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Resumo 

Neste estudo foi desenvolvido e avaliada a síntese do 

óxido de cobre (CuO) por precipitação química com 

posterior tratamento térmico. O precipitado calcinado foi 

caracterizado para confirmar a sua formação. Para fins 

de melhorar a capacidade desse material em aplicações 

(foto)eletroquímicas foram realizados ensaios de 

potencial Zeta para o biocarvão e do CuO para avaliar a 

capacidade de formação de compósito com ambos os 

materiais. 

Introdução  

O óxido de cobre (CuO) é um dos semicondutores 

considerados como promissores sendo do tipo p e ganha 

atenção devido à suas excelentes propriedades ópticas, 

elétricas e físicas. Assim, tal material pode ser utilizado 

com sucesso em processos foto(eletro)químicos. Em 

relação à síntese, o método da precipitação merece 

destaque uma vez que é uma maneira relativamente fácil 

de obter nanomateriais e atrai considerável interesse em 

função da baixa energia e temperatura e excelente custo 

benefício para produção em larga escala. Uma 

abordagem interessante é a junção com outro material, 

tais como os materiais carbonosos. Nesse sentido, o 

biocarvão pode ser utilizado em tais processos, sendo o 

produto formado a partir da pirólise controlada da 

biomassa. Logo, o objetivo principal deste estudo foi 

sintetizar o semicondutor CuO via precipitação química 

seguida de tratamento térmico e caracterizar 

morfologicamente e estruturalmente. Além disso, 

caracterizar uma amostra de biorcarvão proveniente da 

cana de açúcar. 

Material e Métodos 

A síntese do CuO foi obtido por precipitação química que 
teve como precursor Cu(NO3)2. 3H2O e gotejamento da 
solução de NaOH. Em seguida houve a calcinação do 
precipitado à 500°C e foi levado á análises em DRX, UV-
VIS (modo reflectância difusa), EDS, MEV-FE e 
potencial Zeta. Além disso, o biocarvão foi caracterizado 
por análise de MEV-FE e potencial Zeta para verificar a 
possibilidade de associação dos materiais. Tal material 
que foi cedido pela parceria com o Laboratório de 
Processos e Projetos Ambientais (UFPR). 

Resultados e Discussão 

Efetuou-se análises de MEV-FE conforme as figuras 1a 

e 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Imagens de microscopia eletrônica de varredura para as 
amostras: (a) CuO. (b) biocarvão.  
Na Fig. 1a observa-se que as partículas apresentam 

morfologia esférica uniforme em escala manométrica, o 

que acarreta em aglomerações das pequenas partículas. 

Em 1b observa-se que o biocarvão apresenta 

características morfológicas de bastões e aspecto 

vegetal. Para analisar a estrutura do material formado, 

foi realizada a análise do pó obtido por difratometria de 

Raios-X que é uma técnica amplamente utilizada para 

confirmar a fase cristalina formada (Figura 2). 
 
 
   

 

 

 
 
Figura 2. Difratograma de Raios – X obtido para o pó de CuO obtido. 

Observa-se na Figura 2 apresenta picos estreitos e uma 
ótima intensidade, sendo assim, confirmando que é um 
material cristalino. As medidas de potencial Zeta 
mostraram que a associação de ambos os materiais 
pode ser realizada em pH 5 a partir de atração 
eletrostática. 

Conclusão ou Conclusões 

Perante as análises dos resultados obtidos é possível 

concluir que as sínteses produziram um material 

cristalino. Com base nas medidas do potencial Zeta de 

ambos os materiais foi verificado que há possibilidade de 

conciliá-los em função da atração eletrostática para 

então ser utizado na construção de contra eletrodos. 
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