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O novo incomoda 

Por quê? 

Porque desafia. 

Mas, queiram ou não, o novo sempre vem. 

E, para nossa felicidade, 

O novo geralmente vence. 

E quando o novo vence, 

A máquina do mundo gira melhor. 

Novos projetos deixam as tristezas 

Numa agenda que não se abre mais. 

Novas crianças surgem para nos dar as mãos. 

Novos passos exigem de nós coragem. 

O novo é belo porque nos muda, 

Nos leva a novas estações. 

O novo nos torna pessoas melhores 

Porque nos torna novas pessoas. 
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Resumo 
 

Nos últimos anos, os efeitos de confinamento quântico em nanocristais 

semicondutores (pontos quânticos) têm atraído bastante interesse devido às 

suas novas propriedades ópticas e também ao grande potencial para aplicações 

em sistemas biológicos. 

Neste trabalho utilizamos pontos quânticos como marcadores 

fluorescentes em amostras biológicas. Adaptamos protocolos para marcação de 

cromossomos humanos, neurônios e glioblastomas e formas infectantes do 

Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas.  As nanopartículas de 

sulfeto de cádmio (CdS) foram sintetizadas em solução aquosa e passivadas com 

Cd(OH)2. A agregação das partículas foi evitada com íons de polifosfato.  As 

nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 foram funcionalizadas com poli(etileno glicol) 

(PEG) e glutaraldeído para verificarmos seu desempenho como marcadores 

biológicos. 

As propriedades ópticas das amostras foram estudadas por 

espectroscopia de absorção, excitação e emissão e a caracterização morfológica 

foi realizada por microscopia eletrônica de transmissão. 

Obtivemos imagens de fluorescência por microscopia confocal mostrando 

claramente a marcação fluorescente em cromossomos humanos, neurônios, 

glioblastomas e formas infectantes do Trypanosoma cruzi. Utilizando 

diferentes funcionalizantes foi possível comparar diferentes marcações para as 

amostras biológicas estudadas. Com isso, podemos indicar o melhor protocolo, 

utilizando nanopartículas de semicondutores para marcações de diferentes 

sistemas biológicos. Os quantum dots funcionalizados com glutaraldeído 

apresentou bons resultados para amostras fixadas (cromossomos), enquanto 

que o poli(etileno glicol) (PEG) foi essencial para marcações de amostras vivas 

(neurônios, glioblastomas  e formas infectantes de T. cruzi). 

 

 

Palavras-chaves: nanopartículas de semicondutores, pontos quânticos, marcadores 

fluorescentes, sistemas biológicos, sulfeto de cádmio (CdS) e poli(etileno glicol) (PEG). 
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Abstract 
 

In the last few years, quantum confinement effects in semiconductor 

nano-crystals (quantum dots) have attracted a significant amount of interest 

due to their new optical properties and also because of their potential 

applications in biological systems. 

 In this work, we adapted the protocols to functionalize the quantum dots 

for human chromosomes, neurons and glioblastomas and infectious forms of 

Trypanosoma cruzi,   the Chagas disease vector. Cadmium sulphide (CdS) 

nanoparticles were synthesized in aqueous solution and passivated with 

Cd(OH)2. Particle aggregation was avoied by polyphosphate ions. The 

CdS/Cd(OH)2 nanoparticles were functionalited with poly(ethylene glycol) 

(PEG) and glutaraldehyde in order to verify  their performance as biological 

labels. 

 The optical properties of the resulting samples were studied by 

absorption, excitation and emission spectroscopies and the morphological 

characterization was carried out with transmission electron microscopy. 

 The confocal microscopy images showed clearly the fluorescent labelled 

human chromosomes, neurons and glioblastomas, and the infectious forms of 

Trypanosoma cruzi. The different functionalization processes permitted a 

comparison of the different fluorescent labels for the biological samples studied. 

The results can be used to indicate the best functionalization protocol of 

semiconductor nanoparticles for fluorescent labelling of the different biological 

systems. Quantum dots functionalized with glutaraldehyde were better to label 

fixed cells (chromosomes). Pegylated CdS/Cd(OH)2 nanoparticles showed best 

results for living samples (neurons, glioblastomas and infectious forms of 

Trypanosoma cruzi). 

 

Keywords: semiconductor nanoparticles, quantum dots, fluorescent labelled, 

biological system, cadmium sulphide (CdS) and poly(ethylene glycol) (PEG). 
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1.1 Nanopartículas de semicondutores: Quantum dots 
 
 Nas últimas décadas a utilização de nanopartículas, a ênfase na química 

coloidal e o uso de técnicas microscópicas têm dado grande contribuição para 

visualização e caracterização de materiais biológicos. O uso de diferentes 

técnicas físicas e a síntese de novos marcadores luminescentes tem aumentado 

enormemente a capacidade de visualização, manipulação e posterior 

caracterização na biologia1, 2. 

 As pesquisas sobre nanopartículas de semicondutores (quantum dots) 

evoluíram bastante na ciência de materiais para aplicações eletrônicas e 

biológicas3, tornando possível o melhoramento de imagens para posterior 

diagnóstico. 

 As propriedades ópticas dos quantum dots foram intensamente 

estudadas nas décadas passadas. Desde que o uso de ligantes conjugados com 

estes biomarcadores foi relatado por Alivisatos1 e Nie2, muitas aplicações no 

campo bioanalítico foram realizadas4. O uso de marcadores luminescentes, 

quantum dots, para substituir marcadores convencionais, por exemplo, é uma 

inovação relevante para este trabalho, juntamente com a capacidade de 

visualizar imagens com boa resolução. 

 Os quantum dots, nanocristais de semicondutores, apresentam várias 

vantagens em relação aos marcadores de moléculas orgânicas. Além de serem 

altamente luminescentes, apresentam larga faixa de comprimento de onda para 

excitação, picos de fluorescência simétricos e um comprimento de fluorescência 

ajustável pelo tamanho da partícula. Sob circunstâncias ideais, estes 

nanocristais podem ter um elevado rendimento quântico, elevada absorbância e 

faixas estreitas de emissão podendo também fornecer diferentes emissões 

usando um único comprimento de onda para excitação1,5.  

Os quantum dots apresentam diâmetros na escala de 10 a 100 Å. Por 

serem tão pequenos, os elétrons e buracos, sofrem um forte confinamento 

quântico, modificando as propriedades ópticas desses materiais. Uma 

nanopartícula de semicondutor encontra-se em regime de confinamento 

quântico, quando suas dimensões são reduzidas a ponto de a diferença entre os 

valores de energia entre a banda de valência (BV) e a banda de condução (BC), 

sejam próximos ou menores do que as dimensões do raio de Bohr do seu éxciton 

(Figura 1.1). 
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Figura 1.1 - Esquema de formação de um éxciton.  h+ representa o buraco gerado na banda de 
valência, pela excitação do elétron e-. 

 

Os elétrons de valência tornam-se confinados à superfície do cristal, 

quando excitados por um fóton. Isto ocorre porque o material não se comporta 

mais como uma rede cristalina, onde os elétrons podem migrar em qualquer 

direção sofrendo perturbações mínimas dos núcleos dos átomos. Neste estado, 

os elétrons se comportam como se percebessem “bordas” do cristal, tornando-se 

mais atraídos pelos núcleos próximos6,7. Isto faz com que as energias vinculadas 

às funções de onda que descrevem o deslocamento de cada elétron se 

aproximem dos valores atômicos, os quais são valores energéticos mais elevados 

do que os valores energéticos do cristal do mesmo material.  

O confinamento quântico pode ser interpretado de forma simples 

utilizando-se o modelo de partícula na caixa. Segundo o modelo, um elétron 

encontra-se confinado dentro de uma caixa virtual, onde as funções de onda do 

elétron se restringem ao interior da caixa, não permitindo ao elétron que se 

desloque para além das limitações de suas paredes.  Quanto menor forem as 

dimensões da caixa, maior a separação energética entre os diferentes níveis. 

Fazendo-se uma analogia ao cristal de um semicondutor e definindo as BVs e 

BCs por funções de onda apropriadas, quando as dimensões do cristal se 

reduzem a poucos nanômetros, há um distanciamento energético entre as 

bandas, que se reflete no aumento do valor energético de seu  band gap (Eg). 

Além disso, ocorre uma discretização das BV e da BC, podendo ocorrer o 

surgimento de novas bandas durante o processo de quantização3. A sintonização 

do comprimento de onda de emissão para um mesmo material, controlando-se 

o tamanho dos quantum dots, ocorre devido ao fato de que as diferenças entre 

os estados energéticos da BV e da BC (Energia do Band gap: Eg), variam de 

acordo com o tamanho da partícula, para um mesmo material. Assim, quanto 

menor a partícula de um dado semicondutor, maior a diferença de energia entre 

Banda de Condução 

Banda de Valência 

hv 

e- 

h+ 

éxciton 
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os estados da BV e BC, ou seja, maior a Eg. Assim, nesse caso, partículas 

menores tendem a luminescer em regiões próximas ao azul, enquanto as 

maiores devem apresentar luminescência em regiões mais próximas ao 

vermelho. A Figura 1.2, ilustra emissão no visível obtida para amostras 

contendo diferentes tamanhos de quantum dots de seleneto de cádmio (CdSe), 

excitadas através de fonte de radiação eletromagnética na região do ultra-

violeta. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 - Soluções luminescentes de nanopartículas coloidais (CdSe), sob iluminação UV. 

 

Os primeiros trabalhos que exploraram as características dos quantum 

dots de semicondutores para fins de utilização como marcadores biológicos, 

foram publicados simultaneamente1, 2 em 1998. Desde então, surgiram diversas 

aplicações dessa classe de materiais como biomarcadores8,9.  

Esses novos métodos vêm apresentando algumas vantagens em relação 

aos métodos convencionais para marcação celular e diagnóstico. Dentre elas 

podem ser citadas: emissão sintonizável em diversos comprimentos de onda, 

para um mesmo material, variando apenas o tamanho da partícula; elevada 

fotoestabilidade; baixa toxidade; marcação múltipla simultânea de diversos 

componentes e estruturas celulares; além do fato de que os resultados podem 

ser obtidos com tempos de incubação da ordem de alguns minutos e o material 

biológico pode ser analisado no próprio meio de cultura.  

A distribuição dos estados de energia das bandas de valência e das 

bandas de condução variam entre os diferentes tipos de semicondutores. Assim, 

o limite de tamanho para a condição de confinamento quântico, varia de um 

semicondutor para outro. 

A Figura 1.3 mostra um quadro de diferentes quantum dots com a região 

de energia/comprimento de onda do primeiro pico de absorção permitido pelo 

controle do tamanho entre 3 a 10nm para diferentes semicondutores.  

As aplicações biológicas desse tipo de material, objetivo do presente 

trabalho, usualmente, restringe-se aos semicondutores para os quais obtém-se 



Capítulo 1: Introdução………………………………………………………………………... 
 

21

emissão na região do visível, enquanto que para aplicações em dispositivos de 

comunicações ópticas, o comprimento de onda de emissão deve estar na região 

entre 1300 a 1600nm; no infravermelho. 

bulk
raio = 10nm
raio = 3nm

bulk
raio = 10nm
raio = 3nm

 

 
Figura 1.3 - Propriedades ópticas de semicondutores - quantum dots. 

 

Atualmente a área de pesquisa e desenvolvimento de nanoestruturas é 

muito extensa e interdisciplinar com uma atividade que cresce efetivamente. A 

importância dos sistemas baseados em quantum dots pode ser enfatizada, por 

exemplo, através das patentes produzidas: “Laser de quantum dot em 

cascata”10,“Nanocristais funcionais e seu uso em sistemas de detecção”11, 

“Fibras ópticas com quantum dots”12, “Gerando partículas de tamanho 

uniforme”13, “Síntese de quantum dots de calcogeneto de metal”14. 

Além do espectro de aplicações como: fotodetectores de 

infravermelho15,16; diodos e lasers17,18; células solares19; portas lógicas20,21 a 

utilização na biologia, como marcadores fluorescentes22,23,24  é bem recente. 

Os principais problemas que impediam a utilização de quantum dots 

como marcadores biológicos, eram as baixas eficiências de luminescência 

devido a presença de níveis de impurezas localizados na superfície do material e 

o correto tratamento de sua superfície (funcionalização) de forma a viabilizar 

sua associação com biomoléculas específicas. Evitou-se a presença dos níveis de 

impurezas com uma camada extra de outro semicondutor de gap óptico maior, 

“exportando” as impurezas para a região mais externa onde não mais 

prejudicam a luminescência. Aprendeu-se a funcionalizar sua superfície no final 

da década 90 e hoje, já se podem adquirir no mercado quantum dots 

funcionalizados com estreptavidina, proteína A e biotina25.  
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Os estudos e aplicações dos quantum dots de semicondutores os revelam 

eficazes como novas sondas luminescentes para finalidades diagnósticas.  O 

direcionamento bem sucedido da partícula para marcar um determinado tipo de 

biomolécula, inclui a habilidade de alcançar tecidos e tipos específicos de 

células26. Assim, surge um grande interesse na correta funcionalização destas 

nanopartículas para que elas escapem dos filtros biológicos, como o sistema 

retículo endotelial. 

Diversos autores  mostraram marcações de células e de tecidos inteiros 

usando  diferentes modificações na superfície de diferentes  quantum         

dots27, 28,29,30,31. 

Dentre os biomarcadores fluorescentes atuais utilizam-se corantes 

orgânicos, compostos de coordenação de íons lantanídeos e proteínas 

fluorescentes. As principais desvantagens envolvidas nestes tipos de marcação 

são a rápida fotodegradação (Figura 1.4), alta toxicidade, indução de processos 

celulares indesejados, morte celular com utilização de UV, além da presença de 

autofluorescência. 

 

 
 
Figura 1.4 - Fotodegração em função do tempo: antígenos nucleares corados com Alexa Fluor 
488 e microtúbulos corados com QD 605- CdSe (Tempos observados: 0s, 20s, 60s, 120s e 
180s)32. 
 
 

Conforme mencionado no início do capítulo, os marcadores fluorescentes 

de quantum dots apresentam várias vantagens em relação aos marcadores de 

moléculas orgânicas. A Figura 1.5 mostra espectros de absorção de emissão 

típicos de quantum dots e moléculas orgânicas. Um único laser pode excitar a 

luminescência em diferentes comprimentos de onda de quantum dots com  

tamanhos diferentes enquanto que, cada corante orgânico precisa ser excitado 

num comprimento de onda único, o mesmo acontecendo com os compostos de 

íons lantanídeos.  
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Figura 1.5 - Espectros de excitação e emissão típicos de quantum dots (esquerda) e moléculas 
orgânicas (direita) utilizados como marcadores fluorescentes em microscopia confocal. 
 

Quando os elétrons são confinados em uma camada suficientemente 

estreita, o princípio da incerteza torna-se relevante33. Assim, a posição do 

elétron e seu momento não podem ser determinados simultaneamente. Se um 

elétron for confinado numa camada infinitamente fina, sua energia deverá ser 

infinitamente alta. Mas, se os elétrons não tiverem energia suficiente para se 

liberarem da camada, eles permanecerão num regime de confinamento, em um 

"poço quântico". Essa característica nos estimula para a síntese visando a 

obtenção de materiais nanoestruturados para que suas propriedades sejam 

moldadas de acordo com suas dimensões33,34. Os materiais comercialmente 

disponíveis ainda não oferecem muitas vantagens, pois demandam um 

tratamento de superfície bastante aprimorado, o que requer bastante 

conhecimento específico. Também é importante destacar, que existem certas 

dificuldades para produção e reprodução de quantum dots de qualidade. 

 Conforme mencionado acima, para utilização de quantum dots em 

aplicações biológicas (Figura 1.6), faz-se necessário um estudo meticuloso para 

obter o revestimento adequado da superfície dos mesmos34, o qual deve manter  

elevada luminescência, além da estabilidade dos quantum dots em suspensão 

aquosa (meio hidrofílico).  
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Figura 1.6 - Primeiro resultado descrito na literatura: células de camundongo marcadas com 
CdSe de dois tamanhos diferente; núcleos (verdes) e fibras de actina (região vermelha)6. 
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1.1.1 Obtenção e características dos quantum dots 

Os quantum dots de semicondutores são sistemas cristalinos obtidos por 

crescimento controlado ou por ablação de um cristal pré-existente.  

 As características físico-químicas de um semicondutor só variam com a 

redução do seu tamanho, quando estes atingem dimensões de alguns 

nanômetros e encontram-se em regime de confinamento quântico. À partir daí, 

propriedades como temperatura de transição de fase, condutividade elétrica, 

absorção eletrônica dentre outras, tornam-se dependentes do tamanho do 

material. Os grandes fatores responsáveis pela dependência das propriedades 

com o tamanho dos quantum dots são os efeitos termodinâmicos de superfície e 

efeitos quânticos. 

Em cristais maiores, a superfície do material corresponde a uma pequena 

fração do corpo do material; já em nanocristais, o número de átomos presentes 

em sua superfície representa uma fração expressiva do total de átomos da 

partícula. Sendo assim, estes átomos de superfície que contribuem para a maior 

energia livre e determinam as variações termodinâmicas. Em partículas de CdS 

foi observado que a temperatura de fusão pode variar de 1600oC até 400oC 

quando macrocristais passam para dimensões abaixo de 10nm33.  

 A redução do tamanho do quantum dot resulta numa variação 

sistemática da densidade de ocupação de níveis de energia eletrônicos. As 

dimensões da partícula tornam-se comparáveis ao comprimento de onda de 

Fermi dos elétrons33. Os portadores de carga, gerados pela absorção de radiação 

e que se movem livremente no material macrocristalino, são afetados pelas 

paredes das nanopartículas. O confinamento quântico descreve sua mudança do  

quasi-contínuo de níveis de energia para um conjunto de níveis discretos, com a 

diminuição da dimensão das partículas (Figura 1.7).  

Em semicondutores, a excitação de elétrons da banda de valência (BV) 

para banda de condução (BC), separados pelo band gap, resulta em largas 

bandas no espectro de absorção.  À medida que as partículas diminuem de 

tamanho, o band gap, aumenta (Figuras 1.7 e 1.8), alterando as propriedades 

opto-eletrônicas do material. 
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Figura 1.7 - Redução do tamanho de partículas semicondutoras dentro do regime de 
confinamento quântico (Eg= energia de banda proibida, “band gap”; BC= banda de condução e 
BV= banda de valência). 
 

Quando os elétrons da banda de valência são excitados para a banda de 

condução do semicondutor as vacâncias de elétrons, denominados buracos (h+) 

que surgem da banda de valência, podem interagir com os elétrons excitados, 

através de forças coulombianas fracas, formando um estado ligado. Este par 

ligado (éxciton de Wannier) comporta-se como uma espécie independente, 

apresentando um conjunto de níveis de energia distintos do semicondutor e um 

raio de Bohr (aB) característico33: 

 

 

 

                                                                                             (1.1) 

 
 

 

Expressão utilizada para o cálculo do raio de Bohr onde: 

ε0  constante dielétrica no vácuo 

   ε∞  constante dielétrica do meio  

    me e mh massas efetivas do elétron e do buraco no semicondutor  
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Na Tabela 1.1, estão apresentados alguns parâmetros para os materiais 

semicondutores mais comuns. 

 

Tabela 1.1 - Parâmetros para semicondutores33 

 
Semicondutor 

Band gap 
Eg (eV) 

Massa efetiva 
do elétron 

me/mo 

Massa efetiva 
do buraco 

mh/mo 

Raio de Bohr 
do éxciton aB 

(nm) 
 

CdS 
 

2,583 
 

0,221 
 

0,71 
 

1,71 

   
0,142 

 
0,512 

 
2,62 

 
CdSe 

 
1,84 

 
0,13 

 
0,45 

 
4,9 

    
1,1 

 

 
ZnS2 

 
3,7 

 
0,34 

 
0,5 

 
1,5 

 
ZnSe 

 
2,82 

 
0,15 

 
0,8 

 
3,8 

 

 

Quando as partículas variam progressivamente desde dimensões 

macroscópicas até sub-nanométricas é possível distinguir três faixas de 

tamanho que explicam o desenvolvimento de suas propriedades. 

i. Partículas bem pequenas (com algumas centenas de átomos) apresentam 

um comportamento essencialmente molecular e sua descrição energética 

resulta num conjunto de níveis discretos. 

ii. Partículas pouco maiores (mas com um raio de Bohr ainda menor que o 

raio de Bohr do elétron e do buraco) encontram-se no regime de 

confinamento forte, no qual o elétron e o buraco estão confinados. 

iii.  No regime de confinamento quântico fraco somente o éxciton 

hidrogeniônico está confinado. Um regime de confinamento intermediário, 

moderado, pode ser observado quando somente um dos portadores de carga 

está confinado33. 

  

 

 

1 wurzita; 2 blenda de zinco 
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Figura 1.8 - Evolução dos estados eletrônicos: passando de um átomo para um semicondutor35. 
  
 Os efeitos de confinamento quântico baseiam-se na aproximação da 

massa efetiva e é descrita através da expressão (1.2)33: 

 

 

                                                                                                                          (1.2) 

  
 

Onde:  R Raio 

Eg  band gap do material macrocristalino 

me e mh massas efetivas do elétron e do buraco no 

semicondutor  

  m0 massa do elétron em repouso 

ε0  constante dielétrica no vácuo 

ε∞  constante dielétrica do meio  
 

  
 Através da equação (1.2) podemos visualizar que a variação da energia de 

band gap observado nos espectros de absorção e emissão dos semicondutores é 

proporcional a 1/R2. Ela descreve partículas no limite de confinamento quântico 

fraco e moderado, mas apresenta desvios para partículas extremamente 

pequenas. 

Um dos fatores limitantes para a preparação destes materiais é a 

necessidade de preparar um número suficientemente grande de partículas 

monodispersas. 
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Técnicas de preparações e controle de tamanho de partículas 

progrediram com a evolução da química de colóides. Observou-se que as 

propriedades físicas e químicas de suspensões coloidais dependiam, dentre 

outros fatores, do tamanho e formato das partículas. 

Neste trabalho, daremos ênfase à reprodutibilidade e estabilidade destes 

sistemas através da síntese de nanopartículas (quantum dots) de sulfeto de 

cádmio, além de destacar suas aplicações em sistemas biológicos. 

 

1.1.2 Colóides 
  
 A ciência de colóides estuda sistemas nos quais um ou mais dos 

componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do 

intervalo de 1nm a 1µm35. 

 O aspecto característico da ciência de colóides reside na importância 

relativa atribuída às várias propriedades físico-químicas dos sistemas em 

investigação. Os fatores que mais contribuem para a natureza global de um 

sistema coloidal são: as dimensões das partículas; a forma; as propriedades 

superficiais; interações partículas-partícula e interações partículas-solvente. Os 

princípios relacionados com os diferentes sistemas coloidais baseiam-se no 

tamanho e elevada relação área/volume de partículas. Se as partículas têm 

tamanhos diferentes o sistema coloidal é denominado polidisperso. 

Como a área da superfície dispersa é elevada devido ao pequeno 

tamanho das partículas, as propriedades da interface entre as duas fases, 

dispersas e de dispersão, determinam o comportamento dos diferentes 

sistemas coloidais. 

As diferentes interações entre as fases dispersa (partículas) e de 

dispersão (contínua) constituem um dos pontos críticos do comportamento e da 

estabilidade dos colóides. As propriedades físicas e químicas de ambas as fases 

controlam essas interações. Tais interações da superfície incluem as 

coulombianas de repulsão eletrostática, as de atração de van der Waals, as de 

repulsão estérica e as de solvatação. Por isso, esses sistemas de partículas 

coloidais precisam de um modelo sistematizado para explicar a influência das 

interações na estabilidade cinética e termodinâmica do colóide36. 
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Geralmente as dispersões coloidais são termodinamicamente instáveis, 

devido à sua elevada energia livre de superfície e constituem sistemas 

irreversíveis, que não podem ser reconstituídos facilmente após a separação das 

fases. 

 A síntese de nanopartículas coloidais ocorre por reações que permitam 

controlar a nucleação e crescimento. O precursor é uma molécula ou um 

complexo que contêm um ou átomos necessários para o crescimento do 

nanocristal. Uma vez que os precursores são introduzidos na reação eles se 

decompõem, dando forma a uma nova espécie reativa (os monômeros). Estes 

irão causar a nucleação e o crescimento dos nanocristais. A energia necessária 

para decomposição dos precursores é fornecida pelo líquido na reação, por 

colisões térmicas ou por uma reação química entre o meio líquido e os 

precursores, ou por uma combinação destes dois mecanismos37. 

Um parâmetro chave no crescimento controlado dos nanocristais é a 

presença de surfactante. Um surfactante pode ser adsorvido dinâmicamente à 

superfície do quantum dot, sendo capaz de fornecer acesso para a adição de 

unidades monoméricas. Ele também deve impedir a agregação dos nanocristais. 

A escolha dos surfactantes varia em cada caso. Uma molécula que se ligue 

fortemente à superfície do quantum dot não seria apropriada, porque impediria 

o crescimento do nanocristal. Por outro lado, uma molécula de coordenação 

renderia partículas grandes, ou agregados38. Dentre alguns exemplos 

surfactantes incluem: alquil tióis, fosfinas, fosfatos, fosfonatos, amidas ou 

aminas, ácidos carboxílicos e compostos aromáticos contendo nitrogênio. Este 

revestimento permite uma grande flexibilidade e pode ser trocado por 

moléculas orgânicas ou grupos funcionais com polaridade diferente. Além disso, 

os surfactantes podem ser temporariamente removidos e uma camada de um 

outro material com propriedades eletrônicas, ópticas, ou magnéticas diferentes 

pode ser crescida no nanocristal39,40. Controlando a mistura das moléculas do 

surfactante pode-se controlar o tamanho e a forma dos quantum dots36,41,42. 

É possível revestir a superfície dos quantum dots com moléculas 

biológicas tais como proteínas ou oligonucleotídeos. Muitas moléculas 

biológicas executam tarefas de reconhecimento molecular com uma alta 

eficiência quando se ligam, especificamente, a determinadas moléculas de 

receptores. Deste modo, foi possível fazer pequenos agrupamentos de quantum 

dots mediados pelo reconhecimento molecular43,44,45 e marcar compartimentos 

específicos de uma célula com diferentes tipos de quantum dots46, 47, 48.  
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1.2 Propriedades ópticas dos quantum dots  

1.2.1 Espectros de absorção e emissão 
 

As propriedades ópticas de partículas coloidais de semicondutores e suas 

alterações dependentes do tamanho foram observadas desde o começo do 

último século49. Um efeito interessante nas nanopartículas de semicondutores é 

alargamento da faixa entre os estados eletrônicos ocupados e os estados 

desocupados. Isto afeta diretamente as propriedades ópticas dos quantum dots 

em comparação com a maioria dos materiais. A energia mínima necessária para 

criar um par de elétron-buraco em um ponto quântico (“éxciton”) é definida, 

por exemplo,  por sua faixa de abertura.  

A Figura 1.9 mostra que quantum dots menores têm um espectro de 

absorção deslocado para comprimentos de onda mais curtos quando 

relacionados a quantum dots maiores e à maioria dos materiais. 

 
 

 
Figura 1.9 - Espectros de absorção (linhas contínuas) e emissão (linhas pontilhadas) de 
quantum dots de CdSe com diferentes tamanhos. Os picos de absorção de nanocristais com 
diâmetro de 2.3/4.0/3.8/4.6nm estão em 507/547/580/605nm. Os picos da fluorescência estão 
em 528/57/592/637nm35. 
 
  

Nos quantum dots, o deslocamento Stokes é explicado examinando a 

estrutura complexa do éxciton50,51,52,53. 

Comprimento de onda [nm] 

Absorção/Emissão 
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A posição do pico da luminescência é dependente do tamanho médio do 

quantum dot (Figura 1.8), e sua largura é correlacionada à distribuição de 

tamanho dos nanocristais. Conseqüentemente, o máximo no espectro de 

emissão e sua largura podem ser usados para estimar o tamanho médio e a 

distribuição de tamanho durante o crescimento do nanocristal. 

 

1.3 Passivação 
 

A redução do volume da partícula resulta num aumento da relação área 

superficial ⁄ volume aumentando assim, a contribuição de efeitos de superfície. A 

superfície possui um grande número de defeitos resultantes da interrupção da 

rede cristalina e da maior energia livre dos átomos ali localizados (impurezas, 

vacâncias, defeitos cristalográficos, etc.), os quais podem agir como centros de 

decaimento não radiativo, resultando no decréscimo do rendimento quântico da 

luminescência, com a diminuição do tamanho33.  

Através da passivação (recobrimento da superfície do quantum dot com 

camada de outro semicondutor), podemos alterar a estrutura externa das 

partículas “passivando as ligações químicas não balanceadas” (Figura 1.10). 

Com isso, novos estados energéticos podem ser criados, promovendo transições 

radiativas eficientes. Para passivação, geralmente, utiliza-se uma camada de um 

outro semicondutor de bandgap maior sobre a partícula original.  

 

 

 

 

Figura 1.10 - Nova camada de semicondutor, formação da casca 

Para quantum dots de sulfeto de cádmio (CdS), a passivação com 

hidróxido de cádmio, Cd(OH)2, tem se mostrado eficiente no sentido de 

aumentar significativamente a intensidade da emissão34,35. A natureza da 

luminescência observada nas suspensões de CdS antes da passivação é explicada 

em termos da recombinação excitônica em defeitos de superfície relacionados à 

vacância de íons enxofre nas ligações terminais de CdS do cristal ou radicais HS. 

CdS 

Band gap Band gap 

BC BC 

BV 

CdS(OH)2 

BV 
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À medida que a camada de Cd(OH)2 se forma, os defeitos profundos são 

substituídos por defeitos mais rasos, formados a partir das ligações Cd-OH, 

melhorando a estabilidade das partículas em solução. 

Estudos envolvendo a passivação de CdS por OH-  foram realizados por 

Santos, 200233.  Foram obtidos espectros de absorção antes e após passivação 

por OH- cerca de 24 horas após a preparação das suspensões originais. Os 

espectros na Figura 1.11 caracterizam um diâmetro médio das partículas através 

da obtenção do comprimento de onda máximo de absorção, para as duas 

preparações.   
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Figura 1.11 - Espectro de absorção eletrônica de suspensões de CdS e CdS passivadas pó OH33. 

 

Estudos envolvendo microscopia também foram realizados por Santos 

(2002). Através de imagens de campo claro, por microscopia eletrônica de 

transmissão, foi possível observar partículas escuras aglutinadas em um 

material menos eletrodenso. A imagem de campo escuro evidencia o aspecto 

cristalino das partículas e uma parte amorfa característica do material 

aglutinante (Figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Introdução………………………………………………………………………... 
 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 - Microscopia eletrônica de transmissão: imagem de campo claro (cc) e campo 
escuro (ce) da suspensão de CdS/Cd(OH)2 (barra: 100nm). 
 

É importante destacar que após a passivação não há precipitação das 

partículas em solução. Com isso, foi destacado a estabilidade das partículas em 

meio aquoso33. 

1.4 Funcionalização 
  

 A funcionalização é caracterizada pela modificação química da superfície 

para manter uma fotoestabilidade elevada, alta luminescência e, 

principalmente, baixa toxicidade. Ela nos proporciona condições ótimas para 

marcações em materiais biológicos e permite o monitoramento através da 

luminescência das nanopartículas. 

 Para obtenção de resultados confiáveis é necessário estudar de que forma 

as nanopartículas serão acopladas ao material biológico. Através da modificação 

química da superfície das nanopartículas, podemos torná-las biocompatíveis, 

facilitando a entrada do marcador e a especificidade da marcação.  

Através da funcionalização podemos observar possíveis alterações 

fisiológicas e destacar resultados interessantes na biologia. 

Para a funcionalização é necessário o uso de pequenas moléculas 

orgânicas (funcionalizantes) capazes de formar ligações químicas com a 

superfície das nanopartículas. Assim, novos grupos funcionais da superfície da 

partícula, podem se complexar aos componentes biológicos.  

 Moléculas mais complexas também podem ser usadas como 

funcionalizantes desde que estes, não suprimam a luminescência das 

nanopartículas. 
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 O glutaraldeído é uma molécula orgânica que possui dois grupamentos 

funcionais tipo aldeído (Figura 1.13) e que pode se ligar às aminas primárias 

presentes nas biomoléculas (proteínas, ácido nucléico, etc)54. Reações entre 

aldeídos e aminas primárias podem  gerar as bases de Schiff que, após redução, 

resultam em aminas secundárias estáveis. 

 

 

 

      Figura 1.13 - Estrutura do Glutaraldeído 

A Figura 1.14 destaca uma imagem obtida antes (esquerda) e após 

funcionalização (direita) com glutaraldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 - Funcionalização de nanopartículas com glutaraldeído (Imagem cedida por Beate 
Santos, Departamento de Farmácia e Patrícia Farias do Departamento de Biofísica  - UFPE). 
 

 Outro funcionalizante destacado é o ácido mercaptoacético, reagindo com 

íons Cd+2 na superfície das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2, através do grupo 

tiol e introduzindo o grupamento carboxilato na superfície das nanopartículas. 

Este grupamento pode reagir com as aminas primárias resultando em aminas 

relativamente estáveis. 

 Imunoglobulinas, proteínas produzidas pelo sistema imunológico de 

mamíferos, também são utilizadas como funcionalizantes.  Elas são capazes de 

reconhecer agentes patógenos ao organismo. 

 É importante destacar que os funcionalizantes não podem interferir nas 

propriedades espectroscópicas, estabilidade coloidal e coalescência das 

nanopartículas. 

 O recobrimento das nanopartículas com polímeros vem sendo muito 

destacado através do crescimento de cadeias poliméricas sobre sua superfície. A 

força da ligação química entre a nanopartícula e a cobertura de polímero torna o 
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nanomaterial muito mais estável, podendo ser submetido a processos 

industriais como se fosse um plástico, sem perder as propriedades 

características das nanopartículas55. 

A capacidade de se colocar diferentes tipos de grupos químicos em 

conjunto sobre uma superfície amplia enormemente os possíveis usos das 

nanopartículas semicondutoras.  

 

1.5 Aplicações de nanopartículas em sistemas biológicos 
 

As propriedades ópticas das nanopartículas como marcadores biológicos 

têm atraído muita atenção e superam algumas limitações encontradas nos 

marcadores orgânicos convencionais. 

A Figura 1.15 destaca as possíveis aplicações dos quantum dots para 

aplicação em sistemas biológicos. 

 

 
Figura 1.15 – Potenciais aplicações de nanopartículas de quantum dots em sistemas biológicos 56 
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Utilizando nanopartículas de semicondutores como marcadores 

biológicos é possível obter imagens luminescentes de células vivas e estudar 

suas interações com os receptores de membrana e possíveis afinidades. Elas 

também podem ser utilizadas como biosensores para investigação de processos 

celulares como, por exemplo, a endocitose (processo pelo qual as células vivas 

absorvem materiais, através da membrana celular).  Para células nervosas, a 

endocitose dos quantum dots ocorre rapidamente, à temperatura fisiológica57.  

Estudos de materiais vivos ou fixados, utilizando nanopartículas de 

semicondutores também são destacados em marcações de células, tecidos, 

órgãos e investigação de tumores ou lesões. 

Para métodos de marcações como o FISH (Fluorescent in situ 

hybridization), podemos desenvolver protocolos para substituição dos 

fluoróforos orgânicos que, ligados às bases nitrogenadas, podem marcar 

determinados genes nos cromossomos. 

 

1.5.1 Sistemas biológicos estudados 
 

Neste tópico serão abordados conceitos fundamentais a respeito dos 

sistemas biológicos investigados neste trabalho. 

Daremos destaque à marcação de sistemas vivos e fixados. Em materiais 

fixados, descrevemos estudos citogenéticos, realizados no Centro de 

Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE (seção 1.5.1.1). 

Para marcações de células vivas utilizamos amostras de neurônios, 

astrócitos e glioblastomas (seção 1.5.1.2) em colaboração com os Professores Dr. 

Vivaldo Moura-Neto e Dra. Jane Cristina F. O. Amaral do Laboratório de 

Morfogênese Celular do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). 

Também utilizamos formas epimastigotas (seção 1.5.1.3) do parasita 

causador da doença de Chagas em conjunto com a pesquisadora Dra. Regina C. 

F. Bressan no Laboratório de Biologia Celular e Ultra-estrutural do 

Departamento de Biologia, do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Fiocruz). 
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1.5.1.1. Cromossomos humanos metafásicos - Citogenética 
 

A citogenética engloba o estudo dos cromossomos e suas anomalias. Tais 

anomalias são causadas por alterações cromossômicas que são suficientemente 

grandes para serem observadas ao microscópio óptico. Embora seja possível 

visualizar os cromossomos ao microscópio desde meados de 1800, era muito 

difícil observar cromossomos individuais, contá-los em uma célula ou examinar  

anomalias estruturais. À partir da década de 1950, várias técnicas foram 

desenvolvidas, melhorando nossa capacidade de observar os cromossomos: 1) o 

uso de  colchicina e colcemid, que bloqueiam as células somáticas em 

multiplicações na metáfase, quando os cromossomos estão no máximo da 

condensação facilitou a visualização; 2) O uso de uma solução hipotônica (baixa 

concentração de sal), que causa turgescência das células, rompimento da 

membrana nuclear e melhor separação dos cromossomos individuais; e 3) o uso 

de corantes que são absorvidos diferencialmente por partes dos cromossomos, 

produzindo assim, bandas características que ajudam a identificar cada 

cromossomo58. 

Anomalias nas células e no funcionamento do organismo são causadas, 

muitas vezes, por mutações cromossômicas. A maioria destas anomalias é 

baseada em alterações do número de genes ou na sua posição. Em alguns casos, 

uma mutação cromossômica é devido à quebra cromossômica, e a quebra pode 

ocorrer em regiões intergênicas, levando assim a uma perturbação funcional. 

As mutações cromossômicas são divididas em dois grupos: alterações no 

número de cromossomos e alterações na estrutura dos cromossomos. O 

diagnóstico dessas alterações é usualmente feito agregando técnicas 

moleculares com microscopia óptica. Entretanto, o nível de resolução da 

microscopia óptica, muitas vezes, não é suficiente para um diagnóstico preciso.  

O material genético do organismo está na forma de DNA que se encontra 

em dupla hélice. Ele está organizado em estruturas chamadas de cromossomos 

que podem ser estudadas e visualizadas na divisão celular59. 

Os cromossomos metafásicos (Figura 1.16) constituem o melhor material 

para a investigação da ocorrência de alterações numéricas e/ou estruturais, pois 

durante a metáfase a cromatina mostra-se muito condensada, sendo fácil 

constatar ao microscópio óptico que, nesta fase, o cromossomo é constituído por 
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duas cromátides ligadas entre si pela região estrangulada do centrômero (Figura 

1.17). 

Outra facilidade oferecida pela metáfase é a de reconhecer que, nas 

células somáticas humanas normais, os seus 46 cromossomos podem ser 

agrupados de modo a formar 23 pares, tendo em cada par cromossômico, um de 

origem paterna e outro de origem materna. As células em metáfases são 

reconhecidas facilmente ao microscópio, porque nessa etapa da mitose os 

cromossomos estão distribuídos em um plano perpendicular ao eixo formado 

pelos pólos do aparelho mitótico, estando presos à fibras do fuso pelos 

centrômeros60. 

 

Figura 1.16 - Cariótipo de cromossomos humanos normais. Microscopia óptica comum, 
(aumento 400x) 

 

 

Figura 1.17 - Microscopia de força atômica de cromossomos humanos 
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Variadas técnicas de microscopia são utilizadas na genética para o estudo 

de cromossomos. Elas fornecem informações sobre alterações na estrutura dos 

cromossomos ou alterações no número de cópias de uma região cromossômica. 

Estas alterações são chamadas mutações cromossômicas, distinguindo-se das 

mutações gênicas que são eventos mutacionais que ocorrem dentro de genes 

individuais61. 

 

1.5.1.2. Neurônios e glioblastomas 
 

No sistema nervoso, existem duas classes distintas de células: as células 

neurais (neurônios) e as células da glia (gliais)62.                   

Os neurônios são células típicas que conduzem os impulsos nervosos. 

Como mostra a Figura 1.18, eles são compostos por dendritos, corpo celular e 

axônios. Os dendritos sempre trazem o impulso nervoso para o corpo celular, 

enquanto o axônio leva o impulso para fora do corpo celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 - Neurônio63. 
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A Figura 1.19 destaca um neurônio de camundongo marcado com 

nanopartículas de sulfeto de cádmio funcionalizadas com glutaraldeído.  

 

 

Figura 1.19 - Neurônio marcado com nanopartículas de sulfeto de cádmio (Imagem cedida por 
Patrícia Farias do Departamento de Biofísica e Beate Santos, Departamento de Farmácia - 
UFPE) 
 

Os neurônios representam apenas 2 a 10% do total de células cerebrais. 

Os outros 90 a 98% são células gliais. As glias (em grego = cola) apresentam 

funções secundárias como suporte “preenchimento de espaço” e fonte de 

nutrientes. Elas são removedoras de dendritos após lesão ou morte neuronal. 

Os corpos celulares e axônios dos neurônios são cercados por células da 

glia. Existem cerca de 10 a 50 mais células da glia que neurônios no sistema 

nervoso central dos vertebrados. Estas células atuam como elementos de 

sustentação, dando firmeza e estrutura ao cérebro; tamponam e mantêm a 

concentração dos íons potássio no espaço extracelular, algumas também captam 

e removem transmissores químicos liberados pelos neurônios durante a 

transmissão sináptica. 

Durante o desenvolvimento cerebral, certas células da glia guiam a 

migração dos neurônios e dirigem o crescimento do axônio. 

Estudos recentes mostram que a formação e sobrevivência das sinapses 

dependem das insuspeitas glias ao redor dos neurônios. Elas participam da 

criação de um revestimento especial e impermeável dos capilares e vênulas 

cerebrais criando uma barreira que impede o acesso de substâncias tóxicas ao 

cérebro. Existem evidências de que as células da glia têm participação na 

nutrição das células neurais. 

A glia também envolve as sinapses, os pontos de comunicação entre 

neurônios, onde eles trocam substâncias como o glutamato. Nesses locais, sua 
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função é absorver rapidamente todo excesso de glutamato que transborda da 

sinapse. Se não ocorresse isso, o banho de glutamato rapidamente se tornaria 

tóxico, excitando os neurônios até a epilepsia (lesão das células do cérebro) 

causando a morte celular. 

Existem três tipos predominantes de células da glia no sistema nervoso 

dos vertebrados: oligodendrócitos, células de Schwann e astrócitos, mais 

numerosos64. 

Os astrócitos apresentam corpo celular irregulares, assemelhando-se a 

forma de uma estrela e grandes dilatações de seus pés terminais . 

Quando os neurônios disparam repetidamente, os íons potássio se 

acumulam ao líquido extracelular. Esse excesso de potássio extracelular poderia 

despolarizar as células neurais da vizinhança. Devido a sua grande 

permeabilidade ao potássio, os astrócitos podem captar esse excesso de potássio 

e armazená-lo, de modo a proteger os neurônios circundantes da 

despolarização. 

 

1.5.1.3 Tripanosomatídeos 
 

Os tripanosomatídeos são protozoários pertencentes à ordem 

Kinetoplastida e compreendem um grande número de espécies que infectam um 

variado espectro de hospedeiros. O estudo da biologia celular nos 

tripanosomatídeos contribui para o ponto de vista evolutivo, destacando 

características que sejam conservadas ao longo da evolução das células 

eucarióticas e concentram-se em espécies de interesse médico e econômico 

como: Trypanosoma cruzi (agente etiológico da doença de Chagas), espécies do 

gênero Leishmania entre outros. Estes protozoários têm despertado grande 

interesse em Biologia por ser responsável por doenças de grande impacto em 

muitos países da América Latina64,65.    

Os tripanosomatídeos possuem uma morfologia muito variável não só 

entre as espécies, mas também entre diferentes fases de desenvolvimento. Eles 

são classificados de acordo com a morfologia da célula, posição do cinetoplasto e 

do sistema flagelar em relação ao núcleo66. 
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Com base na forma geral da célula (esférica, alongada), na posição 

relativa entre o núcleo e o cinetoplasto (anterior, lateral e posterior) e na 

maneira da saída do flagelo da bolsa flagelar (central ou lateral) definem-se as 

forma epimastigota, tripomastigota (metacíclico e sanguíneo) e amastigota 

(Figura 1.20)67. 

Formas epimastigotas (Figura 1.20-a) são encontradas no inseto vetor e 

durante o cultivo em meio rico em nutrientes. Possuem corpo alongado, 

fusiforme e o flagelo surge lateralmente ao corpo celular. O cinetoplasto, 

estrutura que concentra o DNA mitocondrial, apresenta-se na forma de bastão, 

localizando-se anterior ao núcleo. 

Tripomastigotas (1.20-b) são encontradas no final do tubo digestivo do 

inseto vetor, em culturas de células, no sangue e espaço intercelular do 

hospedeiro vertebrado. Representam ao estágio infectivo nos hospedeiros 

vertebrados. Apresentam corpo delgado, cinetoplasto localizado posteriormente 

ao núcleo onde emerge o flagelo. Este ocorre lateralmente ao longo do corpo 

celular, formando uma membrana ondulante. 

Formas amastigotas (1.20-c) correspondem ao estágio intracelular 

multiplicativo no hospedeiro vertebrado. Apresentam morfologia arredondada, 

cinetoplasto em forma de bastão e um pequeno flagelo localizado no interior da 

bolsa flagelar. São encontrados no interior de células do hospedeiro vertebrado 

ou em cultura de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)                      (b)             (c) 

Figura 1.20 - Formas evolutivas do T. cruzi: (a) epimastigota,(b) tripomastigota e  (c) 
amastigota. (Nu: núcleo, Kt: cinetoplasto; bb: bolsa flagelar; fg: flagelo; um: membrana 
ondulante)68. 
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A morfologia do T. cruzi é baseada principalmente na observação de 

espécimens fixados e corados pelo Giemsa65 (Figura 1.21)67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 - Morfologia do T. cruzi, (forma epimastigota). Flagelo livre (1), cinetoplasto (2) em 
forma de bastão e núcleo (3)69. 

 
O flagelo emerge de uma área de invaginação da membrana que reveste o 

corpo celular e forma a bolsa flagelar.  

O núcleo do T. cruzi apresenta uma organização estrutural similar às de 

outras células eucarióticas, sendo relativamente pequeno (~2,5µm). Em formas 

epimastigotas e amastigotas, o núcleo é ligeiramente esférico. Já em 

tripomastigotas é alongado e localizado no centro da célula (Figura 1.20). 

A membrana nuclear apresenta poros nucleares típicos com diâmetro de 

aproximadamente 80nm, com cerca de 25 poros por micrômetro quadrado de 

superfície nuclear. O material cromatínico aglomera-se em massas localizadas 

na periferia nuclear, abaixo da membrana nuclear63.  

Nas formas epimastigota (Figura 1.21) e amastigota (Figura 1.20-c) 

encontra-se outra área altamente especializada – o cistótomo, estrutura 

envolvida na captação de macromoléculas do meio.  

O Trypanosoma cruzi, bem como todos os membros da família 

Trypanosomatidae, apresentam uma única mitocôndria que se ramifica por 

todo o corpo do protozoário. A mitocôndria dos tripanossomatídeos também 

apresenta DNA mitocondrial. 

 O citoesqueleto desempenha papel importante na manutenção da forma 

de células eucarióticas: movimentos celulares e intracelulares, além do controle 

da mobilidade de componentes da membrana. 
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A membrana plasmática desempenha importante papel de separação 

entre o ambiente extracelular e o intracelular, atuando de uma forma altamente 

seletiva e específica no sentido de interligar funcionalmente esses dois 

compartimentos. No T. cruzi, a membrana plasmática apresenta uma bicamada 

lipídica associada à diferentes proteínas. 

Levando-se em consideração a presença de carboidratos expostos na 

superfície celular, proteínas como lectinas, têm sido utilizadas para estudo 

comparativo das diferentes formas do ciclo de vida do T. cruzi. A presença dos 

diferentes carboidratos expostos tem sido mostrada por visualização dos locais 

onde esses resíduos estão localizados, usando lectinas marcadas com 

substâncias fluorescentes para observação ao microscópio de fluorescência, ou 

ligados a marcadores que podem ser visualizados no microscópio de 

transmissão, como é o caso da peroxidase, ferritina ou partículas de ouro 

coloidal65.  

O ciclo evolutivo no T. cruzi (Figura 1.22) baseia-se em observações feitas 

nos hospedeiros vertebrado e invertebrado, principalmente em estudos in vitro. 

No hospedeiro invertebrado, o ciclo biológico do T. cruzi se inicia 

quando o sangue de animais infectados é ingerido durante o repasto sanguíneo. 

Ao chegar ao estômago, a forma tripomastigota passa por várias etapas de 

diferenciação, transformando-se gradualmente em formas arredondadas e por 

fim, assumem a forma epimastigota. Até assumirem a forma epimastigota as 

quais se multiplicam intensamente no intestino do inseto (observado ~25 horas 

após o repasto sanguíneo). Ao atingirem o final do tubo digestivo, aderem-se a 

parede do mesmo, transformam-se em tripomastigotas metacíclicas, são 

eliminados junto com as fezes ou urina do triatomíneo e transmitidos através da 

pele e da mucosa do hospedeiro vertebrado. 
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No hospedeiro vertebrado o ciclo inicia-se quando formas 

tripomastigotas e epimastigotas eliminadas nas fezes e urina do inseto vetor, 

hemípteros da família Reduviidae, são inoculadas na pele ou mucosas do 

vertebrado. A forma tripomastigota pode penetrar em qualquer tipo celular e 

assim se desenvolver. Formas epimastigotas são fagocitadas e rapidamente 

digeridas. 

 

Figura 1.22 - Ciclo evolutivo do T. cruzi 70. 

Todas as formas evolutivas do T. cruzi são capazes de ingerir 

macromoléculas do meio por uma via endocítica.  

A utilização de traçadores que podem ser observados no microscópio 

eletrônico de transmissão (como é o caso de proteínas associadas a partículas) 

possibilitou estabelecer vias de endocitose e o destino do material endocitado66. 

Quando epimastigotas são incubados na presença de macromoléculas, estas são 

interiorizadas por apenas duas regiões: bolsa flagelar e citóstomo.   

O uso de nanopartículas de semicondutores luminescentes podem auxiliar 

nos estudos da via endocítica do parasita para complementação de estudos 

envolvendo o processo de diferenciação celular. 

 

Tripomastigota 

Epimastigota 

Tripomastigota entra na célula 
e transforma-se em amastigota 

Estágio Infectivo 

Estágio Diagnóstico 

 Multiplicação das formas 
amastigota por divisão binária 

no tecido infectado 

 Forma amastigota 
transformando-se em 

tripomastigota 

Triatoma  

Tripomastigota 
pode infectar 
outra célula e 
transformar em 
amastigota 

Eliminação de formas 
tripomastigotas pelas 

fezes do inseto 

Repasto sanguíneo 

Multiplicação 



Capítulo 2: Objetivos…………………………………………………………………………………… 
 

47

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Capítulo 2: Objetivos 
 

 
“Não deixe de tentar por medo de fracassar”. 

O pior fracasso é não tentar porque, dessa forma, 
você nunca atingirá seus objetivos. 
E, caso sua tentativa não dê certo, 

terá sido uma chance para aprender 
e acertar da próxima vez. 

David Niven 
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2.1 Objetivos gerais 

 
 

Neste trabalho destacamos o uso das nanopartículas de semicondutores 

de sulfeto de cádmio (CdS), passivadas com hidróxido de cádmio Cd(OH)2 e 

funcionalizadas com glutaraldeído e poli(etileno glicol) para marcação e 

caracterização de materiais biológicos.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Este trabalho tem como objetivo específico a síntese de nanopartículas de 

semicondutores sulfeto de cádmio (CdS) em solução aquosa, seguido pela 

passivação com uma camada de hidróxido de cádmio Cd(OH)2 e funcionalização 

com glutaraldeído e poli(etileno glicol), polímero biocompatível. 

 As características estruturais dos materiais sintetizados, passivados e 

funcionalizados serão estudadas por difração de raios-X, potencial zeta, 

distribuição de tamanho e microscopia eletrônica de transmissão. As 

características espectroscópicas serão obtidas por técnicas como espectroscopia 

UV-Vis (absorção) e espectroscopia de emissão e excitação. 

 Após a caracterização das nanopartículas luminescentes utilizaremos 

diferentes amostras biológicas como cromossomos humanos, culturas de 

neurônios, astrócitos, glioblastomas e formas infectantes de Trypanosoma cruzi 

para observar possíveis marcações e caracterizações, através de microscopia 

confocal.  
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3.1 Preparação das nanopartículas de sulfeto de cádmio  
 

 A metodologia utilizada é uma adaptação do método descrito por Weller 

e colaboradores33. 

 Em um balão contendo 95,5mL de água deionizada foram adicionados 

2,0mL de uma solução à 0,0051g/mL do estabilizante polifosfato de sódio 

[(NaPO3)]n (Sigma Aldrich), com n igual à 9 e 2,5mL de uma solução 0,01 molL-1  

perclorato de cádmio Cd(ClO4)2  (Sigma Aldrich). 

O perclorato de cádmio foi preparado a partir de 0,642g de óxido de 

cádmio (CdO). Para 0,005 mols de CdO, foi utilizado 0,01 mol de HClO4. Após 

pesar o CdO, acrescentou-se água deionizada e aos poucos foram adicionados 

aproximadamente 1,44mL de HClO4, sob agitação constante. À medida que o 

material foi secando, fomos acrescentando mais água. Foi verificado um pH em 

torno de 4,0. 

  Em seguida, o pH da solução foi elevado com NaOH até o valor de  8,5; 

(valor necessário para uma luminescência no comprimento de onda de 500nm 

após passivação). O balão foi vedado com um septum de borracha. 

 Com auxílio de uma seringa foram adicionados à solução 

aproximadamente 750µl de gás sulfídrico H2S (White Martins 98%). A solução 

resultante foi agitada continuamente durante 10 minutos, (Figura 3.1): 

 

Figura 3.1 - Preparação de nanopartículas de sulfeto de cádmio (CdS). 
 

Após o tempo de agitação observamos a mudança da coloração da 

solução de incolor para amarelo. Através desta observação verificamos a 

formação das nanopartículas de sulfeto de cádmio. 

A solução foi mantida à temperatura de aproximadamente 10oC até a 

passivação.  Segundo Santos (2002)33, temperaturas mais baixas parecem 

retardar o crescimento das nanopartículas. Isso pode ser explicado analisando a 

variação do Kps (Produto de solubilidade) do CdS que diminui com a diminuição 

da temperatura. 

Agitação 
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3.2 Passivação das nanopartículas de CdS com Cd(OH)2 
 

 A passivação se caracteriza pela formação de uma camada (casca) ao 

redor da nanopartícula (núcleo), (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Passivação de uma nanopartícula de CdS por uma camada de Cd(OH)2. 
 

Ao final da síntese das nanopartículas de CdS é necessário a formação de 

uma camada de hidróxido de cádmio Cd(OH)2, com um semicondutor de gap 

maior (Figura 1.10). A passivação foi realizada aproximadamente após 24 horas 

de preparação das nanopartículas de sulfeto de cádmio. 

O pH da suspensão foi novamente ajustado com solução de NaOH, 

elevando-o para 10,5. Em seguida, foi adicionado lentamente 6mL de perclorato 

de cádmio Cd(ClO4)2 à 0,01molL-1, sob agitação constante (Figura 3.3). A adição 

lenta do Cd(ClO4)2   evita a formação de grandes aglomerados de hidróxido de 

cádmio. 

UV

CdS/Cd(OH2)OH-

Cd2+

UV

CdS/Cd(OH2)OH-

Cd2+

UV

CdS/Cd(OH2)OH-

Cd2+

UV

CdS/Cd(OH2)OH-

Cd2+

 

Figura 3.3 - Passivação da suspensão de nanopartículas de CdS com uma camada de hidróxido 
de cádmio Cd(OH)2 e luminescência após passivação . 
 

A passivação pode ser inicialmente confirmada através de uma lâmpada 

de luz UV (Figura 3.3) e posteriormente através de espectros de emissão e 

absorção, uma vez que observa-se facilmente uma identificação na emissão no 

verde. 

 
 

Passivação 

CdS 

Cd(OH)2 



Capítulo 3: Procedimentos experimentais…….………………………………………….…… 
 

52

 

3.3 Funcionalização das nanopartículas de CdS 
 

3.3.1. Glutaraldeído 
 

O glutaraldeído é usado como agente de fixação de células para 

microscopia, mas utilizado em pequenas quantidades, podemos observar sua 

interação com as nanopartículas de CdS e uma possível ligação com materiais 

biológicos.  A Figura 1.13 destaca a estrutura do glutaraldeído. 

Em um erlenmeyer de 100mL, foi adicionado 10mL de suspensão de 

sulfeto de cádmio CdS/Cd(OH)2. Sob agitação e à temperatura ambiente, 

adicionamos lentamente 100µL de uma solução de glutaraldeído à 0,01%. O 

sistema foi mantido sob agitação durante aproximadamente 10 minutos. 

 

3.3.2 Poli(etileno glicol) 

 
Após verificar a luminescência das nanopartículas preparamos uma 

solução com poli(etileno glicol) (PEG). Foram utilizados os seguintes PEGs, com 

diferentes massas molares: PEG-1.000; PEG-1.450; PEG-1.500 (Sigma Aldrich). 

A Figura 3.4 mostra a estrutura do poli(etileno glicol). 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Estrutura do polietileno glicol (PEG). 

 

Em 30mL de água milli-Q foi dissolvido 0,5g de PEG-1,000 (concentração 

0,016g/mL). Foi utilizado o mesmo procedimento para o PEG-1450 e PEG-

1,500. Em 5mL destas soluções, foram adicionados 5mL da suspensão de 

CdS/Cd(OH)2. 
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A Figura 3.5, mostra o esquema realizado para síntese, passivação e 

funcionalização de nanopartículas de CdS com PEG. 

Figura 3.5 - Síntese, passivação e funcionalização de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 com 
polietileno glicol – PEG. 

 
 Vários testes de diluições foram realizados para verificar a “eficiência da 

luminescência” das nanopartículas na presença da solução de poli(etileno glicol) 

(PEG-1000). Segundo Santos (2002)33, em amostras de CdS/Cd(OH)2, temos 

aproximadamente 1013 nanopartículas/mL. 

 

Foram preparadas as seguintes diluições: 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (1: 1) 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (1: 2) 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (1: 4) 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (4: 1) 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (2: 1) 

• CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000  (1: 1) 

 

Para escolha da melhor diluição, a técnica de espectroscopia de emissão e 

excitação foi utilizada. 

Através dos resultados obtidos por microscopia de transmissão, novas 

amostras foram preparadas. 

Para novas preparações das soluções de poli(etileno glicol), foram 

dissolvidos 0,25g de PEG-1000 em 100mL de água milli-Q (concentração = 

0,0025g/mL).  Foram utilizados 1400µL de CdS/Cd(OH)2 e 100µL de PEG-1.000 

PEG 1000  

PEG 1000 

Agitação 

Estrutura do Polietilenoglicol  (PEG) 
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para microscopia de transmissão. Em um eppendorf com 4,5mL de água, foram 

adicionados 300µL de PEG-1000. A grade para microscopia foi preparada 

pingando uma gota sobre a superfície coberta com carbono. 

As imagens nas duas concentrações destacadas acima, estão descritas no 

Capítulo 4. 

3.3.3 Glutaraldeído/Albumina 
 

Inicialmente realizamos o mesmo procedimento descrito do item 3.3.1 

para funcionalização com glutaraldeído. Utilizamos a suspensão de 

CdS/Cd(OH)2 funcionalizada com 100µL de glutaraldeído (0,01%) e 

adicionamos albumina (0,10mg/mL), sob agitação e aquecimento (40oC) 

constante nos seguintes tempos: 15, 30, 45, 60 minutos. 

A suspensão funcionalizada com glutaraldeído/albumina foi 

posteriormente caracterizada por espectroscopia de emissão e excitação.  

Também utilizamos nanopartículas CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com 

glutaraldeído /albumina para marcação de T. cruzi por microscopia confocal. 

3.4 Caracterização estrutural das nanopartículas 

 
 As caracterizações estruturais das nanopartículas foram realizadas 

através de análises de difração de raios-X de pó (DRX), no Departamento de 

Física da UFPE e por microscopia eletrônica de transmissão (MET), no Instituto 

de Química da UNICAMP. 

3.4.1 Difração de Raios-X  
 

 Para realização deste experimento foi necessário precipitar amostra da 

suspensão sem alterar o tamanho das partículas. Para isso, centrifugamos a 

suspensão em uma centrífuga mini-spin, retiramos o sobrenadante e 

ressuspendemos o concentrado em acetona. Pingamos o material em uma 

lâmina e deixamos secar para obtenção do pó. Difratogramas de raios-X foram 

obtidos entre 2θ = 5 e 60º.  

 A análise foi realizada através de um difratômetro Siemens Nixdorf D5000, 

utilizando radiação Cu-Kα (λ= 1,544Å), voltagem de 40KV e corrente de 40mV. 

As análises foram realizadas à temperatura ambiente.  
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 Para cálculo do tamanho médio das partículas sintetizadas utilizou-se a 

fórmula de Sherrer: 

 

    0,9 · λ = d · B ·  cosθ  (3.1) 

  Onde: 

  d = diâmetro das nanopartículas em (nm) 

  λ = comprimento de onda utilizado pelo equipamento (λ = 0,1542) 

B = largura de linha a meia altura do pico de difração de maior intensidade (em 

radianos) 

Θ = ângulo de incidência do feixe de raio-X no pico mais intenso do 

difratograma 

 A atribuição dos picos observados foi feita utilizando banco de dados 

JCPDS71.  

3.4.2 Microscopia eletrônica de transmissão 
 

 Utilizamos o equipamento da Carl Zeiss CEM 902 do Instituto de Química 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com microssonda operado 

com energia de 85kV, para obtenção de imagens por microscopia eletrônica de 

transmissão.  

 Para realização das medidas, uma pequena fração do material foi 

depositada sobre um filme de parlódio, transparente aos elétrons apoiado em 

uma pequena grade de ouro. Em seguida, evaporamos sobre a grade uma fina 

camada de carbono. 

1. Em três diferentes cubetas, com 4mL de água, foram adicionados: 

- 200µL de CdS/Cd(OH)2; 

- 200µL de CdS/Cd(OH)2 – Glutaraldeído; 

- 300µL de CdS/Cd(OH)2 – Polietileno glicol-1.000 

2. Deixamos sob agitação durante 5 minutos no ultra-som. 

3. Para realização das medidas, uma pequena fração do material (1 gota) 

foi depositada sobre um filme de parlódio coberto por uma camada de 

carbono em uma pequena grade. 

4. Deixamos secar à temperatura ambiente durante aproximadamente 

24 horas. 
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Durante a visualização, a amostra provoca o espalhamento dos elétrons 

para fora do campo e a imagem final pode ser visualizada numa tela 

fluorescente. A intensidade do espalhamento depende da espessura do objeto 

em estudo. Substâncias orgânicas são relativamente transparentes a elétrons e 

mostram pouco contraste em relação ao suporte.  

3.4.3 Distribuição de tamanho 
 
 Utilizamos duas maneiras de medir o tamanho das partículas de CdS 

passivadas e funcionalizadas com glutaraldeído e polietileno glicol.  

 Através das imagens de microscopia eletrônica de transmissão pelo 

software Image Pro Plus, foi possível medir aproximadamente 304 partículas. 

Para conferir os tamanhos observados utilizamos os seguintes 

equipamentos: 

- Zetasize localizado no Departamento de Física da UFPE; 

- Zeta Potencial Analyzer – Zeta Plus no Instituto de Química da UNICAMP  

É importante destacar que em uma das medidas temos o material seco e 

na outra o material em solução. 

Analisamos as seguintes amostras: 

 CdS/Cd(OH)2 

 CdS/Cd(OH)2 - Glutaraldeído 

 CdS/Cd(OH)2 – Poli(etileno glicol)-1000 

3.4.4 Potencial Zeta 
 

 Medidas de potencial zeta (mobilidade da partícula em meio líquido com 

aplicação de um campo elétrico) foram realizadas no Zetasize localizado no 

Departamento de Física da UFPE e no Zeta Potencial Analyzer – Zeta Plus no 

Instituto de Química da UNICAMP.A Figura 3.6 destaca a dupla camada elétrica 

de uma partícula. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 - Dupla camada elétrica. 
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Para análises de potencial zeta foram utilizados aproximadamente 3,5mL 

das mesmas suspensões descritas acima, em temperatura de 25oC. Foram 

utilizados os seguintes parâmetros: pH, temperatura e tamanho médio de 

partículas. 

 

3.5 Caracterização espectroscópica das nanopartículas 

 

3.5.1 Espectroscopia no UV-Visível 
 

Medidas para caracterização das nanopartículas foram realizadas 

utilizando o instrumento UV/VIS Spectro-photometer, Perkin-Elmer modelo 

Lambda6, com resolução de 0,5nm, na região de 190 a 900nm, utilizando a água 

como referência. As medidas foram realizadas na Central Analítica, no 

Departamento de Química Fundamental (DQF)-UFPE. 

 

3.5.2 Espectros de excitação e emissão 

Medidas de excitação e emissão foram realizadas no espectrofluorímetro 

Vinci- Instrument control ISS (K2), com resolução de 1,0 nm e lâmpada de 

xenônio de 300W como fonte de excitação. As medidas foram realizadas no 

Departamento de Química Fundamental (DQF) da UFPE. 

Foram utilizados 5mL da suspensão de CdS/Cd(OH)2 em uma cubeta de 

quartzo. 
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3.6 Material biológico estudado 
 

3.6.1 Cultura de linfócitos para obtenção dos cromossomos 
metafásicos  
 

Para a obtenção de metáfases mitóticas foi adotada a técnica de cultura 

de linfócitos humanos segundo Moorehead et al (apud Beiguelman), com 

pequenas alterações. 

Todos os procedimentos para obtenção de lâminas de cromossomos 

metafásicos foram realizados no Laboratório de Citogenética do Hemocentro de 

Pernambuco – HEMOPE em câmera de fluxo laminar, indicado para 

manipulação de amostras biológicas que oferecem risco de contaminação. 

A metodologia descrita a seguir (Figura 3.7), foi estabelecida na busca de 

uma adaptação entre a metodologia sugeria e à realidade de trabalho do 

Laboratório de Citogenética.  Para isso, culturas testes foram realizadas a partir 

de amostras de sangue doadas por pacientes e voluntários. 

 

1. Foram coletados aproximadamente 5,0mL de sangue periférico em 

seringa com heparina. 

2. Em ambiente estéril adicionamos, em cada frasco, 1,5mL de soro com 

concentrado de leucócito. 

3. Incubamos os frascos à 37oC por 67 horas 

4. Após 71 horas de incubação, adicionamos 0,1mL de colcemid  à 0,0016 %  

5. Após 72 horas de incubação, centrifugamos as culturas por 10 minutos a 

1000 RPM. 

6. Aspiramos o sobrenadante e submetemos o precipitado a tratamento 

hipotônico, adicionando a cada cultura, 5,0mL de cloreto de potássio a 

0,075M, pré-aquecido. 

7. As culturas ficaram incubadas em estufa à 37oC por 30 minutos. 
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Figura 3.7 - Procedimento para obtenção de amostras de cromossomos. 
 

8. A hipotonização foi interrompida com 1,0mL de solução fixadora recém-

preparada, contendo três partes de metanol para uma de ácido acético. 

9. Centrifugamos o material por 5 minutos, removendo o sobrenadante e 

ressuspendendo o precipitado em 5mL de fixador. O processo foi 

repetido mais 2 a 3 vezes, até que o sobrenadante ficasse límpido. 

10.  As lâminas foram preparadas pingando, aproximadamente, 3 gotas do 

sobrenadante na superfície previamente limpa, umedecida e gelada das 

mesmas, que secaram à temperatura ambiente. 

 

As células para análise cromossômica devem ser capazes de crescimento 

e divisão rápida em cultura. As células mais acessíveis que satisfazem esta 

exigência são os leucócitos especialmente os linfócitos T. A fim de preparar, em 

curto prazo, obtivemos uma amostra de sangue periférico, por punção venosa e 

acrescentamos a heparina para evitar a coagulação. 

A centrifugação à 1000RPM permite a sedimentação dos leucócitos como 

uma camada distinta, a película leucocítica. Os leucócitos foram separados e 

colocados em meio de cultura completo, contendo fito-hemaglutinina que é um 

agente mitogênico (estimulante da mitose). Em seguida, acrescentamos uma 

solução diluída de colcemid para impedir a conclusão da divisão celular, 

Coleta 
5mL de sangue venoso em seringa com heparina 

Incubar em meio de cultura com 
fito-hemaglutinina em estufa à 37oC 

Bloqueio da mitose 
(Colcemid) 

71h de incubação 

Centrifugar à 1000RPM por 10’ 

72h de incubação 

Tratamento hipotônico 
(cloreto de potássio a 0,075M, pré-aquecido) 

Incubar à 37oC por 30’ 
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inibindo a formação de fusos e retardando a separação dos centrômeros. Em 

conseqüência, há um acúmulo de células na metáfase. 

A solução hipotônica adicionada causa tumefação das células, lisando-as 

e liberando os cromossomos.  

3.6.1.1 Meio de cultura 
 

Os meios de culturas agem como soluções nutritivas para o cultivo de 

células.  

Utilizamos o meio RPMI 1640 (CULTILAB)72, preferencialmente 

recomendado uma vez que diminui o tempo de cultivo possuindo em sua 

composição uma mistura de sais, enriquecida com aminoácidos e vitaminas. 

Este meio é destinado ao cultivo de células humanas e de outros animais, além 

de proporcionar a sincronização da divisão celular. 

Dentre as características físico-químicas destacam-se: 

• Aspecto: Pó róseo e homogêneo 

• Tamanho das partículas: aproximadamente 20 mícrons  

• Solubilidade: solução límpida na concentração de uso (1x)  

• pH a 25°C (Sem NaHCO3): 8,0 + 0,5 

• pH a 25°C (ComNaHCO3): 8,1 + 0,5 

• Osmolaridade (sem NaHCO3): 246 + 5%  

• Osmolaridade (com NaHCO3): 290 + 5% 

 

Neste trabalho, foram utilizados 4mL de meio RPMI 1640 para o 

crescimento de linfócitos. 

3.6.1.2 Anticoagulante 
 
A obtenção de cultura de linfócitos só é possível com o uso de um 

anticoagulante como a heparina ou o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

Como esse último normalmente não proporciona um bom crescimento celular, a 

heparina foi utilizada em nossos experimentos. Outra vantagem da heparina é 

ser um anticoagulante natural. É extraída do fígado e atua na trombina 

impedindo a transformação do fibrinogênio em fibrina reduzindo assim, a 

hemólise (rompimento da hemácia). 
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3.6.1.3 Fitohemaglutinina 
 

 Os linfócitos precisam ser estimulados para entrarem em divisão celular, 

por isso utilizamos 2% de fitohemaglutinina neste trabalho. Esta mucoproteína 

tem intensa atividade mitogênica e atua na estimulação das células T in vitro.   

A fitohemaglutinina é utilizada na obtenção de metáfase para a análise do 

cariótipo humano e de outros animais, para diagnósticos de má formação, como 

também para pequenas alterações cromossômicas73. 

3.6.1.4 Soro Bovino Fetal 
 
 O soro bovino fetal foi utilizado como aditivo nutricional durante a 

cultura celular.  Utilizamos o soro da CULTILAB, com os componentes 

destacados na Tabela 3.1, numa proporção de 20% na cultura.  

 

Tabela 3.1 - Composição do soro bovino fetal 

 
Soro bovino fetal 
 

 
Valores padrão 

Proteinas Totais  3.5 g% 
Albumina  1.8 g/dl 

Globulina 0.1 g/dl 
ß Globulina  1.3 g/dl 
µ Globulina  0.3 g/dl 
Glicose  66 mg/dl 
Uréia  36 mg/dl 
Creatinina  2.9 mg/dl 
Hemoglobulina  <10 mg% 
pH (25oC)  7,20 

 

 As condições de coleta, manipulação, processamento e estocagem do soro 

garantem as propriedades e qualidade do mesmo. 

 

3.6.1.5 Incubação e retirada de culturas 
 
 As culturas foram incubadas em estufas sob atmosfera de 5% de dióxido 

de carbono, à temperatura de 370C, durante 48 horas. É necessário ter um 

controle diário da temperatura da estufa para garantir a integridade das células. 
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Decorrido o tempo de incubação, adicionamos o Colcemid (C=0,1µg/mL) 

e deixamos incubar por mais duas horas na estufa.  

 O Colcemid é um alcalóide que atua como bloqueador da divisão celular, 

proporcionando o acúmulo das células na metáfase. 

 No intervalo das duas horas de incubação, preparamos uma solução de 

cloreto de potássio (C=0,075molL-1), sendo 100mL de água deionizada para 

0,56g de cloreto de potássio. Deixamos em temperaturas de 370C para que este 

fique com a mesma temperatura das amostras incubadas. 

A solução de cloreto de potássio deverá romper a membrana celular para 

exposição do material genético. 

Após o bloqueio da divisão celular, centrifugamos o material à 1500RPM 

durante 6 minutos, desprezando o sobrenadante. 

Em seguida, foi adicionado 5mL da solução de cloreto de potássio. 

Deixamos em repouso durante 15 minutos na estufa à 370C. 

Após repouso acrescentamos o fixador numa proporção de 1:3 (ácido 

acético: metanol) para manter as estruturas celulares íntegras e fixadas. 

O material foi novamente centrifugado, nas mesmas condições. Deixamos 

em repouso por aproximadamente 30 minutos. 

Por fim, foram feitas outras centrifugações até obtermos um material sem 

impurezas. O precipitado foi ressuspendido com solução fixadora até completar 

o volume de 1mL. 

 

3.6.1.6 Preparação das lâminas 
 
 Preparamos as lâminas gotejando aproximadamente 3 ou 4 gotas da 

amostra em superfície previamente limpa e úmida, (Figura 3.8): 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 3.8 - Preparação das lâminas. 

Homogeneizar 

1mL de fixador Lâmina 
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3.6.1.7 Coloração das lâminas 
 
 Mergulhamos as lâminas com cromossomos fixados em 20mL do 

marcador CdS/Cd(OH)2, funcionalizado com glutaraldeído e poli(etileno glicol)-

1000. A marcação foi posteriormente verificada por microscopia confocal. 

 

3.6.2 Neurônios, astrócitos e glioblastomas 

 

 Utilizamos 5µL de CdS/Cd(OH)2 funcionalizado com glutaraldeído para 

cada poço de cultura de célula; 

Também utilizamos 5µL de CdS/Cd(OH)2 funcionalizado com PEG-1450 

(C= 0,016g/mL).   

 

Para verificar as marcações, foram utilizados: 

 CdS/Cd(OH)2 – Glutaraldeído: nos tempos de 1, 2 e 3 minutos em: 

• Culturas de glias (astrócitos saudáveis); 

• Co-cultura de glioblastomas (c6) e neurônios saudáveis. 

 

CdS/Cd(OH)2 – PEG-1450: tempo de incubação 10 minutos 

• Co-cultura de glioblastomas (c6) e neurônios saudáveis. 

 

3.6.3 Trypan0soma cruzi 
 
 O uso das nanopartículas pode auxiliar na caracterização da via 

endocítica de parasitas66. Utilizamos formas epimastigotas de Trypanosoma 

cruzi.  

 Diferentes parasitas podem ser cultivados em meios de cultura distintos. 

Em face dos requisitos nutricionais e fisiológicos distintos de células, 

determinados meios de cultura são mais apropriados para o isolamento e/ou 

cultivo de uma ou outra forma de parasita74. 

 O meio Liver Infusion Trytose (LIT), foi escolhido como meio de cultura 

padrão para o cultivo do parasita75. 

  

Entre os vários meios de cultura atualmente disponíveis, o mais utilizado 

é o meio LIT, acrescido de diferentes concentrações de soro bovino fetal (SBF).  
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Esse meio de cultura proporciona um bom crescimento para a grande 

maioria das amostras de T. cruzi. 

 Outros meios como o Schneider (Sigma S-9895), foram desenvolvidos para 

cultivos celulares distintos, podendo também ser utilizados para o cultivo destes 

flagelados, porém apresentando resultados inferiores ao obtidos com o LIT.  

 Para a preparação do meio LIT, acompanhamos os procedimentos 

padronizados pelo Laboratório de Biologia Celular e Ultra-estrutura do Centro 

de Pesquisas Aggeu Magalhães. Dentre os reagentes destacam-se: 

 

1. Liver Infusion Broth, pó (Difco) – 2,0g 

2. Trytose (Difco USA) – 2,5g 

3. Hemina (Sigma) – 1% 

4. Hidrogenofosfato dissódico anidro (Na2HPO4) 

5. Cloreto de potássio (KCl) – 0,2g 

6. Cloreto de sódio (NaCl) – 2g 

7. Glicose (C6H12O6) – 1,1g 

8. Ácido fosfórico (H2PO4) 

9. Soro bovino fetal estéril (SBF) – 10% 

 

3.6.3.1 Incubação de T. cruzi com nanopartículas luminescentes em 
solução salina 
 

1. Contamos as células em câmera de Newbauer com auxílio de um 

microscópio óptico comum. Quantidade de células observadas: 2x107 

células/mL. 

2. Utilizamos uma pequena quantidade de células para cada eppendorf e 

completamos o volume com PBS (solução salina tamponada com 

fosfato). 

3. Estipulamos os seguintes tempos para marcação: 5, 15, 30 e 60 minutos: 
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Tabela 3.2 -  Incubação de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 em amostras de T. cruzi em PBS. 

 

Amostras Tempo de Incubação 

A.  T. cruzi + PBS            60’ 

B.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PBS 5’ 

C.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PBS 15’ 

D.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PBS 30’ 

E.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PBS 60’ 

F.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PBS 60’ (confocal) 

G.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG1,500 + PBS 5’ 

H.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG1,500+ PBS 15’ 

I.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG1,500 + PBS 30’ 

J.  T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG1,500 + PBS 60’ 

 
Observações.: A concentração utilizada foi de 1:10 em todos os tubos. Todos os frascos foram 
mantidos à 28oC no escuro 
 

4. Lavamos as células em PBS, centrifugamos, retiramos o sobrenadante e 

ressuspendemos 2x. 

 

A seguir descrevemos o procedimento utilizado para obtenção de cortes para 

microscopia eletrônica de transmissão: 

 

5. O material é fixado em Glutaraldeído 2,5% + PFA 4,0% em Tampão 

Cacodilato 0,1M (Solução estoque: Volume total 10mL; GA. 25% → 1mL - 

2,5%; PFA 10%  → 4mL - 4,0%; Tampão Caco 0,2M → 5mL - 0,1M 

6. Deixamos à temperatura ambiente por no mínimo 2 horas. 

7. Lavamos 3x em tampão caco 0,1M pH~7,2 

8. Pós fixamos em OsO4 1% + 0,8% Ferricianeto de potássio + 5mM de 

CaCl2 + Tampão Caco 0,1M (0,5mL de OsO4 2% + 0,5mL de Ferricianeto 

de potássio) 

9. Deixamos 1h no escuro. 

10. Lavamos em tampão Caco 0,1M 

11. Para a desidratação do material utilizamos:  

Acetona 50%  10’ 



Capítulo 3: Procedimentos experimentais…….………………………………………….…… 
 

66

 

Acetona 70% 10’ → Centrifugar 13.000rpm  

Cortar o pellet e transferir para vidros de inclusão 

Acetona 90% 10’ 

Acetona 100% 10’ 

12. A Infiltração é feita em Acetona 100%/ Resina EPON (1:1) – Overnight; 

13. Para inclusão, utilizamos molde de silicone, deixando em estufa por 3 

dias à 65oC. 

14. A Contrastação é feita com 5% de Uranila  + chumbo (Pb) → por  um 

tempo de 30 minutos. 

 

Na Figura 3.9, ilustramos a seqüência de todo procedimento realizado para 

obtenção de cortes para MET. 

 

 
 

Figura 3.9 - Procedimento para obtenção de cortes para microscopia eletrônica de transmissão 
 

Através da microscopia eletrônica de transmissão poderemos verificar o 

englobamento das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 pelos parasitas. A 

metodologia estudada nos permite identificar a via endocítica utilizada pelo 

parasita. 
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3.6.3.2 Incubação de T. cruzi com nanopartículas luminescentes em 
meio LIT 
 
Preparamos novos tubos com meio LIT*: 

T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 

T.cruzi + CdS/Cd(OH)2 + Glutaraldeído 

T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000 

Controle 

*Observação:Diluição 1:1 /250µL de células + 250µL de nanopartículas CdS/Cd(OH)2 

 

Para destacarmos a influência dos meios para cultivo de T. cruzi 

obtivemos espectros de emissão dos meios da Tabela 3.3. 

 
 
Tabela 3.3 – Meios de cultura utilizados no Laboratório de Biologia Celular e Ultra-
estrutural do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

 

Meio pH 

Hank´s 7,5 

LIT 7,8 

Schnider's 7,0 

 

 

3.6.3.3 Incubação de T. cruzi com nanopartículas luminescentes em 
meio LIT e solução Hank´s 

 
1. Adicionamos em eppendorfs 350µL de  CdS/Cd(OH)2 funcionalizado com  

Glutaraldeído; Glutaraldeído + Albumina e Polietileno glicol – 1000; 

2. Centrifugamos as células que estavam em meio LIT e ressuspendemos 

em solução Hank´s; 

3. Através de um microscópio óptico comum verificamos a integridade das 

células em solução Hank´s; 

4. Em cada eppendorf adicionamos 250µL de células; 

5. Deixamos incubar durante 30 minutos à 280C; 

6. Verificamos a luminescência por microscopia confocal. 
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3.7 Caracterização das amostras biológicas por 

microscopia confocal 

 

Para obter uma imagem completa por microscopia confocal, um ponto de 

luz ilumina a amostra num movimento de varredura, controlado por espelhos 

defletores. A luz emitida ou refletida pela amostra que passa pelo pinhole de 

detecção é transformada em sinais elétricos por uma fotomultiplicadora e 

mostrada no monitor do computador. Alterando passo-a-passo o plano de foco, 

obtém-se uma pilha de imagens que pode ser reconstruída eletronicamente, 

formando uma imagem 3D76. 

Dentre as vantagens da microscopia confocal destacam-se: 

 Imagens multidimensionais; 

 Seccionamento óptico; 

 Melhor contraste; 

 Melhor resolução que a microscopia de luz convencional. 

As imagens por microscopia confocal foram obtidas no equipamento Leica 

SPII-AOBS na faixa do visível, localizado no Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães sob a orientação da Profa. Regina Célia Bressan Figueiredo.  

As amostras foram analisadas em placas de cultivo (Mat Tek). 
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 Neste capítulo, apresentamos resultados de caracterizações estruturais 

por medidas de difração de raio-X e difração de elétrons por imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão (seção 4.1). A morfologia e o tamanho 

das partículas também foram verificados através das imagens obtidas. 

 Para caracterizações espectroscópicas (seção 4.2), descrevemos 

resultados através de medidas de absorção, excitação e emissão de suspensões 

de CdS/Cd(OH)2. 

 Resultados envolvendo marcações e caracterizações dos materiais 

biológicos (cromossomos; neurônios, glioblastomas e Trypanosoma cruzi) por 

microscopia confocal, estão descritos na seção 4.3. 

 

4.1 Caracterização Estrutural das Suspensões 
 

4.1.1 CdS/Cd(OH)2 

 

 Na Figura 4.1, apresentamos o difratograma de raios-X das 

nanopartículas de sulfeto de cádmio passivadas com Cd(OH)2. A atribuição dos 

picos foi feita utilizando a banco de dados da biblioteca JCPDS70.  

 

Figura 4.1 - Difratograma de raio-X de CdS/Cd(OH)2 
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Através do difratograma observamos picos alargados devido ao regime de 

tamanho nanométrico das partículas de CdS. 

 Para identificação do planos cristalinos, convertemos o ângulo (2φ) dos 

picos mais intensos, encontrados no difratograma (Figura 4.1) para distância 

(em angstrons) e utilizamos a seguinte equação: 

 

d = (1,54)/2senφ (4.1) 
 

Tabela 4.1 - Conversão de dados 2φ (picos identificados em vermelho na (Figura 4.1) 
para distância d(A)70: 

 
2φ d (A) 

26,6 3,35 

44,1 2,05 

52,1 1,75 

 
 

Utilizando cartões de identificação do banco de dados JCPDS70, 

observamos que os picos mais intensos correspondem ao CdS com retículo 

cúbico (blenda de zinco).  

 Segundo Santos (2002)33, a síntese dos nanocristais de CdS através da 

precipitação a temperatura ambiente resulta em partículas com estrutura 

cúbica, tipo blenda de zinco, enquanto que o CdS macrocristalino pode 

apresentar os dois tipos de estrutura, (Figura 4.2). 

 

 

Cd

S

   Wurtzita
(hexagonal)

Blenda de Zinco
        (cúbica)  

 

Figura 4.2 - Células unitárias observadas para o CdS33. 
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Utilizando a equação de Scherrer (3.1), verificamos que o diâmetro médio 

das partículas encontram-se em torno de 7,5nm confirmando o regime 

nanométrico. 

Para complementar a caracterização estrutural, imagens de microscopia 

eletrônica de transmissão das partículas de CdS/Cd(OH)2 são apresentadas à 

seguir, Figura 4.3.  

Figura 4.3 - Imagens em campo claro (CC) de partículas de CdS/Cd(OH)2 (barras: (a) 30 nm e 
(b)  20 nm)  

 

Através dessas imagens podemos observar a morfologia e o arranjo 

formado pelas partículas sobre a grade. Observa-se partículas mais elétron-

densas revestidas por uma massa menos elétron-densa. Para confirmar a 

cristalinidade de ambas as fases obtivemos imagens em campo escuro. A 

imagem de campo escuro (CE) é obtida coletando elétrons difratados apenas em 

uma das direções, ou seja, a imagem obtida representa a difração de planos 

cristalinos coincidentes na amostra.   

Na Figura 4.4 observamos dois conjuntos de micrografias obtidas em 

(CC) e (CE, 25KeV) para efeito de comparação. Através dessas imagens 

observamos um emaranhado de partículas elétron-densas recobertas com 

material reticulado. Observa-se que as manchas mais escuras observadas nas 

imagens de CC apresentam difração (pontos brilhantes) nas imagens 

correspondentes em CE, enquanto que o material aglomerado ao redor das 

partículas é essencialmente amorfo. Estas observações foram descritas por 

Santos33 devido à presença, na superfície das partículas de CdS, da camada de 

passivação de Cd(OH)2, essencialmente amorfa.  

 

(a) (b) 
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Figura 4.4 - Imagens de CdS/Cd(OH)2 em campo claro e escuro. (a) barra= 60nm e (b) barra = 
30nm. 
 
 

A partir de todas as micrografias obtidas foi possível estimar o tamanho 

médio das partículas de CdS/Cd(OH)2 resultando no histograma apresentado na 

Figuras 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 



Capítulo 4: Resultados e Discussões………………………………………………………………..... 
 
 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Histograma com distribuição de tamanho de partículas de CdS passivadas com 
Cd(OH)2. 
 

O gráfico destaca um tamanho médio de 10,5 ±3,19nm o que resulta 

numa dispersão em torno de 30%. 

Realizando medidas de distribuição de tamanho das nanopartículas 

CdS/Cd(OH)2 em “suspensões” filtradas, verificamos que a distribuição de 

tamanho encontrada não estão de acordo com resultados obtidos por difração 

de raio-x e microscopia eletrônica de transmissão. Através das medidas, 

observamos aglomerados em torno de 500nm. Com isso, destacamos possíveis 

artefatos nos resultados, uma vez que as amostras não se encontravam 

precipitadas. Para amostras funcionalizadas com glutaraldeído e poli(etileno 

glicol) observamos populações de partículas em torno 150-200nm. 

Com relação à morfologia das partículas, observamos que não existe um 

padrão único predominante (Figura 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Morfologia representativa das partículas (barra = 20nm) 
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Verificamos que a maioria das partículas menores apresenta formas 

esféricas (Figura 4.6-a) apresentando um diâmetro médio 12.8nm, enquanto 

que formas hexagonais (Figura 4.6-b) apresentam um tamanho médio de 

15.9nm. É importante destacar que também existe uma predominância de 

partículas assimétricas e em forma de prismas (Figura 4.6-c) com tamanho 

médio em torno de 18.2nm. 

De acordo com Santos (2002)33, a morfologia observada para as 

partículas de CdS/Cd(OH)2 obtidas através da metodologia aqui empregada, 

pode ser resumida em três tipos: uma forma aproximadamente esférica, uma 

quase hexagonal e outra triangular. Santos ainda sugere que a maioria das 

partículas cresce na forma de placas, circulares e angulares33. 

Através das imagens também observamos diferenças de densidades 

eletrônicas. Isso pode ser resultado da superposição de partículas menos 

espessas. 

4.1.2 CdS/Cd(OH)2 -Glutaraldeído 
 

As micrografias das amostras de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com 

glutaraldeído evidenciam também uma região de menor densidade eletrônica 

em torno das partículas ou aderindo um grupo de partículas, como uma malha. 

Isto fica exemplificado na Figura 4.7, onde a cristalinidade do material 

envoltório é investigada no modo de perda de energia (25keV). 

 

 

Figura 4.7 - Imagens em campo claro (a) e perda de energia (b, 25KeV) de nanopartículas de 
CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com glutaraldeído (barra = 40nm). 

(a) (b) 
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Na imagem em campo claro (Figura 4.7-a) podemos observar a presença 

de nanopartículas de sulfeto de cádmio aglomeradas em um “filme” polimérico. 

Este efeito pode estar correlacionado ao processo de secagem do material.  Ao 

secar, observamos que as nanopartículas se aglomeram junto ao filme com um 

arranjo diferente das imagens obtidas sem glutaraldeído.  Observamos 

tamanhos de partículas mais uniformes apesar da pouca resolução das imagens 

obtidas. 

 A Figura 4.8 mostra outro arranjo de acúmulo de nanopartículas com 

região rica em carbono, a qual sugerimos ser um filme de poliglutaraldeído 

(PG). Nas condições experimentais de funcionalização das partículas com 

glutaraldeído o alto pH promove sua polimerização33. Dependendo da 

quantidade de glutaraldeído residual no sistema acreditamos que, com a 

secagem haja uma possível formação de ilhas de aglomerados de nanopartículas 

agregadas ao poliglutaraldeído. 

 
 

Figura 4.8 - Imagens de MET: mapa de Carbono (C), perda de energia (25KeV) e imagem em 
campo claro(CC), de partículas de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com glutaraldeído (barra = 
40nm) 

25ev 25KeV C 

CC 
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 Para complementar as caracterizações das amostras, realizamos medidas 

de mapa elementar de Carbono (C) e Cádmio (Cd) cujas imagens estão 

destacadas na Figura 4.9.  

 O mapeamento destaca a homogeneidade da distribuição dos elementos 

na amostra analisada.  A Figura 4.9, mostra os mapas elementares de carbono 

(C) e cádmio (Cd), para suspensões de CdS/Cd(OH)2. Através dos experimentos, 

observamos que a intensidade do sinal do elemento nos mapas correspondentes 

à intensidade relativa, foi observada nos espectros dos elementos.  

 Não obtivemos mapa elementar do enxofre (S) devido à intensa 

movimentação da amostra sob o feixe. Segundo Santos (2002), o sinal de 

enxofre (S) é coincidente com o sinal de cádmio (cd) e o sinal de fósforo (P) 

também pode ser relacionado à posição das partículas33. 

 

 
Figura 4.9 - Imagens em campo claro (CC), perda de energia (25KeV), mapeamento elementar 
de Carbono (C) e Cádmio (Cd) das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com 
glutaraldeído (barra = 40nm) 
 

CCCC  2255eevv  

CC  CCdd  
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Já nas medidas de distribuição de tamanho de amostras (CdS/Cd(OH)2-

Gluraraldeído) em solução, também observamos duas populações com valores 

de intensidade próximos, mas com partículas de 30 à 35nm e agregados maiores 

com 150nm. Acreditamos que os valores encontrados, sejam artefatos do 

equipamento (uma vez que ele é utilizado para medidas de amostras maiores). 

 

4.1.3 CdS/Cd(OH)2 -Polietileno glicol 
 
 

Para imagens contendo polietileno glicol foi preciso trabalhar com 

diferentes quantidades de polímeros e diluições para verificarmos a menor 

quantidade necessária para envolver as nanopartículas, manter a luminescência 

e estabilidade da suspensão (Figura 4.10).  

 

 
Figura 4.10 - Microscopia eletrônica de transmissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  
funcionalizados com polietileno glicol-1000. (a) imagem em campo claro; (b) imagem por perda 
de energia 70 KeV e (c) imagem em campo escuro (barra = 40nm) 

 

Na Figura 4.10-a (CC), observamos um aglomerado de polímeros 

formando uma massa escura ao longo de toda área em observação. A Figura 

4.10-b, destaca uma espessa massa polimérica envolvendo as nanopartículas de 

CdS (pontos escuros). Para confirmar a presença das nanopartículas, obtivemos 

imagem em campo escuro, caracterizando a presença de pequenos pontos 

cristalinos (Figura 4.10-c).  

Através destas primeiras imagens, observamos que a concentração de 

poli(etileno glicol) utilizada (C= 16,67mg/mL) atrapalhou a visualização das 

nanopartículas, devido a espessura do filme na grade.   

 

(b) (c) (a) 
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Além do excesso de polímero em torno das nanopartículas, também 

observamos a presença da massa de PEG em regiões isoladas (Figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Imagem em campo claro (CC) da massa polimérica encontrada em excesso nas 
preparações. 

 

Durante a obtenção das imagens por MET foi possível evidenciar a 

interação do PEG com o feixe de elétrons. Observamos a destruturação do 

polímero sob ação do feixe de elétrons, alterando as imagens. 

A Figura 4.12 destaca a imagem de uma amostra que foi alterada pela 

ação do feixe de elétrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 - Imagens em campo claro (CC) de amostras alteradas pelo feixe de elétrons sobre a 
massa polimérica. 

 
 As imagens apresentam furos causados pela interação do feixe com o 

polímero em estudo. 
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Imagens de MET com suspensões contendo menor concentração de PEG 

(C= 0,0025g/mL) são apresentadas na Figura 4.13.  As imagens destacam 

diferentes aumentos da amostra evidenciando o arranjo das nanopartículas com 

PEG-1000.  

 

 

Figura 4.13 - Imagem em campo claro (CC) de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  funcionalizados 
com polietileno glicol-1000. Diferentes aumentos: (a) 30.000; (b) 85.000; (c) 140.000 e (d) 
250.000.  
 

A Figura 4.14 também destaca uma imagem com uma menor 

concentração de PEG-1000.  Podemos observar o arranjo formado pelas 

nanopartículas e um filme fino (massa cinza) caracterizando uma camada de 

polímero. 

 

Figura 4.14 - (a) Imagens MET em campo claro (CC) de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2    
funcionalizadas com polietileno glicol-1000  (barra=2onm). (b) zoom da imagem (a) 

 

Para verificar a presença de regiões e/ou partículas cristalinas, obtivemos 

imagens em campo escuro, caracterizando pontos claros, característicos das 

nanopartículas (Figura 4.15). 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 4.15 - Imagens por campo claro (CC), esquerda e campo escuro (CE), direita de 
nanopartículas de CdS/Cd(OH)2    funcionalizados com PEG-1000 (C = 0,0025g/mL). 

 
 Micrografias de perda de energia (25KeV) e imagens caracterizando a 

presença de carbono (C) e cádmio (Cd) também foram obtidas, sendo 

evidenciadas na Figura 4.16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 - Imagem em campo claro (CC), perda de energia (25eV), mapeamento de carbono 
(C) e cádmio em amostras com nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  funcionalizados com PEG-1000 

CC  CCdd  

2255KKeevv  CCCC  
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Para amostras contendo PEG-1000 obtivemos diâmetros de  partículas 

entre 7 e 11nm destacados na Figura 4.17. Obtivemos um tamanho médio de 9,5 

±2,8nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Histograma com distribuição de tamanho de nanopartículas de CdS passivadas 
com Cd(OH)2, funcionalizadas com Polietileno glicol-1000. 
 

 Os valores encontrados na Figura 4.17 estão de acordo com valores 

descritos por Santos (9,0nm)33.   

 Nas medidas de distribuição de tamanho das partículas em solução, 

encontramos novamente duas populações com diâmetros em torno de 22nm e 

180nm.  Estes resultados precisam ser reprodutivos para uma melhor discussão 

e conclusão. Existem várias dificuldades para obtenção de resultados confiáveis. 

Uma delas é o fato de se trabalhar com uma concentração mínima de 

nanopartículas.  Podemos concluir que os equipamentos utilizados não têm a 

sensibilidade de ler estes valores.  
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4.2 Caracterização Espectroscópica das Suspensões 

4.2.1 Espectroscopia de absorção eletrônica 

 

As suspensões foram analisadas através de espectroscopia de absorção na 

região do ultravioleta-visível. Através desta técnica podemos verificar a 

qualidade das suspensões coloidais com relação à sua homogeneidade. Mesmo 

sendo um método de preparação relativamente simples e reprodutível, 

pequenas variações nas condições de síntese resultam em grandes modificações 

na estabilidade das suspensões e no tamanho e dispersão das partículas obtidas. 

No espectro de absorção podemos verificar, por exemplo, se ocorre 

espalhamento causado por partículas maiores do que 1µm. 

Segundo Santos (2002)33, relações Cd/S>1, durante a síntese, resultam 

no deslocamento da banda de absorção para energias maiores, indicando uma 

diminuição do tamanho das partículas. Um espectro representativo de 

suspensões de CdS e CdS/Cd(OH)2 está evidenciado na Figura 4.18. 
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Figura 4.18 - Espectro de absorção de suspensão de nanopartículas de CdS e  CdS/Cd(OH)2 
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As Figuras 3.19 e 3.20 mostram espectros de absorção, juntamente com a 

segunda derivada de suspensões de CdS e CdS/Cd(OH)2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.19 - Espectros de absorção e segunda derivada de suspensões de nanopartículas de CdS 
(máximo de absorção, λ= 471nm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20 - Espectros de absorção e segunda derivada de suspensões de nanopartículas  
CdS/Cd(OH)2 (máximo de absorção, λ= 478nm) 
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Comparando os espectros destacados acima, verificamos que houve uma 

pequena alteração no comprimento de onda máximo de absorção.  Os valores de 

comprimento de onda deveriam ser os mesmos, para indicar que o processo de 

passivação não altera o tamanho das nanopartículas de sulfeto de cádmio.  

Nos espectros (Figura 3.19 e 3.20) podemos observar o alargamento das 

bandas de absorção, indicando que as nanopartículas sintetizadas apresentam 

diferentes diâmetros e diferenças nos valores de band gap. 

Segundo Vossmeyer (1994), o tamanho da partícula pode ser relacionado 

diretamente com o valor do primeiro máximo do comprimento de onda de 

absorção. Em 476nm foi descrito um tamanho de aproximadamente 9,6nm e 

um band gap de 2,6eV, destacando o regime de confinamento quântico fraco77.  

Os espectros obtidos apresentam absorções em torno de 471 e 478nm, valores 

próximos à valores descritos na literatura. 

   

 

4.2.2 Espectros de excitação e emissão 
 

Na Figura 4.21 destacamos os espectros de excitação e emissão da 

amostra de CdS passivada com Cd(OH)2. Através destes espectros, podemos 

verificar os possíveis comprimentos de onda para excitação. No caso das 

nanopartículas de CdS, passivadas por Cd-OH, podemos excitar nas regiões 

mais intensas do espectro (360, 400 e 466nm), destacado abaixo. 
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Figura 4.21 - Espectro de excitação (emissão em 505nm) e espectro de emissão (excitação 
337nm) da suspensão de CdS/Cd(OH)2 . Intensidade máxima da emissão 80000. 

 

 

O espectro de emissão se constitui em um registro das intensidades de 

emissão nos diversos comprimentos de onda da banda de emissão, em um 

comprimento de onda fixo de excitação.  Para suspensões de nanopartículas de 

CdS/Cd(OH)2 o espectro de emissão foi obtido excitando a amostra em 337nm, 

linha do laser de nitrogênio. 

A posição do máximo (500nm) no espectro de emissão dá informações 

com relação à estrutura eletrônica do semicondutor e do tamanho das 

partículas. Já as intensidades dos picos revelam a competição entre a 

recombinação radiativa e não-radiativa e os efeitos de superfície e de impurezas.  

Para a Figura 4.21, observamos uma intensidade máxima em torno de 80000. 

Os espectros nos informam características como a homogeneidade das 

populações de nanopartículas envolvidas no processo de luminescência. A 

largura de banda caracteriza qualitativamente os diferentes tamanhos existentes 

nas populações de nanopartículas. 

É importante destacar que o aumento da diluição das suspensões de 

nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 causa uma diminuição na intensidade da 

luminescência, segundo espectro da Figura 4.22. 
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Figura 4.22 - Espectros de emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  em diversas diluições 

Também obtivemos espectros de excitação e emissão (Figura 4.23) para 

amostras funcionalizadas com glutaraldeído:  
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Figura 4.23 - Espectros de excitação e emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  

funcionalizadas com glutaraldeído. Intensidade máxima de emissão 250000. 
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Através da Figura 4.23, verificamos os seguintes máximos para excitação 

da amostra contendo glutaraldeído: 359, 388, 465nm. No espectro de emissão, 

verificamos a maior intensidade (250000) em torno de 495nm. 

Para marcações utilizando polietileno glicol (PEG-1000) como agente 

funcionalizante das nanopartículas também obtivemos o espectro de excitação e 

emissão (Figura 4.24). 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Figura 4.24 - Espectros de excitação e emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  
funcionalizadas com poli(etileno glicol). Intensidade máxima de emissão 350000. 
  

Os picos máximos para excitação encontram-se nos seguintes 

comprimentos de onda: 358, 398 e 465nm.  A emissão máxima (350000) se 

destaca em 506nm. 

O uso do PEG de concentração = 0,0025g/mL como funcionalizante foi 

importante para o aumento da intensidade de emissão de 80000 para 350000. 

Acreditamos que, por adsorção, o polímero esteja protegendo as nanopartículas 

de  CdS/Cd(OH)2. 
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4.2.3 Potencial zeta 

 O potencial zeta reflete o potencial de superfície das partículas, o qual é 

influenciado pelas mudanças na interface com o meio dispersante, em razão da 

dissociação de grupos funcionais na superfície da partícula ou da adsorção de 

espécies iônicas presentes no meio aquoso de dispersão78.  

Para caracterização da superfície das nanopartículas realizamos medidas 

para verificar o potencial zeta das seguintes suspensões: 

 

 
Tabela 4.2 - Valores de potenciais encontrados para as amostra de CdS/Cd(OH)2 

funcionalizadas com glutaraldeído e polietileno glicol-1000. 
 

Amostra Potencial Zeta (mV) 

CdS/Cd(OH)2 -25,66 

CdS/Cd(OH)2 + Glutaraldeído -27,64 

CdS/Cd(OH)2 + PEG1.000   -27,34 

 
 

Na Tabela 4.2, estão descritos os valores de potenciais zeta encontrados 

para amostras de CdS passivadas com Cd-OH e funcionalizados com 

glutaraldeído e polietileno glicol-1000 (C= 0,0025g/mL). 

Através dos resultados obtidos para suspensões de CdS/Cd(OH)2, sem 

funcionalizante (δ=-25,66), e com funcionalizantes (δ=-27,64 e -27,34), 

verificamos um aumento da estabilidade da suspensão. 
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4.3 Caracterização dos materiais biológicos  

Através da microscopia confocal verificamos a luminescência das 

nanopartículas e a marcação dos materiais biológicos destacados anteriormente. 

4.3.1 Cromossomos 
 
Na tentativa de obter imagens de cromossomos humanos observou-se 

primeiramente a presença de núcleos interfásicos por toda lâmina (Figura 4.25).  

Para observamos o cariótipo (Figuras 4.26 e 4.27) é preciso romper a membrana 

dos núcleos através de tratamento hipotônico, destacado na seção 3.6.1. 

As micrografias apresentam luminescência facilmente detectável 

proveniente dos núcleos interfásicos e dos cromossomos metafásicos tanto na 

região do verde (500-560nm) quanto na região do vermelho (560-700nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 - Núcleos interfásicos de leucócitos marcados com nanopartículas de CdS/Cd(OH)2, 
funcionalizadas com glutaraldeído. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 - Imagens de cromossomos humanos metafásicos, marcados com nanopartículas de 
CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas com glutaraldeído.  
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Figura 4.27 - Imagem de um núcleo interfásico e presença de 46 cromossomos marcados com 
nanopartículas de CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas com glutaraldeído. 

 
 

Realizamos o mesmo procedimento descrito para o glutaraldeído com 

nanopartículas funcionalizadas com poli(etileno glicol), PEG-1000, mas não 

observamos nenhuma marcação.  Acreditamos que como agente fixador, o 

glutaraldeído se liga às proteínas envolvidas no enovelamento do DNA. Através 

destes experimentos, foi possível observar a afinidade das nanopartículas de 

CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas com glutaraldeído ao material genético em 

destaque.  
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4.3.2 Astrócitos, glioblastomas e neurônios 
 

 Utilizando nanopartículas luminescentes de CdS/Cd(OH)2 

funcionalizadas com glutaraldeído (CdS/Cd(OH)2-Glut) e poli(etileno glicol) 

(CdS/Cd(OH)2-PEG1450), realizamos marcações em amostras de astrócitos, 

glioblastomas (c6) e co-culturas de neurônios saudáveis com glioblastomas  

(c6), obtidos de Ratus ratus. 

Inicialmente, observamos que pouco tempo de incubação com 

CdS/Cd(OH)2-Glut. era suficiente para detecção de fluorescência nas amostras 

de astrócitos saudáveis. 

Nas Figuras 4.28-4.30 são apresentadas imagens a partir de microscopia 

confocal de astrócitos saudáveis incubados com CdS/Cd(OH)2-Glut nos tempos 

de 1, 2 e 3 minutos com seus respectivos mapas de intensidade. Também 

observamos uma emissão dual dependente do tempo de incubação. Excitando 

as amostras na região do azul, observa-se emissão no verde e excitando-se no 

verde observa-se emissão no vermelho. As imagens apresentadas nas Figuras 

4.31-4.33 representam a superposição destas duas contribuições, originando 

colorações diferenciadas. 
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Figura 4.28 - Astrócitos saudáveis marcados com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. ( 1 minuto de incubação) 
 

 

Figura 4.29 - Astrócitos saudáveis marcados com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. (2 minutos de incubação) 
 

 

Figura 4.30 - Astrócitos saudáveis marcados com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. (3 minutos de incubação) 
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 Nas Figuras 4.31-4.33 mostramos marcações em co-culturas de 

glioblastomas e neurônios saudáveis com diferentes tempos de incubação.  

Figura 4.31 - Co-cultura marcadas com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. (1 minuto de incubação) 
 

 
Figura 4.32 - Co-cultura marcadas com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. (2 minutos de incubação). 

 

 

Figura 4.33 - Co-cultura marcadas com CdS⁄Cd(OH)2-Glut. (3 minutos de incubação). 
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Analisando os padrões de marcação obtidos com diferentes tempos de 

incubação nas Figuras 4.31-4.33, bem como resultados obtidos a partir de 

microscopia eletrônica de transmissão para os astrócitos e para glioblastomas, 

incubados com CdS/Cd(OH)2-Glut., sugerimos provavelmente que dois 

processos competem cineticamente entre si: a interação do marcador com 

proteínas da superfície celular e a sua endocitose.  

Micrografias obtidas para astrócitos mostram pequena concentração de 

quantum dots no interior dos mesmos, enquanto que micrografias obtidas para 

glioblastomas mostram elevada concentração de nanopartículas (em seu 

interior) em especial, regiões próximas ao envoltório nuclear (Figura 4.34).  

Observamos que para células normais de neurônios e astrócitos, a 

interação com proteínas de superfície parece prevalecer. Nos glioblastomas, o 

processo de endocitose das nanopartículas parece ser predominante em relação 

à interação dos mesmos com proteínas de superfície. Verificamos que 3 minutos 

de incubação é suficiente para que as mesmas já estejam completamente 

marcadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.34 - Imagem obtida a partir de microscopia eletrônica de transmissão para 
glioblastomas incubados com CdS⁄Cd(OH)2-Glutaraldeído (a amostra foi fixada para realização 
do experimento, após 3 minutos de incubação com as nanopartículas). 
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Na Figura 4.35 mostramos o uso do PEG-1450 na marcação de co-cultura 

de glioblastomas e neurônios saudáveis em um tempo de incubação de 10 

minutos.  

 

 
 

Figura 4.35 - Co-cultura de glioblastomas e neurônios saudáveis marcados com CdS⁄Cd(OH)2- 
PEG-1450 (10 minutos de incubação) 

 

 

O elevado índice de luminescência, bem como diferenças morfológicas 

observadas nos neurônios saudáveis em co-cultura com glioblastomas, parece 

indicar que os mesmos encontram-se em processo apoptótico, fazendo com que 

deixem de ser células vivas, com propriedades de seletividade inerentes às 

mesmas. Assim, as nanopartículas parecem não encontrar barreira para sua 

interação com o material resultante da apoptose desses neurônios. 

 

4.3.3 Trypanosoma cruzi 
 

Os parasitas podem ser cultivados em meios de cultura distintos mas 

determinados meios são mais apropriados para o isolamento e/ou cultivo de 

acordo com os requisitos nutricionais e fisiológicos das células. 

Como descrito na seção 3.6.3, o meio Liver Infusion Trytose (LIT), foi 

escolhido como meio de cultura padrão para o cultivo de T. cruzi por 

proporcionar um bom crescimento para a grande maioria das amostras73. 

Para desenvolver um protocolo de marcação utilizando nanopartícula de 

semicondutores luminescentes (quantum dots) foi necessário verificar a 
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influência do meio de cultivo e da solução de lavagem (salina, PBS) na 

intensidade da luminescência do marcador.  

Na Tabela 4.3 destacamos a capacidade de emissão do marcador, frente a 

novos ambientes químicos; a integridade das células com a presença do 

marcador e possíveis alterações do meio. Os resultados obtidos com a marcação 

de T. cruzi e as condições experimentais podem ser sumarizados na Tabela 

abaixo. 

Tabela 4.3 - Resultados obtidos na tentativa de marcações de T. cruzi 

Meio de 
cultura 

Integridade 
celular 

Sistema 
marcador 

Tincubação 

(min) 
IFluorescência Integridade 

das células 
marcadas 

Solução 

salina 

morte dos 

parasitas 

- - - - 

intactos 

 

CdS/Cd(OH)2 15 baixa vivas 

intactos CdS/Cd(OH)2-

Glut 

15 - mortas 

 

 

LIT 

intactos CdS/Cd(OH)2-

PEG1000 

1-3 detectável vivas 

Schneider* intactos  - - - - 

 intactos CdS/Cd(OH)2- 

Glut 

30 - mortas 

Hanks intactos CdS/Cd(OH)2-

PEG1000 

30-180 detectável vivas 

*meio não foi utilizado para marcação, apesar da integridade das células. 

 

4.3.3.1 Solução Salina  
 

Observamos as células por microscopia óptica comum e verificamos a 

morte dos parasitas na presença de solução salina 0,09% (cloreto de sódio).  

 Através dessas observações, descartamos o uso da salina para 

ressuspender as células no processo de incubação com nanopartículas de 

CdS/Cd(OH)2. 

 
4.3.3.2 Meio LIT 

 
 Através de tentativas de visualização por microscopia confocal, em meio 

LIT, verificamos uma baixa intensidade da fluorescência nas amostras com T. 

cruzi + CdS/Cd(OH)2. Observamos que as células continuaram a se movimentar 
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mas não conseguimos capturar imagens da fluorescência, devido à baixa 

intensidade de emissão. 

 Na amostra contendo T.cruzi + CdS/Cd(OH)2 + Glutaraldeído 

observamos a morte das células. Provavelmente a concentração de glutaraldeído 

utilizada esteja ocasionando a fixação das células. Descartamos essa amostra 

uma vez que se torna importante observar a via endocítica das células 

epimastigotas vivas. 

 Já nas amostras de T. cruzi + CdS/Cd(OH)2 + PEG-1000 observamos a 

mobilidade das células e imagens de fluorescência de baixa intensidade. 

Concentrações menores do que as utilizadas não resultaram amostras com 

intensidade detectável. Observamos uma marcação concentrada em 

determinados pontos (com formação de ilhas e aglomerados de nanopartículas). 

 Através das observações por microscopia confocal, acreditamos que a 

presença das proteínas do soro utilizado, principalmente do meio LIT, estejam 

interferindo na fluorescência do quantum dot e reduzindo a intensidade de 

marcação das células.  

Para avaliar a alteração das propriedades espectrais dos marcadores 

frente a estes meios, foi realizado o experimento descrito a seguir. 

Adicionamos 1mL de cada meio de cultura (Schneider, Hank´s e LIT) em 

1mL de CdS/Cd(OH)2 e adquirimos os espectros mostrados na Figura 4.36: 
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Figura 4.36: Espectro de emissão do CdS/Cd(OH)2 nos meios de 
cultura: Hank´s; LIT; Schneider’s (proporção 1:1). 
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Analisando os espectros de emissão apresentados na Figura 4.36, 

observamos que o perfil original só é mantido para a suspensão de  

CdS/Cd(OH)2 em solução Hank´s. As outras bandas apresentaram grande 

alteração em seu perfil evidenciando interação com o meio. A principal 

diferença destes meios com a solução de Hank's é a presença de soro bovino 

fetal, rico em proteínas. Através desta informação decidimos utilizar a solução 

Hank´s para incubação das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 com formas 

epimastigotas do  parasita T. cruzi. 

Resultados envolvendo o meio Schneiders foram descartados devido à 

contaminação pela manipulação da amostra. 

 Através dos resultados obtidos pela espectroscopia da Figura 4.36, foi 

possível utilizar a solução de Hank´s para obtenção de imagens por microscopia 

confocal de T. cruzi marcados com CdS/Cd(OH)2 funcionalizados com 

glutaraldeído e polietileno glicol-1000. 

 
4.3.3.3 Crescimento do T. cruzi em Meio LIT substituído por solução 

de Hank´s para conjugação com nanopartículas  

 
Após obtenção dos espectros dos meios de cultivo com nanopartículas de 

CdS/Cd(OH)2, foi possível obter imagens por microscopia confocal de amostras 

de T. cruzi. 

Utilizamos amostras de CdS/Cd(OH)2 sem passivação e amostras de 

CdS/Cd(OH)2 passivadas e funcionalizadas com glutaraldeído e com poli(etileno 

glicol)-1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.37 - Imagens de transmissão e fluorescência de T. cruzi incubados com nanopartículas 
de CdS/Cd(OH)2 sem funcionalização 
 

 



Capítulo 4: Resultados e Discussões………………………………………………………………..... 
 
 

 

100

Através das imagens foi possível verificar a integridade dos parasitas no 

meio Hank´s. Com a utilização dele, também conseguimos capturar a 

fluorescência (Figura 4.38) das nanopartículas em regiões específicas do T. 

cruzi após aproximadamente 180 minutos de incubação. 

 A imagem evidencia uma grande movimentação dos parasitas, 

confirmando a estabilidade do material biológico e das nanopartículas na 

solução de Hank´s. 

 

 
 
Figura 4.38 - Imagens de transmissão e fluorescência de T. cruzi incubados com nanopartículas 
de CdS/Cd(OH)2 sem funcionalização 
 
 As amostras funcionalizadas com glutaraldeído não apresentaram 

fluorescência, provavelmente devido à morte dos parasitas após alguns minutos 

de incubação. 

A Figura 4.39 destaca imagens obtidas para marcação dos parasitas com 

nanopartículas funcionalizadas com poli(etileno glicol). Após 180 minutos de 

observação, verificamos uma boa marcação em determinadas regiões da célula. 

 

 
Figura 4.39 - Imagens de transmissão e fluorescência de T. cruzi incubados com nanopartículas 
de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com PEG-1000 
 
 
  

 

Citóstoma 
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Através destas imagens obtivemos boas caracterizações do protozoário, 

principalmente pela possível marcação do citóstoma, uma invaginação da 

membrana plasmática, envolvido na captura de alimentos (Figura 4.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40 – Estrutura celular do T. cruzi79 
 

 

Para melhor caracterização e descrição das imagens será necessário 

realizar novos experimentos para observarmos a interação das nanopartículas 

na via endocítica das células epimastigotas em destaque. 
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5. Conclusões 

 
 

Neste trabalho, foi possível realizar a síntese de nanopartículas de CdS, 

seguido da passivação com Cd(OH)2 em meio aquoso e funcionalização com 

glutaraldeído e poli(etileno glicol). Inicialmente, utilizamos polímeros com 

pesos moleculares maiores (PEG – 1450 e 1500). Experimentos posteriores 

também revelaram boas funcionalizações com cadeias menores de PEG (1000). 

Utilizando a equação de Scherrer, foi possível estimar o diâmetro médio 

em torno de 7,5nm. Medidas realizadas a partir de resultados de microscopia 

eletrônica de transmissão resultaram em um valor médio de 10,5nm, com 

dispersão de 30%.  

Os espectros de absorção confirmaram que as partículas encontram-se 

em regime de confinamento quântico fraco. Através dos espectros de excitação, 

verificamos as regiões com comprimentos de onda mais intensos (360, 400 e 

466nm).  No espectro de emissão, a posição do comprimento de onda máximo 

(500nm), revelou a estrutura eletrônica do semicondutor e do tamanho das 

partículas. Pela largura de banda foi possível caracterizar qualitativamente os 

diferentes tamanhos existentes nas populações de nanopartículas.  

 Utilizando nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  sintetizadas em meio aquoso 

como marcadores luminescentes e funcionalizantes biocompatíveis como o 

poli(etileno glicol), foi possível observar a estabilidade da fluorescência e 

ausência da citotoxidade para marcações de  células vivas de Trypanosoma 

cruzi. Através destas observações, concluímos que poderemos trabalhar com 

marcações intracelulares e observar por um maior período de tempo (~180 

minutos) as imagens de fluorescência por microscopia confocal. 

O estudo de marcadores fluorescentes permitiu o entendimento e 

visualização de marcações em sistemas biológicos. Para isso, foi preciso ter um 

controle e reprodutibilidade da síntese das nanopartículas de semicondutores 

em meio aquoso.  
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 Através do uso de funcionalizantes, como glutaraldeído e poli(etileno 

glicol) foi possível observar diferentes interações dos marcadores com os 

sistemas biológicos. Para materiais fixados, como os cromossomos humanos  

metafásicos, destacamos a eficiência do glutaraldeído nas marcações. Através 

destas marcações, observamos os 46 cromossomos que constituem o cariótipo  

humano (23 pares).  Com isso, foi possível destacar a afinidade do marcador ao 

material genético estudado.  

Para amostras vivas (formas epimastigotas de T. cruzi) em meio de 

cultura, obtivemos sucesso nas marcações utilizando a solução de Hank´s.  O 

uso desta solução foi essencial para obtenção de imagens de fluorescência por 

microscopia confocal e caracterização de estruturas como o citóstoma. 
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6. Perspectivas 
 

 

Os resultados obtidos no decorrer dos trabalhos permitem propor diversas 

vias de continuidade para esta linha de pesquisa, dentre as quais podemos 

destacar: 

 

 Modificações da supefície das nanopartículas para marcações específicas; 

 Investigação de interações entre as nanopartículas e os funcionalizantes, 

principalmente para o poli(etileno glicol); 

 Verificar possíveis interações encontradas nos estudos envolvendo 

nanopartículas e cromossomos, destacando a afinidade para materiais 

genéticos; 

 Verificar interação da nanopartícula funcionalizada com PEG-1450 em 

amostras de neurônios, astrócitos e glioblastomas; 

 Observar as vias endocíticas em amostras de Trypanosoma cruzi por 

microscopia eletrônica de transmissão; 

 Utilizar nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com PEG para 

marcações fluorescentes de diferentes parasitas; 

 Esclarecer marcações observadas por microscopia confocal em formas 

epimastigotas vivas de T. cruzi; 

 Desenvolvimento de protocolos para marcações em sistemas biológicos 

utilizando quantum dots funcionalizados. 
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