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RESUMO 

 
Denominado de kusachiite, o mineral de p-CuBi2O4 (CBO) possui um band-gap óptico 

entre 1,5-1,8eV e uma densidade de fotocorrente teórica máxima de 19,7- 29,0 

mA.cm-2, além das energias das bandas de valência e condução favoráveis à oxidação 

da água e consequente produção de hidrogênio. Todavia, a sua baixa densidade de 

fotocorrente e fotocorrosão (típica em óxidos) o impossibilita de ser empregado como 

fotocatodo para produção de energia. Sintetizado in situ sobre o substrato de vidro 

FTO utilizando spray pyrolysis, variando condições como: solvente, tempo de 

calcinação, temperatura e espessura da camada depositada, fora alcançada uma 

densidade de fotocorrente superior à literatura (−2.5 mA.cm-2 a 0.6 V vs RHE em H2O2) 

1. No entanto, a problemática da fotocorrosão persistiu, sendo necessário um estudo 

mais detalhado a respeito do transporte de cargas minoritárias à interface 

semicondutor-eletrólito. Este trabalho apresenta uma melhora na eficiência em 

correntes catódicas e instabilidade fotoquímica quando empregada a dopagem de 

Co2+. Nesses filmes preparados utilizando 3% de Co, não fora observada a 

fotorredução do material quando estudados em 0,5 M de Na2SO4 (pH~7), sob fonte 

de Xe (A.M 1,5G) a um potencial de -0,6V vs. Ag/AgCl, atingindo em média, uma 

densidade de fotocorrente igual a -2,5 mA.cm-2. Pode-se inferir que a dopagem do 

material utilizando Co mostrou-se uma alternativa para evitar a fotorredução. Espera-

se que este trabalho contribua para o melhoramento da estabilidade do p-CuBi2O4 

para aplicação em células fotoeletroquímicas. 

 
Palavras-chave: p-CuBi2O4, semicondutor, produção de hidrogênio, water splitting. 



 
 

ABSTRACT 

 
A PHOTOELECTROCHEMICAL STUDY OF CUBI2O4 MODIFIED WITH COBALT 

FOR HYDROGEN PRODUCTION FROM WATER SPLITTING 
 
 

Named as kusachiite, the mineral of p-CuBi2O4 (CBO) has an optical band gap 

between 1.5-1.8eV and a maximum theoretical photocurrent density of 19.7-29.0 

mA.cm-2, in addition to the energies of the valence and conduction bands favorable to 

the oxidation of water and consequent evolution of hydrogen. However, its low density 

of photocurrent and corrosion (typical in oxides) makes it impossible material as a p-

type semiconductor for Photoelectrochemical cells. Synthesized in situ on the FTO 

glass substrate using spray pyrolysis, varying conditions such as solvent, calcination 

time, temperature and layer thickness, a higher photocurrent density than the literature 

was achieved (−2.5 mA.cm-2 at 0.6 V vs RHE with H2O2) 1. However, the problem of 

photo corrosion persisted, requiring a more detailed study on the transport of minority 

charges to the semiconductor-electrolyte interface. This work presents an 

improvement in the efficiency in cathodic currents and photochemical instability when 

using Co2+ doping. In these films prepared using 3% Co, the reduction of the material 

when studied in 0.5 M Na2SO4 (pH ~ 7), under Xe source (1,5G AM) was not observed 

at a potential of -0.6V vs.  Ag / AgCl, reaching, on average, a photocurrent density of -

2.5 mA.cm-2. We can say that the doping of the study material using Co showed to be 

an alternative to avoid the undesired reduction. It is hope that this work will contribute 

to the improvement of the stability of p-CuBi2O4 for application in Photoelectrochemical 

cells (PEC’s). 

 

Keywords: p-CuBi2O4, semiconductor, hydrogen production, water splitting 
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1. Introdução 

 

A ideia de desenvolvimento sustentável, com baixa emissão de gases poluentes 

e de efeito estufa, somada a autossuficiência energética, não é tão simples como se 

possa parecer. Ainda hoje, o petróleo, o “salvador” da demanda energética global, é a 

principal fonte de energia 2. Combustível relativamente barato e prático quando 

comparado às chamadas fontes renováveis, o óleo cru e derivados ocupam lugar 

privilegiado nos setores produtivos e automobilísticos. Movimentando turbinas de 

reatores nos polos industriais pelo gás natural ou gasolina, os motores de combustão 

interna, há mais de um século criados,  permitiram a mecanização da agricultura e 

migração das pessoas para os grandes centros urbanos 3 (hoje a parcela da população 

rural no mundo economicamente ativa é de apenas 1-3%) 4 refletindo no atual cenário 

demográfico que hoje o planeta vive. A agricultura moderna como atividade 

mecanizada supre o grande volume de grãos que a humanidade necessita 5.  

Desde a crise energética na década de 70 6, assuntos como “novas fontes de 

energia e ao mesmo tempo renováveis” sempre se mantiveram em pauta em reuniões 

de líderes de diversos países 7. Porém, nos últimos 20 anos, a sua problemática  

deixou de ser apenas  instabilidade quanto ao preço frente a confrontos geopolíticos e 

possíveis esgotamentos de suas jazidas dentre um século 8. Hoje, o óleo cru é visto 

como um vilão aos olhos de ambientalistas ligados a partidos políticos ou de 

organizações não-governamentais, as ONG’s. A sua combustão libera a molécula 

CO2, com capacidade de absorção de calor cerca de 40 vezes superior à molécula da 

água 9. O aumento da temperatura média global da terra está vinculado ao excessivo 

uso do petróleo (Figura 1) e em outra via,  derramamentos têm causado preocupantes 

impactos na biota marinha 10. 
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Figura 1- Projeção do consumo mundial das principais fontes energéticas em 

milhões de TEP, tonelada equivalente de petróleo. Renováveis incluem solar, eólica, 

geotérmica, biomassa. Fonte: Adaptado da referência 11. 

 

 

Pesquisadores apontam catastróficos acontecimentos se medidas mais fortes 

não forem tomadas quanto ao uso e consequente liberação de CO2 11. Nesse cenário 

dual entre salvador e vilão, novas tecnologias vêm sendo estudadas visando produção 

energética sustentável e renovável 12. Dentre as diversas  energias conhecidas, uma 

que se mostra atrativa é a energia solar (o sol irradia a terra diariamente com 120.000 

TW de energia) 13. A produção fotoeletroquímica de H2, utilizando a energia solar para 

clivar a água em hidrogênio e oxigênio vem se destacando nos últimos 20 anos como 

uma tecnologia promissora para se fazer energia limpa14. Desde que o semicondutor 

TiO2 (band gap de 3,0-3,2eV) em 1972 foi reportado para aplicação fotoeletroquímica 

para clivagem da água 15,16, estudiosos vêm explorando novos materiais que sejam 

abundantes, que utilizem a região do espectro visível  como  principal fonte de radiação 
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(a porção UV que chega à superfície terrestre é de apenas 4%) 17 e de uma eficiência 

que possibilite às Células Fotoeletroquímicas (PECs, do inglês, Photoelectrochemical 

Cells) serem competitivas para futura comercialização 14. Apesar de ser uma 

tecnologia surpreendente, a fotoeletroquímica é simultaneamente complexa. Para que 

a água se decomponha de modo eficiente e sustentável, uma extensa lista de critérios 

deve ser simultânea e integralmente cumprida. O semicondutor, recém irradiado pela 

luz do sol, deve gerar uma fotovoltagem satisfatória para clivagem da água (1,23 V vs. 

RHE); o mesmo deve ainda possuir um band gap favorável para absorção na região 

do espectro visível e as bandas de valência e de condução 18 devem possuir energias 

suficientemente positiva para a oxidação de H2O (maior que 1,23V) e negativa, para 

redução de H+ respectivamente 19. O material ainda deve suportar longos períodos de 

resistência à corrosão 20 e por último, elevada transferência de cargas partindo do bulk 

do semicondutor para a interface eletrodo/eletrólito de forma 21 que minimize perdas 

energéticas e a necessidade de aplicação de potenciais externos22. Desse modo, 

novas descobertas em ciências dos materiais e novas tecnologias de armazenamentos 

de energia são imprescindíveis.  

Um material que vem se destacando como um promissor fotocatodo para 

redução é o CuBi2O4 devido à sua ampla faixa de absorção (na região do espectro 

visível) e, relativamente, baixo custo de produção. Na literatura atualmente são 

encontrados métodos de síntese que produzem filmes de CuBi2O4 de alta 

cristalinidade. Mas a sua baixa densidade de corrente, aliada à foto instabilidade, ainda 

torna esse material inviável para aplicações fotoeletroquímicas em larga escala 23. 

Neste trabalho estudou-se modificações no CuBi2O4 tentando solucionar alguns 

entraves técnicos como baixa cinética de evolução de H2 e fotocorrosão do cobre. 
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2. Estado da arte 

 

2.1. Fotocatodos utilizados na produção de hidrogênio 

Existem alguns quesitos necessários para que um material semicondutor 

(Figura 2) possa ser utilizado como fotocatodo. Primeiramente, a banda de condução 

deve ser mais negativa que o potencial de evolução de H2 (em relação ao RHE: 

Reaction Hydrogen Evolution); a fotovoltagem gerada deve ser relativamente grande 

para evitar a aplicação de um potencial externo. Além disso, o semicondutor deve 

possuir um band gap favorável à absorção do espectro visível a fim de tornar o 

processo o mais eficiente possível. O fotocatodo deve apresentar resistência à 

corrosão quando imerso em solução eletrolítica e iluminado por longos períodos de 

tempo. Do mais, elementos que provém o semicondutor devem ser abundantes de 

forma a ter um bom custo/benefício e garantir a sua aplicabilidade comercial 

 

Figura 2- Representação de um semicondutor. Elétrons fotogerados migram para a 

banda de condução, BC, originando buracos na banda de valência, BV. Fonte: O 

autor 
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2.1.1. Grupos iii e v  

Dentre a série de fotocatodos potencialmente úteis para aplicação em células 

fotoeletroquímicas, a série de niobatos se mostra atrativo. CuNbO3 e CuNb3O8, ambos 

com band gap próximos de 2,0 eV, foram preparados por Joshi e Magard. Quando 

irradiados pela luz visível (λ>420nm) houve a produção de uma corrente catódica cuja 

eficiência IPCE atingiu 7% e uma eficiência Faradaica em torno de 70%24. Tantalatos 

de cobre (Cu2Ta4O11 e Cu2Ta7O19 e Cu5Ta11O30) possuem band gap indireto em torno 

de 2,5 eV e similar ao niobato, apresentam correntes catódicas quando irradiados pela 

luz visível25. 

Materiais dos grupos III e V da tabela periódica apresentam band gaps 

relativamente baixos e têm mostrado boa fotoresposta. Estes materiais podem ser 

divididos em compostos binários como InP, GaP e compostos ternários como GaInP, 

GaInN e AlGaAs. Mesmo o GaP tendo uma boa fotoresposta, esse semicondutor além 

de ter elevado custo, ainda não possui razoável transferência de cargas. 

Nanoestruturas são preferíveis pois além de possuir melhor separação de cargas, 

necessita de um baixo potencial aplicado 26. Liu e colaboradores reportaram a 

dopagem do GaP com Zn, obtendo nanofios pelo método de síntese solução-líquido-

sólido. O fotocatodo apresentou uma corrente de 0,1 mA.cm-2 a 0 V vs. RHE quando 

iluminado por A.M 1,5G 27. O semicondutor InP utilizando Ru como co-catalisador, 

preparado por reação de automascaração, pôde atingir uma conversão de 14% de 

energia 28. Nesse fotocatodo nanoestruturado, TiO2 agiu como um passivador de 

superfície, em cooperação com o fotocatalisador de Ru visando melhorar a 

estabilidade do fotocatodo. Ao compará-lo com uma estrutura planar, a nanoestrutura 

diminuiu a energia interfacial de dessorção do hidrogênio, tendo como resultado um 

aumento na eficiência da célula fotoeletroquímica. Contudo, a necessidade da 

utilização de um eletrólito corrosivo e aplicação de uma voltagem limita o  seu amplo 

uso 28. 

 Gao e colaboradores prepararam um fotocatodo de InP com morfologias de 

nanofios, tendo nanopartículas de MoS3 atuando como co-catalisador. Quando 

comparado o co-catalisador usando um metal nobre (Au, Pt etc.), o fotoeletrodo 

InP:MoS3 atingiu uma eficiência IPCE de 6,4% (A.M 1,5G) 29. O semicondutor GaInP2 
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é um típico representante dos compostos ternários (semicondutores possuindo três 

elementos).  

Com um band gap em torno de 1,8-1,9 eV, pode seguramente ser aplicado 

como fotocatodo. Embora suas bandas energéticas não estejam tão alinhadas com 

os potenciais padrão de oxidação e redução da água, sendo necessário aplicar um 

potencial de 300 mV. Khaselev e Turner projetaram uma célula fotoeletroquímica com 

uma heterojunção p-n pelo método de deposição química a vapor. Sendo ela 

composta por p-GaAs/n-GaAs/contato ôhmico/p-GaInP2, atingindo uma eficiência de 

conversão energética de 12,4%, este resultado despertou o interesse mundial 30. 

Nesta configuração, a luz visível é absorvida pelo fotocatodo GaLnP2 (1,82eV) e uma 

vez ligados em série pela junção p-n, GaAs (1,42eV) absorve na região próxima ao 

infravermelho, todos interligados através de uma interconexão de tunelamento de 

diodos. De fato, o GaAs evitou o emprego de um potencial externo na reação de 

produção de hidrogênio. Seguidamente, Licht e colaboradores otimizaram a célula 

fotoeletroquímica citada acima atingindo uma eficiência energética de 18,3%. No 

mesmo trabalho, foi preparado um fotocatodo utilizando Al0,15Ga0,85As (Eg=1,6eV) e 

Si (1,1eV) ambos em heterojunção, juntamente com o RuO2 como co-catalisador 31. 

No entanto, devido ao fato de o método de deposição empregado ser caro, tal como 

os materiais utilizados 32, essa configuração de semicondutores não é viável para 

aplicação industrial haja vista dos custos elevados em produzi-los. 

 

2.1.2. Silício 

Dos fotocatodos mencionados, a sílica é a mais aplicada em células 

fotovoltaicas por ser um material abundante na crosta terrestre. Si (Eg~1,1 eV) possui 

uma energia de banda de condução favorável à evolução de H2. Já a sua banda de 

valência é inferior ao potencial de oxidação da água, requerendo uma heterojunção 

com um fotoanodo para alcançar o potencial necessário. Porém, a baixa estabilidade 

quando posto em contato com solução eletrolítica e superfície desfavorável à adição 

de um co-catalisador são alguns dos entraves que limitam sua aplicação como 

fotocatodo em células fotoeletroquímicas. Estudos utilizando metais como co-

catalisadores vêm sendo reportados (Pt, Ni e Ni-Mo) cuja intenção é diminuir o 

potencial global de evolução de hidrogênio necessário quando se aumenta a 

fotogeração de cargas 33. 
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 Estudos mostram aplicações de co-catalisadores mais econômicos, metálicos 

como MoS2, TiO2, NiOx e Al2O3
34–36, utilizados como protetores da camada de Si em 

células fotoeletroquímicas. Uma fina camada de Ti e Ni foi depositada sobre um 

substrato de Si atuando tal como camada protetora, além de co-catalisador. O filme é 

preparado por droap casting utilizando como precursor [Ti2(OEt)9(NiCl)2], TiNiprec na 

superfície do p-Si à temperatura ambiente, em seguida, é feita uma eletrodeposição 

catódica para formar o filme TiNicat. O fotocatodo resultante p-Si|TiNicat exibiu uma 

densidade de corrente próximo a -5mA.cm-2 a 0V vs. RHE em solução de borato de 

sódio com pH~9.  

 

2.1.3. Calcogênios a base de cobre 

 

Calcopiritas à base de cobre como CuInGa1-xSe2 (abreviado para CIGS, 

Eg=1,0-1,68eV) e casterita Cu2ZnSnS4 (CZTS, Eg= 1,0-1,5eV) têm mostrado uma boa 

fotoresposta em células solares fotovoltaicas por possuir um alto comprimento de 

absorção da luz (em torno de 10-5 cm-1) e com um band gap direto ajustável 37. Quando 

adicionado outros elementos químicos, tendo como fórmula geral “I-III-VI2” (onde 

I=Cu, Ag; II=Al, In, Ga e VI=S, Se, Te), estes podem possuir uma ampla faixa de 

valores de band gap (1,0-2,4eV) e são comumente aplicados como fotocatodos por 

possuírem defeitos como vacâncias de Cu.  

 O grupo de Yokoyama obteve para esse mesmo material (utilizando o método 

de deposição química), uma densidade de fotocorrente de 12 mA.m-2 a 0V vs. RHE 

com modificações na superfície com CdS, Pt (depositada via processo 

fotoeletroquímico) e TiO2 aumentando concomitantemente a fotocorrente e 

estabilidade em soluções eletrolíticas 38. Após adicionar CdS e ZnO em camadas à 

superfície do CIGS, Jacobsson e colaboradores reportaram uma densidade de 

fotocorrente de 6 mA.cm-239. A justificativa dada pelos autores do trabalho é que uma 

configuração do tipo p-n promove uma eficiente separação de cargas e os elétrons 

fotogerados podem facilmente ser migrados para a interface eletrodo/eletrólito, 

embora uma fotocorrosão de ambos foi observada. O seleneto de gálio e cobre, 

CuGa3Se5 pode ser preparado pelo método da co-evaporação (modificando a 

superfície com ZnS, este, depositado  por banho químico variando a razão do fluxo e 
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a pressão parcial do hidrogênio, partículas de Pt foram usadas como co-catalisador 

40. A razão entre selênio e outros metais influenciou diretamente no tamanho do 

cristalito e em sua superfície. Ao introduzir hidrogênio durante o crescimento dos 

filmes de CuGa3Se5, houve um favorecimento no plano (112) e um aumento no 

tamanho do grão. Segundo Kim e colaboradores, houve consequentemente uma 

melhora na eficiência de conversão fotoeletroquímica na medida em que se otimizou 

as propriedades estruturais. Para o eletrodo CGSe/ZnS/Pt, a 0V vs. RHE, foi obtida 

uma densidade de corrente de 8,03 mA.cm-2. Ao passo que para o CGSe/Pt obteve 

3,04 mA.cm-2. Um aumento na densidade de fotocorrente por mais de 10 dias de 

estabilidade na evolução de hidrogênio foi obtido por Moryia e colaboradores ao 

modificar a superfície de CGSe usando CdS (heterojunção p-n). A deposição catódica 

do CdS aumentou a camada de depleção favorecendo a migração de buracos à 

interface 41.  

Casterita, Cu2ZnSnS4 (CZTS), é constituída por elementos químicos 

abundantes da crosta terrestre. Li e colegas prepararam um monocristalito de CZTS 

em arranjos de nanofolhas usando para isso CuS (também disposto em nanofolhas) 

como uma espécie de “template”. O resultado é uma densidade de fotocorrente de 

1,32 mA.cm-2 a 0 V vs. RHE sob radiação de A.M 1,5 G, sendo a mais alta densidade 

obtida para o CZTS até o momento 42. 

 

2.1.4. Fotocatodos dos grupos ii-vi 

 

Esta classe de fotocatodos é interessante por possuir alto coeficiente de 

absorção óptica. CdS se mostra um forte candidato para ser aplicado em células 

fotoeletroquímicas sem a necessidade de aplicação de potencial externo, possuindo 

um band gap de 2,4 eV e bandas de condução e valência favoráveis à respectiva 

redução de H+ e oxidação da água. Huang e colaboradores fabricaram um fotocatodo 

de CdS dopado com Cu (5% em mol/mol) pelo método de evaporação térmica obtendo 

filmes finos com um band gap direto de 2,37eV e dotado de uma alta razão 

área/volume. Elétrons acumulados na interface eletrodo/eletrólito causaram a 

fotodegradação do enxofre durante o teste de estabilidade 43. Modificando a superfície 

com nanopartículas de Pt, ocorreu a diminuição do potencial necessário para 
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produção de H2 e tanto a fotocorrente (atingindo uma fotocorrente igual a 0,6 mA.cm-

2) quanto a estabilidade foram aprimoradas para o CdS: Cu/Pt.  

 

2.1.5. Óxidos metálicos  

Óxidos metálicos são facilmente sintetizados em relação aos não-óxidos, 

possuindo vacâncias de metais (Vm) atribuindo a estes caráter p. Embora apresentem 

boa estabilidade química e baixo custo, geralmente apresentam baixa absorção óptica, 

pobre mobilidade de transporte de cargas e tempo de vida curto das cargas 

carreadoras, gerando uma alta taxa de recombinação, de tal forma que a densidade 

de fotocorrente se mantenha baixa 44. Com eficiência teórica máxima de 18%, o Cu2O 

(Eg=1,9-2,2 eV) vem recebendo atenção dos pesquisadores nos último anos 45. 

Possuindo um potencial favorável à redução e oxidação da água, a energia de sua 

banda de condução é 0,7eV, mais negativa que o potencial de evolução do hidrogênio, 

e de energia de banda de valência superior ao potencial de evolução de oxigênio46. 

Portanto, é energeticamente possível produzir H2 em considerável potencial sem a 

necessidade de aplicação de potencial externo 47. Todavia, duas importantes 

limitações deste material são pertinentes. O potencial de auto-redução do CuO  e o 

potencial de auto-oxidação do Cu2O estão próximos do band gap do Cu2O 48, limitando 

portanto, a sua estabilidade em soluções aquosas e consequentemente 

comprometendo a eficiência de conversão energética. 

Alguns esforços nos últimos anos vêm sendo empregados visando contornar 

seus problemas técnicos. Estratégias como modificação da superfície, otimização da 

orientação do cristal ou a busca de síntese de estruturas nanométricas são práticas 

ultimamente adotadas. Em relação à fabricação dos filmes de Cu2O, métodos como 

eletrodeposição são preferíveis por serem relativamente de baixo custo e por favorecer 

um maior controle morfológico e estrutural 22. Por exemplo, alguns trabalhos na 

literatura vêm relacionando o método da eletrodeposição a direções cristalinas e 

estabilidade do Cu2O 47,49,50. Buscando controlar as condições de deposição, Sowers 

e colaboradores verificaram que, majoritariamente, Cu2+ disposto na direção (111) em 

Cu2O policristalinos, é mais estável que outras orientações frente a fotorredução 49,51. 

Em contrapartida, cristais simples direcionados no plano (211) ou (311) com O2- 

exposto à superfície têm se mostrado instáveis 52. Dessa forma, a conclusão que se 
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chega é que quando o Cu1+ está disposto na superfície, o material não sofre oxidação 

do mesmo modo como se houvesse O2-. Tais inferências sugerem que a estrutura 

cristalina uma vez controlada, pode influenciar de forma positiva sua estabilidade. Além 

da modificação estrutural do semicondutor, diversos estudos vêm mostrando a 

deposição de uma segunda camada ao mesmo, categoricamente denominado de 

heterojunção. A heterojunção se mostra interessante por permitir um aumento na 

estabilidade química (por exemplo, resistência à corrosão em soluções eletrolíticas); 

resultar em múltiplos band gap aumentando a absorção do espectro solar e 

diretamente a geração de cargas; aumenta a atividade catalítica e uma “passivação” 

da superfície diminui a recombinação53,54. Em se tratando de uma adição de outro 

semicondutor à camada de Cu2O, a vantagem que se observa é uma proteção 

adquirida evitando a auto-redução, além de melhorar a transferência de cargas. Cabe 

aqui referenciar o trabalho de Paracchino e colaboradores 45. Usando deposição 

atômica por camada, com o intuito de obter uma espécie de bicamada de Al: ZnO/TiO2 

na superfície do fotocatodo Cu2O. Como resultado foi obtido uma densidade de 

fotocorrente igual a 7,6 mA.cm-2 quando aplicado 0V vs. RHE sob iluminação de A.M. 

1,5G, sendo a mais alta corrente já reportada para um fotocatodo de óxidos 

metálicos45. 

Um outro fotocatodo que vem sendo aplicado na heterojunção juntamente com 

é o óxido cúprico, CuO. Zang e Whang sintetizaram um compósito de óxido de cobre 

usando a técnica de deposição eletroquímica 22. Nesta estrutura, CuO com band gap 

indireto, teve uma baixa taxa de recombinação de carga, adquirindo um bom 

alinhamento de bandas com o Cu2O. Ainda, sustentado na ideia da heterojunção, 

nanoestruturas com diferentes formas como nanofios podem diminuir o comprimento 

da distância de difusão das cargas fotogeradas para a interface fotocatodo/eletrólito. 

Muito embora o comprimento de difusão (para os fotocatodos, elétrons) seja cerca de 

mil vezes menor com relação ao comprimento de absorção da luz, partindo de um 

fotocatodo cuja estrutura seja altamente ordenada e arranjada em nanofios possibilita 

contornar este problema de forma satisfatória e é observada uma geração de 

fotocorrente superior ao arranjo de Cu2O planar 50,55. Fabricando um eletrodo por 

heterojunção cuja morfologia fora em nanofios altamente alinhados, depositado em um 

substrato de Au, houve uma melhora na fotoresposta e na estabilidade. A fotocorrente 
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teve um aumento de 0,45 mA.cm-2 a 0,84 mA.cm-2 quando depositado CuO/TiO2 em 

Cu2O, todos em formato de nanofios50.  

A incorporação de um co-catalisador à superfície do fotocatodo também 

beneficia a eficiência dos óxidos de cobre. Metais nobres como Pd, Pt e Ru têm sido 

depositados. Guo e colaboradores depositaram Pd sobre Cu2O via eletrodeposição 

fotoassistida melhorando a fotocorrente a baixos potenciais catódicos aplicados para 

produção de hidrogênio e ao transporte de elétrons para a superfície 56. MoS2+x tem 

sido similarmente estudado como co-catalisador quando depositado sobre 

Cu2O/Al:ZnO/TiO2 exibindo uma alta densidade de fotocorrente, 6,3 mA.cm-2 a 0V vs. 

RHE57,58. Outro óxido de cobre que vem sendo estudado como fotocatodo é o CuO. 

Após a deposição de Ag (cujo diâmetro médio é de aproximadamente 85 nm) na 

superfície de CuO, houve uma melhora significativa na fotocorrente. Devido a 

transferência de energia entre o metal para o semicondutor pelo chamado efeito de 

ressonância plasmática superficial 59.  

 

2.1.6. O CuBi2O4 como fotocatodo 

 

Óxido de cobre e bismuto, com estrutura do tipo espinélio, (CuBi2O4 ou 

abreviado para CBO), podendo ser obtido pela mistura estequiométrica dos óxidos de 

Cu e Bi (Cu2O e Bi2O3 respectivamente)60, é estudado para aplicações eletroquímicas 

para supercapacitores 61,62. Pela consulta na base dados SCOPUS/MENDELEY, 

digitando a palavra “CuBi2O4”, foi encontrado 49 trabalhos a respeito deste material. 

As Figuras 3 e 4 abaixo exibem a produção de trabalhos no decorrer dos anos. 

Ultimamente tem-se encontrado trabalhos sobre fotocatálise, como compósitos 

nanoestruturados envolvendo compósitos de CuBi2O4 juntamente com óxidos de cério 

ou tantalatos de sódio usados para fotodecomposição de corantes 63 e na oxidação 

do acetaldeído a CO2 
64 quando disposto em heterojunção com WO3 além de variadas 

outras aplicações ambientais 65–67 .  
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Figura 3- Número de trabalhos publicados no decorrer dos anos para CuBi2O4. 

Dados coletados em 02/01/2018 no banco dados Scopus/Mendeley. 

Percebe-se que entre a década de 90 até 2010, houve um tímido avanço acerca de 

suas propriedades e aplicações. A partir de 2014, o número de trabalhos sobre 

CuBi2O4 vem crescendo, mas ainda assim, sabe-se pouco com relação ao uso como 

fotocatodo em células fotoeletroquímicas (Figuras 3 e 4). 

A Figura 4 apresenta as áreas onde o CuBi2O4 é estudado. Pode-se notar pela Fig. 4 

que 35,8% dos trabalhos publicados são relacionados ao uso do material em 

fotoeletroquímica, seguido de fotocatálise com 32,08% dos trabalhos encontrados. O 

restante dos trabalhos, cerca de 32% refere-se a aplicações em materiais, 

supercapacitores ou baterias. 



23 

 
 

 

Figura 4- Percentual de trabalhos publicados sobre CuBi2O4 por área de estudo. 

Dados coletados em 02/01/2018 no banco de dados Scopus/Mendeley. 

A Tabela 1 apresenta trabalhos publicados empregando o CuBi2O4 como 

fotocatodo em células eletroquímicas. A densidade de corrente se apresenta baixa 

devido ao acúmulo de cargas fotogerados no bulk do semicondutor 68.  69 

 
 

Tabela 1- Valores de densidade de fotocorrente para CuBi2O4 e condições 
experimentais. 

Fotoeletrodo J (mA.cm-2) Lâmpada 

FTO|CuO|CBO|Pt 

-0,8 mA.cm-2 em 
0,3 M de K2SO4, 
pH= 6,8 e 0,2 V 

vs. Ag/AgCl 

Xe (1,5 A.M G), 40 
mW.cm-2. 

CBO 
(Hidrotérmico) 

0,00645 mA.-2 a 
+0,75 V vs. RHE, 

0,01M de Na2S2O8 
como aceptor de 

elétrons, pH’s de 3 
a 10. 

Xe (1,5 A.M G), 40 
mW.cm-2. 

CBO 
(Eletrodeposição 

catódica) 

-0,004 mA.cm-2 a 
-0,3V vs. Ag/AgCl 

em 0,1M de 
Na2SO4. 

Xe (1,5 A.M G), 40 
mW.cm-2. 
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CBO 
(Deposição 

eletroquímica) 

-0,076 mA.cm-2, 
 0,5 M Na2SO4, 

pH=6,0. 

A,M 1,5 G (1000 
mW.cm-2, PEC-

LII,Peccell) 

CBO|Pt 
-1,0 mA.cm-2, 

 0, 3M de K2SO4 
(25% H2O2) 

Não informado 

CBO 
-2,5 mA.cm-2 a 0,6 
V vs. RHE (H2O2) 

A.M 1,5G 

CBO:Ag dopado 
(Síntese 

eletroquímica) 

-1.0 mA.cm-2 a 0,1 
M de NaOH.  

A.M 1,5G (100 
mW.cm-2). 

CBO 
(spray pyrolysis) 

-2,0 mA.cm-2 a 
0,6V vs. RHE em 
0, 3M de K2SO4 

com H2O2 

A.M 1,5G 

CBO|CuO 
(Nanocompósito) 

 

-0,6 mA.cm-2 a 0,1 
M Na2SO4 

Não informado 

CBO|Bi2O3 

(Nanocompósito) 

-0,08 mA.cm-2 

0,1 M Na2SO4 a 
10mV.s-1 

400 W, Lâmpada 
de Xe 

 

Denominado de kusachiite CuBi2O4 é instável em meio ácido e neutro 70,  e tem 

sido reportado na literatura como sendo de estrutura cristalina tetragonal, e a=b=8,500-

8,511Å e c=5,814-5,823 Å 71. Na Figura 5 abaixo está representada sua estrutura 

cristalina. Sendo Bi (azul), Cu (laranja) e O (vermelho) representados em formato de 

esfera. Tal estrutura consiste no complexo planar CuO4, sendo empilhados ao longo 

do eixo c. Dentre esses complexos de CuO4, cada átomo de Bi é ligado a 6 átomos 

de O. O valor  band gap encontrado é  em torno de 1,5-1,8eV 23,72, que o permite 

absorver radiação na região do espectro visível (~800nm) 73 com uma densidade de 

fotocorrente teórica máxima em torno de 19,7-29,0 mA.cm-2 74. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5- Estrutura cristalina do CuBi2O4. (a) Vista de cima ao longo do eixo c (b) 

vista lateral. Átomos de Bi (azul), Cu (laranja) e O (vermelho) são representados em 

esferas. Imagens coletadas do trabalho de Roel Van de Krol e colaboradores 75. 

 

Várias técnicas de deposição de filmes são conhecidas atualmente e claro, com 

vantagens e desvantagens inerentes à escolhida 76,77. O semicondutor p-CBO pode 

ser obtido pelo método hidrotérmico sem ter sido previamente depositado no substrato 

FTO. Por exemplo, nanopartículas de CuBi2O4 (~30nm) são sintetizadas partindo de 

soluções aquosas de seus respectivos nitratos sob condição hidrotérmica, sendo que 

concentrações dos reagentes influenciam fortemente na pureza e microestrutura da 

amostra 78. Nessa síntese atinge-se uma densidade de fotocorrente relativamente 

baixa, 6,45 µA.cm-2 quando submetido a um potencial de +0,75V vs. RHE, em 0,01 M 

de Na2S2O8. Na explanação dos autores, o material apresenta fotoinstabilidade a um 

potencial próximo de -0,2V vs. Ag/AgCl. Mas a síntese do CBO pode ser realizada na 

deposição ao substrato FTO. Neste caso, sais precursores de Bi3+ e Cu2+ (sais de 

sulfatos, acetatos, nitratos) ou seus respectivos óxidos como Cu2O e Bi2O3 são 

misturados em diferentes solventes (H2O, 10% de HNO3 ou ácido acético, C2O2H4). 

Finos filmes e mais homogêneos geralmente são obtidos usando Spray pyrolysis 79 . 

Para se ter uma ideia da importância desta técnica, filmes homogêneos amenizam a 

dispersão da radiação incidente em fotoeletrodos. Um considerável espalhamento da 
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luz limita a eficiência de geração de cargas, visto redução da absorção óptica e 

consequente fotogeração de cargas majoritárias (KOSAR et al). Berglund e 

colaboradores partiram de soluções precursoras de Bi(NO3)3.5H2O e Cu(NO3)2.3H2O, 

ambos dissolvidos em ácido acético e etanol, respectivamente. Contudo, Berglund 

atribuiu a presença dos íons genuínos ao fotocatodo, atrelado à mistura de água, álcool 

e ácido acético como a causa da instabilidade da solução e uma possível variação no 

comportamento das gotas quando aplicadas à técnica de spray pyrolyisis 79. Tais 

limitações podem ser superadas quando adicionados polietilenoglicol e trietil-

ortoformato. O resultado é filmes mais finos, mas ainda persiste uma modesta 

densidade de fotocorrente de 2,0 mA.cm-2 a A.M 1,5G a um potencial de 0,6V vs. RHE 

e usando H2O2 como capturador de elétrons. Necessita-se, no entanto que os 

elementos químicos que formarão o semicondutor já estejam prontamente dissolvidos. 

A técnica de drop coating é usada quando se tem semicondutores já sintetizados (ou 

se não, no caso de os sais precursores insolúveis são os reagentes empregados) em 

dispersão com isopropanol ou mesmo etilenoglicol 81.  

Um fotoeletrodo resultante de uma heterojunção CuO|CBO, juntamente com Pt 

eletrodepositada, foi fabricado por droap casting e posteriormente calcinado a 500°C., 

todavia, tal adição não evitou a fotorredução do Cu2+. Este fotocatodo apresentou uma 

fotocorrente de -0,8 mA.cm-2 quando realizado em 0,3 mol.L-1 de K2SO4 em pH neutro, 

à temperatura ambiente. Segundo autores, a deposição de Pt no fotoeletrodo 

FTO|CuO|CBO confere uma melhora na fotoinstabilidade, reduzindo a fotodegradação 

após 10 minutos de irradiação imerso em solução eletrolítica82. 

 Na técnica de deposição eletroquímica, a vantagem é o baixo custo, além da 

técnica gerar bom contato com o substrato. Filmes de eletrodos de CBO foram 

fabricados por eletrodeposição anódica de CuO e Bi2O3, seguida de tratamento térmico 

a 500°C. Estudou-se ainda a influência da força alcalina, a concentração dos 

substratos de Cu2+ e Bi3+, obtendo uma densidade de corrente em torno de -4,0 µA.cm-

2 a -0,3 V (V vs. Ag/AgCl) em 0,1 M de Na2SO4
73. Outro estudo sintetizando CBO  pela 

técnica de eletrodeposição, variando a concentração dos metais precursores, potencial 

aplicado e tempo, permitiu um aumento na densidade de corrente 44-55 µA.cm-2 a -

0,2 V vs. Ag/AgCl, usando como solução condutora 0,5M de Na2SO4 
83. Aplicando um 

potencial catódico de -0,4V v.s Ag/AgCl durante 30 minutos, combinada com um 

subsequente tratamento de recozimento a 550 °C durante 2h, permitiu a síntese do 
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CBO. Uma fina camada de Au depositada no filme de CBO resultou numa melhora na 

densidade de fotocorrente prática de -0,23 para -0,50 mA.cm-2 sob um potencial de 

0,1V vs. RHE aplicado 84. Neste mesmo trabalho, quando adicionado Pt ao filme CBO 

e CBO/Au, ocorre um aumento na densidade de fotocorrente para -1,24 mA.cm-2. 

Segundo os autores, não ocorre a dopagem do Au à estrutura do CBO. Ao adicionar 

uma fina camada de Au, ocorre uma uniformidade do campo elétrico favorecendo um 

aumento no crescimento de cristais de CBO além de promover uma maior separação 

das cargas fotogeradas e consequente diminuição da resistência do sistema, 

aumentando a energia de ativação para a deposição eletroquímica84. 

 A deposição eletroquímica pode também ser utilizada no preparo de filmes de 

CBO partindo dos metais Bi3+ e Cu2+ precursores dissolvidos em dimentil-sulfóxido ou 

etilenoglicol seguida de calcinação a 450°C 23. Filmes de CBO dopados com Ag 

(trocando os íons Bi3+ por Ag+ na estrutura cristalina) aumentaram a concentração de 

buracos causando um aumento na densidade de corrente. Usando uma deposição 

anódica, e tendo os íons Bi3+ e Cu2+ dissolvidos ,ambos em ácido tartárico, o filme 

recém fabricado é calcinado a 500°C durante 4h 73. Ainda, neste mesmo trabalho, o 

grupo de Nosaka e colaboradores estudou o efeito da concentração dos íons Bi3+ e 

Cu2+, a temperatura na formação de CuBi2O4, o pH do meio, a voltagem aplicada e o 

efeito quelante do ácido tartárico sobre os metais Bi3+ e Cu2+. Os elétrons foram 

fotoexcitados num comprimento de onda de 689 nm. No entanto, a eficiência IPCE foi 

em torno de 3%, que pode ser atribuída à considerável recombinação das cargas 

fotogeradas. 
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Limitação do p-CuBi2O4 para aplicação como fotocatodo 

 

CuBi2O4 tem como vantagem em relação a outros fotocatodos a sua banda de 

condução mais negativa do que o potencial termodinâmico para redução do H+ (0 V 

vs. RHE)85. Outra vantagem é o fato de sua energia de banda de valência ser mais 

positiva do que de materiais exaustivamente já estudados como Si e Cu2O (Estes, 

adjetivados de os “fotocatodos mais promissores”) 86. Consequentemente, o CBO tem 

potencial de flat band de aproximadamente 0,8 V (V vs. RHE) 70, e detém de uma 

voltagem maior que 1V para produção de hidrogênio 68. Todavia, a despeito de suas 

propriedades promissoras, o CBO possui limitações significativas que ainda o tornam 

pouco eficiente para aplicação em células fotoeletroquímicas. A densidade 

fotocorrente prática ainda é baixa (em torno de 100-200 uA.cm-2) para uma possível 

produção de hidrogênio em escala industrial84, que alguns pesquisadores justificam 

devido ao seu baixo grau de cristalinidade quando depositado em FTO por diversas 

técnicas de deposição 87,88. Possui excessiva recombinação de cargas fotogeradas no 

bulk do fotocatodo 75, lenta cinética de evolução de hidrogênio na superfície e 

fotorredução do Cu2+ no CBO devido à baixa cinética de transporte de cargas  e 

aprisionamento dos elétrons fotogerados no orbital 3d do Cu 23,89. Estes são alguns 

dos entraves técnicos conhecidos até o momento. 
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3. Técnicas e seus fundamentos 

 

3.1. Fundamentos da fotoeletroquímica 

A energia solar pode ser convertida em energia elétrica ou química por meio de 

células fotoeletroquímicas. Estas, podem ser dividas em células regenerativas, onde a 

energia solar é convertida em eletricidade ou células fotossintéticas, nas quais energia 

solar é convertida em combustíveis (hidrogênio, principalmente)90. O funcionamento 

de uma célula fotoeletroquímica está diretamente ligado ao comportamento entre o 

semicondutor e o eletrólito (interface) 91. Basicamente, uma célula fotoeletroquímica é 

constituída pelos componentes: fotoanodo, fotocatodo, solução eletrolítica, fios 

condutores. A Figura 6 exibe esses componentes anteriormente citados. 

 

Figura 6- Esquema simplificado de uma célula fotoeletroquímica: O fotoanodo 

absorve radiação (preferencialmente luz visível) e são gerados elétrons e buracos. 

Os elétrons migram para o fotocatodo por meio de um fio externo conectado entre os 

dois fotoeletrodo. Fonte: O autor. 

 



30 

 
 

 

 
 

A magnitude com que os elétrons migram do fotoanodo para o fotocatodo, ou 

seja, a força motriz para que esse processo aconteça depende da diferença de 

potencial entre os dois níveis de Fermi, do fotoanodo e do fotocatodo92. É necessário, 

portanto compreender o fenômeno que ocorre entre um semicondutor (seja o mesmo 

do tipo n ou p) e o eletrólito quando ambos são colocados em contato. 

 

3.2. Interface Semicondutor-Eletrólito 

Quando um semicondutor é posto em contato com uma solução eletrolítica (esta 

constituída por pares redox, A e A-, respectivamente reduzidos e oxidados), sendo o 

potencial eletroquímico desta solução expresso por -qE°(A/A-), onde E° representa o 

potencial de Nerst dos pares A e A-, elétrons são migrados do semicondutor para a 

solução até que o equilibro seja atingido. A Figura a seguir está representado um 

semicondutor tipo-n (Figura 7). 

 

Figura 7- Bandas energéticas do semicondutor em contato com o eletrólito. À 

esquerda, antes do contato e consequentemente, antes do equilíbrio e à direita, 

atingido o equilíbrio sem a excitação da luz. Fonte: O autor. 
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Esta transferência de cargas resulta num campo elétrico na interface 

semicondutor-eletrólito. Os potenciais eletroquímicos (EF e –qE°(A/A-)) são nivelados 

e após estabelecido o equilíbrio, este é o mesmo para ambos 53. Quando se visa a 

produção de hidrogênio, o sistema redox de interesse é H+/H2 no fotocatodo 

(semicondutor tipo-p). Na evolução de O2, está presente o sistema redox H2O/O2 no 

fotoanodo (semicondutor tipo-n).  

Para um típico semicondutor do tipo-n, em sua superfície haverá o acúmulo de 

cargas positivas (buracos, cargas minoritárias), essa camada carregada positivamente 

é também chamada de camada de depleção, W. Na solução haverá um acúmulo de 

cargas negativas, originadas do nivelamento entre os potenciais eletroquímicos e 

consequentemente espécies doadoras de elétrons. Este acúmulo de cargas negativas 

também é denominado de camada de Helmholtz 93. Ambas camadas estão em contato 

mútuo, na interface fotoanodo-eletrólito (Figura 7). Na superfície do fotoanodo, onde 

estão presentes os buracos (resultando em um bend bending), ocorrerá oxidação das 

espécies doadoras de elétrons, presentes na interface. Em outras palavras, é no 

fotoanodo que ocorre a oxidação de H2O.   

Ao passo que para um típico semicondutor do tipo-p (Figura 8), em sua 

superfície haverá o acúmulo de cargas negativas (elétrons, cargas minoritárias), essa 

camada carregada negativamente é também chamada de camada de supleção. Na 

solução haverá um acúmulo de cargas positivas, resultantes do nivelamento entre os 

potenciais eletroquímicos e consequentemente espécies receptoras de elétrons 94. 

Ambas camadas estão em contato mútuo, na interface fotocatodo-eletrólito (observe a 

Figura 8). Em outras palavras, é no fotocatodo onde ocorre a redução de H+ a H2(g).   
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Figura 8- Diagrama de bandas para a junção semicondutor tipo-p/solução. À 

esquerda, antes do contato e consequentemente, antes do equilíbrio e à direita, 

atingido o equilíbrio sem a excitação da luz. Fonte: O autor. 

 

A magnitude do campo elétrico e o potencial energético de um semicondutor 

tem a ver com a diferença entre o nível de Fermi inicial, EF, e o potencial eletroquímico 

das espécies redox presentes na solução eletrolítica, -qE° (A-/A). A eficiência máxima 

teórica de um semicondutor está relacionada com energia gerada dos pares elétrons 

e buracos (e-/h+) fotogerados. Para que haja uma alta voltagem na célula 

fotoeletroquímica, maior deve ser a diferença entre EF e -qE° (A/A-) na Figura 9. 

Contudo, como se visa a produção de H2 por meio da fotorredução da água, não há o 

que ser mudado em se tratando do potencial eletroquímico da solução apesar da 

voltagem variar sensivelmente em certos valores de pH, como mostrado na equação 

1. 

 

  

Ajustes se tornam tecnicamente inviáveis porque semicondutores trabalham 

em faixas específicas de pH. Uma vez que valores são bruscamente alterados, pode 

ocorrer o desprendimento do fotoeletrodo e consequentemente, improdutividade da 

célula fotoeletroquímica 95. Geralmente, o que é feito a fim de aumentar a voltagem 

de uma célula é melhorar a eficiência na geração de elétrons/buracos no bulk do 

semicondutor. 

E° (O2/H2O) = 1,23V - 0,059 V X pH (vs. NHE) 

 

(Equação 1) 



33 

 
 

A energia livre produzida na prática está abaixo das afirmações feitas acima. 

Na realidade, a energia livre disponível para trabalho depende de outros fatores além 

das diferenças entre os potenciais eletroquímicos do semicondutor e da solução. 

Desse modo, a energia útil de trabalho é também em função da eficiência na geração 

de cargas majoritárias e minoritárias e da cinética de transporte das mesmas para a 

interface fotoeletrodo/solução. 

 

Figura 9- Seminíveis de Fermi para elétrons e buracos quando um semicondutor é 

iluminado. Fonte: O autor. 

.  

O semi-nível de Fermi (do inglês quasi-level Fermi) pode ser entendido como 

um potencial eletroquímico num determinado instante (elétron, EF,n, ou buracos EF,P), 

sob condição de não-equilíbrio. O valor de Voc (do inglês, voltage open current) mede 

a diferença de voltagem entre os seminíveis de Fermi das cargas fotogeradas quando 

não há conexão entre fotoanodo e fotocatodo. A voltagem da célula fotoeletroquímica 

tem a ver com as energias entre as bandas de condução, banda de valência e 

potencial eletroquímico do eletrólito 53. Para que ocorra a produção de oxigênio via 

oxidação da água é necessário que o potencial gerado seja maior que 1,23V. Caso 

contrário, é necessário a aplicação de um potencial externo.   

Pode-se determinar a eficiência de uma célula fotoeletroquímica por diversos 

métodos. Por exemplo, relacionando a eficiência com a voltagem e eficiência 

fotogeradas. 
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Sendo Ƞ a eficiência (adimensional), Jmp a densidade de corrente (mA.cm-2), 

vap o potencial externo aplicado, Pin a potência da radiação incidente (W.cm-2) e 1,23V 

vs. RHE, o potencial de oxidação da água (H2O/O2). Quando o Vap=0, tem-se uma 

célula fotoeletroquímica 100% eficiente. 

Uma vez que a magnitude da voltagem fotogerada depende dos seminíveis de 

Fermi, dos elétrons e buracos fotogerados, estes, por conseguinte, dependem de 

processos cinéticos de transferências de cargas no estado foto estacionário, 

produzidas quando iluminada a interface semicondutor-líquido. 96. A Figura 10 mostra 

as eficiências envolvidas quando são geradas cargas majoritárias via foto excitação 

até a imigração das mesmas na interface. A primeira delas é a eficiência relacionada 

a geração de elétrons/buraco via radiação solar, Ƞ, e-/h
+. Geralmente pares de e-/h+ 

fotogerados se recombinam e reduz a densidade de fotocorrente. Já a eficiência no 

transporte de cargas minoritárias (a Figura 10 representa um semicondutor tipo-n, 

portanto, cargas minoritárias são buracos, h+), Ƞ, transporte, representa buracos que 

migram pelo bulk do semicondutor. Quando a eficiência no transporte é baixa, acarreta 

uma diminuição na cinética de oxidação da água na superfície, Ƞ, interface. 

Ƞ =
𝐽𝑚𝑝(1,23𝑉 − 𝑉𝑎𝑝)

𝑃𝑖𝑛
 

(Equação 2) 
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Figura 10- Representação de diversos processos cinéticos que ocorrem em um 

fotoeletrodo: Ƞ; Ƞ, geração e-/h+; Ƞ, interface. Fonte: Adaptado da referência 97. 
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3.3. Caracterizações fotoeletroquímicas 

 

O primeiro passo a inferir sobre o desempenho do fotoeletrodo em uma célula 

fotoeletroquímica é a densidade de corrente sob radiação de 1,5G A.M, em 

configuração de 3 eletrodos: (i) eletrodo de trabalho; (ii) contra-eletrodo e (iii) eletrodo 

de referência. A medida da densidade de corrente na luz é importante por ser 

diretamente proporcional à taxa de produção de hidrogênio (para fotocatodos) ou 

oxigênio (quando se trabalha com fotoanodos) 98. O esquema básico para se medir 

a densidade de fotocorrente em PEC’s é se ter disponível uma lâmpada de Xe 

contendo filtro (ou mesmo um simulador de luz solar) e um potenciostato. Já a 

montagem propriamente dita da célula fotoeletroquímica consiste no eletrodo de 

trabalho (ET), neste caso estudado, o semicondutor CuBi2O4 e seus respectivos 

derivados, um contra-eletrodo (CE), um eletrodo de referência (ER) e uma solução 

eletrolítica, geralmente Na2SO4 (0,1-0,5 mol.L-1). O eletrodo de trabalho (no qual 

contém o semicondutor depositado no substrato de vidro condutor) é em parte 

protegido com uma fita de politetrafluoretileno para evitar um eventual contato 

elétrico entre o fio e a solução salina. A Figura 11 mostra a configuração da cela 

adotada durante todo o trabalho. 

 

 

Figura 11- Montagem experimental de caracterização eletroquímica para PEC’s. 

Fonte: adaptado da referência 99. 
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Conforme representado na Figura 10, o ET é imerso na solução salina (assim 

como ER e o CE) de forma que os fótons incidam no filme depositado (fotoeletrodo), 

podendo essa incidência ocorrer em frente ao filme (frontside) ou primeiramente no 

vidro condutor (backside) como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12- Representação esquemática dos ensaios fotoeletroquímicos backside e 

frontside, respectivamente. À esquerda, a luz primeiramente penetra no substrato de 

vidro. À direita, a luz incide diretamente no semicondutor. Fonte: O autor. 

Semicondutores são depositados em vidros dopados com óxidos condutores 

como Fluorine-Tin-Oxide (FTO) e Iodine-Tin-Oxide (ITO). Após a fotogeração de 

cargas promovida pela fonte de excitação, é necessário que haja um satisfatório 

contato ôhmico (transferência de cargas) entre o semicondutor e o substrato de vidro 

(FTO) 100. Para que se tenha um bom CE para medir o desempenho fotoeletroquímico 

do ET, é necessário que se tenha uma considerável área superficial, rápida cinética 

de meia-reação, de modo que o mesmo não comprometa a transferência de cargas 

na cela fotoeletroquímica 97. No estudo de semicondutores tipo-p é utilizado Pt, RuO2. 

Neste trabalho utilizou-se Pt como CE. 
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Ter um potencial estável devido ao emprego do sistema redox, com 

concentrações constantes de cada participante da reação (podendo ser padronizado 

ou saturado) é o que se espera de um bom ER 97. Os mais comuns são de Ag/AgCl. 

Porém, o valor de potencial fornecido pelo ER é convertido em potencial RHE 

(Reversible Hydrogen Electrode) de modo a facilitar a comparação com outros dados 

na literatura de acordo com a equação abaixo 101. 

 

 

 

3.3.1. Voltametria cíclica 

Para medir a resposta a um potencial aplicado (luz ou escuro), utiliza-se 

primeiramente a voltametria cíclica. A voltagem aplicada no eletrodo de trabalho (ET) 

é varrida linearmente a partir de um potencial inicial E1 até um potencial limite E2. A 

corrente é dependente de duas etapas no processo global, sendo a movimentação de 

cargas do bulk do material para a interface bem como reações de oxi-redução 

eventualmente 102.  A corrente resultante é obtida em função do potencial aplicado, 

sendo o seu valor dividido pela área do fotoeletrodo que deseja ser estudado. Todas 

medidas são feitas em duplicata, sendo a primeira medida no escuro, para medir a 

transferência de cargas no semicondutor e logo depois, sob excitação por lâmpada de 

Xe (A.M 1,5G), para avaliar a resposta do material à luz quanto a densidade de 

corrente gerada. Além das diferenças entre as densidades de corrente sob radiação 

ou na ausência de radiação, a técnica de voltametria cíclica possibilita predizer, em 

um primeiro momento (medidas de Mott-Schottky, que será descrito logo a seguir, 

também determinam o tipo do semicondutor) se um eletrodo é do tipo-n (corrente 

anódica e, portanto, valores positivos) ou tipo-p (corrente catódica, valores de corrente 

negativos). 

 

3.3.2. Cronoamperometria 

 

Na cronoamperometria a célula em estudo é sujeita a um potencial e sua 

reposta é medida pela variação de sua densidade de corrente. Esta técnica se 

diferencia da voltametria cíclica porque neste caso não ocorre variação de potencial 

aplicado a uma específica velocidade. Na técnica de cronoamperometria o potencial 

ERHE= (E, aplicado + ERE) + (0,059 X pH) 

 

(Equação 3) 
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é fixo e se estuda a densidade de corrente alterada em função do tempo, com 

intervalos com lâmpada acesa e desligada. Esta permite avaliar o processo de 

recombinação de cargas fotogeradas de um eletrodo de trabalho (ET) 103. 

 

3.3.3. Teste de estabilidade 

 

Por quanto tempo a densidade de corrente de um semicondutor permanece 

constante, sob um potencial fixo e excitado pela lâmpada de Xe (1,5G A.M). O teste 

de estabilidade é uma técnica de cronoamperometria utilizada para avaliar a 

performance do ET num intervalo de tempo 98. Por exemplo, em uma situação 

hipotética, a densidade de corrente do ET se mantém constante no tempo igual a 1h. 

Posteriormente, é registrado um decaimento no valor da mesma. Situação como essa 

é comum em células fotoeletroquímicas e tal decaimento se deve geralmente a algum 

tipo de corrosão do eletrodo imerso no eletrólito 98. Neste experimento é possível 

comparar a estabilidade de dois ou mais eletrodos quando dispostos em mesmas 

condições físico-químicas, como por exemplo, avaliar a estabilidade do ET quando é 

modificado por dopagem ou passivação da superfície. 

 

3.3.4. Impedância potenciostática 

 

Esta avalia a resistência à transferência de cargas no bulk do ET (transferência 

interna) no claro e escuro. Neste experimento é usado um analisador de Resposta de 

Frequência, onde se mede a resposta à corrente do sistema na medida em que se 

altera a frequência do sinal senoidal de entrada. Contanto que a amplitude do sinal 

seja pequena, é possível inferir que a resposta de frequência seja proporcional à e. O 

diagrama de Nyquist pode ser usado para avaliar qualitativamente a resistência à 

transferência de cargas partindo do diâmetro dos semicírculos 104. Neste diagrama, é 

mostrado um valor de frequência real Z’ (Ω (eixo X) e imaginária Z’’ (Ω) (eixo Y) 

correspondendo a contribuições capacitiva e resistiva respectivamente105. 
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3.3.5. Mott-Schottky 

Informações importantes como densidade de dopantes e camada de depleção 

podem ser determinadas por medidas de impedância 98. A obtenção da diferença da 

capacitância do espaçamento de cargas, Csc é encontrada a partir da impedância total 

do sistema, quando se deriva Csc em relação a ϕsc (Equação 4) abaixo, conhecida 

como Mott-Schottky)106. 

(Equação 4) 

 

 

Em que, E é o potencial aplicado, ε0 é a permissividade de um vácuo, ε é a 

constante dielétrica do material, ND é a densidade de carga livre, e é a carga 

eletrônica, k é a constante de Boltzmann, A é a área do eletrodo e T a temperatura 

absoluta. 

A plotagem de 1/Csc
2 versus o potencial aplicado (Figura 13), E, determina a 

densidade doadora do semicondutor. Medidas fotoeletroquímicas de Mott-Schottky 

avaliam as propriedades de transferência de  cargas fotogeradas, inferindo se o 

semicondutor é do tipo-n ou tipo-p pela inclinação positiva ou negativa da curva 

respectivamente 98. Mott-Schottky possibilita também determinar o potencial flat band, 

Efb. O potencial flat band é quando a diferença entre o potencial elétrico da superfície 

do eletrodo e o do bulk do mesmo se anulam. Este potencial é utilizado para avaliar 

se determinado semicondutor possui adequada localização de energia de banda para 

efetiva clivagem da água 107. 

1

𝐶𝑠𝑐
2

=  
2

00
𝐴²𝑒𝑁𝐷

   ( 𝐸 −  𝐸𝑓𝑏 −  
𝑘𝑇

𝑒
) 
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Figura 13- Exemplo gráfico Mott-Schottky para semicondutor tipo-n (inclinação 

positiva). Adaptado da referência 110. 

 

Energias da banda de valência e de condução pode ser calculadas através da 
equação empírica abaixo (Equação 5) 108: 
 
 

(Equação 5) 
 

 
 

(Equação 6) 
 

Onde EBC e EBV são as energias dos potenciais da banda de condução e de valência 

respectivamente. Ee é a energia de elétrons v.s hidrogênio (4,5eV). X representa a 

eletronegatividade do semicondutor (para CuBi2O4, é igual 4,75 eV109) e Eg a energia 

de band gap pra cada semicondutor.  

E
BC

= X- E
e 

- 0,5E
g
 

E
BV

= E
BC

 + E
g
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivos gerais 

 

- Desenvolver semicondutores baseados em CuBi2O4 para produção de energia 

química ou elétrica a partir de energia solar. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

- Sintetizar semicondutores à base de CuBi2O4 puro por diferentes métodos de 

deposição no FTO. 

- Sintetizar semicondutores à base de CuBi2O4 puro ou dopados com diferentes teores 

de Co2+. 

- Caracterizar os materiais sintetizados por diversas técnicas eletroquímicas, 

estruturais, espectroscópicas e de microscopia.  

- Avaliar a eficiência dos semicondutores para conversão de luz em energia química. 
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5. Materiais e métodos 

5.1. Preparo dos fotoeletrodos 

 

5.1.1. Preparo das soluções dos elementos precursores Bi3+ e Cu2+ 

 

A síntese do material em estudo, o CuBi2O4, foi realizada na etapa de 

deposição, no qual os reagentes precursores são depositados no substrato de vidro 

contendo FTO e em seguida calcinados. Neste trabalho otimizou-se as condições 

reacionais, baseados em resultados de densidade de fotocorrente obtidos na técnica 

de voltametria cíclica. Variando a polaridade dos solventes da solução de sal de cobre, 

o método de deposição, temperatura, a espessura (volume adicionado ao aerógrafo) 

da camada e o tempo de calcinação, buscou-se a melhor condição para se estudar o 

fotocatodo dopado com Co. A síntese que será descrita a seguir teve como base o 

trabalho de Roel van de Krol, com a modificação no sal precursor de íon Cu2+  75. 

 O sal precursor de Bi3+, Bi(NO3)3.5H2O foi dissolvido em ácido acético 

concentrado obtendo uma solução de concentração 0,1mol.L-1. Já o sal precursor de 

Cu2+, Cu(CH3COO)2 foi inicialmente dissolvido em álcool etílico absoluto para se obter 

uma solução com concentração de 0,0125 mol.L-1. Em seguida, as soluções foram 

misturadas obedecendo a seguinte proporção: uma parte volumétrica da solução de 

Bi3+ (5ml, por exemplo) é misturada com 4 partes volumétricas da solução de Cu2+ (20 

mL), sendo a concentração molar total no final igual a 30 mmol.L-1 (concentração total 

dos metais Bi3+ e Cu2+) e uma razão molar de Bi: Cu de 2 para 1. A “solução resultante”, 

como foi chamada, foi utilizada para deposição do filme sobre o substrato de vidro 

condutor. 

 

5.1.2. Deposição por gotejamento (Drop Coating)  

Nesta técnica de deposição utiliza-se 400 µL da “solução resultante” e o 

substrato de vidro (este, demarcado 1cm2 de área para deposição) é colocado em uma 

chapa de aquecimento a uma temperatura de 60°C (ver Figura 14). A cada ciclo, 20 

µL da “solução resultante” é pipetado e depositado no substrato de vidro. À medida em 

que o solvente é vaporizado, íons precursores e respectivos contra íons constituintes 
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de cada sal aderem ao substrato de vidro. Terminada a vaporização, são novamente 

pipetados 20 µL, dando início a um novo ciclo. Ao final, foi depositado um volume total 

de 400µL e o substrato de vidro, juntamente com os íons precursores de CBO (0), é 

aquecido a 500 °C por 2 horas a uma taxa de aquecimento igual a 10 °C min.-1.  

5.1.3. Estudo do melhor solvente (precursor de Cu2+) e temperatura de 

calcinação 

Para avaliar o efeito do solvente frente à qualidade do fotoeletrodo de CBO (0) 

fabricado, foram testados 3 solventes no preparo da solução do sal de cobre: álcool 

etílico, ácido acético glacial concentrado e água. Adota-se como critério de qualidade 

de um fotoeletrodo, filmes mecanicamente estáveis, de aspectos físicos uniformes e 

que apresentem razoável fotoresposta fotoeletroquímica em relação aos mesmos. 

Utilizou-se ácido acético como solvente para o preparo da solução de Bi3+. Quanto ao 

volume de deposição e ao tempo de aquecimento, foram mantidos os mesmos a fim 

de comparar isoladamente o efeito do solvente. Uma vez obtido o melhor solvente na 

dissolução de sal de cobre e por fim, na fabricação dos fotocatodos (vide Resultados 

e discussões), estudou-se ainda o efeito que diferentes temperaturas de calcinação 

resultam em respostas fotoeletroquímicas e cristalinidade do material fotoativo. Foram 

fabricados eletrodos de CBO (0) e calcinados a 450°C, 500°C e 550°C. Para cada 

eletrodo foi realizado teste de voltametria cíclica (claro e escuro), sendo a amostra 

apresentada a melhor fotoresposta frente ao potencial aplicado (-0,6V a 0,6V vs. 

Ag/AgCl, em 3,0 M de KCl), àquela temperatura, fora fixada como temperatura de 

trabalho para que outras variáveis fossem exploradas. 
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Figura 14- Método de deposição por gotejamento (droap coating). Solução contendo 

íons precursores é depositada ciclicamente (20 µL para cada ciclo) no substrato FTO 

sob aquecimento a aproximadamente 60 °C. 

 

5.1.4. Pirólise via spray (Spray pyrolysis): Variação do volume 

adicionado ao aerógrafo, CBO (0) 

 

A técnica spray pyrolysis foi adotada para confecção de filmes com o intuito de 

obter fotoeletrodos de aspecto mais homogêneo e uniforme, e que ainda não fossem 

passíveis de desprendimento do substrato FTO nas caracterizações 

fotoeletroquímicas. Um detalhe importante: alguns parâmetros operacionais foram 

fixados para adquirir uma certa reprodutibilidade e ainda facilitar a investigação quando 

certas condições de preparo fossem alteradas (i.e., para avaliar a espessura do filme 

do eletrodo, o efeito no tempo de calcinação, é necessário que haja um mesmo fluxo 

vazão de spray, uma mesma altura da ponta ligando a ponta do aerógrafo até a 

superfície do substrato de vidro, e este último, sob aquecimento a uma mesma 

temperatura). A cada ciclo de 5 segundos com o aerógrafo em atividade (este, a 20 

cm de altura em relação à superfície do substrato de vidro), depositando a “solução 

resultante” no substrato de vidro a 200°C, é deixado em repouso durante 15 segundos 

para vaporização do solvente, iniciando posteriormente um novo ciclo de 5 segundos 
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até o completo consumo do volume pipetado. Cada fotoeletrodo leva em média 7 

minutos para ser fabricado (ver Figura 15). Para se estudar a variação espessura do 

filme frente a resposta a voltametria cíclica, uma forma de variá-la é utilizando 

diferentes volumes pipetados da “solução resultante”. Neste raciocínio, partindo de 

volumes 0,5; 1; 2; 3; 4 mL, fotocatodos de CBO (0) são fabricados e aquecidos a 500°C 

durante 2 h, sob taxa de aquecimento de 10 °C.min-1. Neste teste de deposição 

buscou-se observar o aspecto do filme fabricado e concomitantemente avaliar a 

melhor espessura quando o mesmo fosse submetido ao teste de voltametria cíclica 

(potencial aplicado de -0,6V a +0,6V vs. Ag/AgCl), cujo eletrólito utilizado foi Na2SO4 

(0,5mol.L-1) com pH ~7.  

 

Figura 15- Montagem utilizada para preparo dos filmes por spray pyrolysis. 

.  

5.1.5. Spray pyrolysis: variação do tempo de calcinação 

Uma vez obtida a melhor espessura para o fotocatodo de CBO (0) utilizando a 

técnica spray pyrolysis, foi avaliado o efeito do tempo de calcinação nos tempos de 

30min, 1h, 2h e 4h. Cada amostra com diferente tempo de calcinação foi submetido 

ao teste de voltametria cíclica, em 0,5 mol.L-1 de Na2SO4 (pH~7) com o intuito de 
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avaliar a melhor resposta quando submetido a um potencial aplicado (-0,6V a +0,6V 

vs. Ag/AgCl) no escuro e na luz (lâmpada de Xe, A.M 1,5G).  

 

5.1.6. Preparo de filmes dopados com cobalto 

Filmes de CuBi2O4 dopados com diferentes teores de Co2+, denominados CBO 

(X) (onde X= 0,1,2,3,4 ou 5% de Co2+ dopado) são preparados a partir de soluções 

equimolares de CoCl2.6H2O e Cu(OOCCH3)2. As soluções são misturadas (em 

diferentes proporções de acordo com a percentagem de Co desejada) resultando em 

volume final de 20mL. Por exemplo, para o preparo do CuBi2O4 dopado com 1% de 

Co2+ (sigla CBO (1)), são pipetados 200 µL da solução de Co2+ e adicionados a 19,8 

mL da solução de Cu2+. É adicionado em seguida 5 mL da solução de Bi3+. Por fim, 3 

mL da solução contendo íons Cu2+, Co2+ e Bi3+ (“melhor volume” encontrado) são 

adicionados no aerógrafo e depositados por spray pyrolysis a 500°C durante 30 

minutos (melhor temperatura e tempo). A Tabela 2 abaixo exibe o código adotado para 

cada amostra e sua respectiva condição de preparo. 

 
 

Tabela 2- Amostras preparadas por diferentes técnicas de deposição e suas 

respectivas condições reacionais. 

Amostra 
Método 

deposição 

Solvente utilizado para 

dissolução do sal de cobre 
Temperatura (°C) 

Tempo 

(h) 

Volume 

adicionado 

(µL/mL) 

CBO (0) 

(CH
3
COOH) 

Drop coating CH
3
COOH 500 °C 2h 400 µL 

CBO (0) (H
2
O) Drop coating H

2
O 500 °C 2h 400 µL 

CBO (0) 

(CH
3
CH

2
OH) 

Drop coating CH
3
CH

2
OH 500 °C 2h 400 µL 

CBO (0) a 450°C Drop coating H
2
O 450 °C 2h 400 µL 

CBO (0) a 500°C Drop coating H
2
O 500 °C 2h 400 µL 
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CBO (0) a 550°C Drop coating H
2
O 550 °C 2h 400 µL 

CBO (0): 0,5 mL 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“0,5mL em 

airbrush” 

CBO (0): 1,0 mL 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“1,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 2,0 mL 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“2,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 3,0 mL 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 4,0 mL 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“4,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 0,5h 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 1,0h 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 1h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 2,0h 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 2h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (0): 4,0h 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 4h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (1) 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (2) 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (3) 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (4) 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 

CBO (5) 
Spray 

pyrolysis 
H

2
O 500 °C 0,5h 

“3,0mL em 

airbrush” 
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5.2. Caracterizações Estruturais, Eletrônicas e Morfológicas  

 

5.2.1. Difração de Raios-X - DRX 

 

A fim de confirmar a formação do CuBi2O4, a eficiência de dopagem, possíveis 

distorções causadas no parâmetro de rede e tamanho médio dos cristalitos, foram 

realizadas caracterizações estruturais pela técnica de difração de Raios-X (DRX). 

Uma eventual mudança estrutural após o teste de estabilidade foi também estudada 

para as amostras CBO (0) e CBO (3), todas as amostras foram caracterizadas 

utilizando o difratômetro Shimadzu XRD-6000, com radiação Cu-Kα (λ=1,5418 Å) e 

obedecendo as seguintes especificações: voltagem 40 kV, corrente 30 mA, velocidade 

de varredura de 0,5º min-1, na faixa de (2 θ) variando de 20° a 60°. 

A lei de Bragg (Equação 7) permite calcular a distância entre os planos 

cristalinos (d) das amostras e esse valor é usado para encontrar os parâmetros de 

rede a e c.  

 

 

  

 

Onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda da radiação incidente, dhkl é 

distância entre os planos cristalinos e θ é o ângulo que incide num dado plano75. Os 

parâmetros a e c são calculados utilizando a equação 8 a seguir para os planos (211) 

e (411):  

 

(Equação 8) 

 

 

Onde dhkl representa a distância entre os planos (hkl), hkl são chamados de índices 

de Miller 75, a e c são os parâmetros de rede da célula unitária. Volumes das células 

unitárias de todos fotoeletrodos podem ser calculados utilizando a equação a seguir 

após encontrados seus respectivos parâmetros 110: 

 

 (Equação 9) 

 

 

2d
hkl

 sen θ= nλ 
(Equação 7) 
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A equação de Sherrer permite calcular o tamanho do cristalito de um material: 

 

(Equação 10) 

 

 
Onde ד simboliza o tamanho médio do cristalito calculado (geralmente em nm), K é 

uma constante (0,9), λ é o comprimento de onda da fonte de radiação (Cu-Kα = 1,5418 

Å), β é a largura a meia altura do pico de maior intensidade e θ representa o ângulo 

de incidência do feixe de radiação referente ao pico de maior intensidade 

 

5.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Para observar a morfologia dos filmes as amostras preparadas foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura. As análises foram realizadas 

em um microscópio eletrônico da marca JEOL, modelo JSM-6010LV a 5 kV, 

metalizando previamente as amostras com ouro a fim de aumentar a sua 

condutividade (acarretando uma melhoria na qualidade das imagens). As micrografias 

foram obtidas em diferentes magnitudes.  

 

5.2.3. Reflectância difusa 

 

 Energia do band-gap pode ser determinada por Espectroscopia de 

Reflectância difusa (ERD) 111. Nesta, um espectrofotômetro UV-Vis mede a luz 

refletida de forma difusa. Diz-se luz difusamente refletida aquela que incide na 

amostra, mas não é inteiramente absorvida, mas refletida de tal maneira que os 

ângulos de reflexão são diferentes entre si 100. Para esta técnica, a radiação refletida 

(ou seja, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão) não é levada em 

consideração. Pela análise de Tauc (Equação 11) determina-se o valor do band-gap 

112 pela extrapolação do eixo ℎ𝑣.  

 

  
𝛼ℎ ∝  (ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)1/𝑛 

 

(Equação 11) 

ד =
𝐾𝜆

𝛽. 𝑐𝑜𝑠Ө
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O valor da absorbância depende do caminho óptico para gerar um coeficiente de 

absorção, α. Valores de α maiores que 104 cm-1 podem ser aplicados na equação 

acima 113. Eg representa o valor da energia do band gap. Já n pode assumir valores 

de 1/2, 3/2, 2 ou 3 correspondente a transições diretas (permitidas e proibidas) e 

transições indiretas (também permitidas e proibidas) respectivamente113. Plotando o 

gráfico de Tauc, (αhv)n  versus hv, obtêm-se o valor do band gap quando se extrapola 

a curva. Para cada amostra de CuBi2O4 (0-5% Co2+) foi determinado o valor do band 

gap. Os dados de Reflectância difusa foram gerados utilizando um espectrofotômetro 

Shimadzu UV 2700. Para o tratamento dos dados foi usado a função de Kubelka-

Munk114. 

5.2.4. Espectroscopia de fotoelétrons por raios X  

A composição química dos fotocatodos, ou seja, a identificação dos elementos 

presentes nas amostras CBO (0) e CBO (3) antes e após o teste de estabilidade (item 

5.3.5) e o seu respectivo número de oxidação, pode ser encontrado utilizando a 

espectroscopia XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy). Nesta caracterização, foi 

utilizado um espectrômetro Thermo Scientific Lab® 250 Xi equipado com um 

analisador hemisférico de energia de elétron, usando como como fonte de excitação 

Alkα (hѵ: 1486,6 eV) número de ciclos variando de 5 a 10.  

 

5.3. Caracterizações fotoeletroquímicas  

Para realização dos testes fotoeletroquímicos foram inseridas folhas de cobre 

em cada um dos eletrodos para proporcionar um maior contato elétrico entre o vidro 

FTO e o plug do potenciostato (conectado no eletrodo vermelho), AUTOLAB PGSTAT 

128 N, Software NOVA® 2.0.1 copyright 2016, Metrohm Autolab B.V. A configuração 

da célula fotoeletroquímica foi de 3 eletrodos, sendo um  plug do eletrodo de referência 

(Ag/AgCl 3,0 M KCl) representado pela cor azul na Figura 16, um contra-eletrodo (Pt) 

representado pela cor preta e um eletrodo de trabalho representado pela cor vermelha 

(o CuBi2O4) com área de irradiação de aproximadamente 0,4 ± 0,1cm2,v (após o 

preparo do eletrodo, o mesmo é envolto por uma fita de teflon para delimitar a área 

em 0,5 cm2) a velocidade de varredura de 10 mV s1. Utilizou-se também soluções 

salinas de Na2SO4 0,5 mol.L-1 com pH próximo de 7. Como fonte de radiação para 

excitação do fotoeletrodo foi usada lâmpada de Xe (100mW.cm-2, λ>400nm, A.M 

1,5G). 
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Figura 16- Montagem da célula eletroquímica utilizado no presente trabalho, 

juntamente com a lâmpada de Xe (A.M 1,5G) na primeira imagem, à esquerda. À 

direita é mostrado os eletrodos constituintes do potenciostato. ET (vermelho), CE 

(em preto) e ER (em azul). 

 
 

Eletrodos de CBO (0 a 5%) foram testados por voltametria cíclica (potencial 

versus corrente); cronoamperometria; Mott-Schottky; impedância potenciostática e 

teste de estabilidade. Estas medidas foram realizadas com o filme de costas para a 

fonte de excitação. Ou seja, a luz percorre primeiramente o vidro e posteriormente 

incide no semicondutor (backside). 

5.3.1. Voltametria cíclica 

Voltamogramas para todas amostras foram obtidos a uma taxa de varredura de 

10 mV.s-1, no intervalo de -0,6V a +0,6V vs. Ag/AgCl (3,0 M KCl). Para cada medida 

utilizou-se 10 ciclos (neste número de ciclos atinge-se a estabilidade de corrente), 

tanto na ausência como na presença da fonte de excitação. Esta técnica de 

caracterização eletroquímica será utilizada exaustivamente durante todo o trabalho. É 
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a partir dela que se tira importantes informações como (i) boa resposta à luz, (ii) 

transferência de cargas e (iii) possíveis reações no bulk do semicondutor 14. No 

primeiro instante, foi realizado o teste de medição frontside e backside para amostras 

fabricadas pela técnica de spray pirólise utilizando Na2SO4 0,5 M, pH~7. A 

configuração que obteve maior densidade de corrente (em relação a RHE) foi adotada 

para os demais testes eletroquímicos.  

 

5.3.2. Cronoamperometria 

Medidas de cronoamperometria foram realizadas em intervalos periódicos, ora 

sob ausência da luz (no escuro), outrora excitado pela lâmpada de Xe (100mW.cm-2, 

λ>400nm, A.M 1,5G). O tempo total do teste foi de 900s sendo necessários 600s de 

estabilização e, num intervalo de 60 segundos, alternava-se entre ligar/desligar a 

lâmpada. Por conseguinte, gerou-se dois picos sob lâmpada ligada (a cada 60 

segundos) e dois picos com lâmpada desligada (também de 60 segundos). Aplicou-

se um potencial de -0,6V vs. Ag/AgCl.  

 

5.3.3. Mott-Schottky 

Medidas de Mott-Schottky foram obtidas a 1000 Hz, a -0,6V vs. Ag/AgCl 

aplicado. Foram realizadas medidas de impedância utilizando o potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT 128 N, Software NOVA® 2.0.1 copyright 2016, Metrohm Autolab 

B.V.  

5.3.4. Impedância potenciostática 

Neste foi realizado na presença e ausência de luz, também a -0,6V vs. Ag/AgCl 

aplicado. Foram realizadas medidas de impedância utilizando o potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT 128 N, Software NOVA® 2.0.1 copyright 2016, Metrohm Autolab 

B.V. Com área de irradiação de aproximadamente 0,4 ± 0,1cm2
, dispondo o uso da 

lâmpada de Xe (100mW.cm-2, λ>400nm, A.M 1,5G . Utilizou-se solução Na2SO4 0,5 

mol.L-1 (pH~7). Foi utilizado o diagrama de Nyquist (claro e escuro) como critério de 

comparação entre os semicírculos gerados. 
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5.3.5. Teste de estabilidade 

O teste de estabilidade é feito com base na variação da densidade de corrente 

em função do tempo, quando o fotoeletrodo é submetido a um potencial. Os testes 

foram realizados também a -0,6 V vs. Ag/AgCl durante 2 horas, sob constante 

iluminação. 

 

 

6. Resultados e discussão 

6.1. Caracterização dos filmes CuBi2O4 

 

6.1.1. Difração de Raios-X 

 

O material CuBi2O4 (CBO (0)) é reportado na literatura como óxido de bismuto 

e cobre 75, de estrutura cristalina tetragonal e grupo espacial  P4/ncc, a=b= 8,50-8,51 

Å e c= 5.8172.  Os difratogramas para as amostras de CBO (0-5), fabricadas por 

pirólise por spray, calcinados a 500°C durante 0,5 h são mostrados na Figura 17. 

Como todos fotoeletrodos foram preparados in situ no substrato de vidro condutor 

(FTO-SnO2), a mesma Figura também exibe os padrões de referência reportados nas 

fichas cristalográficas do banco de dados ICDD (Internacional Centre for Diffraction 

Data) para o FTO-SnO2 (Tin oxide, PDF# 00-046-1088) e CuBi2O4 (kusachiite, PDF# 

00-042-0334) respectivamente.  
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Figura 17- Difratogramas-padrão para CBO (0) e FTO (SnO2) e amostras de CBO 

(0), CBO (1), CBO (2), CBO (3), CBO (4) e CBO (5), fabricadas por pirólise por spray 

a 500ºC durante 30 minutos. 

 

 

Uma considerável intensidade nos picos referentes aos planos (200) e (211) 

localizados respectivamente nos ângulos (2 theta) de 20,91° e 28,03°, sugere que a 

técnica de pirólise por spray, utilizando 3 mL de volume, calcinados a 500 °C por 30 

minutos, fornece cristalitos de alta pureza de CBO (0) (simbolizado pela curva verde, 

na Figura 17). Os ângulos de 25,52° e 37,83° (2 theta) exibem picos de maior 

intensidade para o padrão FTO (SnO2) PDF# 00-046-1088, representando nesta 

ordem os planos (301) e (200), naturalmente encontrados para todas amostras.  

Uma visualização prévia dos padrões visando identificação de fases contendo 

elemento Co fora realizada. Entretanto não foi encontrado nenhum padrão para óxidos 

de cobalto adaptável aos difratogramas em estudo, sugerindo que provavelmente 

Co2+ pode ter substituído o Cu2+ na estrutura cristalina do CuBi2O4. Para confirmar a 

dopagem do CBO com Co2+, difratogramas (Figura 18) foram ampliados entre os 

ângulos (2θ) de 25,3° e 32,1° afim de se observar possíveis desvios para o pico de 

maior intensidade, e exibidos na Figura 18.  
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Figura 18- Ampliação do pico de maior intensidade (211) para o padrão de CBO (0) 

e para as amostras dopadas com Co2+: CBO (1), CBO (2), CBO (3), CBO (4) e CBO 

(5). 

 

 

Na medida em que se aumenta o teor de Co2+, aumenta-se também o ângulo 

2θ dos respectivos picos de maior intensidade, característica do plano (211) de CBO 

padrão, o que implica numa redução no parâmetro de rede 115. De fato, estes dados 

sugerem que ocorre a substituição  do íon Cu2+ por Co2+ .Ambos possuem o mesmo 

número de oxidação e raios iônicos próximos, ambos com números de coordenação 

4 (Cu2+= 0,73 Å e Co2+= 0,70 Å)116. 

O parâmetro de rede a e c para CBO (0-5%) foi calculado usando as equações 

5 e 6 para o pico do difratograma, utilizando os planos (200), (411) e (211). Os valores 

dos parâmetros de rede a e c encontrados são exibidos na tabela abaixo. Tal valor 

encontra-se em consonância com os já conhecidos na literatura, sendo mais uma 

evidência de que o material foi obtido com êxito 71,75. É interessante notar que a 

medida que o teor de cobalto aumenta, ocorre dimuição no parametro de rede a/c, 

sugerindo que ocorre troca entre os íons de Cu2+ por Co2+, como pode ser observado 

pela Figura 19. Outro fato a ser destacado é que o material com menor parâmetro é  

contendo 3% de Co2+, sugerindo que com maiores quantidades de Co2+ pode não 

ocorrer dopagem.  
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Tabela 3-  Parâmetros a,c e volume das células unitárias calculados para amostras 

CBO (0-5%). 

Parâmetro a (Å) Parâmetro c (Å) Volume célula (Å)3 

8,50  5,87 423,65 

8,47 5,86 421,27 

8,43 5,83 415,59 

8,40 5,81 411,15 

8,42 5,82 413,65 

8,42 5,82 412,52 

 

Pela utilização da Equação de Sherrer (Equação 10), foi também calculado o 

tamanho médio dos critalitos para todos fotoeletrodos. O pico utilizado para o cálculo 

foi o (211) por ser de maior intensidade 117. Ao calcular o tamanho do cristalito de CBO 

(0), foi encontrado o valor de 35 nm e mais uma vez, o número encontrado se 

assemelha ao já conhecido por outros pesquisadores 1. A Figura 19 apresenta o 

tamanho médio de cristalitos obtido para todos os materiais. 

 

Figura 19- Parâmetros de rede a (A°) e tamanhos de cristalito (nm) obtidos para 

CBO (0-5). 
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Indubitavelmente é observado que tanto o parâmetro “a” como o tamanho dos 

cristalitos são fortemente influenciados pelo teor de Co2+ dopado, atingindo um menor 

valor em 3% (8,4067 Å e 28,07066 nm, respectivamente). Em vista disso, a Figura 19 

sugere sucesso na dopagem do semicondutor CBO (0) como base nas alterações 

observadas. Em relação a influência do tamanho de cristalitos do semicondutor na 

eficiência em células fotoeletroquímicas, Haoshuang Gu e colaboradores afirmam que 

uma diminuição em seu tamanho (preferencilamente em nanoescala) pode favorecer 

a fotoatividade do fotoeletrodo. Para absorver ao máximo a energia solar, e permitir 

uma maior transferência de cargas, deve haver um aumento significativo no de sítios 

de adsorção (menor tamanho dos cristalitos favorece) de moléculas de água e sua 

reação do par redox, favorecendo a cinética de reação na interface 

semicondutor/eletrólito 118. Claramente, o aumento na estabilidade conferida ao 

material frente aos estudos fotoeletroquímicos realizados deve-se em parte a redução 

do tamanho da partícula quando dopado com Co2+ (teor de 3%), conforme será visto 

na seção 6.2.1. 
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6.1.2. Microscopia eletrônica de Varredura  

 

Para observar a morfologia dos filmes, os materiais foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Abaixo são apresentadas as microscopias 

obtidas para as respectivas amostras CBO (0) e CBO (3) preparadas sobre o substrato 

de vidro pela técnica spray pyrolysis, calcinadas a 500°C. 

 

CBO (0) CBO (3) 
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Figura 20- Microscopia eletrônica de varredura para CBO (0) à esquerda e para 

CBO (3), à direita, em diferentes aumentos: 2,5 e 10 µm. 

 

Os materiais apresentam uma superfície uniforme (a 10µm), podendo ser atribuído ao 

método de preparo dos filmes utilizando spray pyrolysis. Além disso, os materiais 

apresentam morfologia esponjosa (2 e 5µm).  

 

 

6.1.3. Reflectância difusa 

Nas Figuras abaixo vê-se as plotagens de Kubelka-Munk que relaciona o 

comprimento de onda com absorbância (quando o coeficiente de espalhamento, s, for 

constante). De um modo geral, todas as amostras apresentaram absorção da radiação 

de fótons na faixa do visível (400 a 700nm). Em especial, a maior absorção foi para 

CBO (0), a uma faixa de 200 a 700nm. Esta ampla faixa de absorção observada na 

região UV-Vis pode ser atribuída a transições de transferência de cargas entre O 2p 

e Cu 3dx2-y2 nos estados de O2- e Cu2+ 64. À medida que o fotocatodo é dopado com 

íons Co2+ observa-se uma diminuição no valor da absorbância de modo geral mas há 

uma diferenciação na absorção em determinados comprimentos de onda. Por 

exemplo, na Figura 22 (b), há um expressivo decréscimo de absorbância em 300nm. 

Este detalhe também pode ser observado nas Figuras 22(c), 22 (d) e 22 (e). Em 

700nm, embora haja uma variação no perfil de cada curva, como um todo preservou-

se a mesma faixa de absorbância, aproximadamente em 700. Pode-se inferir que as 

amostras de CBO (0) e CBO (4) apresentaram uma significativa absorção de radiação 

na faixa do visível, podendo ser estudadas como fotocatodos em células 
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fotoeletroquímicas. A Figura 22(f) em particular, referente ao CBO (5), apresenta um 

perfil diferente dos demais mesmo possuindo considerável valores de absorbância. 

Esta curva não apresenta uma uniformidade, possuindo outrora picos de absorção (e 

não bandas).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 21- Plotagem de Tauc e respectiva energia de band-gap (transição direta) 

para (a) CBO (0); (b) CBO (1); (c) CBO (2); (d) CBO (3); (e) CBO (4) e (f) CBO (5). 

Amostras fabricadas pela técnica de spray pyrolysis a 500°C durante 30 minutos. 
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Para elucidar a propriedade de fotoabsorção, aplicando a Equação 11 para 

transição direta (n=0,5), foram determinadas energias de band gap para todas 

amostras. Nelas, é mostrado uma correlação linear interceptando o eixo x (energia do 

fóton). Nas respectivas Figuras são exibidos os valores de energia de band gap para 

cada amostra. Estes dados sugerem que a dopagem com Co2+ causa uma diminuição 

no valor do band gap. A Tabela 4 apresenta os valores de band gap obtidos para os 

materiais. 

 

Tabela 4- Valores de band gap (eV) para transições diretas permitidas (n=1/2) e 

seus respectivos coeficientes R2. 

Amostra Valor (eV) 

p-CuBi2O4 ou CBO (0) 1,71 

CBO (1) 1,63  

CBO (2) 1,58 

CBO (3) 1,50 

CBO (4) 1,46 

CBO (5) 1,6 

Referência 78,119  p- CuBi2O4 1,5-1,8 

 

Para compreender como a dopagem diminui o band gap de um semicondutor, 

é importante lembrar que a energia de band gap é uma região onde não há estados 

de transição permitidos. Basicamente, a relação entre densidade de estados e a 

energia depende da composição do material. Claro, se a composição do material é 

alterada (por exemplo, a troca do íon Cu2+ pelo Co2+, ou seja, adicionando impurezas), 

certamente a distribuição de estados energéticos também se altera. Quando um 

semicondutor é dopado, ocorre a formação de regiões de estado com transições 

permitidas e de baixas energias de ionização. À medida em que é aumentada a 
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porcentagem de impurezas no material, esses estados de dopantes geram uma 

banda. Quando essa energia de banda é próxima da banda de valência ou de 

condução, terá como efeito a diminuição do valor do band gap120 . 

 

 
 

6.2. Caracterização fotoeletroquímica  

6.2.1. Voltametria cíclica para os filmes de CBO puros- CBO (0) 

 

A próxima Figura exibe o voltamograma do CBO (0) na presença e na ausência 

de luz, em solução de Na2SO4 (0,5 mol.L-1 e pH ~7). Nesta Figura observa-se que 

todas as amostras apresentaram razoável fotoresposta. Contudo, ao analisar 

individualmente, nota-se que para CBO (0):(CH3CH2OH) houve uma maior densidade 

de corrente. Isto se deve ao fato de a mesma se desprender do substrato de vidro por 

razões de instabilidade mecânica, aumentando consequentemente a densidade de 

corrente, visto que parte do filme agora em dispersão na solução salina de Na2SO4, é 

passível de sofrer reações de redução 68,121. Tal qual, por razões práticas, o álcool 

etílico absoluto é descartado como solvente para o preparo do sal de cobre e 

fabricação de fotocatodos. Agora é direcionada atenção às curvas de densidade de 

corrente versus potencial aplicado para as amostras de CBO (0) :(CH3COOH) e CBO 

(0):(H2O). Ambas apresentaram densidades de corrente semelhantes. Escolheu-se 

então a água por razões ambientais.  
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Figura 22- Teste de voltametria cíclica. Todas amostras foram fabricadas usando 

droap coating (400 µL) como método de deposição. Solução condutora: Na2SO4 0,5 

M (pH= 6,55). Potencial de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 mV/s. 

 
Encontrado o melhor solvente para a dissolução do acetato de cobre, passou-

se a estudar a influência da temperatura de calcinação. A Figura 24 apresenta os 

voltamogramas para os fotoeletrodos calcinados em diferentes temperaturas.   
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Figura 23- Voltametria cíclica para os diferentes fotoeletrodos. Técnica de 

fabricação droap coating e medidas fotoeletroquímicas realizadas em 0,5 mol.L-1 em 

pH = 6,55. Potencial de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 mV/s. 

 

Nota-se que a 550 °C ocorre uma menor resposta frente a luz. Provavelmente devido 

a reações no estado sólido decorrentes nesta temperatura. Analisando os 

voltamogramas para as temperaturas de 450 °C e 500°C, há uma maior regularidade 

(menor instabilidades nas curvas) a 500°C. Optou-se então como melhor temperatura 

de calcinação 500°C.  

 
A próxima Figura (Fig. 25) exibe o voltamograma (backside e frontside) para 

amostras de CBO (0) em diferentes configurações utilizando 4mL de volume de 

solução Bi3+ e Cu2+, preparadas por spray pyrolysis. O resultado apresentado abaixo 

é um estudo prévio da melhor configuração da amostra frente ao teste de voltametria 

cíclica, a despeito da espessura utilizada de 4 mL não possuir um maior valor de 

densidade de corrente. Uma vez determinado a melhor orientação para 
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caracterizações fotoeletroquímicas, passou-se a estudar a influência de diferentes 

volumes (de 0,5 mL a 4,0 mL) na fabricação de fotocatodos de CBO (0). 

 

Figura 24- Voltametria cíclica para CBO (0) backside e frontside. Teste realizado em 

0,5 M Na2SO4 (pH = 6,35). Potencial de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 

mV/s. 

 
Conforme mostrado, o filme de CBO (0) apresentado em lado oposto à luz 

(backside) apresentou maior densidade de fotocorrente com relação ao semicondutor 

de frente a luz (frontside), em torno de -2,0 mA cm-2. Segundo Lindquyst e colegas, 

esta dependência da fotocorrente em relação a direção da luz tem a ver com a 

limitação das cargas fotogeradas (elétrons e buracos) em percorrer o bulk do 

semicondutor. Em outras palavras, na orientação frontside, elétrons fotogerados 

percorrem uma distância maior antes de atingir a interface de buracos fotogerados. O 

mesmo comportamento não é observado para orientação backside. Em frontside, a 

cinética de reação na interface e band bending não são interferidos pela iluminação, 

significa que o transporte de buracos é mais lento que o transporte de elétrons122 .  

As Figuras 26a e 26b apresentam os gráficos de voltametria cíclica para os 

fotoeletrodos preparados variando a espessura dos filmes de CBO (0) usando a 

técnica de spray pyrolysis. Todas amostras apresentaram fotoresposta sobe lâmpada 

de Xe (A.M 1,5G) mas nota-se claramente que a maior densidade de corrente obtida 

foi para o CBO (0) quando depositado 3,0 mL. Na Fig. 26b à direita, é observada uma 



68 

 
 

limitação do material fabricado: a fotodegradação próximo entre 0,5 e 0,6 V vs. RHE, 

o que já foi relatado em trabalhos anteriores, por Osterloh e outros 89,123. Cálculos DFT 

(Density Functional Theory) indicam que a banda de valência e condução surgem 

devido à combinação dos orbitais 2p de O e 3d de Cu. E a contribuição dos orbitais 

3d do Cu e 6s de Bi diminuem o nível de Fermi do semicondutor. O aprisionamento 

dos elétrons fotogerados na banda 3d do Cu é a causa da fotocorrosão observada 

para este material. Enquanto que o seu caráter p de semicondutor é de devido a 

vacâncias do Cu próximo a banda de valência 89. Nesta mesma Figura pode-se 

observar a densidade de fotocorrente positiva (aproximadamente 0,5 mA.cm-2), como 

já reportado em alguns trabalhos123.  

 

 (a)  

 

(b) 

Figura 25- (a) Voltamogramas para as amostras de CBO (0) com diferentes 

espessuras tempo de calcinação de 2h (a 500 °C). (b) Ampliação do voltamograma 

do material entre 0,41V e 0,6V vs. RHE. Teste realizado em 0,5 M Na2SO4 (pH = 

6,35). Potencial de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 mV/s. 

 

A última condição estudada foi a variação no tempo de calcinação. Neste teste 

utilizou-se as melhoras condições obtidas anteriormente como: água como solvente 

para a solução de Cu2+, a melhor temperatura de calcinação (500°C); melhor 

espessura do filme (3mL). A mais alta densidade de corrente foi obtida para o menor 

tempo de calcinação, 30 minutos. Os dados de difratogramas obtidos confirmaram 

que a cristalinidade do CuBi2O4 diminui quando aumentado o tempo de forno. Em 

outras palavras, o CuBi2O4 torna-se mais amorfo quando aumentado o tempo de 
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calcinação. O processo de transferência de cargas majoritárias no bulk do 

semicondutor é melhorado com o aumento da cristalinidade do material124. Defeitos 

comprometem a transferência de cargas no bulk do material79.  

 

Figura 26- Voltamogramas para as amostras CBO (0) preparadas usando diferentes 

tempos de calcinação (calcinados a 500 °C). Teste realizado em 0,5 M Na2SO4 (pH 

= 6,35). Potencial de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 mV/s. 

 

Pode-se observar pela Figura 27 que para todas as amostras a densidade de 

corrente é maior no claro, o que sugere uma fotoresposta para todos fotoeletrodos 

preparados. Também é interessante notar que para todas as amostras sob radiação, 

aparece uma densidade de corrente positiva entre 0,5 e 0,6 V vs. RHE, segundo dados 

da literatura isso pode ser devido a redução do cobre 75. De fato, óxidos de cobre 

como CuO e Cu2O são instáveis quando imersos em eletrólito e sob iluminação pois 

o potencial eletroquímico de redução para esses materiais são maiores que para o 

potencial de redução dos íons H+ 125. Pela Fig. 27 ainda podemos observar que a 

amostra com menor tempo de calcinação (0.5h) apresentou maior densidade de 

fotocorrente, cerca de -2 mAcm-2. 
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Atingiu-se com esses sucessivos melhoramentos nas condições de preparo do 

fotocatodo, valores médios de densidade de corrente superiores aos já encontrados 

na literatura. Contudo, a problemática da fotoinstabilidade ainda persiste. Na Figura 

28 abaixo é mostrado o filme do fotocatodo CBO (0) após o teste de voltametria cíclica. 

Esta coloração escura observada é devido à baixa mobilidade de cargas no interior 

do material 123.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27- (a) Foto do fotoeletrodo preparado antes dos testes e (b) Foto do 

fotoeletrodo imediatamente após os testes. 

 

A Figura 28a exibe a foto do fotoeletrodo de CBO sem nenhuma alteração, 

antes de ser usados nos testes fotoeletroquímicos. Pode-se observar pela foto que o 

filme apresenta a coloração escura, na Fig. 28b, observa-se a foto do mesmo filme 

após alguns testes. Pode-se notar que o filme apresenta coloração escura, como já 

dito anteriormente, característico da fotorredução do cobre no material. Afim de 

minimizar os efeitos de redução do cobre nos filmes várias estratégias podem ser 

adotadas, neste trabalho estudamos o efeito da dopagem com cobalto. O próximo 

tópico exibe os resultados encontrados para estes materiais. 

6.2.2. Voltametria cíclica para os filmes de CBO modificados com Co2+ 

A Figura 29 apresenta os resultados de voltametria cíclica para os materiais 

CBO puro ou dopados com 1, 2, 3, 4 e 5% de cobalto, respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 28- (a) Voltamograma para CBO (0); (b) Voltamograma para CBO (1); (c) 

Voltamograma para CBO (2); (d) Voltamograma para CBO (3); (e) Voltamograma 

para CBO (4) (f) Voltamograma para CBO. Testes realizados em Na2SO4 (0,5 M, 

pH=6,35) e potencial aplicado de -0,6 V a 0,6V vs. Ag/AgCl a uma taxa de 10 mV/s. 
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Pode ser observado pela Figura 29 que todas as amostras apresentam corrente 

maior quando irradiadas. A amostra de CBO puro apresentou densidade de corrente 

em torno de 1,2 mAcm-2, porém é importante observar no voltamograma desta 

amostra a corrente positiva em torno de 0,6 V vs. RHE. Como já mencionado 

anteriormente, devido à redução de cobre. Para as amostras contendo Co2+, observa-

se de forma geral uma diminuição na densidade de corrente, mas é importante 

ressaltar que para estas amostras não se observa o pico referente a redução do cobre. 

De fato, a dopagem se mostra eficiente na redução da reação de redução do CBO. 

Uma análise minuciosa dos próximos voltamogramas evidencia a evolução da 

estabilidade na medida que se aumenta o teor de dopagem (Figuras 29b, 29c e 29d). 

As curvas densidade de corrente versus potencial aplicado tornam-se mais uniformes, 

mostrando que reações de instabilidade, originadas pela recombinação e-/h+, são 

consideravelmente reduzidas para a amostra CBO (3) porém retorna aos perfis 

característicos de irregularidades para CBO (4) e CBO (5). O resultado apresentado 

infere que o melhor teor de dopagem e, portanto, a melhor amostra com relação aos 

testes fotoeletroquímicos realizados foi de 3%. Neste raciocínio, outros testes foram 

realizados para as amostras de CBO (0) e CBO (3). 

Estes dados podem ser devidos as mudanças na célula unitária e diminuição 

do tamanho médio de cristalitos, conforme observados pelos dados de difração de 

raios-x discutidos anteriormente. 
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6.2.3. Cronoamperometria 

 

A Figura 30 exibe curvas de cronoamperometria para as amostras CBO (0) e 

CBO (3), sob excitação da lâmpada de Xe (100mW.cm-2, λ>400nm, A.M 1,5G), ou no 

escuro.  

 

Figura 29- Cronoamperograma para as amostras CBO (0) e CBO (3) em Na2SO4 

(0,5 M, pH=6,35). Potencial aplicado de -0,6 V vs. Ag/AgCl. 

Vale frisar que, embora a amostra CBO (0) tenha uma maior absorção de luz a 

mesma possui elevada taxa de recombinação de e-/h+ na medida em que a lâmpada 

é ligada/desligada alternadamente 126. Em contraste, a despeito da menor densidade 

de fotocorrente para amostra CBO (3) (em verde), a mesma apresenta uma redução 

na recombinação e-/h+ no decorrer do tempo (da mesma forma, lâmpada 

ligada/desligada alternadamente). Os dados de Espectroscopia de Impedância 

(discutidas a seguir) sugerem que a amostra CBO (3) apresenta menor resistência à 

transferência de cargas. Pela análise de ambos comportamentos, sugere-se que a 

dopagem de Co2+ (3%) diminui a recombinação de cargas fotogeradas conferindo 

maior estabilidade ao material semicondutor CuBi2O4. 
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6.2.4. Mott-Schottky 

 
O efeito dopante do Co sobre densidade de cargas majoritárias do p-CuBi2O4 

foi analisado pelo gráfico de Mott-Schottky (Figura 31).  

 

 

Figura 30- Teste de impedância (Mott-Schottky) realizado para amostras CBO (0) e 

CBO (3) em Na2SO4 (0,5 M, pH=6,35). Potencial aplicado de -0,6 V vs. Ag/AgCl. 

 

O gráfico obtido a 1 KHz exibe diferentes inclinações (ambas negativas, 

sugerindo que as amostras CBO (0) e CBO (3) são do tipo-p (informação essa já 

observado pelas medidas de voltametria cíclica, cronoamperometria e estabilidade, 

quando apresentadas correntes catódicas) e valores de potencial flat band para as 

amostras CBO (0) e CBO (3), de 1,87 e 1,34, respectivamente. Ambas amostras 

apresentaram potencial superior a 1,23 V vs. RHE, fazendo delas atrativos 

fotocatodos para produção de hidrogênio via célula fotoeletroquímica 23.  

A Figura 32 exibe as energias das bandas (BC e BV) calculadas para as 

amostras CBO (0) e CBO (3) (utilizando as Equações 5 e 6), e estando as bandas de 

condução e de valência para a amostra CBO (0) em concordância com a de outros 

estudos 64 . Os dados sugerem que ambos possuem potencial para produção de 

hidrogênio uma vez que cada banda de condução é mais negativa que 0 V vs. RHE, 

mas ao mesmo tempo são energeticamente incapazes de oxidar a água (E°
H2O= 1,23 
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V vs. RHE). Destarte, os fotoeletrodos em questão podem ser aplicados única e 

exclusivamente como fotocatodos para redução de H+. Ainda na Figura 32 os dados 

sugerem uma diminuição no valor do band gap da amostra CBO (3) em relação a CBO 

(0), o que significa uma maior absorção de radiação na região do visível (conforme 

observado na plotagem de Tauc na Figura 22, a amostra CBO (3) possui maior 

absorção para maiores comprimentos de onda). Entretanto, a energia da banda de 

condução também decai, podendo ser evidenciado diversas vezes pelos 

comportamentos dos voltamogramas anteriormente discutidos. 

 

 
 

Figura 31- Diagrama de energia de bandas para (a) CBO (0) e (b) CBO (3).  
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6.2.5. Impedância potenciostática 

 

A Figura 33 apresenta as curvas de Nyquist obtidas na frequência de 1 KHz a 

um potencial aplicado de -0,6 V vs. Ag/AgCl. 

 

Figura 32- Curvas de impedância potenciostática (claro e escuro) realizadas para 

amostras CBO (0) e CBO (3) em Na2SO4 (0,5 M, pH=6,35). Potencial aplicado de -

0,6 V vs. Ag/AgCl. 

 

O semicírculo nas curvas de Nyquist a elevadas frequências é característico do 

processo de transferência de cargas e o seu diâmetro é estimado como sendo igual à 

resistência a transferência das mesmas 22. A resistência (Ω) é menor para a amostra 

CBO (3) na ausência de luz (no escuro), o que sugere uma menor resistência a 

transferência de cargas na interface eletrodo-eletrólito para a amostra dopada. 

Entretanto, sob lâmpada ligada, tem-se uma inversão no comportamento dos 

eletrodos. A amostra CBO (0) apresenta uma menor resistência a transferência de 

cargas e consequente há uma maior fotogeração das mesmas. O mesmo não se 

observa para CBO (3). A sua resistência a transferência de cargas é maior havendo 

como causa uma menor fotogeração de cargas na interface (ver tabela 5). Essas 
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informações obtidas via espectrometria de impedância estão em concordância com 

os dados de cronoamperometria e de voltametria cíclica. A Tabela 5, exibe valores de 

resistência no eletrólito Na2SO4 (0,5 mol.L-1, pH= 6,65), respectivamente. 

 

 

Tabela 5- Dados de impedância para as amostras CBO (0) e CBO (3) realizadas em 

claro e escuro. 

Amostra Valor de impedância (Ω) 

CBO (0) escuro 6607,4 

CBO (3) escuro 4105,7 

CBO (0) claro 552,2 

CBO (3) claro 696,7 

 
Segundo dados da tabela, a dopagem com cobalto facilita a transferências de 

cargas do material para a solução eletrolítica somente na ausência de luz. Sugere-se, 

pois, que, apesar de a dopagem estabilizar o material eletroquimicamente, há uma 

diminuição em transferência de cargas sob iluminação.  
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6.2.6. Teste de estabilidade 

Para que um material possa ser utilizado como fotocatodo em células 

fotoeletroquímicas, o mesmo deve suportar longos período de atividade, de tal modo 

que não venha sofrer corrosão em solução salina. Na Figura 34 é exibido o teste de 

estabilidade para as amostras CBO (0) e CBO (3) simulando aplicação em células 

fotoeletroquímicas. Para este estudo, fora aplicado um potencial fixo de -0,6V vs. 

Ag/AgCl e a densidade de corrente medida ao longo do tempo experimental (t=2h). Já 

nos primeiros segundos (lâmpada de Xe ligada constantemente) é observado um 

marcante decaimento nas densidades de corrente para todas as amostras, podendo 

ser atribuída ao aprisionamento de elétrons gerados na superfície do eletrodo e 

consequente recombinação de carga 73. 

Após 50 segundos, as curvas de densidade de corrente versus tempo se 

mostram aparentemente estáveis, levando possivelmente a uma equivocada 

conclusão de que a dopagem não se mostra eficiente para a estabilização do 

fotocatodo. Todavia, uma análise detalhada revela que a amostra CBO (3) manteve a 

fotocorrente praticamente constante no período de 2000 a 5000 segundos. Uma 

constatação de que a mesma se apresentou mais estável, diferentemente da amostra 

CBO (0) que, ao sofrer notável corrosão, houve a redução na densidade de 

fotocorrente (menos fotoativo). Este resultado é mais uma evidência de que a 

dopagem se mostra eficaz para reduzir a fotoinstabilidade do CuBi2O4. 
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Figura 33- Testes de estabilidade (2h sob luz) realizadas para amostras CBO (0) e 

CBO (3) em Na2SO4 (0,5 M, pH=6,35). Potencial aplicado de -0,6 V vs. Ag/AgCl.  

 
A seguir são mostradas fotografias dos fotocatodos CBO (0) e CBO (3), 

respectivamente retiradas antes, Figuras 35(a) e 35(b), e imediatamente após o teste 

de estabilidade, Figuras 35(c) e 35(d).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

 

(d) 

Figura 34- (a) CBO (0) antes dos testes. (b) CBO (3) antes dos testes (c) 

Fotocatodo CBO (0) após o teste de estabilidade (2h) sob constante iluminação. (d) 

Fotocatodo CBO (3) após o teste de estabilidade (2h) sob constante iluminação em 

Na2SO4 (0,5 M, pH=6,35). 

 

Observa-se que nas últimas duas Figuras que ambas amostras apresentam coloração 

escura, até mesmo a amostra CBO (3). A coloração cinza-escuro sugere uma 

corrosão do Cu2O 68. Isto indica que ainda novos estudos fotoeletroquímicos 

necessitam ser realizados visando aumentar a fotoestabilidade deste material em 

questão. Embora o CBO (3) se mostre mais estável, a sua curva de densidade de 

corrente (simbolizada pela cor verde) apresenta, entretanto, ruídos que possivelmente 

se devem a reações de recombinação e-/h+ no interior do material 126. 

Para um melhor entendimento dos resultados obtidos após o teste de 

estabilidade nas amostras CBO (0) e CBO (3), análises de difração de raios-X foram 

realizadas como o propósito de comparar a cristalinidade antes e após o teste. Abaixo 

(Figura 36 e Figura 37) são representados os difratogramas de raios-x dos materiais 

CBO (0) e CBO (3).  
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Figura 35- Difratogramas-padrão para CBO (0) e FTO (SnO2) e amostras CBO (0) e 

CBO (3) antes e após o teste de estabilidade. 
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Ambas apresentaram alargamento e redução da intensidade dos picos padrões 

de CBO (0) nos ângulos 2θ de 20,05° e 46,79°, ordenadamente nos planos (200) e 

(411), conforme mostrado na Figura 36 e alargamento dos picos em comparação ao 

padrão de CBO (0) PDF# 00-42-0334. Em outras palavras, após o teste de 

estabilidade ambos materiais tiveram suas respectivas cristalinidades comprometidas 

devido a reações no bulk do semicondutor. Embora a substituição isomórfica do Co2+ 

(3%) reduza a recombinação de e-/h+, conforme visto anteriormente nos 

voltamogramas, na cronoamperometria e impedância, a amostra CBO (3) não 

apresenta um comportamento distinto ao CBO (0) frente a este teste específico. A 

Figura 37 é representativa quanto a esse fato. Uma estabilidade do CBO (0) é atingida 

devido a dopagem com 3% de Co2+ mas observa-se ruídos, característicos de reações 

oxi-redução no bulk material 127. Esses dados sugerem que novos estudos ainda 

devem ser realizados para que haja um aumento na estabilidade quando exposto a 

luz e na presença de eletrólito em um significativo intervalo de tempo. Espectros de 

XPS apresentados na Figura 37 (a) e 37 (b) a seguir buscam elucidar melhor sobre a 

mudança estrutural na superfície dos fotoeletrodos após o teste de estabilidade. 

 

 

Figura 36- Difratogramas-padrão para CBO (0) e FTO (SnO2) e amostras CBO (0) e 

CBO (3) antes e após o teste de estabilidade. Ampliação da Figura 36. 
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6.2.7. Espectroscopia de fotoelétrons por raios X (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy- XPS) 

Para avaliar uma eventual mudança na superfície das amostras CBO (0) e CBO 

(3) foi empregado espectroscopia de fotoelétrons por raios-X (XPS) após o teste de 

estabilidade. Espectros de XPS para o Cu2p, Bi4f e Co2p são mostrados nas Figuras 

37(a) e 37(b) logo abaixo. 

 

  

Figura 37- Espectros XPS para os fotocatodos (a) CBO (0) e (b) CBO (3) antes e 

após o teste de estabilidade. 

 

  

Em se tratando da amostra CBO (0), Bi4f equivale a Bi2O3 (158,85 eV e 164,15 eV)75. 

Claramente se observa que antes e após o teste de estabilidade, Bi2O3 se mantém 

quimicamente estável, não sofrendo, portanto, nenhuma corrosão após 2h sob 

constante iluminação em meio aquoso (pH~7). O pico que representa Cu2p (933,33 

eV) evidencia a presença de Cu2+ (63% em relação ao Cu total) e claro, a presença 

de Cu(OH)2 (~8%) resultante do constante contato com o meio aquoso e seu baixo 

valor de Kps (1,6x10-19) 128, proporcionando a formação desse hidróxido metálico. Uma 

parte de Cu0 também é detectada na superfície (~26 %). Finalizado o teste, há um 

aumento do teor de Cu metálico (~53%), diminuição de Cu2+ e, naturalmente, aumento 

na formação de Cu(OH)2, ocasionado provavelmente pelo potencial aplicado (-0,6V) 

durante todo o teste de estabilidade. Aqui uma observação importante: com base nos 

dados de XPS para a amostra CBO (0) após o teste de estabilidade, não foi observado 

a presença do Cu (III), oriundo da oxidação. Pode-se afirmar assim, com base nos 
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dados, que não ocorre a oxidação do Cu2+ a Cu3+ após o teste de 2h mas 

provavelmente a redução de Cu2+ a Cu0 (ou mesmo Cu1+) sob constante potencial 

aplicado de -0,6V vs. RHE. 

Para CBO (3) antes do teste, sob constante iluminação da fonte Xe (A.M 1,5 G), o pico 

correspondente a Bi4f manteve-se íntegro conforme esperado, uma vez que Bi não 

sofreu qualquer alteração em seu estado de oxidação (ver Figura 37(b)). Para Cu2p 

houve um decaimento no teor de Cu2+ (~50% em relação ao Cu total disponível na 

superfície), o que também era esperado devido a dopagem com íon Co2+ e a 

consequente troca dos sítios. Observando o CBO (3) após o teste de estabilidade, há 

uma diminuição tanto dos íons Co2+ como em Cu2+ (26% e 21% respectivamente) e 

um ligeiro aumento teor relativo da espécie Co3+ (~15%). Esses resultados sugerem 

que após o teste, os íons presentes na superfície têm o seu respectivo número de 

oxidação alterado acarretando na alteração de cor conforme observado na figura 34(c) 

e 34(d). Conclui-se, pois, muito embora a dopagem com Co2+ tenha aumentado a 

estabilidade do CBO em curtos intervalos de tempo (como no teste de voltametria, 

aproximadamente 30 minutos variando o potencial aplicado de -0,6V a 0,6V vs. RHE) 

preservando a sua coloração e fotoatividade original, no teste de estabilidade a 

amostra dopada não se mostrou eficiente na estabilização do fotocatodo sob 

constante iluminação em meio aquoso. Novas pesquisas visando aumentar ainda 

mais a estabilidade do material se mostram importantes, e, sendo, portanto, um 

desafio para futuros pesquisadores da área de ciência dos materiais e de geração de 

energia renovável através de células fotoeletroquímicas.   
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7. Considerações finais 

  

Neste trabalho foram preparados diversos eletrodos de CuBi2O4 puro ou 

modificados com diferentes percentagens de Co2+ mol/mol (0-5%). Além disso, variou-

se as condições de síntese como: solvente, tempo e temperatura de calcinação e 

técnica de deposição em substratos de vidro. A identificação das fases foi confirmada 

por medidas de difração de raios-x e cálculo do parâmetro de rede, volume da célula 

unitária, juntamente com tamanho médio do cristalito. Estes dados sugerem que 

ocorre a dopagem pela troca do íon Cu2+ por Co2+ na estrutura tetragonal, utilizando 

a técnica spray pyrolysis para deposição dos filmes no substrato FTO. Fotoeletrodos 

de CuBi2O4 (0-5% Co2+) apresentaram morfologia do tipo esponjosa. Dados obtidos 

pela técnica de reflectância difusa mostraram que a dopagem diminui o valor do band 

gap do CuBi2O4 à medida em que o teor aumenta, permitindo absorção de luz numa 

ampla faixa do espectro visível. 

Voltamogramas de todos fotocatodos apresentaram fotoatividade, mas apenas 

o CuBi2O4 (3% Co2+) se mostrou estável frente a um potencial catódico aplicado de -

0,6 a +0,6 V vs. RHE. Medidas de cronoamperometria e impedância potenciostática 

comprovaram uma estabilização do fotoeletrodo dopado devido a menor 

recombinação de cargas fotogeradas e redução na resistência a transferência de 

cargas, respectivamente. Medidas de Mott-Schottky exibiram curvas negativamente 

inclinadas, mostrando que a natureza dos semicondutores fabricados CBO (0) e CBO 

3) é do tipo-p e além disso, cálculos das energias de bandas mostraram que tanto a 

banda de condução como a banda de valência são favoráveis para a redução de íons 

H+. Estudo de estabilidade ainda fora realizado visando avaliar o desempenho como 

fotoeletrodo sob constante iluminação, não havendo diferença, no entanto entre o puro 

e dopado, ambos apresentando corrosão. Espectros de XPS confirmam a presença 

de Co2+ na superfície ao mesmo tempo em que decai o teor de Cu2+, confirmando a 

dopagem como já observado na difração de raios-x. 

Espera-se que este estudo venha contribuir para a estabilização de 

semicondutores da classe de óxidos metálicos frente a recombinação de cargas e de 

modo geral, no desenvolvimento de novos materiais, especificamente fotocatodos, 
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para produção de hidrogênio utilizando células fotoeletroquímicas de forma mais 

eficiente e econômica.   
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8. Perspectivas futuras 

 

Com intuito de melhorar a eficiência do CBO (0) e reduzir a recombinação de cargas 

fotogeradas que comprometem um possível aumento em sua densidade de corrente, 

sugere-se utilizar as seguintes estratégias nos próximos trabalhos:  

(i) Aumentar a cinética de evolução de H2 pela aplicação de co-catalisadores; 

(ii) Depositar filmes de óxidos metálicos, por meio de passivação de camadas 

protetoras para evitar a corrosão do fotocatodo em solução aquosa e sob 

iluminação.  
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