 nm. O filme depois de produzido pela reação química, 

apresenta aparentemente bandas de absorção com máximo próximo de 630 nm, 

com energia correspondente a 1,97 eV. A Figura 4.35 ilustra as medidas de 

absorção para um filme submetido a tratamento térmico em 100ºC com diferentes 

tempos. O procedimento da medida consistiu em submeter o mesmo filme ao 

tratamento e depois de cada tempo retirado do forno e realizado a medida de 

absorção óptica na região visível.  
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Figura  4.34: Espectro de absorbância na região Uv-Vis do filme de PbS sem 

tratamento térmico. 
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Figura 4.35: Espectro de Absorção Uv-Vis dos filmes tratados a 100ºC 
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Por uma avaliação visual, podemos dizer que a região de forte absorção 

óptica começa a partir de 950 nm aproximadamente da Figura 4.35.  

A banda proibida do semicondutor PbS “bulk” na temperatura ambiente é de 

0,41 eV que corresponde ao comprimento de onda de 3024 nm na região de 

infravermelho próximo. Na comparação dos espectros de absorção, podemos dizer 

que a existência de uma banda proibida na região do visível para estes filmes de 

PbS estaria indicando que estes apresentam grãos cristalinos muito pequenos.  

Esta possibilidade pode ser justificada ao observarmos que os filmes finos de 

PbS com dupla camada de deposição produzidos a partir do acetato de chumbo 

apresentaram grãos cristalinos na faixa de 75 Angstron de raio conforme avaliado da 

medida de Raios-X . A  absorção óptica é levada a ser suave, não abrupta. 

 O filme da Figura 4.34 foi depositado com uma única camada, mas, pelas 

características visuais é semelhante a aqueles produzidos através do acetato de 

chumbo. Estes espectros ilustram que as bandas proibidas destes filmes devem 

estar, principalmente muito perto da  região visível.  

Supondo que estes filmes contenham grãos cristalinos muitos pequenos, 

podemos avaliar a sua absorção óptica considerando a existência de nanocristais 

semicondutores de PbS distribuídos aleatoriamente. Na suposição de que no filme 

existem  uma apreciável quantidade de grãos cristalinos grandes e uma grande 

quantidade de grãos cristalinos muito pequenos. As bandas de absorção observadas 

podem estar relacionadas a existência de uma distribuição de tamanhos dos grãos 

cristalinos. 

 É claro que neste caso não podemos afirmar que existe confinamento 

quântico. Mas, uma maneira de verificar qualitativamente o confinamento quântico 

em sistemas vítreos dopados com semicondutores é pela  observação do 

deslocamento da borda de absorção e das bandas de absorção dos nanocristais 

semicondutores para comprimento de ondas maiores com o aumento do tamanho 

dos (grãos) nanocristais semicondutores. Com o crescimento do nanocristal, o “band 

gap” deste vai diminuindo para o valor do correspondente semicondutor  “bulk”. 

 Observamos na Figura 4.35 que esta situação não é verificada para os filmes 

com os tempos subseqüentes de tratamento térmico. O que podemos observar pela 

Figura é uma pequena diminuição da absorção com o aumento do tempo de 

tratamento. Isto indica que no processo de tratamento térmico pode existir 

principalmente um processo de sinterização dos grãos cristalinos, melhorando a sua 
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cristalinidade e por sua vez levando a diminuir ligeiramente a espessura do filme 

fazendo com que a absorção óptica seja ligeiramente menor.  

 Entretanto, a possibilidade da ocorrência de algum tipo de confinamento 

quântico conforme prevê esta teoria [11], pode ser sustentada considerando que 

para os filmes finos depositados com diferentes tempos de deposição o aumento da 

espessura leva ao aumento dos tamanhos dos grãos cristalinos e 

conseqüentemente ao aumento da absorção, além do deslocamento da borda de 

absorção conforme já foi observado  das medidas ópticas de transmitância para os 

filmes finos preparados com o acetato de chumbo. 
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Figura 4.36: Energia da Primeira Transição dos “QDs” de PbS para os filmes sem 

tratamento térmico. 

 

Considerando o nosso sistema como descrito no parágrafo anterior, podemos 

utilizar uma teoria de confinamento quântico para avaliar os tamanhos dos grãos 

cristalinos, e na avaliação das supostas energias de confinamento quântico. 

Aplicação desta teoria requer um ajuste nos dados de absorção o qual leva em 

consideração um tipo de confinamento quântico. Nesta situação verificamos  que 
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para o semicondutor   de PbS o  raio do Bohr é igual a 180 Å e os tamanhos dos 

grãos cristalinos para os nossos filmes avaliados pelas medidas de difratometria de 

Raios-X, apresentam valores menores ou iguais que 180 Å. Portanto, isto sugere a 

utilização da teoria de  confinamento quântico forte  para este sistema. A teoria que 

descreve o confinamento quântico forte para semicondutores de sais de chumbo é o 

denominado de Modelo de 4 Bandas de Kang citado na referência [11]. 

A Figura 4.36 ilustra o ajuste teórico (Gaussiana) da absorção, prevendo a 

existência de dois níveis de transições. O primeiro prevê uma distribuição gaussiana 

de tamanhos dos grãos cristalinos que dentro da teoria é considerado como a 

primeira transição. Pela posição do máximo da distribuição avaliamos o valor da 

energia de confinamento e o respectivo tamanho médio dos grãos cristalinos. O raio 

médio dos grãos semicondutores, avaliados é de aproximadamente 16,92Å. 

Observamos que nesta etapa o filme é transparente e com aspecto de espelho 

prateado.  

As medidas dos filmes tratados a 200ºC, 300ºC e 400oC  são semelhantes 

aos da  Figura  4.35 que ilustra  as medidas dos filmes para o tratamento em 100oC.  

Para cada temperatura de tratamento foi utilizada uma única amostra que foi 

submetida a diferentes tempos.  

Os resultados da avaliação dos picos de absorção da energia permitiu o 

cálculo dos raios médios com os respectivos desvios e estão apresentados na 

Tabela  4.5 para as diferentes temperaturas.  

 

Tabela  4.5: Raios e desvios dos nanocristais dos filmes de PbS 

Tratamentos Térmicos 
100oC 200oC 300oC 400oC 

 
Tempo 
(min) Raio 

(Å) 
desvio 

σ 
Raio 
(Å) 

desvio 
σ 

Raio 
(Å) 

desvio 
σ 

Raio 
(Å) 

desvio 
σ 

0 16.92 0.363 16.92 0.363 16.92 0.363 16.92 0.363 
15 16.91 0.474 16.91 0.353 17.61 0.596 18.31 0.301 
30 17.01 0.457 17.01 0.478 17.51 0.428 17.81 0.425 
45 17.01 0.475 16.21 0.740 16.62 0.803 - - 
60 17.22 0.363 16.01 0.808 17.31 0.562 20.32 0.435 
75 16.82 0.460 - - - - - - 
90 17.01 0.485 - - - - 17.41 0.543 

105 17.12 0.418 - - - - 17.52 0.569 
120 16.82 0.447 - - - - 17.60 0.584 
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Estes resultados ilustram que para o mesmo filme tratado termicamente com 

diferentes temperaturas em diferentes tempos a variação do tamanho dos grãos não 

é significativa, estando entre 16,9 Å a 18 Å com energias entorno de 1,45 eV. 

  

4.4.3 Caracterização dos Filmes Finos de Bi2S3 

 

4.4.3.1 Caracterização Estrutural 

 

4.4.3.1.1 Medidas de Difratometria de Raios-X 

 

Para a caracterização por esta técnica escolhemos filmes finos de Bi2S3 

depositados com dupla camada, da solução S-2 com aproximadamente 50 minutos 

de deposição. A Figura 4.37 mostra os difratogramas destes filmes tratados a 100ºC, 

200ºC, 300ºC e 400ºC por duas horas. 

 O espectro do filme tratado a 100ºC apresenta um halo indicando que sua 

estrutura está num estágio amorfo ou com baixa cristalinidade. A razão da ausência 

de picos de cristalização pode se atribuída ao fato que as medidas de Raios-x não 

conseguiram resolvê-las. Estes filmes podem possuir núcleos ou pequenas 

estruturas do semicondutor.  

É observado que os filmes tratados termicamente a 200ºC e 300ºC mostram 

alguns picos sendo o mais intenso em [130]. De acordo com a análise do cartão 

JCPDS nº 43-1471, apresentam estrutura ortorrômbica, referente ao semicondutor 

cristalino Bi2S3. A estrutura ortorrômbica é uma das mais complexas, desta forma, o 

cristal de Bi2S3 possui muitos planos e dependendo da orientação que estes 

possuírem, somente alguns serão evidenciados.  

Isto pode explicar com boa probabilidade, porque o filme tratado a 100ºC 

contém estruturas cristalinas que não foram resolvidas pelo feixe de Raios-X. O 

aparecimento de picos de difração nos filmes tratado a 200oC e 300oC está 

relacionado com o crescimento dos grãos cristalinos durante o tratamento térmico. O 

aumento de  tamanho dos grãos, pode  produzir difrações mais resolvidas. 

 No filme tratado a 400ºC, o pico [130] desaparece e surge um pico intenso em 

aproximadamente 28º, que não pode se identificado. Isto indica o aparecimento de  
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outras fases cristalinas que crescem no semicondutor, como foi mostrado para o 

caso da análise do pó semicondutor de Bi2S3. 
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Figura 4.37: Difratogramas de Raios-X dos Filmes Finos de Bi2S3 tratados em 

diferentes temperaturas por 2 horas 

 

 O tamanho dos grãos de Bi2S3 no filme também foram avaliados através da 

Fórmula de Debye-Scherrer, como pode ser observado na Tabela 4.6. Não foi 

possível avaliar para o filme tratados na temperatura de 100ºC por não haver pico. 

Os difratogramas apresentados na Figura 4.38, referem-se aos filmes de 

dupla camada e submetido a tratamento térmico. O método (denominado Método 2) 

de preparação deste filme foi: após deposição da 1ª camada no substrato, o filme foi 

submetido a um tratamento térmico a 100ºC por 2 horas. Depois deste tratamento 

uma nova camada foi depositada no substrato (2ª camada) e novamente tratado a 

200ºC por mais 2 horas. Este procedimento foi adotado para observar se com um 

primeiro tratamento térmico, os cristais pudessem se  orientar em uma única direção 

e assim com o segundo tratamento pudessem crescer  os grãos cristalinos somente 

nesta direção. 

 Observamos somente a presença para os dois filmes (curvas (a) e (b)) um 

halo, que sugere uma cristalização centrada  num pico largo em [130] pouco 
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resolvido relacionado ao semicondutor Bi2S3. É claro que com o método 2 na 

temperatura de 200ºC o difratograma apresenta uma resolução melhor deste pico de 

difração. 

 

Tabela 4.6: Avaliação dos tamanhos dos grãos de Bi2S3  nos Filmes Finos utilizando 

a fórmula de Scherrer; plano [130] 
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Figura 4.38: Difratogramas  de Raio-X do filme de Bi2S3 com dupla camada 

depositado quimicamente: 1ª camada – 1º tratamento (100 e 200ºC) – 2ª camada – 

2º tratamento (100 e 200ºC) 
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4.4.3.1.2  Medidas de XPS 

 

As condições destas medidas são exatamente as mesmas feitas para os 

filmes finos de PbS. A Figura 4.39, mostra as medidas em baixa resolução desde 0 

até 1000 eV para filmes finos de Bi2S3 sem tratamentos térmicos e tratados 

termicamente a 100ºC e 300ºC por 2 horas. 

São mostradas as existências de camadas Bi 4p1 em 815 eV, Bi 4p3 em 684 

eV, Bi 4d3 469 eV, Bi 4d5 446 eV, Bi 4f5 163 eV e Bi 5d para 30 eV; para o S aparece 

unicamente os picos da camada 2p em intervalo de 162-163 eV próximo as camadas 

Bi 4f5 indicando que existe um tipo de ligação do enxofre com o bismuto nestas 

energias. É visto também um aumento da intensidade dos picos XPS podendo estar 

relacionado com o aumento da concentração dos elementos.  

Como nos filmes de PbS, há  evidências de impurezas de Oxigênio na 

camada O1s em 535 eV e Carbono  na camada C1s em 289 eV. Estas se 

apresentam de forma semelhante ao do semicondutor de PbS que já foram 

discutidos na seção 5.2.1.2. 
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Figura 4.39: XPS dos Filmes Finos de Bi2S3 como preparado e tratados a 100ºC e 

300ºC por 2 horas 
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4.4.3.1.3 Medida de Refletância Especular no Infravermelho 

 

Semelhante ao que foi discutido a respeito das medidas de refletância 

especular do semicondutor PbS na seção 4.4.2.1 as posições dos possíveis picos de 

reflexão podem ser relacionados com a vibração da rede na freqüência do pico. A 

análise quantitativa destes tipos de espectros não será considerada e 

apresentaremos apenas uma explicação qualitativa. 

A Figura 4.40 ilustra as medidas na região infravermelho de 400 a 1200 cm-1 

para os filmes de Bi2S3 com dupla camada de deposição, com 60 minutos de 

deposição,  e tratados termicamente nas temperaturas de  100ºC, 200ºC, 300ºC e 

400ºC.  

Observamos que o tratamento térmico a diferentes temperaturas modifica a 

refletância destes filmes. Entre 1200 cm-1 e 950 cm-1 o filme tratado a 100ºC, 200ºC 

e 300ºC apresentam um vale cujo mínimo de reflexão se desloca.  Um ombro de 

reflexão em torno de 1025 cm-1 se aparece em todos os espectros e é, definido com 

maior clareza, no espectro do filme tratado a 400ºC. 
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Figura 4.40: Espectros de Refletância Especular Infravermelho dos Filmes Finos de 

Bi2S3 com dupla camada de deposição e tratados termicamente a 100ºC, 200ºC, 

300ºC e 400ºC por duas horas. 
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 No espectro do filme tratado a 200ºC e temperaturas maiores, é observado 

que no interior do vale da reflexão começa a aparecer modificações sugerindo a 

formação de pico de reflexão. No filme tratado a 300ºC em torno de 1020 cm-1 e no 

filme tratado a 400ºC aparece a formação de dois picos de reflexão em 1025 cm-1 e 

1050 cm-1. 

Para freqüências abaixo de 1000 cm-1, são observados diferentes picos de 

reflexão em todos os espectros, os quais estão relacionados na Tabela 4.7 com 

respectivos valores de energias. É necessário observar também que entre 500 cm-1 

e 400 cm-1 existem múltiplas reflexões máximas, os quais podem indicar as 

vibrações da rede do Bi e S. 

 

Tabela 4.7: Valores das principais bandas de infravermelho e as respectivas 

energias em [eV] dos espectros de refletância dos filmes finos de Bi2S3 tratados a 

diferentes temperaturas 

Bandas (cm-1) Bandas (nm) Energia (eV) 

1147,1 8717,6 0,142 

1107,2 9031,8 0,137 

1025,2 9759,2 0,127 

949,1 10536,3 0,117 

857,9 11656,4 0,106 

770,6 12,976,9 0,096 

681,2 14679,9 0,084 

595,5 16,792,6 0,074 

 

 A natureza destas bandas, na nossa pesquisa, não está muito clara, mas, 

poderia estar relacionada com as energias de fônons produzidos na refletância.  

Semelhantes aos espectros de transmitância infravermelho obtidos para o pó 

do semicondutor de Bi2S3 na região entre 1000 cm-1 e 1200 cm-1 foi observado aqui, 

o aparecimento de bandas de absorção que correlacionando com as medidas de 

Raios-X, sugerem a formação de cristais alheios, tais como sulfato e hidróxidos.  

Nas medidas de refletância apresentadas principalmente para aquele filme 

tratado a 400ºC, é observado na mesma região mudanças da refletância o qual 

indica a presença destes cristais alheios ao Bi2S3. 
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4.4.3.2 Caracterização Elétrica 

 

Na Figura 4.41, apresentamos as medidas de resistência elétrica para um 

filme de Bi2S3 sem tratamento térmico. Neste procedimento fizemos também duas 

medidas de aquecimento do mesmo filme. A curva com os círculos abertos foi a 

primeira medida e com os círculos fechados a segunda. O valor da resistência 

avaliada antes do primeiro aquecimento é de 113 MΩ, no escuro, e na segunda 

medida, antes do aquecimento, o valor da resistência era de 170 MΩ, no escuro, do 

qual inferimos que durante a primeira corrida, a amostra sofre tratamento térmico, 

elevando a sua resistência, semelhante ao filme de PbS já discutido na seção 

4.4.1.2. 
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Figura 4.41: Medidas de Resistência em função da Temperatura de um filme fino de 

Bi2S3 depositado quimicamente; os círculos abertos correspondem a 1ª medida e a 

linha escura a 2ª medida 

 

Da figura podemos observar para as duas medidas, que com o aumento da 

temperatura, a resistência diminui, indicando um comportamento típico de um 

material semicondutor. O comportamento das curvas de resistência indica que 
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aparecem algumas mudanças da linearidade sugerindo o aparecimento, nas 

diversas temperaturas, de porções lineares com energias de ativação diferentes. 

Existe uma energia de ativação Ea1 de 0,35 eV no intervalo da temperatura de 

40ºC e 150ºC; Ea2 de 1,3 eV no intervalo entre 190ºC e 280ºC. Considerando que a 

Energia da Banda Proibida do Bi2S3 no estado cristalino (“bulk”) está na faixa de 1,3 

eV a 1,7 eV, podemos dizer que as energias de ativação abaixo deste valor seriam 

principalmente devido as impurezas e/ou defeitos nas interfaces dos grãos 

policristalino do filme. Esta ultima energia de ativação, corresponde ao valor da 

Banda Proibida do semicondutor Bi2S3. 

 Na segunda medida, nota-se claramente que a curva é mais linear no 

intervalo de temperaturas do ambiente até 180ºC e uma leve mudança deste valor 

até 280ºC. Os valores das energias de ativação nestas duas porções lineares são de 

Ea1’ = 0,43 eV e Ea2’ = 0,68 eV, respectivamente.  

 Uma possível interpretação desta mudança do segundo aquecimento em 

relação ao primeiro, seria que devido ao crescimento dos grãos cristalinos do 

semicondutor que neste processo, pode haver modificações na natureza dos 

possíveis defeitos ou impurezas existentes, levando a uma mudança nos valores das 

energias de ativação.  

No que se relaciona com a mudança no valor da energia de ativação de 1,3 

eV mostrado no primeiro aquecimento, e relacionado com o valor da Banda Proibida 

do semicondutor, vemos que não aparece no segundo. Uma possível interpretação 

para esta ocorrência poderia ser relacionada com o crescimento dos grãos 

cristalinos do filme que ao aumentar de tamanho elevam a energia de ativação da 

Banda Proibida a ocorrer em temperaturas maiores que das medidas. Esta 

interpretação precisa ser verificada realizando as medidas correspondentes.  

Fizemos nestas amostras testes de fotocondutividade utilizando o mesmo 

circuito da medida elétrica. Observamos que a resistência elétrica é modificada 

apresentando valores diferentes no escuro (113 MΩ) e a luz natural (25 MΩ). Sob 

iluminação de um laser de Hélio-Neônio, a resistência elétrica é consideravelmente 

reduzida a valores na ordem de KΩ, indicando que este filme realmente é 

fotossensível na região óptica visível. 

 Neste ponto, para um estudo mais detalhado destes efeitos, é preciso 

realizar medidas sistemáticas das propriedades fotocondutoras destes filmes. 
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4.4.3.3 Medidas de Transmitância na Região Uv-Vis-NIR 

 

 Na Figura 4.42, estão os espectros de transmitância na região ultravioleta 

visível dos filmes finos de Bi2S3. Os filmes foram depositados da solução S-1 e as 

lâminas foram retiradas do banho em intervalos 10 minutos, totalizando 80 minutos 

para o último filme retirado do banho. 

 A primeira lâmina corresponde ao espectro do substrato com 

aproximadamente 90% de transparência. No espectro observamos que este 

substrato se apresenta pouco apropriado para a deposição dos filmes finos, por 

sofrer uma pequena absorção perto da região de 600 nm estendendo-se para a 

região do infravermelho próximo, podendo com isso ocorrer interferência nas 

caracterizações dos filmes com poucos tempos de deposição. 

 O aumento do tempo de deposição aumenta a absorção do filme e observa-

se que a borda de absorção vai se deslocando, de energias maiores para energias 

menores. Isto sugere que os filmes, provavelmente apresentem dois tipos de 

transições ópticas, uma na região da borda de absorção para baixas energias e 

outra na região de maior energia, semelhantes aos filmes finos de PbS.  
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Figura 4.42: Transmitância Uv-Vis dos Filmes fino de Bi2S3 com diferentes tempos 

de deposição; As lâminas foram retiradas em intervalos de 10 minutos 
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É claro que o deslocamento da borda está relacionado com o aumento da 

quantidade de material semicondutor depositado. Neste sentido, o último filme 

depositado com 80 minutos, a borda de maior absorção começa em 

aproximadamente 65% da transmitância na região de 800 nm. 

O comportamento da transmitância dos filmes depositados utilizando a 

solução S-2, ou seja, de maior concentração em relação a solução S-1, estão 

mostrados na Figura 4.43. As lâminas foram retiradas do banho em intervalos de 10 

minutos, sendo a ultima após 80 minutos de deposição. 

 Observamos que com os mesmos tempos de deposição, os filmes têm um 

comportamento mais diferenciado que a da solução S-1, ou seja, apresenta uma 

maior absorção para os mesmos tempos de banho. 
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Figura 4.43: Transmitância Uv-Vis dos Filme fino de Bi2S3 com diferentes tempos de 

deposição; As lâminas foram retiradas em intervalos de 10 minutos 

 

Notamos que no espectro do último filme depositado com 80 minutos da 

solução S-2, a borda de maior absorção se apresenta em aproximadamente em 35% 

da transmitância na região de 650 nm.  
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Na Figura 4.44, estão mostrados os espectros de transmitância dos filmes 

finos de sulfeto de bismuto depositados quimicamente da solução S-3, ou seja, esta 

solução é mais diluída em relação a solução S-1, como especificado no Capitulo III.  

As lâminas foram retiradas do banho em intervalos de 20 minutos. O último 

filme apresenta um tempo de deposição de 180 minutos, tendo sua transmitância 

máxima em 70% aproximadamente com a borda de maior absorção começando no 

comprimento de onda de 650 nm. Observa-se então que as deposições destes 

filmes apresentam transmitâncias de pouca absorção indicando que possivelmente 

as espessuras destes filmes sejam menores que as anteriores das soluções S-1 e S-

2. 
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Figura 4.44: Transmitância dos Filme fino de Bi2S3 com diferentes tempos de 

deposição, a primeira medida depois do substrato foi com intervalo de 20 minutos. 

 

 Das medidas de transmitância das soluções S-1, S-2 e S-3, podemos dizer 

que a concentração do banho influencia no tempo da deposição. Isto porque em 

soluções mais concentradas, a quantidade dos íons que reagem são maiores 

levando a uma taxa de deposição maior, e aumentando a espessura e 

conseqüentemente a absorção em relação as soluções mais diluídas. Este resultado 
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é muito importante para podermos definir as espessuras e a absorção em relação a 

concentração e ao tempo de deposição. Logicamente, tudo isto deve ter implicâncias 

muito importantes nas propriedades elétricas e fotoelétricas dos nossos filmes. 

Para estudarmos a influência do tratamento térmico nas propriedades dos 

filmes escolhemos aqueles obtidos com aproximadamente 50 minutos de deposição 

do banho S-2, com dupla camada, os quais são os mesmos filmes utilizados nas 

medidas de Raios-X. 

Na Figura 4.45, estão mostrados os resultados da medida de transmitância 

para os filmes tratados a 100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC, por 2 horas e tendo ainda 

uma amostra do filme como preparado, ou seja, sem tratamento térmico.                            
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Figura 4.45: Transmitância Uv-vis dos filmes finos de Bi2S3 com dupla camada de 

deposição tratados a 100ºC, 200ºC, 300ºC, 400ºC por 2 h e sem tratamento térmico. 

 

 A influência do tratamento térmico é evidente no gráfico. Em concordância 

com o ocorrido na caracterização do pó semicondutor, dizemos que nestes filmes, o 

crescimento dos grãos cristalinos está relacionado com a fase eutética do Bi2S3 em 

273ºC, relacionado com o crescimento do “bismutinite”. Os filmes tratados a 100ºC e 

200ºC tem boa probabilidade apresentam estas fases, entretanto os filmes tratados 

a 300ºC e 400ºC podem apresentar além da fase “bismutinite”, sugere o crescimento 
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de outras fases alheias. Isto fica mais evidente no filme tratado a 400ºC. Neste 

sentido, estas medidas de transmitância estão correlacionadas com as medidas de 

Raios-X destes filmes.  

 O fato da borda de maior absorção começar em torno de 750 nm e sendo 

este não abrupta, indica que estes filmes podem conter dois tipos de transições 

ópticas. 

 

4.4.3.3.1 Avaliação das Propriedades Ópticas dos Filmes de Bi2S3 

 

 Na avaliação das propriedades ópticas dos filmes de Bi2S3, foram utilizados 

os filmes com diferentes tempos de deposição da solução S-1 e os filmes 

depositados com 50 minutos e tratados a 100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC por duas 

horas da solução S-2 com dupla camada de deposição. 

O método utilizado para avaliar as propriedades ópticas consistiu em ajustar 

as curvas de transmitância a teoria de um filme transparente depositado num 

substrato vítreo.  Os detalhes da teoria envolvida assim como o método utilizado 

está no Apêndice IV. Depois de realizado o ajuste teórico, verificamos que, embora o 

critério do χ2 de ajuste utilizado ser pequeno e a curva da transmitância ajustada tem 

boa concordância com a experimental, as curvas de absorção preditas dos 

parâmetros calculados não correspondem a valores que poderiam explicar o 

comportamento óptico dos nossos  filmes no que se refere a absorção.  

 A razão para isto poderia estar em que a forma da curva de absorção 

ajustada por lnα=A/λ2+B, com dois parâmetros A e B que não prediz corretamente a 

absorção dos nossos filmes, mas, somente o que acontece na região de forte 

absorção indicando a existência de um “gap” direto nas transições ópticas, daí, 

quando calculado, estes dão valores grandes para o “gap” óptico. 

Abordamos esta situação considerando correta a avaliação da espessura e 

dos parâmetros dos índices de refração através do ajuste teórico e com estes, 

realizamos diretamente os cálculos dos dados experimentais da absorção utilizando 

o mesmo critério adotado com os filmes finos de PbS.  

Dentro das duas possibilidades de transições ópticas que poderiam acontecer 

diretas e indiretas, realizamos os cálculos considerando estas duas possibilidades.  

Na Figura 4.46 são mostrados os espectros de transmitância dos filmes da 

solução S-1, desde 10 min até 90 minutos de deposição. 
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Figura 4.46: Medidas de Transmitância Uv-Vis de filmes finos de Bi2S3 depositados 

com diferentes tempos de deposição da solução S-1. 

 
 Os dados calculados dos parâmetros estão na Tabela 4.8. As espessuras vão 

variando desde 5 nm até 30 nm. Podemos destacar que estas podem ser 

consideradas muito finas. O gráfico da evolução da espessura no tempo está na 

Figura 4.47.  

 

Tabela 4.8: Parâmetros Ópticos dos Filmes de Bi2S3 

Tempo 
Dep. 
(min) 

Espessura 
[nm] 

Parâmetros Índice de 
refração 

       N1                 N2 

Parâmetros de coef. 
Absorção 

         A1                 A2 
10 5.33 0.23514 19201.12 2356.07 -3.60 
20 5.38 0.23516 19202.92 4830.16 -6.13 
30 13.38 0.28750 18389.78 14953.23 -45.42 
40 21.97 0.31741 20473.13 14325.33 -43.65 
50 30.28 0.30210 23670.30 7308.65 -20.36 
60 31.77 0.26666 16638.54 9798.82 -28.59 
70 29.86 0.34598 31608.15 12956.88 -10.54 
80 30.85 0.33786 30753.87 17526.24 -14.03 
90 26.39 0.25233 22832.77 21871.23 -16.40 
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Figura 4.47: Variação da Espessura dos Filmes de Bi2S3 em função do tempo de 

deposição  

 

 Nesta figura observa-se que as espessuras aumentam rapidamente desde o 

inicio da deposição até aproximadamente 45 minutos e a partir deste tempo, a 

tendência é a saturação. 

A dispersão dos índices de refração graficados na Figura 4.48 mostra que 

estes valores estão acima de 2 para região de fraca absorção. Fixando os índices 

num comprimento de onda, podemos observar que estes valores atravessam por 

uma flutuação em torno de 2,25, como mostra a Figura 4.49. 
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Figura 4.48: Dispersão dos índices de Refração dos Filmes de Bi2S3 depositados 

com diferentes tempos. 
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Figura 4.49: Índices de Refração do Bi2S3  para 600 nm 

 

Este comportamento pode ser devido flutuações da densidade e quantidade 

de defeitos da estrutura dos grãos do semicondutor. 

 

4.4.3.3.1.1 Avaliação do “gap” óptico considerando as transições diretas para 

os fimes com diferentes tempos de deposição 

 
 Nas Figuras 4.50  até 4.58 estão os gráficos da avaliação do “gap” óptico 

considerando as transições diretas. Os resultados estão mostrados na Tabela 4.9 

para os diferentes tempos de deposição. 

 Observamos que os valores obtidos são desde 4,29 eV até 4,07 para os 

filmes desde 10 minutos de deposição até 90 minutos, respectivamente. Estes 

resultados indicam que o “gap” óptico direto dos diferentes filmes tem uma leve 

tendência a diminuir.  

Estes valores do “gap” direto obtidos na região de forte absorção dos filmes, 

podem estar indicando que os filmes finos para todos os tempos de deposição, 

contenham grãos cristalinos muito pequenos que elevam o “gap” para estes valores. 

De alguma forma, como foi evidenciado nas medidas de DSC, os filmes quando 

preparados, ainda precisam ser desenvolvidos através de tratamento térmico para o 

crescimento dos grãos cristalinos. 
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Tabela 4.9: “Gap” óptico dos filmes finos de Bi2S3 em função da espessura e do 

tempo de deposição. 

Tempo de deposição 

 [min] 

Espessura 

 [nm] 

“Gap” óptico Direto 

 [eV] 

10 5.34 4,29 

20 5.38 4,19 

30 13.39 4,28 

40 21.97 4,22 

50 30.28 4,25 

60 31.77 4,22 

70 29.86 4,07 

80 30.85 4,04 

90 26.39 4,07 
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Figura 4.50: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 10 minutos de 

deposição 
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Figura 4.51: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 20 minutos de deposição 
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Figura 4.52: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 30 minutos de 

deposição 

Figura 4.53: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 40 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.54: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 50 minutos de 

deposição. 

Figura 4.55: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 60 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.56: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 70 minutos de 

deposição. 

Figura 4.57: “Gap” óptico direto do filme 

fino de Bi2S3 com 80 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.58: “Gap” óptico direto do filme fino de Bi2S3 com 90 minutos de deposição. 
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4.4.3.3.1.2  Avaliação do “gap” óptico considerando as Transições Indiretas 

para os filmes com diferentes tempos de deposição. 

  

 Os filmes finos devido a sua pequena espessura, já desde o inicio da borda 

de absorção apresentam valores grandes do coeficiente de absorção, da ordem de 

106 cm-1, nos levando a supor a possível existência do “gap” indireto. 

 Os resultados desta avaliação estão nas Figuras 4.59 até 4.67 e foram 

relacionados na Tabela 4.10. 

 As energias obtidas para o “gap” óptico são menores que 1 eV em relação 

aos “gaps” ópticos calculados para as transições diretas. As energias de fônons 

avaliadas estão dentro dos valores esperados, na faixa de frações de elétron-volts. 

Não encontramos na literatura dados da estrutura de bandas do semicondutor 

cristalino Bi2S3, dificultando a interpretação destes valores, como fizemos para os 

filmes de PbS. 

 

Tabela 4.10:  “Gap” Óptico dos Filmes de Bi2S3 para Transição Indireta 

Tempo de 

deposição 

 [min] 

Espessura 

 [nm] 

“Gap” óptico 

Indireto 

 [eV] 

Energia dos 

Fônons  

[eV] 

10 5.34 3,47 0,16 

20 5.38 3,70 0,15 

30 13.39 3,78 0,12 

40 21.97 3,74 0,13 

50 30.28 3,76 0,17 

60 24.77 4,01 0,03 

70 29.86 3,74 0,11 

80 30.85 3,60 0,15 

90 26.39 3,75 0,14 

 

 Novamente, as semelhanças dos valores obtidos para as transições indiretas 

indicam que possivelmente temos grãos cristalinos, muito pequenos, elevando o seu 

valor quando comparado com o valor do “gap” óptico do semicondutor cristalino que 

esta faixa de 1,3-1,7 eV.  
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Figura 4.59: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 10 minutos  

Figura 4.60: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 20 minutos.  
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Figura 4.61: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 30 minutos de 

deposição. 

Figura 4.62: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 40 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.63: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 50 minutos de 

deposição. 

Figura 4.64: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 60 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.65: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 70 minutos de 

deposição. 

Figura 4.66: “Gap” óptico indireto do 

filme fino de Bi2S3 com 80 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.67: “Gap” óptico indireto do filme fino de Bi2S3 com 90 minutos de 

deposição. 
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Figura 4.68:  Espessuras e “Gaps” Ópticos diretos e Indiretos. 
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Na Figura 4.68, estão ilustrados os dados da avaliação das espessuras e o 

“gap” óptico direto e indireto para os filmes com diferentes tempos de deposição. 

Observa-se que a espessura do filme aumenta com o tempo de 5 nm a 30 nm até 60 

minutos de deposição. De 60 a 90 minutos de deposição a espessura permanece 

constante, indicando, como já dito anteriormente, o esgotamento dos componentes 

no banho. O “gap” óptico direto avaliado se mostra quase constante com ligeira 

diminuição em torno de 4 eV, indicando a existência de pequenos grãos do 

semicondutor. No entanto, o “gap” óptico indireto a tendência é aumentar de 3,46 eV  

até  3,7 eV  com flutuação. 

 

4.4.3.3.2 Propriedades ópticas dos filmes com dupla camada tratados 

termicamente. 

 

Os filmes depositados com dupla camada foram tratados termicamente a 

100oC, 200oC, 300oC e 400oC por 2 horas. Pelas medidas de Raios-X destes filmes, 

pudemos comprovar que apresentam a estruturas de Bi2S3 do “bismutinite”. Os 

gráficos das transmitâncias estão na Figura 4.45. As propriedades ópticas destas 

medidas foram avaliadas através do ajuste teórico da curva experimental e os 

parâmetros obtidos estão na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11: Parâmetros obtidos do ajuste teórico para os filmes de Bi2S3  

com diferentes tratamentos térmicos. 

Temperatura 
tratamento 

[ºC] 

Espessura 
[nm] 

Parâmetros Índice de 
Refração 

       N1                 N2 

Parâmetros  Coef. 
Absorção 

         A1                  A2 
Como prep. 112.36 0.12002 10802.19 2417.37 -2.12846 

100 102.49 0.10379  9342.30 2501.60 -1.9294 

200 101.98 0.14571 23398.20 1866.06 -0.85262 

300  98.29 0.12874 19166.45 1857.19 -0.66342 

400  98.00 0.39408 36285.00 4293.00 -1.6582 

 

Os resultados dos índices de refração para este grupo de filmes estão 

plotadas na Figura 4.69. Estes resultados indicam que a dispersão dos índices de 

refração pode variar, mas que em geral os valores na região de fraca absorção se 

apresentam acima de 2,0 para o filme tratado a 400oC e acima de 3,0 para os outros 
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incluindo aquele sem tratamento térmico se apresentam acima de 3. Os altos índices 

de refração obtidos para estes filmes estão dentro da faixa de valores que para 

outros semicondutores.  
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Figura 4.69: Dispersão Índices de Refração para os filmes com dupla camada 

 

O aumento da temperatura de tratamento térmico de 100ºC até 400ºC nos 

filmes finos de Bi2S3, leva a um pequeno decréscimo no valor da espessura destes 

filmes, como pode ser observado na Figura 4.70.  

Como verificado e discutido nos resultados de Raios-X destes filmes, o 

tratamento térmico produz uma melhor cristalinidade no processo via sinterização 

dos grãos cristalinos que aumenta o seu tamanho e a densidade. Isto pode levar a 

uma ligeira diminuição da espessura dos filmes.  

 

 

 

 

 

 

 



 106

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
80

90

100

110

120

130

Sem Tratamento

 

 

E
sp

es
su

ra
 [n

m
]

Temperatura de tratamento térmico [oC]

 
Figura 4.70: Variação da Espessura com o tratamento térmico 

 

4.4.3.3.2.1 Avaliação do “gap” óptico dos filmes tratados termicamente 

considerando Transições Diretas 

 

Os resultados dos “gaps” ópticos dos filmes finos de Bi2S3 em função do 

tratamento térmico a 100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC estão graficados nas Figuras 

4.71 até 4.75, para a região de forte absorção destes filmes. 

  Pelas figuras, na avaliação das transições diretas, podemos observar que 

estas sugerem a formação de dois “gaps” ópticos, um na região de forte absorção e 

a outra na região de menor absorção. Na Figura 4.71, para o filme sem tratamento 

térmico é observada unicamente uma borda de forte absorção. Para os filmes 

tratados termicamente, aparecem duas bordas como foi mencionado acima.  

     Em relação aos valores dos “gaps” (Direto 1) da região de forte absorção  as 

energias têm valores no entorno de 3 eV com pequenas flutuações. Por sua vez, as 

energias para a região de menor absorção (Direto 2) observa-se que, com o 

aumento da temperatura de 100ºC até a temperatura de 300ºC existe uma 

diminuição do “gap” óptico que está relacionado com o aumento do tamanho dos 

grãos cristalinos do semicondutor Bi2S3. No filme tratado em 400ºC, o valor do “gap” 
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não acompanha a tendência ocorrida para as outras temperaturas. Isto pode estar 

relacionado com a formação de produtos de oxidações, e outras fases cristalinas  

como mostrado nas medidas de Raios-X. 

A Tabela 4.12 mostra os valores dos “gaps” ópticos avaliados, onde também 

foi possível graficá-los. 

 

Tabela 4.12: “Gaps” Diretos dos Filmes de Bi2S3 com tratamentos térmicos 

Condição dos Filmes 

Finos de Bi2S3 

Espessura 

 [nm] 

“Gap” Óptico 

Direto 1 

[eV] 

“Gap” Óptico 

Direto 2 

[eV] 

 

Como preparado 

 

112,6 

 

---- 

 

1,88 

Tratados Termicamente 

100ºC 
102,49 3,09 1,88 

Tratados Termicamente 

200ºC 
101,98 2,91 1,81 

Tratados Termicamente 

300ºC 
98,29 3,39 1,70 

Tratados Termicamente 

400ºC 
98,00 3,18 1,94 

 

Os valores avaliados, utilizando o critério que considera a transição direta 

para estes filmes, precisam ser verificados por outras técnicas já que pela 

interpretação feita, em geral os valores para a região de forte absorção (Direto 1) 

estariam relacionados com a existência de pequenos grãos cristalinos de Bi2S3. Mas, 

pelo que as medidas de Raios-X mostraram, há a existência de cristais de Bi2S3, os 

valores obtidos para  os “gaps” ópticos (Direto 2)  estão mais próximos dos valores 

relacionados com as estruturas do Bi2S3 conforme encontra-se  na literatura [5,10].   

Então abaixo estão os valores dos “gaps” ópticos avaliados dos filmes finos 

de Bi2S3  e as variações (ver Figura 4.76) considerando a transição direta. 
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Figura 7.71: “Gap” Óptico Direto dos 

Filmes de Bi2S3 como preparado 

Figura 4.72: “Gap” Óptico Direto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 100ºC 
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Figura 4.73: “Gap” Óptico Direto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 200ºC 

Figura 4.74: “Gap” Óptico Direto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 300ºC 
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Figura 4.75: “Gap” Óptico Direto dos Filmes de Bi2S3 tratados  a 400ºC 
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Figura 4.76: “Gaps” Ópticos Direto dos filmes de Bi2S3 em função do tratamento 

térmico 
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4.4.3.3.2.2 Avaliação do “gap” óptico dos filmes tratados termicamente 

considerando Transições Indiretas. 

 

Levando em consideração do que foi avaliado no caso dos filmes finos de 

PbS, a transição indireta é uma possibilidade que pode ocorrer pois em geral os 

semicondutores possuem estruturas de bandas com máximos e mínimos tanto na 

Banda de Valência como na de Condução. Nesse sentido a possibilidade de 

acontecer as transições indiretas no caso do Bi2S3 não está descartado [10].   

   Para calcular estes valores a partir dos dados experimentais da absorbância 

ou transmitância, consideramos as transições indiretas que  podem acontecer na 

porção da região do inicio da borda de absorção. Levando em conta este critério,  os 

dados experimentais foram graficados e os resultados estão apresentados nas 

Figuras 4.77 até 4.81 para o filme sem tratamento e tratados termicamente.  

Os valores das energias do “gap” óptico estão na Tabela 4.13 assim como 

das energias dos fônons avaliados. 

 

Tabela 4.13: Valores dos “Gaps” Indiretos e energias dos fônons. 
 

Condição dos Filmes 

Finos de Bi2S3 

Espessura 

 [nm] 

“Gap” Óptico 

Indireto 

[eV] 

Energia dos 

Fônons 

[eV] 

 

Como preparado 

 

112,6 

 

1,43 

 

0,14 

Tratados Termicamente 

100ºC 
102,49 1,57 0,06 

Tratados Termicamente 

200ºC 
101,98 1,64 0,04 

Tratados Termicamente 

300ºC 
98,29 1,58 0,07 

Tratados Termicamente 

400ºC 
98,00 1,82 0,08 

Da tabela observamos que os valores calculados dos “gaps” ópticos 

apresenta uma tendência de crescimento com o aumento da temperatura de 
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tratamento térmico. Os resultados são melhores visualizados na Figura 4.82 onde 

graficamos estes valores em função da temperatura de tratamento. 
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Figura 4.77: “Gap” Óptico Indireto dos Filmes de Bi2S3 s/ tratamento térmico  
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Figura 4.78: “Gap” Óptico Indireto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 100ºC 

Figura 4.79: “Gap” Óptico Indireto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 200ºC 
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Figura 4.80: “Gap” Óptico Indireto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 300ºC 

Figura 4.81: “Gap” Óptico Indireto dos 

Filmes de Bi2S3 tratados a 400ºC 
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Figura 4.82: “Gaps” ópticos Indiretos e as respectivas energias dos fônons dos 

filmes finos de Bi2S3 tratados em diferentes temperaturas 
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Os valores das energias dos “gaps” ópticos calculados considerando a 

transição indireta são valores mais próximos aceitos para o semicondutor Bi2S3 que 

estão na faixa de 1,3 eV a1,7 eV, com  exceção  do filme tratado em 400oC que além  

de conter os grãos do Bi2S3 conforme os dados de Raios-X, contém outras fases 

cristalinas não identificadas. 

 A elevação do “gap” óptico do filme tratado a 400ºC pode ser atribuido ao fato 

dos grãos cristalinos durante o tratamento sofrem transformações para outras fases, 

fases estas já mencionadas, e que podem fazer com que o tamanho efetivo dos 

grãos do semicondutor sejam diminuídos e com isso elevando o seu “gap” óptico.  A 

tendência observada no pequeno acréscimo dos valores dos “gaps” ópticos com os 

tratamentos térmicos pode ser explicada dessa forma. 

Com relação as energias de fônons obtidas, podemos observar que existe 

uma concordância com aqueles valores da refletância especular dos mesmos filmes 

tratados nesta seção. Portanto, a técnica da refletância especular ainda que não 

forneça necessariamente os valores das vibrações moleculares do semicondutor, 

pode fornecer os valores das energias dos fônons devido as possíveis transições 

indiretas em nossos filmes. 
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Capítulo V 
 

Conclusões 

 

5.1 Da preparação dos Semicondutores 

 

 Mostramos neste trabalho que é possível preparar semicondutores na forma 

de pó e na forma de filme fino de PbS (Sulfeto de Chumbo) e Bi2S3 (Sulfeto de 

Bismuto) através do método de deposição por banho químico conhecido como CBD 

(Chemical Bath Deposition).  

  Para o semicondutor PbS utilizou-se solução de Acetato de Chumbo com 

fonte do íon Pb+2, solução de NaOH, para manter o pH alcalino, solução de Tiouréia 

com fonte do íon S-2 e solução de Trietanolamina (TEA) como agente complexante. 

Para o semicondutor Bi2S3, utilizou-se solução de Nitrato de Bismuto como 

fonte do íon Bi+3, solução de Tioacetamida como a fonte do íon S-2 e solução de TEA 

como agente complexante. Para os dois casos, manteve-se os equilíbrios químicos 

apropriados, tais como a temperatura do banho (27ºC), tempo de banho, 

concentração ideal dos componentes e o uso de agente complexante apropriado. 

Os filmes semicondutores foram depositados em substratos vítreos (lâminas 

para microscópio), onde produzimos amostras em função do tempo de banho e da 

temperatura de tratamento térmico, além de serem produzidos filmes  com uma ou 

duas camadas. 

 A vantagem de produção de semicondutores, tanto na forma de pó quanto na 

forma de filme pelo método de deposição por banho químico é que este é um 

método de fácil manuseio e de baixo custo. 
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5.2 Semicondutores na forma de pó 

 

5.2.1Semicondutor PbS 

 

 Para o pó de PbS, as medidas de DSC mostraram que quando sintetizado o 

semicondutor apresenta cristalização o qual é aumentada após passar por um 

tratamento térmico e sua cristalização é prioritariamente na região eutética em 

330ºC, estando de acordo com o diagrama de fases deste semicondutor. As 

medidas de Raios-X mostram uma estrutura cúbica de face centrada que 

corresponde ao PbS e os tamanhos dos grãos da faixa de 177 Å a 210 Å. As 

medidas de infravermelho em função da temperatura mostraram a existência de 

bandas que são, principalmente, devido a formação de fases alheias como sulfatos e 

hidróxido ao semicondutor PbS, como foi visto nas medidas de Raios-X. 

 

5.2.2 Semicondutor Bi2S3 

 

Dos resultados obtidos por DSC, foram observados comportamentos 

diferenciados quando as amostras são tratadas a diferentes temperaturas. Nas 

amostras sem tratamento e aquelas tratadas à 100ºC e 200ºC. As análises 

indicaram a formação da fase “bismutinite” do Bi2S3. As medidas de aquecimento e 

resfriamento de DSC, indicaram que a formação desta fase pode ser considerado 

um processo reversível por estarem presentes nos dois processos. Existe a fusão de 

uma fase em 421oC e outra em 436oC; o pico formado no esfriamento da amostra 

sem tratamento indica um processo de cristalização reversível com pico em 420oC. 

Indicando possivelmente a formação do BiS2 ou uma fase rica em enxofre.  

 Das medidas de Raios-X do semicondutor Bi2S3, pode-se concluir que, com o 

aumento da temperatura de tratamento, surgem os picos referentes ao semicondutor 

Bi2S3 "bismutinite" cristalino que para altas temperaturas de tratamento (300ºC) 

surgem também evidências de produtos de oxidações e/ou fases de hidróxido de 

bismuto. Com o aumento da temperatura de tratamento observa-se também o 

crescimento dos grãos cristalinos que estão na faixa de 318 Å a 380 Å de diâmetro. 
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5.3 Semicondutores na forma de Filmes Finos 

 

5.3.1 Filmes de PbS 

 

As medidas de Difratometria de Raios-X para os filmes com dupla camada de 

deposição como preparado e tratados termicamente mostraram estruturas cúbica de 

face centrada do semicondutor PbS. O tamanho dos grãos de PbS no filme sem 

tratamento térmico é de 152 Å, aumentando de tamanho com o aumento, sendo de 

392 Å o tamanho dos grãos para o filme tratado a  400ºC. Para os filmes tratados a 

300ºC e 400ºC, observou-se a formação de picos de difração alheios ao PbS sendo  

estes de sulfatos e hidróxidos. 

As medidas de Espectroscopia de Absorção de Fotoelétrons (XPS) mostraram 

qualitativamente um aumento na intensidade dos picos dos elementos presente no 

filme com o aumento do tempo de deposição. A análise de XPS nos filmes tratados a 

100ºC 200ºC e 300ºC também foi verificado o aumento das intensidades com o 

aumento da temperatura de tratamento. Esta análise também mostrou que os filmes 

contêm impurezas de Oxigênio e Carbono. 

As medidas elétricas mostraram um comportamento típico de um material 

semicondutor, ou seja, sua resistência diminui na medida que há um aumento da 

temperatura. A resistência dos filmes de PbS na temperatura ambiente está na faixa 

de 2 MΩ. O comportamento da resistência em função da temperatura mostrou não 

ser linear e isto pode estar relacionado com a existência de outras fases cristalinas 

como hidróxidos e sulfatos, mostrado nas medidas de Raios-X, ou com a formação 

de defeitos nos grãos cristalinos no semicondutor. Foi possível calcular as energias 

de ativação das varias porções, sendo que o valor da energia de ativação na 

temperatura de aproximadamente 280ºC foi de 0,45 eV, podendo ser o valor do 

“gap” de energia deste material, estando de acordo com o valor deste material no 

estado “bulk” que é de 0,41 eV. Os valores de 0,10 eV está relacionada com a 

energia de ativação das impurezas e/ou defeitos existentes no material. 

Das medidas ópticas, pode-se concluir que com o aumento do tempo de 

deposição dos filmes finos, ocorre um aumento da absorção óptica, e filmes com 

maiores quantidades de NaOH, na solução do banho, aumenta ainda mais a 

absorção. 
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 Na avaliação das propriedades ópticas dos filmes finos de PbS com dupla 

camada de deposição e tratados a temperaturas de 100ºC, 200ºC, 300ºC e 400ºC, 

observamos que os valores dos “gaps” ópticos variam com o tratamento térmico. As 

espessuras destes filmes são da ordem de 300 nm. 

Considerando a Transição Direta, os valores dos “gaps” ópticos é de 1,45 eV 

para o filme como preparado, diminuindo até o valor de 1,32 eV para o filme tratado 

a 400ºC por duas horas. Isto está relacionado com o aumento do tamanho dos grãos 

cristalinos que diminuem o valor do “gap” óptico. 

 Na consideração da Transição Indireta, os valores dos “gaps” também tem 

uma tendência em diminuir de 0,59 eV (para o filme sem tratamento térmico) para 

0,43 eV (para o filme tratado em 400ºC por 2 horas). Este último valor está de 

acordo com o valor do “gap” óptico deste semicondutor que é de 0,41 eV. 

  

5.3.2 Filmes de Bi2S3 

 

As medidas de Difratometria de Raios-X mostraram que nos filmes existem 

cristais do semicondutor sulfeto de bismuto em tratamento térmico acima de 100ºC, 

apresentando estrutura cristalina ortorrômbica. Os picos relacionados ao 

semicondutor Bi2S3 não estão presentes no espectro do filme tratado a 400ºC, no 

entanto surge apenas um apenas um pico intenso em 2θ=28º não identificado, que 

pode estar relacionado com o surgimento de outras fases cristalinas alheias ao 

semicondutor. Os tamanhos dos grãos são de 230 Å para o filme tratado a 200ºC e 

320 Å para o filme tratado a 300ºC. 

A medida de XPS mostrou um aumento da intensidade dos picos quando os 

filmes são submetidos ao tratamento térmico. Este efeito está relacionado com o  

aumento do tamanho dos grãos cristalinos, levando com isso ao aumento da 

concentração dos componentes do filme. 

As medidas de refletância especular no infravermelho mostraram bandas com 

energias muito baixas, em relação ao valor da energia da banda proibida do 

semicondutor, estando relacionado com as energias dos fônons produzidos na 

refletância. 

Na caracterização elétrica, observou-se o comportamento típico de um 

semicondutor, ou seja, a diminuição da resistência com o aumento da temperatura. 



 118

O valor da resistência na temperatura ambiente e no escuro estava na faixa de 110 

MΩ na primeira medida e 170 MΩ na segunda. Esta variação esta relacionada com 

o tratamento térmico que a amostra sofreu durante a primeira medida. Foi possível 

obter os valores das energias de ativação em duas porções do gráfico, sendo da 

ordem de 0,4 eV para a região de 20ºC até 180ºC e 1,0 eV para a região de 180ºC 

até 280ºC aproximadamente.  

Através das medidas ópticas, pode-se observar que com o aumento do tempo 

de deposição, houve um aumento na absorção óptica destes filmes e que filmes 

produzidos de soluções mais concentradas apresentam maior absorção em relação 

aos filmes produzidos em soluções mais diluídas. O tratamento térmico também 

modifica os valores das absorções ópticas, os quais aumentam com o aumento da 

temperatura de tratamento. Este aumento dos grãos cristalinos, também foi 

verificado nas medidas de Raios-X. 

As avaliações ópticas dos filmes finos em função do tempo de deposição da 

solução S-1 apresentaram valores de espessuras na faixa de 5 nm até 30 nm. Os 

valores de “gaps” ópticos obtidos foram na faixa de 4,3 eV a 4,1 eV e 3,8 eV a 3,5 

eV, considerando transições diretas e indiretas, respectivamente. Estes valores de 

“gaps” são altos em comparação ao valor do semicondutor “bulk” (1,3 eV-1,7 eV). 

Esta diferença se deve ao fato dos grãos do semicondutor apresentarem tamanhos 

muito pequenos.  

Nos filmes com duas camadas de deposição, a espessura está na ordem de 

100 nm. Os valores do “gap” óptico, considerando a Transição Direta, esta na faixa 

de 1,7-1,9 eV. Se considerando a Transição Indireta os valores do “gap” estão na 

faixa de 1,4-1,6 eV. Os valores das energias dos fônons calculadas, considerando a 

Transição Indireta estão na faixa de 0,14-0,08 eV, igualmente observados nas 

medidas de refletância especular no infravermelho. 

Os valores das energias dos “gaps” ópticos avaliados pelos dois métodos 

mostram resultados coerentes com o valor do semicondutor “bulk” do Bi2S3. 

A dispersão dos índices de refração para os filmes depositados com camada 

única estão acima de 2,0 e com dupla camada estão acima de 3,0, valores que 

muitos semicondutores apresentam. 
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5.4 Sugestões para trabalhos futuros 
 

 O desenvolvimento desta Dissertação de Mestrado abriu novas linhas de 

pesquisas relacionado com a preparação de semicondutores, tanto na forma de pó 

quanto na forma de filme fino. Os trabalhos futuros poderão ser: 

• Utilizar os semicondutores de PbS e/ou Bi2S3, na forma de pó, na preparação 

de compósitos em matriz polimérica  e estudar as suas propriedades; 

• Preparar filmes finos com mais de duas camadas de deposição para verificar 

o aumento da cristalinidade dos semicondutores; 

• Preparar filmes de compostos ternários, tais como PbxBiySz, etc e estudar as 

suas propriedades; 

• Estudar o efeito da resistividade em baixas temperaturas dos filmes finos de 

PbS e Bi2S3; 

• Preparar filmes de camadas alternadas de PbS e Bi2S3 e estudar as suas 

propriedades; 

• Estudar a influência de íons Sb+3, Br-, e outros íons na condutividade elétrica 

dos filmes finos. 
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APÊNDICE I 

 
I.1 Sob as Medidas dos  Raios-x 

 

 Os Raios-X foram descobertos em 1895 por Roentgen na Universidade de 

Wurzburg na Alemanha [23]. Embora sua natureza não fosse ainda bem conhecida 

(daí o nome raios X), eles foram, devido à sua alta penetração, quase que 

imediatamente utilizados para estudar estruturas internas dos objetos opacos 

(radiografia).  

 Vários estudos da época permitiram concluir que os Raios-X: 

• Propagam-se em linhas retas; 

• Tem ação sobre as emulsões fotográficas; 

• Produzem fluorescência e fosforescência em certas substancias; 

• Não são afetados por campos elétricos e magnéticos 

• Possuem velocidade de propagação característica. 

 

A difração de raios-X possibilitou o estudo de detalhes do reticulado cristalino, 

o qual tem dimensões da ordem de Angstrons, colocando à disposição de 

pesquisadores e engenheiros de materiais uma técnica poderosíssima. 

 

I.2 Difração de raios X (Lei de Bragg) 

 

Se um feixe de Raios-X com uma dada freqüência incidir sobre um átomo 

isolado, elétrons deste átomo serão excitados e vibrarão com a freqüência do feixe 

incidente [24]. Estes elétrons vibrando emitirão raios X em todas as direções com a 

mesma freqüência do feixe incidente. Em outras palavras, o átomo isolado espalha o 

feixe incidente de raios X para todas as direções. Por outro lado, quando os átomos 

estão regularmente espaçados em um reticulado cristalino e a radiação incidente 

tem comprimento de onda da ordem deste espalhamento, ocorrerá interferência 

construtiva em certas direções e interferências destrutivas em outras. 

A Figura I.1 mostra um feixe monocromático de raios X, com comprimento de 

onda λ, incidindo com um ângulo θ e um conjunto de planos cristalinos com 

espaçamento d. 
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Só ocorrerá reflexão, isto é, interferência construtiva, se a distância extra 

percorrida por cada feixe for um múltiplo inteiro de λ. Por exemplo, o feixe difratado 

pelo segundo plano de átomos percorre uma distância PO + PQ a mais do que o 

feixe difratado pelo primeiro plano de átomos. A condição para que ocorra 

interferência construtiva é: 

 

θλ sen2dnOQPO ==+    (I.1) 

onde n = 1, 2, 3, 4... 

 
Figura I.1: Difração de raios X por um cristal [24]. 

 

Esta equação é conhecida como a lei de Bragg e os ângulos θ para os quais ocorre 

difração são chamados ângulos de Bragg. 

 

I.3 Avaliação do tamanho dos grãos por XRD pelo Método de 

Debye-Scherrer 

 

Os nossos filmes estão constituídos principalmente de grãos policristalinos 

que estão distribuídos aleatoriamente no substrato, porém, as orientações destes, 

são aleatórios e totalmente desordenadas. 

O método de medida utilizado para obter os difractogramas, é o conhecido 

método de Debye-Scherrer. Experimentalmente, é utilizado uma radiação de Raios-

X monocromática de comprimento de onda ? fixo.   A condição de difração de Bragg:  

λθ nd =sen2      (I.2) 
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Ocorre devido a que os grãos policristalinos ao estar orientados 

aleatoriamente, apresentam  diferentes ângulos de difração.   

 

I.3.1 A Difração dos raios X sobre condições não ideais: 

         A direção do Feixe Difratado e a Lei de Bragg 

 

 Para obter a condição de difração dos Raios-X Bragg assume certas  

condições ideais, tais como um perfeito cristal e um feixe incidente composto de 

trajetórias paralelas e perfeitas e uma radiação estritamente monocromática [24]. 

Estas condições, na verdade, não existem, pelo contrário, os feixes não se formam 

em paralelo entre eles, e as radiações não são totalmente monocromáticas, e os 

ângulos de incidência apresentam certos desvios em relação aos ângulos de Bragg. 

 A Figura I.2 mostra a comparação de uma difração hipotética, (a) o que ocorre 

nas medidas; (b) ocorrendo somente considerando os ângulos de Bragg exatos.  

 

 
Figura I.2: Efeito de tamanho das partículas nas curvas de difração [24]. 

 

Para avaliar o tamanho dos policristais, Debye-Scherrer analisaram esta 

situação. A largura da curva da difração da Figura I.2(a) aumenta com a diminuição 

da espessura do cristal. A largura B é usualmente medida, em radianos, de 
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intensidade igual à metade da intensidade máxima. Como uma media grosseira de 

B, nos podemos tomar a metade na diferença entre os dois ângulos extremos na 

qual a intensidade é zero, ou: 

 

2121 )22(2
1 θθθθ −=−=B     (I.3) 

As equações para estes dois ângulos são dadas por: 

 

λθ )1(sen2 1 += mt      (I.4) 

λθ )1(sen2 2 −= mt ,     (I.5) 

onde m é o m-ézimo plano cristalino, t a distância total da rede cristalina.  Pela 

subtração encontramos: 

 

λθθ =− )sen(sen 21t ,    (I.6) 

λ
θθθθ

=





 −







 +

2
sen

2
cos2 2121t     (I.7) 

 

Mas, θ1 e θ2 são igualmente próximos a θB, então: 

 

Bθθθ 221 =+  (aproximadamente)    (I.8) 

e 







 −

=





 −

22
sen 2121 θθθθ

 (aprox.)    (I.9) 

Portanto: 

λθ
θθ

=





 −

Bt cos
2

2 21     (I.10) 

A formula de Debye-Scherrer é obtido na forma:  

BB
t

θ
λ

cos
=      (I.11)  

Esta fórmula é utilizada para estimar o tamanho das partículas de cristais 

muito pequenos partindo da medida da largura dos picos de difração.  

Como uma aproximação dos parâmetros desta fórmula, podemos assumir que 

os poli cristais são aproximadamente esféricos, desta forma o parâmetro t avaliado 
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pode ser relacionado com o seu diâmetro e as “esferas” poli cristalinas terão o raio 

r=t/2.  
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APÊNDICE II 

 
Cálculo da Espessura do Filme através do Método Gravimétrico 

 

Um dos parâmetros muito importantes é avaliar a espessura dos filmes finos. Na 

literatura encontramos alguns trabalhos [6] onde como uma alternativa para a 

determinação da espessura do filme fino, utilizou-se o método gravimétrico.  Este 

consiste na determinação da massa de material depositado no filme em uma 

respectiva área. 

 Para a determinação da espessura, partimos da densidade do material 

depositado. Usualmente é utilizado o valor da densidade do material no estado 

cristalino macroscópico  termo utilizado na literatura de “bulk”. A densidade (?) se da 

pela razão entre a massa (m) de material pelo volume (V): 

                                                 V
m

=ρ                                                 (II.1)                                                       

 A Figura IIIA abaixo ilustra um filme sobre o substrato. O filme tem espessura 

(t) e esta depositada em uma área (A) que é dada por: 

tbaVbaA ..       :é  volumeo e          . ==                           (II.2) 

 
Figura IIA: Esquema do filme fino depositado no substrato.                                                               

Substituindo (2) na (1) e fazendo o rearranjo dos termos, temos: 

                                                        ρ..ba
m

t =                                                (II.3) 
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Onde (t) é a espessura, (m) é somente a massa do material depositado, que 

pode ser determinado pesando o substrato e tirando a diferença do substrato com o 

filme, (A=a.b) é a área de deposição e (?) a densidade do material. 
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APÊNDICE III 

 

III.1 Sob as Medidas XPS  (“X-Ray Photoeletron Spectroscopy”).  

       (ESPECTROSCOPIA  FOTOELÉTRICA DE RAIO-X) 

 

O experimento XPS envolve a irradiação de um espécime em alto vácuo, 

usualmente com uma fonte de raio-X não monocromática (Al/Mg) de baixa energia 

[25]. Fotoelétrons liberados são detectados como uma função de energia por um 

analisador eletrostático. O espectro de XPS consiste da curva da quantidade de 

elétrons (número de contas, ou intensidade) versus a energia cinética ou energia de 

ligação (binding energy). Linhas definidas de intensidade reflete a origem dos 

fotoelétrons em órbita ao redor do núcleo atômico. 

 Cada elemento tem um espectro característico e quando vários elementos 

estão presentes na mesma superfície, estes podem ser claramente identificadas e 

seus estados químicos averiguados através de suas energias de ligação foto 

eletrônico. 

 

IIIIII..  22  PPrriinnccííppiioo  BBáássiiccoo  ddoo  XXPPSS  

 

 Então, o espectro XPS consiste, em principio, na aplicação de análise de 

energia para os elétrons emitidos de uma superfície iluminada por Raios-X e 

exibindo o efeito fotoelétrico. 

 O principio básico de XPS pode ser esquematizado na Figura III.1 abaixo: 
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Figura III.1: A transição eletrônica envolvida na fotoemissão de um elétron 2p3/2 

 

 Na equação da Figura III.1, Ek é a medida da energia cinética do elétron, hν a 

energia da radiação utilizada para excitar estes elétrons (1253,6 eV para Mg Kα e 

1486,6 eV para Al Kα), Eb a energia de ligação do elétron no sólido e φ a função 

trabalho do analisador ou espectrômetro. 
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APÊNDICE IV 

 

IV.1 Medidas Elétricas 

 

O fundamento das medidas elétricas em função da temperatura está baseado 

na existência de uma dependência da condução com a temperatura. Numerosos 

experimentos realizados em diferentes semicondutores demonstram isso [26]. 

A pesquisa da condutividade dos semicondutores com a temperatura é 

sumamente importante pelo fato de poder ajudar na solução tanto de problemas 

teóricos como experimentais vinculados com o comportamento dos portadores de 

carga na rede do semicondutor. 

 

IV.2 Influência da Temperatura no “Band Gap” do Semicondutor. 

 

 A influencia da temperatura e também da pressão sobre os parâmetros 

físicos do semicondutor, é devido a que existe uma variação da largura da banda 

proibida do semicondutor produzida  por  estes efeitos [27].   

Ao aquecer o semicondutor as bandas de energia podem dilatar-se,  por isso 

a largura da banda proibida pode diminuir. Experimentalmente é observado um 

deslocamento da borda de absorção do semicondutor para baixas energias quando 

este é aquecido acima da temperatura ambiente.   

Numa certa região de temperatura, geralmente acima do ambiente, a variação 

da energia da banda proibida tem caráter linear, pode variar segundo a lei: 

TEE gg α−= 0     (IV.1) 

Onde, a, é o coeficiente de expansão térmica do semicondutor medido em 

eV/grau; e Eg0, é  a energia da banda proibida para a temperatura de 0oK.  

Em muitos semicondutores, a dependência do gap de energia pode ser 

ajustado a uma fórmula empírica: 

TB
AT

ETE gg +
−=

2

0)(     (IV.2) 

Onde para cada tipo de semicondutor temos diferentes constantes A e B. É claro 

que esta dependência pode ser verificada experimentalmente para um tipo de 
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semicondutor realizando as medidas de absorção óptica do semicondutor em função 

da temperatura.  

 

IV.2.1 A Condutividade em função da temperatura 

 
A situação é completamente diferente quando são coletados os dados da 

condutividade ou resistividade do semicondutor em função da temperatura. 

 Tem-se estabelecido que para muitos semicondutores, a condutividade 

diminui ao abaixar a temperatura e quando a temperatura se aproxima ao zero 

absoluto, em determinadas condições, estes se comportam como dielétricos. 

Portanto, o aumento ou diminuição dos portadores livres de carga que definem a 

condução pelo semicondutor é dependente da energia que é comunicado ao 

semicondutor.  Ao aumentar a temperatura, o número de portadores de carga cresce 

rapidamente aumentando o valor da sua condutividade.  

Considerando que a  densidade de corrente mede o movimento dos 

portadores de carga: 

Eenvenj µ==     (IV.3) 

Baseados na lei de Ohm a condutividade elétrica pode ser  definido como a razão: 

µσ enEj == /     (IV.4) 

Onde, e, carga do elétron; n, é a concentração dos portadores de carga; µ, é a 

mobilidade destes. Esta relação indica claramente que a condutividade está 

intimamente relacionado com a concentração dos portadores (n) responsáveis pela 

condução. 

A resistividade é definida como:  

µσρ en/1/1 ==     (IV.5) 

Indicando a mesma dependência com estes parâmetros. Em virtude pelo qual 

é impossível medir separadamente a condutividade com a concentração dos 

portadores medindo somente a condutividade é preciso realizar outros experimentos 

para avaliação do mesmo.  

Quando existe um tipo de portadores de carga num semicondutor a 

condutividade ou resistividade segue a lei: 

KT
E

o

a c

eρρ =     (IV.6) 
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Quando são realizadas as medidas de resistividade ou condutividade em 

dependência do tipo de portadores de cargas que podem existir, cada um destes 

segue a Lei acima. Portanto é possível na região linear avaliar a energia de ativação 

destes tipos de portadores.  

 

IV.3 Medidas Experimentais da Resistência em função da 

Temperatura.  

 

Foram efetuadas medidas de resistência elétrica em função da temperatura. 

Usamos o método das duas pontas, propostos por outros autores [6,16], onde os 

contatos elétricos foram pintados na superfície do filme com tinta prata, com  

dimensões de 15 mm de comprimento e espaçamento de 5 mm entre estes. Para a 

obtenção dos valores da resistência em função da temperatura foi utilizado um 

multímetro da marca Minipa, modelo ET-2040. 

 Para as medidas de resistência elétrica dos filmes finos, utilizou-se uma 

câmara de aço fechado onde no interior são colocadas as amostras devidamente 

conectadas aos contatos elétricos que, por sua vez, foram conectados no 

multímetro, podendo ser lida diretamente a resistência do material. A câmara (com a 

amostra no interior) é colocada dentro de um forno construído para o aquecimento 

da mesma e conseqüentemente da amostra. A temperatura do forno é controlada 

utilizando um termopar tipo K com um sistema eletrônico acoplada a uma unidade de 

potência; a temperatura da câmara igualmente foi monitorada diretamente com outro 

termopar tipo K. Esta montagem esta esquematizada na Figura IV.1. 
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Figura IV.1: Montagem da medida de Resistência Elétrica dos Filmes Finos 

 

É possível realizar as medidas desde a temperatura ambiente até acima de 

500oC, dependendo do tipo de substrato, semicondutor e eletrodos.   

A montagem da amostra dentro da câmara se procedeu fazendo contatos 

com tinta prata nos filmes com separação de 0,5 mm. Acoplou-se nestes contatos 

com tinta prata fios de cobre que eram conectados nos contatos da câmara como 

mostra a Figura IV.2.  

As medidas foram realizadas  com a câmara fechada, ou seja, no escuro 

porque o simples efeito da luz interfere nos valores da resistência.  A resistividade 

pode ser avaliada utilizando a relação: 

dR.=ρ     (IV.7)  

Sendo R a resistência em ohm e d é a separação entre os eletrodos. 
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Figura IV.2: Detalhe dos contatos elétricos nos  filmes finos para as medidas de 

resistência elétrica 

 

Para as medidas da resistência em função da temperatura dos 

semicondutores em estudo, realizamos de 27ºC a 280ºC, a calibração do sistema 

para obter a taxa de aquecimento do forno. Os dados da calibração do sistema para 

o controle da temperatura em função do tempo de aquecimento foram levados a um 

gráfico que pode ser visto na Figura IV.3.  
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Figura IV.3: Taxa de Aquecimento do câmara utilizada para as medidas de 

resistência elétrica dos filmes finos de PbS e Bi2S3  
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O gráfico linear dos dados indica que obtivemos uma taxa de aquecimento 

constante de 2,35 ºC/minuto. Outras taxas de aquecimento são possíveis de serem 

implementados, configurando os parâmetros do controlador de temperatura. 
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APÊNDICE V 

 

V. 1 Propriedades Ópticas dos Filmes Finos. 

 

V.1.1 Introdução. 

 
Para a procura de alguma aplicação, o conhecimento das propriedades 

ópticas dos filmes finos assim como a espessura dos semicondutores é de grande 

importância. Muitas das propriedades dos semicondutores podem ser determinadas 

partindo de experimentos da radiação eletromagnética com este.  

Em geral, podem ser interpretados de formas variadas  os processos de 

interação da radiação eletromagnética de uma determinada região do comprimento 

de onda ? com os sólidos cristalinos e/ou amorfos.  Mas, em geral existem dois tipos 

de interações que é preciso considerar.  

a) Aquele onde o quanto de  energia da luz absorvida é conservado. Isto 

significa que não existe transmissão de energia ao sólido. Portanto não há 

absorção. Este tipo de fenômenos é mais considerado na óptica clássica. 

b) Aqueles fenômenos onde o quanto de energia da luz é transformado.  A 

energia do fóton se transmite ao sólido. Da forma como é transmitida a 

energia pode ainda ser de dois tipos.  Não elétricas. Neste tipo de interação a 

energia do quanto de luz produz a criação de quase partículas sem carga 

elétrica como os fônons, êxitons, outros fótons, etc. Elétricas. Neste tipo de 

interação são considerados todos os fenômenos fotoelétricos. São gerados 

elétrons livres, buracos, são produzidos diversos efeitos superficiais e 

espaciais com participação de partículas carregadas, etc. 

 

Através do estudo das interações do tipo (b) podemos entender muitas das 

propriedades dos semicondutores. Podem ocorrer vários tipos de interações que 

podem influenciar as suas propriedades. Nos processos de absorção destes, existe 

uma dependência da variação do estado de energia que podem ter os seus elétrons 

livres ou de como estão ligados a seus átomos e de como é a variação do estado da 

energia de vibração da rede. 
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O estudo dos espectros de absorção proporciona uma informação muito ampla sob 

as bandas de energia dos semicondutores, dos estados de impurezas, defeitos e 

vibrações da rede, etc. de aí a importância do estudo destes.  

 

V. 2 Constantes Ópticas. 

 

Muitas das propriedades ópticas dos sólidos em geral são discutidos em 

termos da função dielétrica  complexa: 

'''* εεε i−=      (V.1) 

Ou em termos do índice de refração complexo: 

iknn +=*      (V.2) 
 

Estas funções são dependentes do comprimento de onda da luz. A relação entre 

estas é: 

nkikni

iknn

2'''*

ou    )(**
22

22

+−=−=

+==

εεε

ε
    (V.3) 

 

É claro que as magnitudes do e* e n* caracterizam as interações da onda 

eletromagnética com o sólido onde os termos imaginários das relações acima 

medem a absorção parcial da luz pelo sólido.  

Das equações de Maxwell, uma solução da equação da onda eletromagnética 

que se propaga numa direção x com índice de refração n* complexo é escrito pela 

relação: 

)]/*(exp[ cxntiEE ox −= ω ,   ou 

    )]/(exp[)/exp( cnxtickxEE ox −−= ωω    (V.4) 

 

Esta expressão descreve uma onda eletromagnética que viaja com uma 

velocidade c/n (c=velocidade da luz, n=índice de refração ordinário do meio) e com 

freqüência angular ? , sendo que é amortecido segundo a lei )/exp( ckxω− . O termo 

k, conhecido como coeficiente de extinção representa a parte imaginaria do índice 

de refração complexo e caracteriza a absorção da luz pelo sólido.  
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Experimentalmente se mede  a intensidade da luz que atravessa o meio 

sólido. A intensidade da luz é proporcional ao quadrado do campo da onda 

eletromagnética, portanto: 

 

)]/*(exp[)]/*(exp[|| cxntiEcxntiEEEI ooxx −−−== ωω  (V.5) 

De onde se determina que a luz ao propagar-se pelo sólido na distância x 

sofre uma diminuição da  intensidade segundo a relação:   

 

)exp()/2exp( xckxI αω −=−≈    (V.6) 

De onde, as variáveis k (coeficiente de extinção) e a (coeficiente de 

absorção), estão relacionados por: 

λ
πα

k
c
k

w 42 ==     (V.7) 

O coeficiente de absorção é uma variável importantíssima que na relação 

acima vemos é dependente do comprimento da onda ? da luz.  

Vemos que a relação da intensidade é uma relação exponencial indicando um 

enfraquecimento da luz conforme atravessa o meio sólido. Isto permite interpretar o 

coeficiente de absorção como a probabilidade de absorção de um fóton pelo sólido 

na unidade de comprimento, usualmente a unidade utilizada é (cm-1). Isto é: 

)(
1

)( 1

cml
cm

f

=−α     (V.8) 

Onde o termo lf  tem unidades de comprimento e é conhecido como o 

recorrido livre meio do fóton ao atravessar o sólido.  

Outra forma de interpretar  esta relação é considerar que a quantidade de 

energia de intensidade dI é proporcional à quantidade de energia incidente I que 

atravessa a espessura absorvente x, como mostra Figura VI.1 O coeficiente de 

proporcionalidade é o a. Na fórmula é escrito como: 

 

IdxdI α=−     (V.9) 
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Figura V.1: Absorção da luz por um semicondutor [2] 

 

De onde, na integração de esta relação é obtido a conhecida relação de Beer-

Lambert na forma: 

)exp( dII o α−=     (V.10) 

Io representa a intensidade incidente da luz e d a espessura do sólido. A fórmula 

acima dá a intensidade total absorvida pelo sólido num comprimento de onda 

correspondente.  

Para diferenciar a contribuição pelos diferentes centros absorventes no sólido, 

suponhamos que temos N centros absorventes, seja s a probabilidade de absorção 

da luz por um tipo de centro de absorção. Este parâmetro pode ser também 

interpretado como a seção eficaz de absorção de um fóton na unidade de tempo e 

depende da energia do fóton e da natureza do centro absorvente.  Nesse sentido o 

comprimento de recorrido livre (lf) de um fóton num meio absorvente pode ser escrito 

como: 
1)( −= Nl f σ      (V.11) 

Então a absorção da luz por um centro absorvente i pode ser escrita na 

forma: 

iii Nσλα =)(      (V.12) 

Para uma absorção total da luz pelo sólido devemos considerar a contribuição 

de cada centro ai(?) na forma: 

∑∑ ==
i

ii
i

i N)()()( λσλαλα    (V.13) 

   De onde concluímos que o espectro de absorção total é composto da 

contribuição dos espectros de absorção dos distintos centros de absorção do sólido. 

Desse ponto de vista nos semicondutores pode ser distinguido até 5 tipos de 

absorções ópticas: 
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i) Absorção Intrínseca. 

ii) Absorção devido ao confinamento quântico (efeito de tamanho). 

iii) Absorção pelos portadores de carga livre, 

iv) Absorção extrínseca. 

v) Absorção pela rede cristalina. 

Para o caso da absorção óptica, podemos considerar estes tipos de absorção 

como os principais e faremos uma breve descrição do tipo de interação presente em 

cada caso. 

   

V.2.1 Absorção Intrínseca.  

 

A interpretação da interação da radiação eletromagnética com o semicondutor 

é de natureza complexa, devido a que a estrutura das bandas de energia eletrônica 

nos diferentes semicondutora é variada. 

A absorção intrínseca está relacionada com as transições dos elétrons da banda de 

valência à banda de condução. Neste caso se um semicondutor absorve um quanto 

de energia os elétrons da banda de valência adquirem uma energia suplementaria 

que supera ou é igual à largura da região proibida. Transitam à banda de condução. 

Este também é conhecido como a absorção fundamental no semicondutor. 

Para estudar a ocorrência deste tipo de transição temos que ter em conta a 

estrutura de bandas do semicondutor. O calculo da estrutura de bandas para cada 

tipo de semicondutor é sumamente complexo e estes são representados geralmente 

na primeira zona de Brillouin do cristal da rede recíproca em função do vetor de onda 

k versus a E(eV).  

  Tomando em conta a configuração das bandas de energia temos dois tipos 

de transições: 

 

i)  Transições diretas:  

 

  Neste tipo de transição, a energia mínima da banda de condução descrito 

pelo vetor de onda kmin  e a energia máxima da banda de valência descrito por kmax 

estão colocados num mesmo  ponto da zona de Brillouin, é dizer kmin=kmax A 

transição eletrônica através da banda proibida ocorreram antes que nada entre os 

estados de energia que correspondem ao máximo da banda de valência e ao 
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mínimo da banda de condução, como pode se visto na Figura V.2. De onde, a 

diferença para quaisquer vetores de onda deverá ser ?k= k’-k=0. Esta relação define 

uma regra de seleção da transição eletrônica direta banda a banda. 

 
Figura V.2 : Absorção intrínseca para transições diretas entre as bandas 

 

Os cálculos mostram que para as transições diretas permitidas do coeficiente 

de absorção escrito na forma: 

2/1
2

2/3***

))((
)2(2

)( g
r

d EhP
c

mn
c

n
g −== νν

π
να

h
  (V.14) 

Fazendo: 

)(
)2(2

2

2/3**

ν
π

P
c

mn
B r

h
=    (V.15) 

Obtemos a dependência do coeficiente de absorção com a energia na forma: 
2/1)( gd EhB −= να     (V.16) 

Esta relação se cumpre em uma região limitada de variação da diferença 

gEh −ν . Por isso, na dependência com α2 da energia deve ser uma relação 

linear,como mostra a Figura VI.3. Pelo ponto de interseção da reta pode ser 

encontrado o valor de Eg. 

 
Figura V.3 :Dependência de αd

2 em função de hν [2] 
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ii)  Transições indiretas: 

 

Este tipo de transição é possível quando nos semicondutores existem bandas 

de energias muito complexas como mostrado nas Figuras V.4. 

              
Figura V.4 :Transições ópticas indiretas de um elétron da banda de Valencia para a 

banda de condução [2] 

 

Neste tipo de semicondutor é possível ter também os dois tipos de transições 

nas quais para o caso em que é indireta a quantidade de movimento linear não se 

conserva. Para que se cumpra as leis da conservação do momento, é preciso que 

participem os fônons que assegurem a conservação do momento linear ao variar o 

vetor de onda do  elétron. Neste sentido no processo de absorção óptica os fônons 

podem ser absorvidos ou emitidos. A regra de seleção das transições tem a seguinte 

forma: 

 

qkk ±=−'     (V.17) 

A energia do fóton que se precisa para a transição de um elétron através da 

banda proibida é fg EEh +≥ν quando o fônon é emitido e fg EEh −≥ν quando o 

fônon é absorvido.  

Neste caso a dependência espectral da absorção calculada é: 
2)( fgind EEhB ±−= να    (V.18) 

Para avaliar o valor de Eg do semicondutor neste caso, é preciso considerar 

que existe uma certa distribuição de fônons: 

1

1
)/( −

= TKE Bfe
n     (V.19) 

Então o coeficiente de absorção quando é absorvido um fônon tem a forma: 
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1

)(
/

2

−

+−
= TKE

fg
ind Bfe

EEhB ν
α     (V.20) 

E quando é emitido tem a forma: 

TKE
fg

ind Bfe

EEhB
/

2

1

)(

−

−−
=

ν
α     (V.21) 

Na determinação do Eg ao remetermos na Figura VI.5, a reta 1 corresponde a 

dependência αe
1/2 que corta no eixo da energia no ponto fg EEh +=ν . A reta 2 

caracteriza a dependência αa
1/2 e corta no eixo da energia no ponto fg EEh −=ν . 

 
Figura V.5 : Dependência de α1/2 em função da temperatura [2] 

 

O comprimento do segmento do ponto de interseção das retas αe
1/2 e αa

1/2 

que corresponde a uma mesma temperatura é igual a 2Ef (lê-se no gráfico 2Ep). No 

centro deste segmento encontra-se o ponto: hν = Eg, desta forma encontrando-se o 

valor do “gap” óptico. No gráfico é observado também que ao diminuir a temperatura 

as bordas de absorção se deslocam para grandes valores da energia. Isto ocorre 

devido a que baixas temperaturas se excitam muito poucos fônons, e por isso  é 

pouco provável a absorção do fônon. E como o Eg depende da temperatura, os 

pontos de interseção com o eixo da energia se deslocam igualmente com a 

temperatura. 

Para finalizar, na realidade, a rede cristalina do semicondutor tem dois tipos 

de oscilações acústica e óptica. Cada uma das quais tem ainda dois tipos de 

oscilações, transversal e longitudinal. Por isso, ao determinar o fator da absorção 

pelas transições indiretas temos que ter em conta todos os tipos de oscilações da 

rede. 
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V.2.2 Absorção devido ao Confinamento Quântico 

 

Estudos teóricos dos efeitos ópticos não lineares associados aos efeitos de 

confinamento quântico mostraram a dependência da variação do índice de refração 

e da absorção com os raios de Bohr e os raios das nanoestruturas semicondutoras 

da seguinte forma: 

3

3
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R
R

R
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n

α

                                   (V.22) 

Destas relações se evidencia que os efeitos de confinamento quântico 

aumentam seguindo a razão mostrada acima e dependem fortemente das 

propriedades do material semicondutor cristalino “bulk”.  A Tabela V.1 mostra 

algumas propriedades destes semicondutores. Esta tabela, por exemplo, mostra que 

os compostos de sais de chumbo apresentam raio de Bohr bastante grande quando 

comparados com os semicondutores a base de Cd. Por sua vez, é possível observar 

que podem existir nanoestruturas desses semicondutores, com raios muito 

pequenos da ordem de ≈10 Å quando comparados com os raios de Bohr do 

semicondutor “bulk” respectivos.   

 

Tabela V.1: Propriedades dos Semicondutores  CdTe e CdS, PbS, PbSe  

                   e PbTe  para o material cristalino ``bulk" [11]. 

Semicondutor 

Massa 

efetiva 

elétron 

(me) 

Massa 

efetiva 

buraco 

(mb) 

 

Constante 

Dielétrica 

(ε ) 

 

Raio Bohr 

do éxciton 

[Å] 

 

Energia do 

“Gap” 

[eV] 

CCddTTee  0,110.mo 0,35.mo 10,9 74 1,50 

CdS 0,200.mo 0,70.mo 08,9 30 2,40 

PbS 0,100.mo 0,10.mo 16,0 180 0,41 

PbSe 0,126.mo 0,06.mo 23,0 400 0,28 

PbTe 0,083.mo 0,30.mo 42,0 600 0,31 
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Os efeitos de confinamento foram explicados utilizando uma teoria simples de 

aproximação de massa efetiva, considerando uma partícula em um potencial 

esférico infinito. No modelo proposto, admite-se que os parâmetros que caracterizam 

o material semicondutor permanecem os mesmos como a massa efetiva, parâmetro 

de rede do semicondutor e energia da banda proibida, usualmente denominado de 

“gap” do semicondutor. Podem ser considerados efeitos de confinamento em uma, 

duas e três direções. 

Estes efeitos podem ser observados, por exemplo, numa matriz vítrea, 

polimérica, etc. de tal forma que o semicondutor é crescido com dimensões muito 

pequenas que nos denominamos de nanoestruturas semicondutoras e que  

apresentam confinamento nas três direções, pois os nanocristais são volumétricos e 

estão imersos na matriz hospedeira. Na literatura [28,29], em filmes finos tem sido 

observados estes efeitos para alguns tipos de semicondutores.   

A seguir daremos uma explicação incidindo mais nos aspectos qualitativos do 

modelo de massa efetiva, com o propósito de entender o fenômeno de confinamento 

quântico. 

 

 V.2.2.1 O Modelo de Massa Efetiva 

  (Modelo simples de confinamento Quântico) 

 

Os efeitos de confinamento provocam a transformação dos níveis contínuos 

de energias que existem nas bandas, tanto de valência como de condução num 

sólido em estados discretos de energia. As funções de onda dos elétrons nos Pontos 

Quânticos podem ser escritas como o produto de uma função de Bloch periódica 

com o espaçamento atômico da rede e uma função envelope que descreve o 

comportamento não periódico nas três direções de confinamento. Esta é: 

 

                           ),,(),,(,, ϕθϕθ rKurF nmln=Ψ                                (V.23) 

 

A Hamiltoniana da interação é escrita em termos da interação de uma 

partícula com a estrutura cristalina na forma: 

                         ( )rV
m

p
per+=Η

2

2

                                     (V.24) 
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Onde os efeitos da rede e a interação com os outros elétrons estão contidos 

no potencial médios periódico Vper(r). Considerando uma simetria translacional e 

fazendo uso das funções de Bloch periódicas com as variáveis do vetor de onda k 

quantizados pelas dimensões do material semicondutor na primeira zona de Brillouin  

( aa kk ππ =−=−  e  ), onde a é a constante da rede. A solução da Hamiltoniana leva a 

obter a estrutura de bandas do semicondutor “bulk” e perto dos extremos das 

mesmas as energias se reduzem para: 

      ( ) ( )
e

ee m
k

k
2

0
22h

+Ε=Ε     

                                                                                                               (V.25) 

     ( ) ( )
b

bb m
k

k
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0
22h

+Ε=Ε      

que são as energias para os elétrons e buracos com massas efetivas me e mb, 

respectivamente. 

 Agora, o passo seguinte é estudar o confinamento dos elétrons e buracos 

interagindo também entre eles, constrói-se desta vez os pacotes de onda 

superpondo as soluções das funções de Bloch usando a Hamiltoniana efetiva: 
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              (V.26)  

Sendo que os dois primeiros termos são as energias cinéticas do elétron e 

buraco, os dois seguintes, os potenciais de confinamento e o último termo 

representa a interação Coulombiana entre o elétron e o buraco blindada pela 

constante dielétrica do semicondutor. No material “bulk” esta interação blindada dá 

origem à formação de um éxciton, que nos semicondutores III-IV e II-VI, dado o alto 

valor da constante dielétrica, tem uma autofunção que se estende por várias células 

unitárias, sendo esta chamada de éxciton de Wannier. 

 Para resolver esta Hamiltoniana é preciso assumir certas condições tendo 

como um delimitador o raio de Bohr do éxciton. Os raios de Bohr dos elétrons (re), 

buracos (rb) e do par elétron-buraco (rex, éxciton) são os seguintes: 

                

e
e me

r
.
.

2

2hε
= ;  

b
b me

r
.
.

2

2hε
= ;   

µ
ε

.
.
2

2

e
rrr beex

h
=+= ,                             (V.27) 
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 com massa reduzida:   
be mm

111
+=

µ
 

e como nos semicondutores usuais temos que me<mb sendo que ae>ab,, o raio do 

nanocristal é comparado com o raio do Bohr do semicondutor. Teremos então as 

seguintes situações: 

 

1. Regime de confinamento forte              R << rex 

2. Regime de confinamento fraco              R >> rex 

3. Regime de confinamento intermediário  R ~ rex  

 

Esta classificação do efeito de confinamento de acordo com o tamanho 

relativo das nanoestruturas com a raio de Bohr do elétron e a do buraco foi 

inicialmente feito por Efros e Efros, citado em NAGAMI, 2000 [11] e é mostrado na 

Tabela V.2. A importância da classificação é que esta indica que tipo de interação 

óptica é a dominante. 

Na tabela: he mm /1/1/1 +=µ ;  M = me + mb 

 

Tabela V.2  Classificação do Confinamento Quântico [11] 

Confinamento Tamanho 
Deslocamento 

de Energia 
Exemplo 

Forte r < re < rb h2/2r2µ PbS re = rb = 9nm 

Intermediário re < r < rb h2/2r2me CdSe re = 3 nm rb = 0,5 nm 

Fraco r > re,rb h2/2r2M CuCl  re,rb  = 0,5 nm 

 

V. 2.2.1.1 Regime de Confinamento Forte 

 

 Neste regime temos que o raio do nanocristal é R << ae, ab, assim é possível 

desprezar na Hamiltoniana o termo de interação coulombiana com relação à energia 

cinética do elétron e buraco. Deste modo, as duas partículas, os elétron e buraco, 

ficam não correlacionados, ou seja, as equações diferenciais tornam-se 

desacopladas e resolvíveis. As soluções correspondentes são obtidas em funções 

de Bessel esféricas. 
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 Considerando como nível de referência o máximo da banda de valência, os 

níveis de energia são calculados como: 

e

nl
g

e
nl m

k
2

. 22h
+Ε=Ε      

b

nl
g

b
nl m

k
2

. 22h
−Ε=Ε                                                 (V.28) 

para o elétron e buraco respectivamente, sendo l( l=0,1,2,..) o número quântico 

orbital usual e n ( n=1,2,...) o número quântico principal, e com:  
R
x

k nl
nl =  sendo xnl o 

n-ésimo zero da função de Bessel esférica de ordem l. Os valores menores para xnl 

são: 

. Estados nS : l = 0              xn0 = nπ    (x10 = 3,14; x20 = 6,28) 

. Estados 1P : l = n = 1        x11 = 4,49 

. Estados 1D : l = 2,  n = 1   x21 = 5,76 

. Estados 1F : l = 3,  n = 1   x31 = 6,99 

Desta forma, as transições ópticas correspondentes à energia de 

confinamento do modelo para os elétrons e buracos são: 
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Rg µ
πh

+Ε=∆Ε                 (V.29) 

 

V. 2.2.1.2 Regime de Confinamento Fraco (Absorção pelos Éxitons). 
 

 Neste regime, onde o raio do nanocristal é muito grande comparado com o 

raio do Bohr do semicondutor, a interação coulombiana é predominante. Neste caso, 

o que está confinado é o par elétron-buraco denominado éxciton e este está 

submetido a um movimento como se fosse um corpo rígido, onde o movimento do 

éxciton é como uma partícula rígida com massa total M e na posição R do centro de 

massa e não correlaciona com o movimento relativo do elétron e buraco, dando 

lugar aos níveis de energia: 
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Onde, Eex é a energia de ligação do éxciton no material semicondutor ou “bulk”. 
 

V. 2.2.1.3 Regime de Confinamento Intermediário 
 

 Efros e Efros e Brus, citado em NAGAMI, 2000 [11], estudaram este caso 

considerando que o elétron é mais leve que o buraco tendo energia cinética maior, e 

conseqüentemente é mais deslocalizado, portanto, sua função de onda tem 

amplitude maior que a do buraco, até a superfície do nanocristal. Então o potencial 

do elétron agindo sobre o buraco pode ser visto como uma média sobre o 

movimento do elétron. Brus avaliou a energia de interação Coulombiana utilizando 

as funções de onda para o caso de confinamento forte como uma primeira 

aproximação, aplicando o campo coulombiano como uma perturbação. Neste caso 

obteve para a energia da primeira transição o valor: 
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                (V.31) 

  

Qualitativamente, estes resultados mostraram as diferentes situações de 

confinamento no semicondutor. No confinamento forte, o elétron e buraco estão 

confinados, onde seus níveis de energia são discretos; por outro lado, no 

confinamento intermediário só o elétron apresenta confinamento quântico, pois 

apresenta maior mobilidade por ser mais leve que o buraco e, finalmente no 

confinamento fraco nenhum dos dois é confinado, mas o par elétron-buraco 

denominado éxciton está confinado. 
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V.2.3 Absorção pelos Portadores de carga livre. 

 

A absorção da luz pode estar relacionada com a transição de um nível  a 

outro dos elétrons ou buracos dentro de uma mesma banda permitida. Este tipo de 

absorção é observado longe da absorção intrínseca e quando existe uma grande 

concentração de portadores de carga  livres. As regras de seleção das transições 

são alteradas, portanto, ao tomar em conta a conservação do impulso do fóton 

temos que interpretar que neste caso, a absorção do fóton é acompanhada com a 

emissão ou absorção de um fônon ou mesmo, quando existe dispersão dos 

portadores pelas impurezas ionizadas. 

A determinação da contribuição da absorção pelos portadores livres, por exemplo, é 

determinado fazendo uma correlação  com a condutividade do semicondutor na 

forma: 

nc oε
σ

α =      (V.32) 

Onde, s , é a condutividade; c a velocidade da luz e n o índice de refração do 

semicondutor. O índice de refração é função do comprimento de onda, por sua vês,  

a condutividade depende do tempo de relaxação τ do mecanismo de dispersão 

existente no material.  

Ao considerar estes efeitos longe da região de absorção intrínseca do 

semicondutor para comprimentos de onda longos, ao aplicarmos um campo elétrico, 

poderão se deslocar unicamente  da posição de equilíbrio os portadores de carga 

livres. Na solução deste caso temos que a dependência da absorção dos portadores 

de carga livre pode ser escrito na forma: 

2
**32

2

4
λ

µεπ
α

eeo mnc
ne

=     (V.33) 

Quando os mecanismos de dispersão estão mais fortemente presentes o 

coeficiente de absorção pelos portadores de carga livres pode ser escrito de outra 

forma: 
5.35.25.1)( λλλλα CBA ++=     (V.34) 

Onde a dependência dos termos com 5.1λ  é característico da absorção pelos 

fônons acústicos; de 5.2λ  dos fônons ópticos e de 5.3λ  das impurezas ionizadas.  
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Cada tipo de dispersão contribui na absorção de forma independente segundo 

a sua dependência com o comprimento de onda. 

 

V.2.4 Absorção Extrínseca. 

 

Esta é caracterizada quando a absorção óptica dá lugar à ionização ou 

excitação dos centros de impurezas no semicondutor. Na rede cristalina do 

semicondutor podem existir impurezas doadoras ou aceitadoras  de elétrons de tal 

forma que ao iluminar com uma luz de comprimento de onda correspondente a esta 

energia podem ser observados os seus espectros na região do infravermelho ou 

além destes.  

 

V.2.5 A absorção pela rede. 

 

Esta é considerada quando  absorção óptica do semicondutor está vinculado 

com a variação da energia de oscilação dos átomos da rede do semicondutor. A 

absorção da luz pela rede é igualmente quantizada e por isso estes níveis podem 

ser superpostos na absorção pelos portadores de cargas livres. 

Por exemplo, nos cristais iônicos o em aqueles semicondutores onde a 

ligação  tem um maior grau de ionicidade, podem ser considerados como um 

conjunto de dipolos elétricos. Quando estes absorvem a luz, a absorção será 

máxima, quando a freqüência da radiação luminosa é igual a das freqüências 

naturais destes dipolos.  Este tipo de absorção é mais observado na região do 

infravermelho médio e longínquo do espectro eletromagnético. 

Tomando em conta as leis de conservação da natureza desta absorção, 

somente podem ser absorvidos fótons cujo impulso seja igual ao quase-impulso dos 

fônons. Em efeito tomando o impulso do fóton como λ/hp fot =  pode ser desprezível 

comparado com o quase-impulso do fônon: ahp fon /=  que pode ter comprimento de 

onda comparável  ao parâmetro de rede do semicondutor. Por isso na realidade para 

que se cumpra a lei de conservação da quantidade de movimento (impulso) é 

preciso considerar que a rede emite dois o mais fônons. Tudo isso faz com que o 

espectro de absorção pela rede seja muito complexo.  
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V.3 Determinação experimental das Propriedades Ópticas dos  

Filmes Finos pela Absorção Óptica. 

 

 Para calcular as propriedades ópticas deste material utilizamos os dados do 

espectro de transmissão do filme fino depositado num substrato transparente. O 

feixe de luz incide normal à superfície do filme esquematizado na Figura V.6. Os 

dados são tratados com a teoria geral de um sistema absorvente a incidência 

normal. O filme tem espessura d e índice de refração complexo n*(?) = n(?) – ik(?) 

onde n é o índice de refração usual e k é o coeficiente de extinção que esta 

relacionado com o  coeficiente de absorção [29].   

 O método consiste na solução numérica das equações da transmitância na 

forma T=T[d,s(?),n(?),a(?)], fazendo um ajuste teórico não linear das medidas 

experimentais. No programa computacional foi utilizado o conhecido método de 

Levenberg-Marquardt. 

 
Figura V.6: Esquema da absorção de um filme fino considerando o substrato 

transparente [29] 

 

2DxCxB
Ax

T
+−

=      (V.35) 

 

 Com os parâmetros relacionados da forma: 
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)(16 22 knsA +=          (V.36) 
 
 

]))(1][()1[( 2222 ksnnknB +++++=       (V.37) 
  

φcos2)]1(2))(1[( 2222222 +−+−+−= skksnknC     (V.38) 
                             ϕsenknsksnk 2)]1)(1()(2[ 222222 +−+++−−  
 
 

]))(1][()1[( 2222 ksnnknD +−−+−=       (V.39) 

 

Onde: 

 
λπα k4=           (V.40) 

 
λπϕ nd4=           (V.41) 

 
)exp( dx α−=           (V.42) 

 
Para a aplicação da simulação, no programa das relações acima é preciso 

definir a forma funcional para a dispersão dos índices de refração em função do 

comprimento de onda [30]. Utilizamos a forma funcional com dois parâmetros de 

ajuste na forma:  
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Para a variação do índice de refração do substrato, uma função semelhante 

de dispersão dos índices de refração foi utilizado com dois parâmetros de ajuste. Na 

forma:  
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Finalmente é preciso igualmente definir uma forma funcional da absorção em função 

do comprimento de onda. Escolhemos a função com dois parâmetros de ajuste, na 

forma: 
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Resultados da Simulação  
  
 A Figura V.7 ilustra a medida de transmitância do substrato (os pontos 

quadrados). A linha vermelha o ajuste realizado da transmitância. No gráfico são 

mostrados os parâmetros do ajuste que servirão para simular as propriedades 

ópticas do substrato 
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Data: TBi2S3Subt2_B
Model: ParOptSub
Chi^2 = 1.5049E-10
D 920000±0
S1 0.755 ±3.3315E-6
S2 7950 ±0
A1 7387.44 ±0.0734
A2 31.239 ±0.00024
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Figura V.7: Ajuste da Transmitância do Substrato 

 
 
 
 

A Figura V.8 ilustra o ajuste da transmitância experimental (círculos 

abertos)de um filme fino de Bi2S3 depositado no substrato da figura acima. A linha 

vermelha o ajuste realizado com os parâmetros da espessura calculada, dos índices 

de refração e do coeficiente de absorção mostrados na figura. 
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Data: Data1_T100C
Model: Trasm2Sw
Chi^2 = 0.00008
D 112.36826 ±0.38396
S1 1.56 ±0
N1 0.12002 ±0.0021
N2 10802.19693 ±710.47784
A1 2417.37025 ±11.27627
A2 -2.12846 ±0.01563
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Figura V.8: Ajuste da medida de Transmitância de um filme de Bi2S3 tratado em 

100ºC por 2 horas 

 
 
 Como é observado nas figuras, o resultado do ajuste mostram boa 

concordância com os dados experimentais. É preciso, em futuros trabalhos, 

aprimorar as simulações considerando mais parâmetros na forma funcional, 

principalmente da absorção. 
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