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Resumo 

 

 Os Óxidos de cobre estão atualmente sendo implementados em vários 

setores, que vão desde a agricultura até a indústria de componentes 

eletrônicos. Devido às suas propriedades estruturais, ópticas e elétricas, os 

óxidos de cobre têm sido alvos de pesquisas em várias áreas, tais como 

células solares, materiais semicondutores e cátodos de baterias de íon de lítio, 

este fato demonstra ser um material muito versátil. Neste trabalho, filmes de 

óxidos de cobre, foram depositadas pela técnica spray pirólise, usando o 

método da sacarose para produção da solução precursora. Este método 

consiste na utilização de uma solução precursora cuja sacarose tem a função 

de agente quelante. Os parâmetros de síntese e deposição foram controlados 

para depositar filmes de óxidos de cobre (I) e óxidos de cobre (II). Estes 

parâmetros desempenham um papel importante na influencia das propriedades 

físicas dos filmes, principalmente por alterar a concentração de sacarose e a 

temperatura de deposição dos filmes. Medidas de difração de raios-X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e duas pontas foram realizadas 

para determinar as propriedades estruturais, morfológicas e elétricas. Os 

resultados mostram filmes nanoestruturados e as fases podem ser controladas 

tanto pela alteração da temperatura de deposições quanto pela concentração 

de sacarose. Foi efetuado um tratamento térmico nas amostras, a fim de 

analisar a influência do aquecimento sobre as propriedades físicas. 
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Abstract 

 

 Copper oxides are currently being implemented in various sectors 

ranging from agriculture to the industry of the electronic components. Due to 

their structural, optical and electrical properties copper oxides have been 

studied in several areas such as solar cells, semiconductor materials and 

cathodes of lithium ion batteries. This fact demonstrates this material is very 

versatile. In this work copper oxides films were deposited by spray pyrolysis 

technique using the method of sucrose. This method consists on use of 

solution, which sucrose is the chelating agent. The parameters of synthesis and 

deposition were controlled for depositing both copper (I) and copper (II) oxides. 

They play an important role in influencing the physical properties of the films 

mainly by changing of the sucrose concentration and temperature of deposition 

of the film. Measurements of X-ray diffraction (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM) and electrical measure for determining the structural, 

morphological and electrical properties were carried out. The results shows 

nanostructured films were grown and the phases can be controlled as much 

changing the parameter depositions (temperature) as changing the sucrose 

concentration. It was carried out a heat treatment on the samples in order to 

analyze the influence of heating on the physical properties. 
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1 Introdução e objetivos 

1.1 Introdução 

 

Os metais de transição, tais como: cobre, zinco, ferro, níquel e cobalto 

formam uma importante classe de metais, e tem tido alta relevância nas 

pesquisas por conta de suas diversas propriedades físicas [1]. Na forma de 

óxidos, em especial os óxidos de cobre, que geralmente encontrados nas 

formas CuO e Cu2O, possuem diversas aplicações industriais e têm sido 

amplamente estudados, por tratar-se de um material bastante promissor para 

ser usado como componentes de dispositivos geradores e armazenadores de 

energia. 

As técnicas empregadas para deposição de filmes podem ser 

classificadas como processos físicos ou químicos. No caso de deposições a 

vapor, podem ocorrer os dois tipos, a diferença entre elas encontra-se na forma 

de criação do gás utilizado. Se ele for criado por meios físicos, sem ocorrer 

nenhuma reação química, o processo será considerado deposição física a 

vapor (DFV), caso ocorra algum tipo de reação química na criação do gás será 

considerada uma deposição química a vapor (DQV). Segundo Ohring [2], a 

deposição química a vapor é um processo de reação química envolvendo um 

composto volátil e um composto não volátil que será depositado na forma de 

um gás. Vários processos de deposição têm sido utilizados para a obtenção de 

filmes de óxidos de cobre, destacamos: spray pirólise, oxidação térmica, 

eletrodeposição, oxidação química e sputtering [3]. O spray pirólise é um 

método químico de deposição de fácil manuseio comparado a outros métodos 

de deposição, e de baixo custo, considerando tanto os reagentes, quanto os 

equipamentos usados. A principal característica deste método é criar um spray 

por meio de uma solução precursora com sais metálicos, espalhando o spray 

em um substrato aquecido um filme é crescido. A produção das soluções 

precursoras podem ser realizadas por diversos métodos de síntese, como por 

exemplo o método da sacarose que trata-se de um método químico de síntese 

no qual a sacarose age como agente quelante e cujas principais vantagens 
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são: baixo custo de produção, controle do tamanho de partícula e 

estequiometria dos óxidos [4]. 

Com o objetivo de obter filmes de óxidos de cobre I e II de baixo custo, o 

método da sacarose foi aliado ao método do spray pirólise. Para melhor clareza 

dos assuntos abordados nesta dissertação, além deste capítulo, os demais 

foram divididos da seguinte forma: o Segundo capítulo é dedicado a uma 

revisão da literatura, onde aborda-se sobre os óxidos de cobre, a sacarose, 

spray pirólise, os fundamentos das técnicas usadas para caracterização dos 

filmes, que foram: difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, 

e medidas elétricas de resistência, além disso, é descrito os fundamentos da 

teoria dos semicondutores. No Terceiro capítulo, é apresentada a metodologia 

para obtenção dos filmes, abordando-se o modo de preparação do substrato, a 

síntese da solução precursora e a descrição da forma como foram depositados. 

É apresentada também as caracterizações dos filmes. No quarto capítulo, são 

feitas as apresentações e discussões dos resultados. O quinto capítulo é 

abordada as conclusões que foram obtidas durante o trabalho, e são versadas 

algumas propostas para trabalhos futuros. 

 

1.2 Objetivos 

 

 Os principais objetivos deste trabalho foram: 

a) Depositar filmes de óxidos de cobre I e II através da técnica spray 

pirólise usando o método da sacarose para produzir a solução 

precursora. 

 

b) Investigar a influência da variação da concentração da sacarose na 

solução precursora, temperatura de deposição e do tratamento 

térmico nas propriedades estruturais, microestruturais e elétricas dos 

filmes 



3 
 

2 Revisão da literatura 

2.1 Óxidos de cobre 

 

 O cobre, elemento químico representado na tabela periódica pelo 

símbolo Cu, pode ser encontrado em ligas metálicas, óxidos, hidróxidos e 

complexos, sendo utilizado em diversas aplicações, que vão desde a 

agricultura até a indústria elétrica, devido as suas propriedades térmicas e 

elétricas. A Tabela 1 apresenta as propriedades físicas e químicas do cobre. 

 

Tabela 1: Propriedades físicas e químicas do cobre [5]. 

Número atômico 29 

Massa Molar 63,55 

Temperatura de Fusão (°C) 1083 

Temperatura de Ebulição (°C) 2570 

Densidade (g/mL)(20 °C) 8,95 

Eletronegatividade 1,9 

Configuração Eletrônica [Ar] 3d10 4s1 

Raio Atômico (pm = 10-12 m) 128 

 

 O cobre na forma metálica possui estado de oxidação 0 (Cu0), porém, 

ele pode também ser encontrado nos estados de oxidação +1, +2 e +3. O íon 

Cu+1 possui configuração eletrônica [Ar] 3d10, apesar de ter uma estabilidade 

na configuração d10 esse estado de oxidação não é o mais estável. O íon Cu+2 

possui configuração eletrônica [Ar] 3d9, este é o estado de oxidação mais 

estável do cobre. Cu+3 por sua vez possui configuração eletrônica [Ar] 3d8, no 

entanto, esse estado de oxidação é altamente oxidante, geralmente encontrado 

em forma de complexos [5]. 

 Os óxidos de metais são muito versáteis devido as suas propriedades 

físicas. Os óxidos de metais de transição tais como os óxidos de: cobre, zinco, 

ferro, níquel e cobalto são uma importante classe de semicondutores, utilizados 
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em mídias de armazenamento, transformação de energia solar e componentes 

eletrônicos [1]. Os óxidos de cobre geralmente são encontrados em duas 

composições químicas: CuO denominado óxido de cobre II, que possui 

estrutura cristalina tipo monoclínica, e Cu2O denominado óxido de cobre I, que 

possui estrutura cristalina tipo cúbica [6]. Além disso, outras composições, 

também já foram registradas [7]. Diversas formas de preparação dos óxidos de 

cobre têm sido usadas com por exemplo spray pirólise [3], sputtering [8] e 

oxidação térmica [9,6]. 

 O CuO, devido as suas propriedades estruturais, óticas, elétricas e 

magnéticas, é utilizado em diversas aplicações, tais como: componentes de 

células solares, catálise, semicondutores, eletrodos de baterias de íon lítio, 

aparelhos eletrônicos, capacitores e mídias de armazenamento. Além de ser 

um material de baixo custo de produção, possui excelente estabilidade e não é 

tóxico, tornando-o promissor para o uso em materiais e dispositivos 

industrializados [1]. A Tabela 2 mostra algumas das propriedades físicas e 

químicas do CuO e Cu2O. 

 

Tabela 2: Propriedades físicas e químicas dos óxidos de cobre. 

 

Fórmula 

 

 

Nome 

 

Cor 

Massa 

Molar 

(g/mol) 

 

Densidade 

(g/cm3) 

Energia 

de Gap 

(eV) 

 

Estrutura 

CuO Óxido 

de cobre II 

Preto 79,545 6,31 1,2 Monoclínica 

       

Cu2O Óxido de 

cobre I 

Vermelho 143,09 6 2,1 Cúbica 

 

 A configuração eletrônica do CuO é [Ar] 3d9, e origina um estado de 

oxidação +2 para o íon de cobre, lhe confere propriedades de um semicondutor 

do tipo-p com ordenamento antiferromagnético e energia de gap em torno de 

1,2 eV [10]. A Figura 1 mostra uma representação da estrutura cristalina do 

CuO. 
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Figura 1: Representação da estrutura cristalina do CuO, onde as esferas 
vermelhas representam o oxigênio e as verdes representam o cobre [11]. 

 Assim como o CuO, o óxido de cobre I (Cu2O) são bastante investigados 

devido as suas propriedades óticas e elétricas. Esse material possui alto 

potencial de aplicação em spintrônica, catalises e células solares [5,11]. 

 O óxido de cobre I é um semicondutor tipo-p com energia de gap 2.1 eV, 

com configuração eletrônica [Ar] 3d10, e estado de oxidação +1 para o íon de 

cobre. O Cu2O possui uma estrutura cristalina cúbica [6,12] como se pode 

visualizar na Figura 2. 
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Figura 2: Representação da estrutura cristalina no Cu2O, onde as esferas 
vermelhas representam o oxigênio, e as verdes representam o cobre [13]. 

 

2.2 Sacarose 

 

 A sacarose é um dissacarídeo (cadeia orgânica de dois 

monossacarídeos) formado pela união da glicose com a frutose e possui a 

fórmula química C12H22O11, com massa molar de 342,24 g/mol e densidade de 

1,57 g/cm3 [14]. A Figura 3 ilustra a estrutura de uma molécula de sacarose. 

 

Figura 3: Estrutura química da sacarose [14] 
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Em solução aquosa, a sacarose é dissolvida em glicose e frutose [4,15]. 

A reação formada pela união destes dois monossacarídeos é chamada açúcar 

invertido que é muito usado na indústria para produção de açúcar comercial 

[15]. 

 

2.3 Spray pirólise 

 

 A técnica de deposição spray pirólise consiste na atomização de uma 

solução precursora na forma de spray que é lançada diretamente em um 

substrato aquecido onde o filme será formado. De acordo com os parâmetros 

usados, essa técnica pode produzir filmes finos ou espessos, densos ou 

porosos, assim como pós [16]. Os equipamentos de spray pirólise consistem 

fundamentalmente de um compressor de ar, uma chapa aquecedora, um 

controlador de temperatura, e um atomizador, que pode ser, em geral, de ar 

comprimido, ultrassônico ou eletrostático. 

Em relação aos outros métodos de deposição, o spray pirólise é 

considerado uma técnica relativamente simples e de baixo custo tanto pelos 

reagentes utilizados, quanto pelos equipamentos. Esse processo produz filmes 

de boa qualidade, bem aderentes e homogêneos, além de ser uma técnica que 

proporciona um fácil controle da composição e microestrutura dos filmes [17]. 

Entretanto, como qualquer outra deposição a vapor, sua desvantagem está na 

baixa eficiência na deposição. Filmes depositados por esse processo têm sido 

empregados em uma grande quantidade de aplicações, desde a indústria de 

vidro até a produção de células solares [16].  

Durante a deposição de filmes por spray pirólise ocorrem vários 

processos sequencialmente ou simultaneamente, que segundo Perednis [17] 

são: a atomização da solução precursora, o transporte do spray, o 

espalhamento e secagem da gota no substrato e a decomposição do precursor. 

Entretanto, ele considera o processo pode ser dividido em três principais 
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etapas: a atomização da solução precursora, o transporte do aerossol e a 

decomposição da solução precursora. 

Kosugi et al [3], por sua vez, considera que as principais etapas de 

deposição dos filmes de óxidos de cobre, podem ser divididas em quatro, na 

primeira etapa, ocorre a chegada da gota do composto que contem Cu2+ no 

substrato, seguido da redução de Cu2+, convertendo-se em cobre elementar, 

na segunda etapa, acontece a formação e condensação de aglomerados de 

cobre, na terceira etapa, ocorre a oxidação dos aglomerados de cobre, 

formando os óxidos, na quarta etapa acontece a nucleação e crescimento do 

filme. As etapas descritas por Kosugi seriam equivalentes ao espalhamento e 

secagem da gota no substrato e a decomposição da solução precursora 

expostas por Perednis [17]. 

A atomização da solução precursora ocorre pela introdução da solução 

no gás de arraste em alta velocidade, formando assim, gotas que serão 

lançadas no ar com direção e velocidade suficientes para aderirem no 

substrato, sendo que o tipo de atomizador usado pode determinar o ângulo e a 

distribuição do spray, assim como o tamanho e o fluxo das gotas. Os principais 

tipos de atomizadores são: os de ar comprimido, ultrassônico, e eletrostáticos. 

O princípio de funcionamento do atomizador de ar comprimido é a utilização de 

uma corrente de ar onde a solução precursora é inserida, e depois cisalhada e 

expelida em direção ao substrato formando um spray com velocidade 

adequada para vencer as forças repulsivas, que agem durante o processo de 

deposição, e aderir no substrato. Em uma atomização eletrostática, um líquido 

eletricamente carregado é exposto em um campo elétrico e as partículas são 

cisalhadas em direção ao substrato, o controle da direção e tamanho das gotas 

está de acordo com a intensidade do campo elétrico, é possível também evitar 

a coalescência das gotas de mesmas polaridades durante a deposição [18]. 

Em um atomizador ultrassônico, a solução precursora é sujeita a um campo de 

alta frequência, a ponto de dividir o líquido em gotas e assim ejetá-lo em 

direção ao substrato, o tamanho das gotas e sua densidade podem ser 

controlados dependendo da intensidade do campo usado [19]. 
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No processo de transporte do aerossol há forças agindo na gota, com 

isso, algumas são transportadas para o substrato e outras são dispersas pelo 

ar, sendo que as principais forças que agem durante o transporte do aerossol 

são: força gravitacional, que está relacionada à ação da gravidade em cada 

gota e é descrita pela equação: 

𝐹𝐺 = 𝑚𝑔. 𝑎, 1 

 

onde mg é a massa da gota. A força termoforética, que é causada pelo arraste 

de uma massa de ar quente próxima a chapa, onde essa massa de ar empurra 

para longe do substrato o gás de partículas com temperatura mais baixa [20], e 

pode ser descrita pela equação: 

𝐹𝑇 =
3𝜋𝜂𝑎

2𝑟

𝜌𝑎
∙

3𝜅𝑎

2𝜅𝑎
2 + 𝜅𝑔

∙
∇(𝑇𝑎)

𝑇𝑎
, 

2 

 

onde ηa é a viscosidade do ar, Ta é a temperatura do ar, ρa é a densidade do 

ar, κa e κg é a condutividade térmica do ar e da gota. A força de Stokes que é 

dada pelo atrito entre as partículas do spray e do ambiente é descrita pela 

equação: 

𝐹𝑆 = 6𝜋𝜂𝑎𝑟(𝑣𝑔 − 𝑣𝑎), 3 

 

onde ηa é a viscosidade do ar e vg e va são as velocidades da gota e do ar. A 

Figura 4 ilustra o processo de transporte do aerossol até o substrato. 
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Figura 4: O processo de transporte do aerossol, e os vários tipos de eventos 
que podem ocorrer durante a deposição [16]. 

 

Para produção de um filme contínuo, há duas etapas básicas de 

formação: a nucleação e o crescimento, no caso do spray pirólise, durante a 

deposição, uma parte do material colide com o substrato, algumas gotas se 

dispersam pelo ar, algumas outras perdem energia e difundem na superfície 

interagindo com os átomos que já estão adsorvidos no substrato, esse 

processo forma alguns agrupamentos no material que vão crescendo em 

tamanho [16]. Os parâmetros usados influenciam nos processos de deposição, 

tanto na atomização da solução precursora, no transporte do spray e na 

decomposição do sal. 

Segundo Chen et al [21], há uma relação entre o tempo de deposição e 

a massa de cada camada depositada para um atomizador eletrostático, e a 

taxa de crescimento em termos da massa da camada por unidade de tempo, é 

dito ser independente da temperatura de deposição. A apesar disso, eles 

concluíram que a temperatura do substrato é o principal parâmetro para 

determinar a morfologia, e observaram quatro tipos de camadas morfológicas 

que são mostradas na Figura 5. 
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Figura 5: Os tipos de morfologias observadas. (I) denso; (II) denso com 
partículas aglomeradas, (III) poroso em cima e denso embaixo, (IV) poroso 
[21]. 

 

Durante o transporte do aerossol podem ocorrem quatro tipos de 

eventos de acordo com os parâmetros empregados, que são ilustrados na 

Figura 6. No processo A quando o solvente não evapora completamente, a 

gota úmida adere ao substrato, e em seguida seca. No processo B o solvente é 

evaporado, e a gota sêca bate no substrato acontecendo depois a 

decomposição do composto. No processo C, o solvente evapora e a gota 

vaporiza depositando um material em forma de vapor, esse caso é considerado 

pela literatura o modo ideal de deposição. No processo D, todos os eventos 

anteriores acontecem e em seguida o vapor se solidifica, produzindo pós [17]. 
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Figura 6: Representação dos processos que podem ocorrer durante a 
deposição, a depender dos parâmetros usados [17]. 

 

O modo de deposição e os parâmetros utilizados podem alterar 

completamente a estrutura cristalina e morfológica do filme que está sendo 

produzido. Os parâmetros mais relevantes para a deposição, são: a 

concentração da solução precursora, a distância entre o substrato e o 

atomizador, a pressão do compressor, o fluxo e tamanho das gotas da solução, 

o volume da solução, tempo de deposição e o tamanho das gotas. A literatura, 

contudo, considera a temperatura do substrato como sendo o principal 

parâmetro no controle da fase e morfologia do filme. 

 

2.4 Teoria dos semicondutores 

 

Os sólidos podem ser classificados pela forma como os elétrons agem 

diante de um campo elétrico, e isso depende da diferença de energia entre as 

bandas de condução e de valência, que é denominada energia de gap, essa é 

a energia necessária para transferir um elétron da banda de valência para a 
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banda de condução. Nos materiais condutores não existe energia de gap 

devido uma super posição entre os níveis. Entretanto em um isolante a energia 

de gap é relativamente alta, com isso o material apresenta uma grande 

resistividade a corrente elétrica. Nos semicondutores, a energia de gap está 

entre a dos materiais condutores e os isolantes. A Figura 7 mostra uma 

representação entre a energia de gap dos materiais. 

 

 

Figura 7: Representação das bandas de condução e valência dos materiais 
condutores, semicondutores e isolantes. 

 

Os semicondutores são materiais termicamente ativados, e podem ser 

descritos pela equação de Arrhenius dada pela seguinte forma 

𝑅 = 𝑅0 exp (
𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇

), 
4 

 

onde R é a resistência do material, kB é a constante de Boltzman, T é a 

temperatura e Ea é a energia de ativação, que é a energia necessária para 

promover um elétron da banda de valência para a banda de condução. 
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Os semicondutores quando exposto a altas temperaturas são bons 

condutores, e quanto maior a temperatura menor será o valor da resistência. 

Esse comportamento é inverso aos apresentados pelos metais, que ao serem 

aquecidos, provoca uma agitação na rede e acarretando um maior número de 

colisões com os elétrons, aumentando o valor da resistência. A Figura 8 ilustra 

os gráficos da resistividade em função da temperatura, típicos de materiais 

condutores e semicondutores. 

 

 

Figura 8: Gráfico da resistividade em função da temperatura; (a) condutor; (b) 
semicondutor. 

 

Os elétrons não são os únicos responsáveis pela condutividade, quando 

um elétron é promovido da banda de valência para a banda de condução, este 

deixa um espaço vazio na banda de valência que é chamado de lacuna ou 

buraco, na descrição de fenômenos físicos dos semicondutores, essas lacunas 

podem ser consideradas como partículas autônomas e fictícias com massa 

efetivas e carregada positivamente, que possuem contribuição importante para 

a condução [22]. 

A energia de ativação é a energia necessária para promover um elétron 

da banda de valência para a banda de condução no caso de uma ativação 

térmica e é descrita pela equação de Ahrrenius [3]: 
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𝜎 = 𝜎0exp(−
𝐸𝑎
𝑘𝑇

), 
5 

 

Os semicondutores podem ser classificados como intrínsecos e 

extrínsecos de acordo com a natureza de seus constituintes e dopantes. Os 

intrínsecos são semicondutores naturais e que possuem cargas positivas iguais 

as cargas negativas, essa configuração permite, em geral, ligações covalentes 

com todos os orbitais eletrônicos dos átomos que estão ligados. Os 

semicondutores extrínsecos são semicondutores que possuem alguma 

impureza a fim de controlar as propriedades elétricas do material, a dopagem é 

feita por elementos com diferentes estados de oxidação, podendo formar 

semicondutores tipo-p, que possuem uma lacuna que é considerada uma carga 

positiva, ou pode formar semicondutores tipo-n, que possui excesso de 

elétrons. É possível calcular a concentração de portadores de cargas na banda 

de condução em função da temperatura e da energia de gap. 

 

2.5 Difração de raios-X 

 

Raios-X são produzidos quando partículas, geralmente elétrons, com 

alta energia cinética e eletricamente carregadas são rapidamente 

desaceleradas, emitindo ondas eletromagnéticas na região dos raios-X. Os 

elétrons são acelerados ao aplicar-se uma alta voltagem entre um tubo 

catódico e um alvo (ânodo). Quando atingem o alvo, eles desaceleram em um 

único choque ou em vários choques, sofrendo uma desaceleração 

fragmentada. 

Segundo Bleicher et al [23], a produção de raios-X através da colisão de 

elétrons em um ânodo metálico acontece da seguinte forma: elétrons são 

gerados no eletrodo negativo do tubo catódico e colidem com o alvo metálico 

extraindo um elétron da camada K de um átomo do alvo criando uma vacância 

nessa camada. Em seguida, um elétron de uma camada mais externa decai, 

eliminando a vacância e liberando energia na forma de um fóton de raios-X, 
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esta energia corresponde a diferença de energia entre as duas camadas. O 

processo é mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9: Processo de produção de raios-X através da transição eletrônica nas 
camadas dos átomos [23]. 

 

Um tubo de raios-X é formado por uma fonte de elétrons, um 

amplificador de voltagem e um alvo metálico, além de um sistema de 

refrigeração para evitar super aquecimento devido os sucessivos choques dos 

elétrons no alvo [24]. 

 O tubo de emissão de raios-X utiliza materiais que podem ser usados 

como ânodos tais como Cu, Cr, Fe. Contudo o espectro de radiação do tubo 

emiti um espectro contínuo e radiação característica. A Figura 10 mostra o 

espectro contínuo e característico do ânodo usado no tubo de raios-X. 
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Figura 10: Espectro contínuo e característico do ânodo [24] 

 

 Com intuito de empregar uma radiação monocromática usa-se filtros 

para barrar a radiação característica Kβ. O processo de filtragem pode ser 

através de um filtro que permiti a passagem do espectro referente a Kα e 

remova o espectro referente a radiação Kβ. Uma outra alternativa é a colocação 

de um filtro monocromador entre a amostra e o detector que permite a 

passagem da radiação referente a Kα, além disso remove-se radiação 

provenientes de espalhamentos não coerentes da interação dos raios X com a 

amostra. 

 As distâncias entre os átomos em um sólido são da ordem de angstroms 

(10-8 cm), para que haja interferências construtivas das ondas que interagem 

com esses sólidos é necessária uma energia da ordem de [25]: 

ℏ𝜔 =
ℎ𝑐

𝜆
=

ℎ𝑐

10−8
≈ 12,3 × 103𝑒𝑉. 

6 
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 Energias dessa ordem são características dos raios-X, diante disso, a 

difração de raios-X é um dos principias métodos usados para estudo das 

estruturas cristalinas dos materiais. 

 A lei de Bragg pode ser deduzida considerando os planos paralelos da 

rede cristalina que estão separados a uma distância d, sendo a diferença entre 

os raios-X para os dois planos adjacentes 2d senθ, conforme é mostrado na 

Figura 11. 

 

Figura 11: Incidência e reflexão dos raios X nos planos cristalinos [24]. 

 

A interferência construtiva ocorre quando essa diferença é igual a um 

número inteiro n vezes o comprimento de onda λ dos raios-X, com isso temos 

[22]: 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃, 7 

 

a lei de Bragg é uma consequência da periodicidade da rede. Desde que 

senθ_≤_1, da equação 7 temos que 

𝑛𝜆

2𝑑
= 𝑠𝑒𝑛𝜃 ≤ 1, 

8 

 

diante disso, a lei de Bragg só é válida para nλ ≤ 2d. 
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2.6 Microscopia eletrônica de varredura 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é utilizado para analisar a 

estrutura morfológica da superfície das amostras, diferentemente dos 

microscópios óticos que usam a luz visível para percepção das imagens, os 

microscópios eletrônicos utilizam feixes de elétrons espalhados pelo material 

que será analisado. A Figura 12 mostra os componentes básicos de um MEV, o 

equipamento consiste basicamente de uma coluna óptico-eletrônica, um porta 

amostra, detectores e um sistema de formação de imagens [26]. A Figura 12 

ilustra uma representação dos componentes básicos de um microscópio 

eletrônico de varredura. 

 

 

Figura 12: Esquema representativo dos componentes básicos de um 
microscópio eletrônico de varredura [27]. 

 

O feixe de elétrons é gerado no canhão eletrônico que é composto de 

um filamento de tungstênio ou hexaboreto de lantânio no qual é aplicado um 
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diferencial de potencial onde flui uma corrente que aquece o filamento e emite 

elétrons através do efeito termiônico, e quanto maior a voltagem menor o 

comprimento de onda dos elétrons emitidos. Em seguida o feixe passa pelas 

lentes, que consiste de uma bobina eletromagnética que tem como objetivo 

focalizar o feixe de elétrons em um pequeno diâmetro numa dada região da 

amostra [28]. 

 

 

Figura 13: Interações que podem ocorrer com os elétrons ao atingirem a 
amostra. 

 

Diversas interações acontecem durante a incidência do feixe de elétrons 

na amostra, como pode ser visto na Figura 13. Além da produção de fótons 

ocorre também o espalhamento de elétrons provenientes das interações entre 

os feixes de elétrons dos átomos da amostra por colisão elástica, ambos são 

captados por detectores adequados e convertidos em sinais que geram a 

imagem, além disso, alguns elétrons são absorvidos pela amostra podendo 

gerar uma corrente, para não danificar a amostra ela deve ser aterrada para 

descarregar [26]. 
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2.7 Método das duas pontas 

 

 O método das duas pontas consiste em medir corrente e voltagem 

usando eletrodos dispostos na amostra. O objetivo é fazer medidas de 

resistividade e resistência em função da geometria de filmes. Este é um 

método simples e amplamente usado em materiais condutores e 

semicondutores de diversas formas geométricas, além disso, é um método não 

destrutivo [29], contudo, se a pressão exercida pelos eletrodos na amostra for 

muito alta, ou se uma corrente aplicada for muito maior que a suportada pela 

amostra, o material é danificado. 

 Resistividade (ρ) é uma grandeza física que representa a obstrução do 

fluxo dos íons em um corpo, esta é uma propriedade intrínseca do material e 

que independe da sua geometria, sendo definida através da razão entre o 

módulo do campo elétrico E e a densidade de corrente J [30]:  

𝜌 =
𝐸

𝐽
. 

9 

 

A resistência, assim como a resistividade, é uma grandeza física que 

representa a obstrução do fluxo dos íons em um corpo, entretanto essa 

propriedade depende da geometria do material. Considerando a densidade de 

corrente J e do campo elétrico E, uniformes entre dois pontos no material, 

então a corrente e a voltagem são dadas por: 

𝐼 = 𝐽𝐴, 10 

𝑉 = 𝐸𝐿, 11 

 

onde A corresponde a área da seção transversal, e L corresponde ao 

comprimento do corpo no qual a corrente flui. Substituindo as equações 10 e 

11 na equação 21, temos: 

𝜌 =
𝐸

𝐽
=
𝑉/𝐿

𝐼/𝐴
=
𝑉

𝐼

𝐴

𝐿
= 𝑅

𝐴

𝐿
, 

12 

 



22 
 

onde 

𝑅 =
𝑉

𝐼
. 

13 

 

 A equação 13 é válida também para resistores ôhmicos, que são uma 

classe de materiais cuja resistência se mantém constante para quais quer V e I. 

 A Figura 14 apresenta um esquema como podem ser conectados os 

contatos na amostra para fazer as medidas pelo método de duas pontas. 

 

 

Figura 14: Esquema de configuração frequentemente usado para as medidas 
de resistência pelo método das duas pontas. 

 

Vários erros podem estar associado as medidas, dentre eles: não 

efetuar corretamente as correções referentes as limitações geométricas das 

amostras, quando se observa uma corrente de fuga, erro na determinação do 

espaçamento entre os contatos, luz incidente na superfície da amostra,  

aquecimento da amostra quando aplicada a corrente, o que pode originar o 

efeito termoelétrico [31], impurezas no material, espessura heterogênea e 

resistência dos contatos, esses e outros, são fatores que devem ser 

considerados na análise dos resultados. 
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3 Materiais e Métodos 

 

 Neste capítulo será apresentado o processo de preparação das 

amostras, a etapa de corte e limpeza do substrato, método de síntese utilizado 

na preparação das soluções precursoras e as técnicas utilizadas para 

deposição e caracterização dos filmes. 

 

3.1 Preparações do substrato 

 

Para deposição dos filmes foi utilizado um substrato que consistia de 

uma lâmina de microscópio, da marca Precision Glass Line, com dimensões de 

26,0 x 76,0 mm e  1,0 a 1,2 mm de espessura. Visando obter filmes mais 

homogêneos, a lâmina foi cortada nas dimensões de 26,0 x 36,0 mm utilizando 

um cortador de vidro profissional da marca Woker, que possui rodel de corte 

em liga de carboneto de tungstênio. Para evitar manchas ou arranhões na 

lâmina, todo o processo de medida das dimensões e corte foi realizado 

utilizando luvas cirúrgicas descartáveis. Os vidros cortados foram armazenados 

em organizador de plástico a fim de evitar contatos entre eles, o que poderia 

causar danos a superfície dos substratos. 

A limpeza do substrato é um fator muito importante para a deposição 

dos filmes, influenciando diretamente na adesão do composto, um processo 

eficiente deve, no mínimo, eliminar os contaminantes que possam interferir na 

qualidade dos filmes depositados.  Foi utilizado então um processo de limpeza 

que visava extrair impurezas do tipo óleos, gorduras, poeira, tinta do marcador 

e estilhaços de vidros provenientes dos cortes. 

Inicialmente o vidro cortado foi exposto em água corrente para retirar os 

resíduos de fácil remoção como poeira e estilhaços de vidros, em seguida foi 

lavado com água e detergente usando apenas o lado mais macio da esponja, 

com intuito de retirar o excesso de gordura e óleos aderentes ao vidro. Depois 

o substrato foi colocado em um bequer com água destilada e submetido a uma 
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limpeza utilizando um ultrassom (Ultracleaner 1400), por 10 minutos, com o 

intuito de eliminar impurezas mais difíceis de serem retiradas. A seguir, foi 

realizada mais uma limpeza no ultrassom, mas desta vez sendo usado álcool 

etílico (absoluto 99,5% - CH3CH2OH) para tentar eliminar impurezas que ainda 

pudessem existir, além disso o álcool também auxiliava a secar o vidro. Nessa 

etapa de secagem, utilizou-se uma pistola de ar quente. 

Por fim, foi realizada uma verificação a olho nu, para avaliar se o vidro 

apresentava alguma impureza visível, para isso, ele era colocado diante de 

uma luz intensa, caso ainda fosse observado algo no substrato, repetia-se a 

etapa com o álcool etílico e secagem, quantas vezes fossem necessárias. A 

Figura 15 ilustra o processo de preparação do substrato. 

 

 

Figura 15: Fluxograma do processo de preparação do substrato.  
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3.2 Preparação da solução precursora 

 

 As soluções precursoras foram obtidas pelo método da sacarose, 

baseado no uso da sacarose como agente quelante. Para a preparação, 

utilizou-se nitrato de cobre (Nitrato de cobre (II) trihidratado – 99-104 % da 

Sigma-Aldrich) com a função de sal metálico, sacarose como agente quelante e 

água destilada como solvente, todos os reagentes possuíam alto grau de 

pureza a fim de evitar contaminações indesejadas. Estes, foram pesados em 

uma balança de precisão (Kern 410). 

Todas as soluções foram preparadas utilizando uma concentração de 

0,080 M de nitrato de cobre, e concentrações de 0,001; 0,010 e 0,050 M, de 

sacarose. Os reagentes foram colocados em um balão volumétrico e 

adicionado água destilada até completar 50 ml, em seguida foram dissolvidos 

por um processo de agitação mecânica, e por fim, as soluções foram 

armazenadas em uma geladeira.  A Figura 16 ilustra o processo de preparação 

das soluções precursoras. 

 

 

Figura 16: Fluxograma do processo de preparação 
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3.3 Método de deposição 

 

 Os filmes foram obtidos através da técnica spray pirólise, a Figura 17 (a) 

e (b) ilustram a montagem experimental dos equipamentos usados para 

produção dos filmes.  

 

 

 

Figura 17: Equipamentos do spray pirólise, usados para a deposição dos 
filmes. 
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Para a escolha dos parâmetros de deposição foram feitos testes prévios 

com o equipamento. Neste caso o spray consistia de uma névoa e baseia-se 

em: regular a pressão em 3,5 bar no compressor, o fluxo que seguia para um 

filtro de ar (Norgren), que tinha como função retirar impurezas indesejadas e 

depois um outro filtro coalescente capaz de remover partículas de até 0,01 µ. 

Após ser filtrado, o ar era direcionado para um fluxômetro (Protec) que 

mantinha um fluxo constante a uma taxa de 10 L/min. A etapa de transporte da 

solução para o substrato era feita utilizando um nebulizador hospitalar com um 

tanque embutido de 15 ml, onde era colocada a solução. Este nebulizador 

exercia a função do atomizador, e dele, se obtinha uma névoa na direção 

horizontal. Para conseguir uma queda vertical, tal que atingisse o substrato, foi 

necessário adaptar um cano plástico na saída do nebulizador, como mostrado 

na Figura 17 (b). O atomizador foi então fixado em uma haste de ferro com 

garras, ficando a uma distância de 6 cm entre a extremidade inferior do cano 

que conduzia o fluxo de névoa e o substrato, este valor foi mantido fixo para 

todos os filmes. Todos os substratos foram colocados no centro da chapa para 

evitar diferenças de temperaturas, uma vez que estas vão diminuindo à medida 

que se afasta do centro. Neste trabalho, foi regulada as temperaturas de 

deposição com valores de 250, 350 e 450 °C ajustadas no visor da chapa 

aquecedora, entretanto, as temperaturas obtidas nos substratos foram medidas 

com o auxílio de um termopar e indicavam os valores de 225, 305 e 355 °C. A 

Tabela 3 mostra os parâmetros usados para a deposição dos filmes. 
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Tabela 3: Parâmetros usados para deposição dos filmes 

 

Concentração 

de Sacarose 

(M) 

 

Concentração 

de Nitrato 

(M) 

 

 

Temperatura 

(°C) 

 

 

Pressão 

(bar) 

 

 

Fluxo 

(L/min) 

 

 

Altura 

(cm) 

Volume 

de 

solução 

(ml) 

0,001 0,08 225 3,5 10 6 50 

0,010 0,08 225 3,5 10 6 50 

0,050 0,08 225 3,5 10 6 50 

0,001 0,08 305 3,5 10 6 50 

0,010 0,08 305 3,5 10 6 50 

0,050 0,08 305 3,5 10 6 50 

0,001 0,08 355 3,5 10 6 50 

0,010 0,08 355 3,5 10 6 50 

0,050 0,08 355 3,5 10 6 50 

 

Os filmes foram depositados utilizando 50 ml de solução, produzida. 

Esta quantia foi dividida em 5 partes de 10 ml, devido a máxima capacidade do 

nebulizador (15 ml), esse reabastecimento era feito a cada 20 minutos. Ao final 

de todo o processo, o filme depositado era retirado da chapa, tomando-se o 

cuidado de não provocar um choque térmico que poderia ocasionar um 

trincamento no filme. Para isso, primeiro ele era levado para uma extremidade 

da chapa, com temperatura um pouco menor, e deixado lá por 10 minuto, em 

seguida, ele era colocado sobre um papel toalha onde permanecia até atingir a 

temperatura ambiente, quando então podia ser armazenado em um 

organizador plástico, que permitia separação dos filmes, evitando que 

trincassem. A Figura 18 mostra o processo de deposição dos filmes. 
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Figura 18: Fluxograma do processo de deposição 

 

Foi feito também um tratamento térmico nos filmes na mesma chapa 

usada para depositar. Neste caso, as amostras foram cortadas na dimensão 

1,3 x 0,5 cm e 1 x 1 cm e essas dimensões foram escolhidas por serem as 

mesmas que seriam utilizadas nas caracterizações elétricas e estruturais 

respectivamente. 

Todos os filmes foram aquecidos ao mesmo tempo a uma temperatura 

de 380 °C por 2 horas. Visando evitar choques térmicos, os filmes foram 

colocados antes da chapa ser ligada e arrumados de modo a permanecerem o 

mais próximo possível do centro, para que não houvesse variação de 

temperatura entre os filmes. Colocou-se uma proteção ao redor da chapa para 

evitar impurezas e circulação de ar que poderia dispersar o calor da chapa. Ao 

fim do tratamento, os filmes ainda permaneceram na chapa desligada por 30 

minutos antes de serem retirados, buscando evitar choques térmicos. 
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3.4 Caracterização estrutural 

 

 As caracterizações estruturais foram feitas através das medidas de 

difração de raios-X (DRX). As medidas foram realizadas em equipamento da 

marca Panalitical, mostrado na Figura 20, localizado no Campus Universitário 

Professor Alberto Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe, na cidade de 

Itabaiana. Foi usado a radiação Kα do Cu, e configuração Bragg-Bretano em θ-

2θ. As medidas foram feitas em um intervalo de 30° a 60° com passos de 

2°/min. Com isso foi possível obter o difratograma dos filmes foram analisados 

com o programa X’pert High Score com um banco de dados PDF-2 do ICDD 

(International Center of Diffraction Data) para identificar a fase dos filmes.  

 

 

Figura 19: Imagem do aparelho usado para fazer as medidas de difração de 
raios-X. 

 

Os filmes medidos que possuíam dimensões de 2,6 x 3,6 cm, e foram 

colocados diretamente em um suporte para lâminas acoplado ao aparelho. 
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Quanto aos filmes tratados termicamente foi utilizado um suporte de aço para 

fazer as medidas, devido as dimensões das amostras serem muito pequenas. 

Com o intuito de analisar a tendência do tamanho dos grãos, foram 

estimados os valores de FWHM (FWHM do inglês full width at half maximum) 

dos picos nos difratogramas. Sabe-se que, FWHM representa a largura do pico 

em seu ponto médio entre o ponto mais intenso e a sua base, o valor dele é 

inversamente proporcional ao tamanho da partícula, associado aqui ao 

tamanho de grão no filme que é dado por D, relacionado pela equação de 

Scherrer, dada por [24]: 

𝐷 =
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃𝛽
, 

14 

 

onde k é o coeficiente de forma, β é o valor de FWHM do pico e θ é o ângulo 

de Bragg. 

 

3.5 Caracterização morfológica 

 

 As caracterizações morfológicas foram feitas através das medidas de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram cortadas em 

dimensões de 1 x 1 cm. Em seguida depositou-se uma fina camada de ouro na 

superfície dos filmes, e foi colocada uma fita de carbono ligando a superfície de 

cada filme ao porta amostra, isto serviu como condutor para que não houvesse 

carregamento nas amostras. As medidas foram realizadas em um microscópio 

eletrônico de varredura (Jeol – JCM5700) localizado no Departamento de 

Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Sergipe. 
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3.6 Caracterização elétrica 

 

 As caracterizações elétricas foram feitas pelo método das duas pontas. 

No sistema usado, foi aplicado uma diferença de potencial, com o objetivo de 

se medir a corrente, isso foi realizado utilizando um método alternativo, cujo 

esquema pode ser visualizado na Figura 20. 

 

 

Figura 20: Representação do circuito usado para fazer as medidas resistência 
usando o método das duas pontas. 

 

No sistema, foi usado um resistor ôhmico de 100 Ω, e medido a 

voltagem que passava pelas extremidades desse resistor, sabendo que:  

𝑅 =
𝑉

𝐼
→ 𝐼 =

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

100
, 

15 

 

através da medida do potencial (voltímetro Keithley 182) foi possível determinar 

o valor da corrente que passa no circuito a partir da sua voltagem. Com o valor 

da corrente foi possível calcular a resistência total dada por: 
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𝑅𝑇 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑟 = 𝑅𝑎 + 100 =
100 ∙ 𝑉𝑎
𝑉𝑚

, 
16 

 

onde Ra é a resistência da amostra, Rr é a resistência do resistor e Va é a 

voltagem aplicada. Então a resistência da amostra é  

𝑅𝑎 =
100 ∙ 𝑉𝑎
𝑉𝑚

− 100. 
17 

 

 As medidas de todas as amostras, foram feitas variando a temperatura 

de 370 a 310_K em uma taxa de 1 K/min, usando um controlador de 

temperatura (Lake Shore 325) e aplicando 50 V através de fonte de tensão 

(TCH – 3000-2xA1A). 

Para fazer as medidas elétricas, as amostras foram cortadas nas 

dimensões 1,3 x 0,5 cm, para fazer os contatos das medidas, um filme de ouro 

de 50 nm foi depositado sobre a amostra, a área de deposição foi limitada com 

o auxílio de uma máscara de alumínio. As amostras foram postas no 

equipamento colocando entre eles uma pasta térmica, esta tinha como objetivo 

conduzir melhor a temperatura entre o aparelho e o filme. A Figura 21 mostra a 

forma como os contatos foram conectados nas amostras. 

 

Figura 21: Representação da forma como os contatos foram feitos para as 
medidas de duas pontas. 
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 Um fluxograma geral do processo é apresentado na Figura 22. 

 

 

 

Figura 22: Fluxograma de todo o processo para obtenção e caracterização das 
amostras. 
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4 Resultados e discussões 

 

 As deposições dos filmes de óxido de cobre foram feitas com o objetivo 

de crescer e estudar os óxidos de cobre I e II. Nesse sentido, optou-se por 

manter fixo no sistema de spray pirólise os parâmetros: distância entre o 

substrato e a chapa aquecedora, o volume e concentração de nitrato de cobre 

(CuN2O6 • 3H2O) usado na solução precursora, o fluxo e a pressão do gás de 

arraste: e variar a temperatura e a concentração da sacarose, esse por ser um 

agente quelante, executando um papel fundamental na complexação dos íons 

metálicos, e aquele por representar o parâmetro mais importante da técnica de 

spray pirólise para controlar a estrutura cristalina e morfológica [17]. Tabela 4 

são apresentados os parâmetros de deposição que foram variados em cada 

amostra. Foram nomeadas de acordo com temperatura de deposição e 

concentração de sacarose, utilizando “a” para 0,001 M, “b” para 0,010 M e “c” 

para 0,050 M. 

Tabela 4: Parâmetros utilizados na deposição de cada um dos filmes. A 
nomenclatura das amostras foi feita para indicar a temperatura e a 
concentração de sacarose, utilizando: “a” para 0,001 M, “b” para 0,010M e “c” 
para 0,050M. 

Nome 

das 

Amostras 

 

Temperatura do 

Substrato 

(°C) 

 

Concentração de 

Sacarose 

(M) 

 

 

Pressão 

(bar) 

 

 

Fluxo 

(L/min) 

 

 

Altura 

(cm) 

 

Volume de 

solução 

(ml) 

AM225a 225  0,001 3,5 10 6 50 

AM225b 225 0,010 3,5 10 6 50 

AM225c 225 0,050 3,5 10 6 50 

AM305a 305 0,001 3,5 10 6 50 

AM305b 305 0,010 3,5 10 6 50 

AM305c 305 0,050 3,5 10 6 50 

AM355a 355 0,001 3,5 10 6 50 

AM355b 355 0,010 3,5 10 6 50 

AM355c 355 0,050 3,5 10 6 50 
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4.1 Caracterização estrutural 

 

A lâmina de vidro foi o único substrato utilizado neste trabalho. A Figura 

23 mostra o difratograma deste material. O resultado confirma tratar-se de um 

material amorfo, apresentando uma banda larga ao redor de 24°. 

 

Figura 23: Difratograma do substrato (lâmina de vidro) utilizado. 

 

A Figura 24, Figura 25 e Figura 26 apresentam os difratogramas dos 

filmes depositados com concentrações de 0,001; 0,010 e 0,050 M de sacarose 

respectivamente. Para cada concentração, foram feitas deposições em três 

temperaturas diferentes. A análise dos gráficos dos filmes com concentrações 

de 0,001 e 0,010 M de sacarose confirmaram a formação de uma estrutura 

cristalina de CuO, assim como o filme depositado com 0,050 M de sacarose, 

em temperatura de 355 °C. Porém em temperaturas de 225 e 305 °C, para 

concentração de 0,050 M de sacarose o DRX apresentou uma estrutura 

cristalina do Cu2O + Cu. 
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Figura 24: Difratograma dos filmes depositados com concentrações de 
0,001_M de sacarose para diferentes temperaturas. 

 

Figura 25: Difratogramas dos filmes depositados com concentrações de 
0,010_M de sacarose para diferentes temperaturas. 
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Figura 26: Difratogramas dos filmes depositados com concentrações de 

0,050_M de sacarose para diferentes temperaturas. 

 

 Foi observado que tanto a variação de temperatura quanto a de 

sacarose influenciou na formação das fases dos óxidos de cobre, sendo 

possível crescer filmes de CuO e Cu2O + Cu. Com o intuito de observar melhor 

a influência da sacarose novos gráficos foram feitos. A Figura 27, Figura 28 e 

Figura 29 apresentam os difratogramas dos filmes depositados em 225, 305 e 

355 °C respectivamente, para diferentes concentrações de sacarose. 
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Figura 27: Difratogramas dos filmes depositados em 225 °C para diferentes 
concentrações de sacarose. 

 

Figura 28: Difratogramas dos filmes depositados em 305 °C para diferentes 
concentrações de sacarose. 
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Figura 29: Difratogramas dos filmes depositados em 355 °C para diferentes 
concentrações sacarose. 

 

Os resultados indicam que baixas concentrações de sacarose há uma 

tendência de formar estruturas cristalinas de CuO independente da 

temperatura de deposição. Entretanto, em altas concentrações de sacarose, a 

temperatura passa a ter um papel mais relevante, formando as fases Cu2O + 

Cu em baixas temperaturas, e CuO em altas temperaturas. A Figura 30 ilustra 

um diagrama de fase das amostras obtidas. 
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Figura 30: Diagrama de fases das amostras em função da concentração de 
sacarose e temperatura. 

 

 Há uma diferença nos diferentes que conduzem a formação das fases, 

os parâmetros foram ajustados para que a gota evaporasse antes de chegar ao 

substrato. Um processo similar ao estudado por Kosugi et al [3], pode estar 

acontecendo na formação das estruturas cristalinas, eles estudaram a 

influência da temperatura e das concentrações da solução no processo de 

formação dos óxidos de cobre, em especial o óxido de cobre I, depositados por 

spray pirólise, utilizando a glicose como agente redutor dos íons de cobre. 

Através dos resultados que obtiveram, concluíram que o processo de 

deposição é seguido pela chegada da gota contendo Cu+2 ao substrato e 

posteriormente ocorre pode a redução do Cu+2 pela glicose para a formação 

das fases. 

 Visto que a sacarose em uma solução aquosa é decomposta em dois 

monossacarídeos, glicose e frutose [4], esse dissacarídeo, além de ter a função 

de agente quelante pode ter agido como agente redutor no processo de 
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formação dos óxidos de cobre. Diante disso, existe a possibilidade de que no 

processo de deposição, as gotas contendo Cu+2 ocorram diversas séries de 

oxidação e redução que podem variar a depender da temperatura e 

concentração do reagente. 

 Para baixas concentrações de sacarose, acredita-se que a gota 

contendo o íon de cobre Cu+2 reage diretamente com oxigênio para a formação 

do CuO, a reação pode ser descrita da seguinte forma: 

𝐶𝑢+2 + 𝑂−2 → 𝐶𝑢𝑂. 18 

 

 Entretanto em altas concentrações de sacarose acredita-se que o íon de 

cobre sofre vários processos de oxidação e redução e reage com o oxigênio 

para a formação dos óxidos de cobre. Na Figura 30 nota-se que soluções 

precursoras com concentrações de 0,050 M sacarose obteve-se filmes com 

fases Cu2O + Cu para temperaturas de 225 e 305 °C. Acredita-se que essas 

fases são formadas quando a gota contendo Cu+2 sofre redução em sua 

valência por conta da alta concentração sacarose que age como agente 

redutor, o que resulta nos íons de Cu+1 e Cu0. Os íons de cobre com valência 

+1 reagem com um átomo de oxigênio formando Cu2O. E os íons de cobre com 

valência 0 formam aglomerações de cobre metálico. Entretanto, no caso do 

filme com concentração de 0,050 M de sacarose e depositado em 355 °C, o íon 

Cu+1 sofre oxidação ocasionada pela alta temperatura voltando a ter valência 

+2, este então, reage com o oxigênio formando CuO. 

 A Tabela 5 apresenta os valores de FWHM para diferentes parâmetros 

usados na deposição dos filmes. Comparando os valores, observa-se que o 

tamanho de grão tende a aumentar a medida que a temperatura de deposição 

aumentava. 
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Tabela 5: Valores de FWHM para os diferentes parâmetros usados na 
deposição dos filmes. 

Composto/ 

Plano Cristalino 

Temperatura de 

Deposição 

(°C) 

Concentração 

de Sacarose 

(M) 

 

FWHM 

(°) 

CuO (002) 225  

0,001 

0,53 

CuO (002) 305 0,51 

CuO (002) 355 0,46 

    

CuO (002) 225  

0,010 

0,78 

CuO (002) 305 0,63 

CuO (002) 355 0,41 

    

Cu2O (111) 225  

 

0,050 

1 

Cu (200) 255 0,67 

Cu2O (111) 305 0,87 

Cu (200) 305 0,62 

CuO(002) 355 0,50 

 

A energia térmica fornecida pelo aquecimento provoca uma maior 

mobilidade dos átomos e moléculas, o que provoca novas ligações, causando 

um aumento no tamanho dos grãos [32]. Segundo Gopalakrishna e J. Y. Park 

[33,34], a mobilidade proveniente do aquecimento, também, preenche os 

espaços vazios, defeitos ou microcavidades existente na estrutura morfológica 

dos filmes formando maiores empacotamentos. 

A Figura 31 ilustra a relação do FWHM com a concentração de 

sacarose. Nota-se que o aumento da sacarose provocou uma tendência no 

aumento no valor de FHWM para filmes de CuO depositados em 225 e 305 °C. 

Entretanto essa tendência não prevaleceu entre as amostras com 

concentrações de 0,001 e 0,010 M de sacarose e depositadas em 355 °C, elas 

exibem entre si uma inclinação negativa entre os seus pontos no gráfico, 

entretanto essa tendência é válida também entre as amostras com 

concentrações de 0,001 e 0,050 M; 0,010 e 0,050 M de sacarose depositadas 

em 355_°C. Sabendo que o valor do FWHM é inversamente proporcional ao 
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tamanho do grão, conclui-se que o aumento da sacarose ocasiona uma 

diminuição no tamanho do grão. 

 

Figura 31: Relação entre FWHM e concentração de sacarose. 

 

Considerando que a sacarose tem o efeito do agente quelante [4], o qual 

inibiria a mobilidade dos átomos e moléculas durante a deposição, com isso, 

aumentando a concentração de sacarose, tende a aumentar o valor de FWHM 

e consequentemente diminui o tamanho dos grãos. 

 Com a finalidade de investigar as mudanças na estrutura cristalina dos 

filmes depositados, foi realizado um tratamento térmico nas amostras, que 

consistiu em aquecer os filmes por duas horas na mesma chapa térmica usada 

para depositá-los. As figuras abaixo ilustram os difratogramas dos filmes depois 

do tratamento térmico, com concentrações de 0,001, 0,010 e 0,050 M de 

sacarose respectivamente. Os dados mostram que o processo de densificação 

levou ao crescimento das fases CuO em todos os filmes, fato esperado devido 

a exposição da superfície ao ar durante o tratamento térmico, o cobre metálico 

foi eliminado. Um pico não identificado foi observado em 44,5°, em algumas 



45 
 

amostras, uma possível hipótese para explicação desse pico é a cristalização o 

elemento orgânico (sacarose) ciente que foi usado um reagente hidratado e 

isso pode auxiliar na cristalização desse material. 

 

Figura 32: Difratograma dos filmes após tratamento térmico com concentração 
de 0,001 M de sacarose para diferentes temperaturas. 
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Figura 33: Difratograma dos filmes após tratamento térmico com concentração 

de 0,010 M de sacarose para diferentes temperaturas. 

Figura 34: Difratograma dos filmes após tratamento térmico com concentração 

de 0,050 M de sacarose para diferentes temperaturas 
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Valladares et al [6] estudaram a oxidação térmica ocasionada pelo 

aquecimento dos filmes de óxidos de cobre. Inicialmente depositaram filmes de 

cobre metálico, após sucessivos aquecimentos, foi possível notar as seguintes 

transições: 

𝐶𝑢 → 𝐶𝑢 + 𝐶𝑢2𝑂 → 𝐶𝑢2𝑂 → 𝐶𝑢2𝑂 + 𝐶𝑢𝑂 → 𝐶𝑢𝑂. 19 

 

 Essas transições das fases são causadas pela oxidação que ocorre em 

metais comuns, neste caso o cobre, que transfere elétrons para a superfície e 

reage com o oxigênio. 

Todos os filmes que possuíam estruturas cristalinas de CuO 

permaneceram com essa fase depois do tratamento térmico. Estes resultados 

estão de acordo com os relatados por Valladares et al [6], eles concluíram que 

os filmes de cobre metálico quando aquecidos sofrem as transições descrita na 

equação 19 

 Os valores de FWHM foram investigados para os filmes tratados 

termicamente. A Tabela 6 mostra os valores para estes filmes, onde é possível 

observar que os valores de FWHM diminuíram depois do tratamento térmico, 

consequentemente há uma tendência no aumento do tamanho de grão com 

aquecimento. 

Tabela 6: Valores de FWHM dos filmes antes e depois do tratamento térmico, 
para várias temperaturas e concentrações de sacarose. 

Composto/ 

Plano 

Cristalino 

Temperatura de 

Deposição 

(°C) 

Concentração 

de Sacarose 

(M) 

FWHM 

Antes do 

Tratamento 

Térmico 

(°) 

FWHM 

Depois do 

Tratamento 

Térmico 

(°) 

CuO (002) 225  

0,001 

0,53 0,48 

CuO (002) 305 0,51 0,45 

CuO (002) 355 0,46 0,45 

     

CuO (002) 225  0,78 0,59 
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CuO (002) 305 0,010 0,63 0,46 

CuO (002) 355 0,41 0,39 

     

CuO (002) 225  

 

0,050 

- 0,43 

Cu2O (111) 305 0,87 0,50 

CuO (002) 305 - 0,41 

CuO(002) 355 0,50 0,49 

 

A Tabela 6 indica uma tendência que houve um aumento no tamanho 

dos grãos depois do tratamento térmico. Esse comportamento é esperado, 

diante do fato que, a energia térmica provoca uma mobilidade nas espécies 

que compõem a amostra, estes movimentos ocasionam novas ligações, esses 

movimentos fazem com que defeitos e microcavidades existentes nos filmes 

sejam preenchidas durante o aquecimento, causando um aumento no tamanho 

dos grãos. É percebido também, que os filmes após o tratamento térmico 

tendem diminuir a diferença entre os valores de FWHM, ou seja, depois de 

serem tratados termicamente sob as mesmas condições, os filmes tendem a 

ter grãos de tamanhos mais próximos do que os filmes antes do tratamento 

térmico, independentemente dos parâmetros usados na deposição. 

 

4.2 Caracterização morfológica 

 

 Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi possível 

observar variações na microestrutura dos filmes para diferentes parâmetros de 

deposição. Mediante análise das micrografias, observou-se a presença de 

partículas na superfície dos filmes que provavelmente são provenientes de 

impurezas do ambiente. Além disso, foi possível notar a criação de formações 

irregulares parecidas com crateras, as quais, acredita-se que, provavelmente, 

foram modeladas pela criação de bolhas durante a deposição, que, por sua 

vez, podem ter sido causadas pela eliminação de um elemento gasoso durante 

a decomposição da solução precursora. 
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A Figura 35 apresenta micrografias dos filmes depositados em 225 °C 

para diferentes concentrações de sacarose. O filme depositado com 0,001_M 

de sacarose exibe uma superfície lisa, enquanto que as amostras com maiores 

concentrações de sacarose apresentam formações irregulares. Além disso, o 

filme com concentração de 0,050 M de sacarose apresentou fissuras por toda a 

sua superfície. 
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Figura 35: Micrografia dos filmes depositados em 225 °C com as seguintes 
concentrações de sacarose: a-i e a-ii com 0,001 M; b-i e b-ii com 0,010 M; c-i e 
c-ii com 0,050 M. 

 

 As diferentes microestruturas, provavelmente, são causadas por 

distintos processos de decomposição da solução precursora que ocorrem 

durante a deposição dos filmes para diferentes concentrações de sacarose. 

Acredita-se que, no caso dos filmes depositados em 225 °C, a amostra com 

baixa concentração de sacarose possui pouca quantidade de material orgânico 

para ser decomposto, entretanto quando aumentada a concentração houve um 

acréscimo da quantidade de material orgânico decomposto durante a 

deposição, e isso possibilitou a criação de mais bolhas, consequentemente 

maior quantidade de formações irregulares. O filme depositado com 

concentração de 0,050 M de sacarose apresentou fissuras que podem ter sido 

ocasionadas por conta da alta concentração de sacarose e baixa temperatura, 

o que não teria permitido à decomposição total do material orgânico, o que 

levou a um aumento da quantidade de solução depositada provocando um 

acréscimo das tensões internas e causando as fissuras, conforme relatado por 

Souza e Paes Jr [35] que observaram o aumento de trincas com o aumento da 

quantidade de solução depositada nos filmes de CeO2. 
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 A Figura 36 apresenta as micrografias dos filmes com 0,050 M de 

sacarose para diferentes temperaturas de deposição. Nesta figura é possível 

perceber que o aumento da temperatura também propicia diferentes 

morfologias na superfície dos filmes. Percebe-se que nos filmes depositados 

em temperaturas maiores que 225 °C ocorreu o desaparecimento das fissuras. 
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Figura 36: Micrografia dos filmes com concentração de 0,050 M de sacarose 
depositados com as seguintes temperaturas: a-i e a-ii em 225 °C, b-i e b-ii em 
305 °C, c-i e c-ii em 355 °C. 

 

 Filmes depositados com 0,050 M de sacarose e em baixas 

temperaturas, acredita-se que ainda permaneceu material orgânico, o que 

causou as fissuras, ao aumentar a temperatura de deposição, o material 

orgânico tendeu a se decompor diminuindo a quantidade de material 

depositado e eliminando as fissuras. Além disso, a decomposição deste 

material orgânico na solução precursora, provavelmente, produz um elemento 

gasoso que sobe a superfície modelando as bolhas, que podem secar 

formando os montículos, como ocorreu no caso dos filmes depositados em 

305_°C, ou essas bolhas podem estourar como aconteceu nos filmes 

depositados em 355 °C. 

 A Figura 37 apresenta as micrografias dos filmes depositados em 225 °C 

para diferentes concentrações de sacarose. Nesta imagem é possível notar 

uma tendência de diminuição no tamanho dos grãos com o aumento da 

concentração de sacarose, conforme previsto pelos valores de FWHM obtidos 

através da análise do DRX. 
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Figura 37: Micrografia dos filmes depositados em 225 °C para as seguintes 
concentrações de sacarose: a-i e a-ii com 0,001 M; b-i e b-ii com 0,010 M e c-i 
e c-ii com 0,050 M. 
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 Na Figura 38 observa-se a micrografia dos filmes depositados com uma 

concentração de 0,050 M de sacarose para diferentes temperaturas. Nesta 

imagem é possível notar um aumento no tamanho dos grãos com o aumento 

da temperatura de deposição. 
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Figura 38: Micrografia dos filmes com concentração de 0,050 M de sacarose 
depositados nas seguintes temperaturas: a-i e a-ii  225 °C; b-i e b-ii em 305 °C 
e c-i e c-ii em 355 °C. 

 

4.3 Caracterização elétricas 

 

 As caracterizações elétricas foram realizadas através do método das 

duas pontas, variado a temperatura de 370 a 310 K, com taxa de 1_K/min 

Desse modo, foi possível obter curvas da resistência em função da 

temperatura. A fim de entender o mecanismo de condução foi plotado o gráfico 

do logaritmo da resistência (ln R) em função do inverso da temperatura (1/T). 

Em seguida foi verificada a linearidade da curva, concluindo-se que o 

mecanismo de condução é descrito pelo modelo de bandgap. 

 A resistência pode ser descrita da seguinte forma: 

𝑅 = 𝑅0 exp (
𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇

), 
20 

 

onde R é a resistência, EA é a energia de ativação, KB a constante de Boltzman 

e T é a temperatura, expressando a equação 21 em logaritmo temos: 
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ln(𝑅) = ln(𝑅0) +
𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇

, 
21 

 

Através da equação 21 é possível calcular a energia de ativação a partir dos 

componentes da reta determinados no gráfico de Ln (R) x 1/T. A Tabela 7 

apresenta os valores da energia de ativação que foram encontrados para cada 

amostra.  

 

Tabela 7: Valores da energia de ativação dos filmes. 

 

Composto 

Temperatura de 

Deposição 

(°C) 

Concentração 

de Sacarose 

(M) 

Energia de 

Ativação 

(eV) 

CuO 225  

0,001 

0,589 

CuO 305 0,282 

CuO 355 0,245 

    

CuO 225  

0,010 

0,657 

CuO 305 0,345 

CuO 355 0,211 

    

Cu2O + Cu 225  

0,050 

0,516 

Cu2O + Cu 305 0,410 

CuO 355 0,176 

 

 Os valores encontrados aproximam-se aos valores do trabalho de 

Kosugi et al [3], que encontraram energia ativação no valor de 0,30 eV para 

filmes de Cu2O depositados por spray pirólise, e o trabalho de Beensh-

Marchwicka [36] onde relataram 0,157 a 0,26 eV para filmes de CuO obtidos 

por sputtering. Na Tabela 7 é possível perceber que a energia de ativação 

diminui à medida que a temperatura de deposição aumenta. Além disto, a 

temperatura de deposição variou a resistência dos filmes. Os gráficos abaixo 

mostram a resistência elétrica (escala logarítmica) dos filmes em função da 

temperatura. Cada figura exibe as medidas das amostras depositadas em 

diferentes concentrações de sacarose e temperatura de deposição. 
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Figura 39: Resistência em função da temperatura para filmes depositados com 

0,001 M de sacarose com diferentes temperaturas. 
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Figura 40 Resistência em função da temperatura para filmes depositados com 

0,010 M de sacarose com diferentes temperaturas. 

 

Figura 41: Resistência em função da temperatura para filmes depositados com 
0,050 M de sacarose com diferentes temperaturas. 
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 A partir das análises dos gráficos, observa-se que a resistência tende a 

diminuir à medida que eleva a temperatura de deposição. Acredita-se que este 

fato está relacionado à variação do tamanho dos grãos, visto que, a resistência 

diminui com o aumento do tamanho dos grãos [37]. 

 Também foram realizadas caracterizações elétricas após os filmes 

serem tratados termicamente. As análises dessas caracterizações mostraram 

um mecanismo de condução descrito pelo modelo de bandgap. Em seguida 

calculou-se a energia de ativação de cada amostra, os resultados encontrados 

podem ser vistos na Tabela 8. Nota-se que a energia de ativação tende a 

diminuir nos filmes á entre os filmes tratados e não tratados termicamente, 

entretanto essa tendência não é válida nas amostras depositadas em 355 °C 

com concentrações de 0,010 e 0,050 M de sacarose, cuja energia de ativação 

aumentou. Contudo os valores ficaram mais próximos dos relatados na 

literatura. 

 

Tabela 8: Valores da energia de ativação dos filmes depois do tratamento 
térmico. 

 

Composto 

Temperatura de 

Deposição 

(°C) 

Concentração 

de Sacarose 

(M) 

Energia de 

Ativação 

(eV) 

CuO 225  

0,001 

0,235 

CuO 305 0,192 

CuO 355 0,225 

    

CuO 225  

0,010 

0,224 

CuO 305 0,183 

CuO 355 0,272 

    

CuO 225  

0,050 

0,244 

Cu2O + CuO 305 0,248 

CuO 355 0,190 
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A Figura 42 apresenta os gráficos da resistência em função da 

temperatura sendo possível através deles comparar os filmes antes e depois 

do tratamento térmico. Nota-se uma tendência de diminuição da resistência 

após o tratamento, exceto os filmes depositados em 355 °C com concentrações 

de 0,010 e 0,050 M de sacarose não diminuíram sua resistência. 
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Figura 42: Gráficos dos filmes com tratamento térmico (curva preta) e sem 
tratamento térmico (curva vermelha). A temperatura de deposição e 
concentração da sacarose estão correspondentemente divididos da seguinte 
forma: (a) 225 ° e 0,001 M, (b) 225 °C e 0,010 M, (c) 225 °C e 0,050 M, (d) 305 
°C e 0,001 M, (e) 305 °C e 0,010 M, (f) 305 °C e 0,050 M, (g) 355 °C e 0,001 M, 
(h) 355 °C e 0,010 M, (i) 355 °C e 0,050 M. 

  

 Acredita-se que a tendência de diminuição da resistência foi ocasionada 

pelo aumento do tamanho do grão como pode ser observado na Tabela 6 que 

relaciona os valores de FWHM para filmes antes e depois do tratamento, e 

também pela variação na energia de ativação para os filmes após tratamento 

térmico. 
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5 Conclusões e perspectivas 

 

 Neste trabalho ficou evidente a capacidade da sacarose modificar a 

estrutura cristalina e morfológica dos filmes. Independente da temperatura, 

baixas concentrações de sacarose propiciaram o crescimento de filmes com 

estrutura cristalina CuO. Entretanto, em mais altas concentrações de sacarose 

foi observado uma dependência com a temperatura para formação de 

diferentes fases. Filmes de Cu2O rico em cobre foi observado quando 

temperaturas mais baixas eram usadas, e filmes com estrutura CuO foram 

observados em mais alta temperatura. 

 As medidas de largura a meia altura (FHWM) dos difratogramas 

mostraram que existe a tendência de crescimento dos grãos, estimados em 

torno de algumas dezenas de nanômetros por microscopia eletrônica. Foi 

constatado que o aumento da temperatura de deposição foi acompanhado de 

uma diminuição do FWHM. Mas o mesmo efeito não foi observado quando 

houve um aumento na concentração de sacarose na solução precursora. 

Nesse caso o FWHM dos difratogramas diminuíram a medida que ela 

aumentava. 

 A análise morfológica mostrou que os filmes apresentavam grãos 

nanoestruturados em forma arredondada, típicas de um crescimento colunar de 

filmes crescidos por deposição a vapor. A topografia do filme também revelou a 

existência de fissuras em filmes com baixa temperatura e alta concentração de 

sacarose, sugerindo pelo modelo de crescimento por spray pirólise, há uma 

decomposição dos componentes orgânico da solução precursora no filme.  

 Com as caracterizações elétricas foi possível avaliar o mecanismo de 

condução, o qual é descrito pelo modelo de bandgap. As energias de ativação 

calculadas diminuem a medida que aumenta a temperatura de deposição. Os 

cálculos das energias de ativação indicavam energias próximas aos 

encontrados na literatura. 
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 Foi possível perceber também que a resistência dos filmes tendem a 

diminuir com o aumento da temperatura, acredita-se que, este comportamento 

é devido ao aumento do tamanho dos grãos e a diminuição da energia de 

ativação e que esse mesmo efeito é a causa para a diminuição da resistência 

dos filmes depois do tratamento térmico. Além disso verificou que o mecanismo 

de condução dos filmes aquecidos é descrito pelo modelo de bandgap, assim 

como os filmes originais. Calculando as energias de ativação percebe-se que a 

energia de ativação tende a diminuir após o tratamento térmico 

 Para trabalhos futuros sugere-se um estudo mais detalhado do processo 

de obtenção da solução, com o uso de diferentes solventes e variação da 

concentração de nitrato de cobre para verificar se há modificação das 

propriedades físicas. As mudanças desses parâmetros afetam diretamente o 

processo de decomposição da solução precursora durante a deposição. Variar 

os parâmetros de deposição para estudar as etapas de transporte da gota, 

evaporação e decomposição, para evitar que a decomposição de materiais 

orgânicos sobre a superfície. Uma análise mais detalhada da estrutura 

morfológica dos filmes para medir com precisão os tamanhos de grão e a 

seção transversal dos filmes, e então associá-los as propriedades dos filmes. 

Além disso verificar a energia de bandgap dos filmes. 

 Propõe-se realizar um estudo mais profundo através de caracterizações 

para verificar as hipóteses proposta neste trabalho. 
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