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RESUMO 
 

Nanocristais fluorescentes de semicondutores, quantum dots (QDs) vêm sendo obtidos 
para diversas aplicações por vários grupos de pesquisa em todo o mundo. A maioria das rotas 
sintéticas encontradas na literatura refere-se à produção desta classe de nanomateriais em 
meio orgânico e condições de alta temperatura. A síntese em meio aquoso consiste em uma 
metodologia simples para a obtenção de nanocristais com estrutura core-shell de CdSe/CdS 
altamente fluorescentes em regime de confinamento quântico. Estes QDs dispersos em água 
foram sintetizados através da adição de sal de cádmio, selênio reduzido e ácidos orgânicos 
com radicais tióis. Tais compostos orgânicos nesse caso são fundamentais para a estabilização 
das partículas coloidais, além de fornecerem íons sulfeto, que participam da formação da 
camada de passivação. A caracterização dos QDs obtidos foi realizada através de medidas 
espectroscópicas e análises estruturais. Foram feitos também planejamentos quimiométricos e 
avaliações temporais da luminescência para se saber quais os melhores parâmetros e quando 
os QDs apresentam a melhor intensidade de luminescência após serem sintetizados. Devido 
sua elevada luminescência, estabilidade em meio aquoso e baixa fotodegradação, os QDs de 
CdSe/CdS foram utilizados para a marcação de fluorescência de cromossomos metafásicos. 
Apesar do grande interesse e crescente aumento na produção de QDs, os mesmos apresentam 
muitas vezes, metais de elevada toxicidade, tais como o Cádmio. Assim, o tratamento dos 
resíduos oriundos da produção de quantum dots, que ainda é alvo de poucos trabalhos, é aqui 
abordado mais especificamente com relação ao tratamento através de processos oxidativos 
avançados, de rejeitos oriundos da síntese dos QDs de CdSe/CdS, objetos do presente 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Quantum Dots. Solúveis em água. CdSe/CdS. Nanocristais. Colóides. 
Processos Oxidativos Avançados. 
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ABSTRACT 

 

Fluorescent nanocrystals of semiconductors, quantum dots (QDs) have been obtained 
for several applications by several research groups around the world. Most synthetic routes 
found in the literature refers to the production of this class of nanomaterials in organic 
medium and high temperature conditions. The synthesis in aqueous medium consists of a 
simple methodology to obtain nanocrystals with core-shell structure CdSe/CdS highly 
fluorescent in quantum confinement regime. These QDs dispersed in water were synthesized 
by addition of cadmium salt, selenium reduced and organic acid with thiols radicals. Such 
compounds in this case are key to the stabilization of colloidal particles, and provide sulfide 
ions, which participate in the formation of the passivation layer. The characterization of the 
QDs was accomplished by spectroscopic measurements and structural analysis. We also 
made chemometric plans and temporal evaluation of luminance to know what the best 
parameters and when QDs presents the best luminescence after being synthesized. Because of 
their high luminescence, stability in aqueous and low photobleaching, these CdSe/CdS QDs 
were used for fluorescence labeling of metaphase chromosomes. Despite the great interest 
and increasing of the production of QDs, they have often highly toxic metals such as 
cadmium. Thus, treatment of waste from the production of quantum dots, which is still subject 
of few studies, is discussed here specifically in relation to treatment through advanced 
oxidation processes, tailings from the synthesis of CdSe QDs/CdS objects this work. 
 
Keywords: Quantum Dots. CdSe/CdS. Nanocrystals. Aqueous medium. Advanced 
Oxidative Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nas últimas duas décadas, uma nova classe de materiais luminescentes, os pontos 

quânticos de semicondutores, também conhecidos como quantum dots (QDs), tiveram um 

crescimento significativo de uso em diversas áreas, dentre elas: lasers, dispositivos eletrônicos 

à base de nanotubos de carbono, chips para uso em detecção de moléculas biológicas e sondas 

fluorescentes para diversas aplicações, em particular para o desenvolvimento de técnicas de 

imagem com resolução a nível molecular [GOLDMAN et al., 2004; RAVINDRAN et al., 

2003; RAVINDRAN et al., 2005]. 

 Para partículas de materiais semicondutores com dimensões físicas em escala 

nanométrica, a quantização e os efeitos de superfície desempenham um papel importante, 

levando a mudanças significativas em suas propriedades físico-químicas [ALIVISATOS, 

1996]. Materiais cujo raio da esfera é menor que o raio de Bohr do éxciton (alguns 

nanômetros) apresentam quantização em seus níveis eletrônicos de energia, com valores 

diretamente relacionados ao tamanho da partícula, efeito esse chamado de confinamento 

quântico [MICHALET et al., 2005]. Os átomos de superfície dos QDs geralmente possuem 

menos átomos de coordenação adjacentes e mais ligações livres, o que pode ser pensado como 

defeitos em comparação com os átomos do bulk. Estes defeitos podem induzir estados 

eletrônicos adicionais no band gap. Podem também resultar num mixing desses estados com 

os estados estados intrínsecos do mesmo material quando em grande escala, podendo 

influenciar no espaçamento dos níveis de energia e consequente alteração nas propriedades 

ópticas dos QDs [YANG et al., 2007]. 

 Sintonização da fluorescência em função do tamanho, largos espectros de absorção, 

estreitos espectros de emissão e principalmente estabilidade contra a fotodegradação, são 

características que distinguem os QDs do fluoróforos tradicionais [DEPING et al., 2006]. Para 

os QDs, absorção de fótons é mais provável quando esses apresentam energias mais elevadas, 

compatíveis com a faixa de energia que pode induzir transições eletrônicas (ou seja, 

comprimentos de onda mais curtos) e podem resultar em espectros de absorção com bandas 

largas, em contraste marcante com fluoróforos moleculares padrões [MICHALET et al., 

2005]. As propriedades fotoluminescentes dos nanocristais de CdSe vem sido usadas em 

várias aplicações [BORRELI et al., 1987] sobretudo em aplicações biológicas [BRUCHEZ et 

al., 1998; CHAN et al., 1998]. Por essa razão eles são preparados por vários métodos, e para 

ter-se um aumento da intensidade de fluorescência, eles são recobertos com camadas de 

compostos com band gap maior, tais como o CdS [SONDI et al., 2004]. A essas camadas 
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mais externas e de composição diferente daquela encontrada no centro da estrutura, dá-se o 

nome de camada de passivação [ÅKERMAN et al., 2002; BRUCHEZ et al., 1998]. 

 Vários semicondutores do tipo II-VI têm sido investigados como materiais passivantes 

de QDs de CdSe, aumentando seu rendimento quântico e estabilidade química [CHU et al., 

2006; JI et al., 2005; XIE et al., 2005]. Dentre os QDs mais produzidos e comercializados, 

podem ser citados os de CdSe/ZnS e CdSe/CdS, que são principalmente obtidos através de 

metodologias nas quais os reagentes são injetados em solventes orgânicos, tais como a 

trioctilfosfina (TOP), usando-se temperaturas elevadas (200-400 °C). Nestes casos, a síntese 

deve ocorrer sob atmosfera de nitrogêngio, em ambiente fechado e desprovido de humidade, 

pois os reagentes utilizados nestas metodologias apresentam caráter pirofórico, quando em 

contato com água [YANG et al., 2007]. 

 O QDs obtidos de acordo com o mencionado acima são sempre dispersos em solventes 

orgânicos apolares, resultando em QDs de superfície hidrofóbica. Sua utilização para 

marcação de moléculas ou sistemas biológicos, portanto, requer modificação posterior da 

superfície, para remoção dos grupamentos hidrofóbicos presentes na mesma. Os processos de  

modificação da superfície costumam diminuir significativamente a luminescência dos QDs, 

pelo fato de que suas propriedades intrínsecas são estreitamente relacionadas à composição e 

à disposição estrutural dos átomos de superfície [NAZZAL et al., 2003]. Assim, a elaboração 

de rotas sintéticas que possibilitem a obtenção de QDs em água, tornou-se o objetivo de 

diversos grupos [FARIAS et al., 2005; PETROV et al., 2002], pois representa a possibilidade 

de obtenção de QDs em estrutura laboratorial mais simplificada, redução no custo do produto 

final (o solvente neste caso, a água, é mais barata que qualquer solvente utilizado nas sínteses 

de QDs em meio orgânico), utilização direta em sistemas biológicos, sem a necessidade de 

tratamento de superfície posterior à síntese, além de representar também, a possibilidade de 

utilização de compostos menos danosos ao meio ambiente. De maneira geral os QDs obtidos 

em meio aquoso apresentam baixas intensidades de luminescência. A passivação dos mesmos 

entretanto, propicia a obtenção de QDs em meio aquoso com elevadas intensidades de 

luminescência, devido à redução de processos relacionados a recombinações não radiativas, e 

ao consequente confinamento das funções de onda dos pares elétron-buraco no interior dos 

QDs, aumentando assim a taxa de recombinação elétron-buraco [WANG et al., 2004]. 

Em comparação com as rotas organometálicas, as sínteses aquosas apresentam 

vantagens, conforme mencionado acima, as quais podem ser sumarizadas como: obtenção de 
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QDs através de procedimentos simples, desenvolvimento de rotas de “química verde”, 

elevada eficiência e reprodutibilidade [GAPONIK et al., 2002]. 

Os QDs vêm sendo cada vez mais utilizados como marcadores luminescentes para 

estudos de sistemas biológicos vivos in vitro e até mesmo em alguns estudos in vivo. Isso se 

deve basicamente ao fato de apresentarem propriedades tais como: largo espectro de 

excitação, elevada fotoestabilidade, grande superfície ativa (facilitando a conjugação dos QDs 

com com biomoléculas), menor risco de contaminação e de danos causados durante o 

manuseio, utilização e armazenamento, além de aumentar a viabilidade dos QDs para o 

armazenamento dos mesmos, destinado a usos posteriores [ÅKERMAN et al., 2002]. 

 Apesar dos seus usos diversificados, os QDs muitas vezes apresentam metais pesados 

e/ou tóxicos em sua constituição, e esses podem acabar se tornando contaminantes para o 

meio ambiente, quando descartados de forma inadequeda [MUNIZ et al., 2006]. Para sua 

produção e uso em larga escala torna-se necessário o desenvolvimento de métodos de 

tratamento dos resíduos. Os processos oxidativos avançados representam um conjunto de 

técnicas que podem ser bastante eficazes no tratamento dos rejeitos desses materiais causando 

a precipitação do cádmio, cujo produto da reação de oxidação pode ser e tratado para 

aplicações posteriores [SUBTIL et al., 2009]. O tratamento dos resíduos oriundos da 

produção de quantum dots, que ainda é alvo de poucos trabalhos, é aqui abordado mais 

especificamente com relação ao tratamento através de processos oxidativos avançados, de 

rejeitos oriundos da síntese dos QDs de CdSe/CdS, objetos do presente trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Semicondutores 

 Uma molécula formada por dois ou mais átomos apresenta orbitais moleculares devido 

ao compartilhamento de elétrons desses átomos. Estes orbitais são o que determinam a 

natureza física e química da molécula em questão. Todas as moléculas possuem como 

estrutura eletrônica no mínimo dois orbitais moleculares: um orbital ligante de menor energia 

e um orbital antiligante de maior energia. Os elétrons que participam das ligações químicas, 

geralmente se encontram no orbital ligante. [MORRINSON et al., 1976]. 

 Tendo um material sido formado pelo empacotamento de várias moléculas idênticas 

em uma rede ordenada, esta rede passa a ser estável devido às forças de coesão entre as 

moléculas, temos a formação de um material cristalino. Esse empacotamento molecular levará 

a uma perturbação mútua entre os orbitais de uma molécula com os orbitais das moléculas 

vizinhas. O resultado dessa perturbação é uma mistura destes orbitais o que os força a se 

rearranjarem energeticamente. O rearranjo leva a uma redistribuição da energia total em toda 

extensão da rede cristalina do material, fazendo surgir assim uma nova estrutura eletrônica 

não mais referente às moléculas individuais, mas sim ao material cristalino como um todo. 

Esta nova estrutura eletrônica chamada de banda se assemelha aos orbitais moleculares 

precursores. A banda de menor energia ou banda de valência (BV) equivale aos orbitais 

ligantes e a banda de maior energia ou banda de condução (BC) equivale aos orbitais 

antiligantes. Os elétrons de um material cristalino localizados na BV encontram-se sobre 

efeito atrativo dos núcleos ao seu redor, diminuindo a mobilidade de translação na rede 

cristalina. Quando esses elétrons são promovidos para a BC, sua mobilidade será maior e em 

alguns casos em fluxo ordenado. Em um cristal ideal sem defeitos em sua rede, as bandas são 

separadas, energeticamente, por uma região onde nenhum elétron de valência pode transitar, 

ou banda proibida (Eg). Esta região refere-se ao valor mínimo de energia que se deve fornecer 

para um elétron situado na BV para que este seja promovido para a BC. Quando o valor 

energético da Eg for acima de 4 eV à temperatura ambiente, ocorrerá uma grande dificuldade 

dos elétrons serem promovidos da BV para a BC, caracterizando assim o material como um 

isolante. Em outros casos, quando temos materiais formados exclusivamente por um 

determinado átomo, como o ferro, por exemplo, os valores da Eg são nulos ou próximos de 

zero devido à interpenetração das BVs e BCs, podendo ocorrer a não existência da Eg. Por 

esta razão os elétrons migram facilmente entre as bandas, caracterizando assim o material 

como condutor [MORRINSON et al., 1976]. 
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 Existe uma classe de materiais cujas características encontram-se entre os isolantes e 

os condutores. Nestes materiais a Eg varia de 0 a 4 eV e sob determinadas condições como 

altas temperaturas ou interação com radiação externa, os elétrons da BV são promovidos para 

a BC. Estes materiais são chamados de semicondutores [GAPONENKO, 1998] 

 Sendo assim, os semicondutores são definidos como materiais nos quais suas bandas 

de valência e de condução são separados por uma faixa proibida de energia de valor não 

muito elevado, sendo que à temperatura de 0 K, todos os estados da banda de valência estão 

ocupados e todos os estados da banda de condução estão desocupados. Ou seja, esses 

materiais apresentam condutividade elétrica bastante reduzida em temperaturas normais de 

operação e valor intermediário entre as condutividades de isolantes e de condutores. Cada 

semicondutor possui sua estrutura de banda específica, com parâmetros específicos de banda 

proibida, massa efetiva, estrutura direta ou indireta e outros. Os parâmetros de rede de cada 

cristal também são específicos e variam gradualmente com os valores do band gap, 

dependendo diretamente da fração dos dois componentes, formados por dois semicondutores. 

É importante o estudo do parâmetro de rede, pois ela está relacionada com a compatibilidade 

de fabricar estruturas de semicondutores compostas por camadas de diferentes materiais 

[SWART, 2006]. 

 Quando recebem energia externa, através do aumento de temperatura, tensão elétrica 

ou através de energia luminosa, os elétrons da banda de valência podem passar para a banda 

de condução gerando um par elétron-buraco. Este fenômeno é equivalente ao rompimento de 

uma ligação química covalente entre dois átomos vizinhos [SPANHEL, 1987]. A saída do 

elétron da BV para a BC gera um buraco virtual (h+) na camada de valência de carga igual ao 

elétron, mas de sinal oposto (Figura 1.1). Esse conjunto elétron-buraco é chamado de éxciton, 

podendo interagir com elétrons excitados, através de forças coulômbianas fracas, formando 

um estado ligado [GAPONENKO, 1998] O par ligado, também chamado de “éxciton de 

Wannier” comporta-se com uma espécie independente, apresentando um conjunto de níveis 

de energia distintos do semicondutor, onde o primeiro nível excitado fica pouco abaixo da BC 

(< 0,1 eV) [SANTOS, 2002]. 
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Figura 1 – Esquema de formação de um éxciton. h+ representa o buraco gerado na banda de valência, pela 
excitação do elétron e-. 
 

 Assim, o éxciton ligado possui um raio associado, chamado de raio de Bohr do 

éxciton. O raio de Bohr pode ser definido como o raio da camada eletrônica mais próxima do 

núcleo atômico. Utilizando a energia do elétron, calculada a partir da energia cinética do 

potencial de Coulomb e a equação do efeito fotoelétrico, calcula-se o comprimento de onda e 

a freqüência do fóton emitido ou absorvido durante o salto quântico do elétron a partir da 

camada inicial e final do salto. Dessa forma, os resultados concordam com o potencial de 

ionização e com o espectro de raias do hidrogênio [BAEZ, 2008]. O raio de Bohr do éxciton 

( Ba ) pode ser calculado pela seguinte equação [SANTOS, 2002]: 

 

(Eq. 1) 

 

Onde, ε0 = constante dielétrica no vácuo; ε∞ = constante dielétrica do meio; me e mh = 

massas efetivas do elétron e do buraco no semicondutor; m0 = massa do elétron em repouso. 

 Na Tabela 1 são mostrados valores estimados experimentalmente ou teoricamente para 

alguns materiais semicondutores mais comuns. 

 

Tabela 1 – Parâmetros para semicondutores [SANTOS, 2002]. 

Semicondutor Band gap 
(eV) 

Massa efetiva do 
elétron 
me

*
/m0 

Massa efetiva do 
buraco 
mh

*
/m0 

Raio de Bohr do 
éxciton 
(nm) 

CdS 2,583 0,22* 

0,14** 
0,7* 

0,51** 
1,7* 

2,6** 

CdSe 1,84 0,13 0,45* 
1,1** 

4,9 

ZnS** 3,7 0,34 0,5 1,5 
ZnSe 2,82 0,15 0,8 3,8 

*
wurzita; 

**
blenda de zinco 
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 O éxciton formado possui uma vida de alguns nano-segundos e o processo de 

decaimento energético para a BV é denominado de recombinação excitônica. Podem ocorrer 

duas formas de perda do excesso de energia: uma radiativa, onde a energia pode ser dissipada 

na própria rede do cristal através da geração de vibrações específicas na rede, ou seja, fônons 

e/ou através da emissão de fótons com energia menor do que os fótons de excitação. Nos 

semicondutores macroscópicos há uma predominância do primeiro processo por causa da 

presença de defeitos intrínsecos na rede cristalina durante a formação do cristal 

[GAPONENKO, 1998]. 

 Os mecanismos de geração e de recombinação podem incluir duas formas de 

transição, a transição banda a banda (ou direta) e a transição indireta. No mecanismo de 

transição direta, o elétron de uma das bandas recebe ou cede energia de alguma forma e passa 

de um estado de uma das bandas para o estado da outra banda diretamente. No processo de 

fotogeração, pares de elétron-buraco são criados pela absorção de fótons de energia maior ou 

igual à Eg, por elétrons da banda de valência. No caso de semicondutores com estrutura de 

transição indireta, a transição de elétrons entre as bandas se dá predominantemente via 

estados quânticos localizados dentro da banda proibida. A dúvida seria como aparecem 

estados dentro da banda proibida? A resposta a essa questão é que sendo a banda proibida o 

resultado da equação de Schrödinger sobre o potencial periódico e infinito da rede cristalina 

do material, e um cristal comumente apresenta defeitos cristalográficos e certa quantidade de 

impurezas. Ocorre uma pertubação no potencial periódico do cristal e como conseqüência nas 

soluções da equação de Schrödinger, incluindo estados quânticos dentro da banda proibida do 

cristal. Os níveis são chamados de profundos, quando mais próximos estiverem do meio da 

banda e são chamados de rasos, quando estiverem mais próximos das bandas de valência ou 

de condução. Os estados localizados dentro da banda proibida facilitam a transição de elétron 

entre as bandas de condução e valência. Como a probabilidade de transição de um elétron 

entre os estados é inversamente proporcional à diferença de energia entre os mesmos, um 

estado no meio do caminho aumenta a probabilidade da transição. Um estado raso não ajuda 

muito no aumento da probabilidade, uma vez que um dos passos na seqüência continua com 

grande diferença de energia [SWART, 2006]. 

 Na Tabela 2 encontramos como são classificados os principais semicondutores em 

relação a sua composição e alguns exemplos: 
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Tabela 2 – Classificação dos materiais semicondutores, onde: Os índices X e Y representam frações 
estequiométricas variando de 0 a 1. Por exemplo, o composto Al0,3Ga0,7As significa que para cada 10 átomos de 
As têm-se 3 átomos de Al e 7 átomos de Ga [SWART, 2006]. 

Classificação Exemplos 

Elementares Si, Ge 

Compostos III-V 

Binários GaAs, InP, GaSb, AlP, AlAs, AlSb, GaN, GaP, InAs, 
InSb 

Ternários AlXGa1-XAs, InXGa1-XP, GaAsXP1-X 
Quaternários InXGa1-XAsYP1-Y 

Compostos II-VI 
Binários ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe, HgS 
Ternários HgXCd1-XTe 

 

2.2 Nanopartículas 

 Em escala nanométrica os materiais apresentam características peculiares 

diferenciadas, tais como, tolerância à temperatura, cores, reatividade química e condutividade 

elétrica. A pesquisa com nanomateriais envolve estruturas que estejam entre 1 a 100 nm, onde 

um nanômetro corresponde a um bilhonésimo de metro, ou seja, 1 nm equivale a 10-9 m. As 

nanopartículas podem ser metálicas (paramagnéticas, diamagnéticas ou ferromagnéticas), 

isolantes ou semicondutoras. Podem também apresentar diferentes morfologias, tais como: 

micelas, lipossomas, esferas ou bastões, por exemplo. Existem diferentes metodologia de 

obtenção de nanopartículas. Tais metodologia podem ser agrupadas em duas classes: métodos 

Top-down e métodos Bottom-up. Métodos Top-down não serão abordados no presente 

trabalho. A síntese coloidal de nanopartículas insere-se na classe de métodos Bottom-up, onde 

precursores moleculares vão combinar-se dando origem a estruturas de dimensões de alguns 

poucos nanômetros, crescidas de forma controlada [SCHMID, 2004]. 

 

2.3 Confinamento quântico 

 Em um semicondutor, suas propriedades físico-químicas variam com a redução do seu 

tamanho quando atingem dimensões menores que alguns nanômetros [ALIVISATOS, 1996]. 

Nesta dimensão, algumas propriedades como temperatura de transição de fase, condutividade 

elétrica e absorção eletrônica tornam-se bastante dependentes do tamanho do material. Isso 

devido aos efeitos termodinâmicos de superfície e os efeitos quânticos dos nanocristais. Em 

macrocristais, ou bulk, 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 considerável do total de átomos da partícula. Por causa desses átomos de 

superfície há uma grande contribuição para uma maior energia livre que determina as 

variações termodinâmicas [GOLDSTEIN et al., 1992]. 
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 Atualmente, os resultados de caracterização estrutural mostram que a estrutura 

cristalina interna dos nanocristais é a mesma do material macrocristalino obtido nas mesmas 

condições [BAWENDI et al., 1989]. Devido a isso, admite-se uma distribuição de níveis de 

energia similar ao do semicondutor macroscópico. Contudo, ao reduzir o tamanho do 

nanocristal, teremos uma variação sistemática na densidade de ocupação dos níveis de energia 

eletrônicos: as dimensões da partícula tornam-se comparáveis ao comprimento de onda de 

Fermi dos elétrons e buracos. Os portadores de carga, gerados pela absorção de radiação e que 

se movem livremente no material macrocristalino, são então afetados pelas “paredes” das 

nanopartículas [SANTOS, 2002]. Baseado no modelo de orbitais, a redução drástica no 

número de átomos no cristal reduz a sobreposição dos seus orbitais moleculares fazendo com 

que o rearranjo energético destes seja menor, resultando numa configuração de bandas de 

valência e de condução mais semelhantes à orbitais moleculares. Neste caso, o cristal obtido 

possui propriedades intermediárias entre o bulk e os íons que o constituem [SCHMID, 2004; 

ALIVISATOS, 1996]. Esta situação equivale à partícula na caixa, é chamada de confinamento 

quântico, ou seja, as dimensões da nanopartículas estão reduzidas a ponto de que a diferença 

entre os valores de energia da BV e da BC seja próxima ou menor do que as dimensões do 

raio de Bohr do seu éxciton [CHAVES, 2006]. 

 As partículas quando variam progressivamente desde dimensões macroscópicas até 

sub-nanométricas, podem ser agrupadas em três faixas de tamanho, para um melhor 

entendimento de suas propriedades [CHAVES, 2006], tal como descrito abaixo e representado 

na Figura 2: 

1. Partículas bem pequenas, com algumas dezenas de átomos, que apresentam um 

comportamento essencialmente molecular e sua descrição energética resultam num 

conjunto de níveis discretos; 

2. Partículas um pouco maiores (centenas de átomos), mas com um raio de Bohr ainda 

menor que o raio de Bohr do éxciton, encontrando-se no regime de confinamento 

forte, no qual o elétron e o buraco estão confinados; 

3. 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 confinado. 
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Figura 2 – Evolução dos estados eletrônicos passando de um átomo para um semicondutor. 
 

 O confinamento quântico descreve a transição do quase-contínuo de níveis de energia 

para uma conjunto de níveis discretos, com a diminuição da dimensão do material [WELLER, 

1993]. Como conseqüência direta deste confinamento, à medida que as partículas diminuem 

de tamanho, o band gap aumenta, alterando as propriedades opto-eletrônicas do material 

[ROGACH et al., 1996], tal como representado esquematicamente na Figura 3. Os elétrons de 

valência tornam-se confinados à superfície do cristal, quando excitados por um fóton. Isso 

devido o material não mais se comportar 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” no cristal, tornado-se mais 

atraídos pelos núcleos mais próximos [SCHMID, 2004; MORRINSON, 1976]. Devido a isso, 

as energias vinculadas às funções de onda que descrevem o deslocamento de cada elétron se 

aproximam dos valores atômicos, os quais são valores energéticos mais elevados do que os 

valores energéticos do cristal do mesmo material [SANTOS, 2002]. 

 

p 

s 

sp3 

σ 

σ
* 

band gap 

banda de condução 

banda de valência 

HOMO 

orbitais 
moleculares 

orbitais 
atômicos 

número de átomos ligados 

LUMO 

en
e

rg
ia

 



24 

 

 
Figura 3 – Esquema representativo do efeito da redução do tamanho das nanopartículas semicondutoras dentro 
do regime de confinamento quântico em seus estados eletrônicos, onde: 
Eg = energia de banda proibida, band gap; 
BC = banda de condução; 
BV = banda de valência. 
 

 Uma forma simples de interpretar o confinamento quântico é o modelo da partícula na 

caixa. Nesse modelo o 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 será a separação energética entre os diferentes níveis. Fazendo-se uma analogia 

ao cristal de um semicondutor 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 do seu band gap 

(Eg). Além disso, ocorre uma discretização das BVs e das BCs, podendo ocorrer o surgimento 

de novas bandas durante o processo de quantização [MICHALET et al., 2005]. 

 Outro modelo que ajuda a descrever o efeito do confinamento quântico é o modelo de 

massa efetiva [BRUS, 1984; GAPONENKO, 1998; SCHMID, 2004]. Nesse modelo é levado 

em consideração para os cálculos dos níveis energéticos do cristal, que os elétrons e os 

buracos formados no surgimento de éxcitons possuem uma massa considerada diferente da 

dos elétrons e buracos no bulk. Esta diferença nas massas não deve ser interpretada como uma 

mudança na quantidade de matéria do elétron, mas sim como o elétron se comporta quando 

perturbado por uma força externa. A mudança de comportamento ocorre nas dimensões 

reduzidas do cristal nanométrico, um elétron ou um buraco podem possuir uma massa efeitva 

(m*) maior ou menor do que quando se encontravam no bulk. Neste modelo, o cálculo da 

energia do band gap do material pode se descrito de maneira quantitativa, descrevendo os 

Eg 

BC 

BV 
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efeitos do confinamento quântico na distribuição dos níveis de energia, utilizando-se a 

aproximação da massa efetiva, conforme mostra a Equação 2: 

 

(Eq. 2) 

 

Onde, R = raio da partícula; Eg = band gap do material macrocristalino; me
* e mh

* = 

massas efetivas do életron e do buraco no semicondutor; m0 = massa do elétron em repouso; 

ε0 = constante dielétrica no vácuo; ε∞ = constante dielétrica do meio. 

 Nesta equação, o primeiro termo é o valor da energia do band gap do bulk. O segundo 

termo define a energia que descreve uma partícula na caixa e mostra que a variação da energia 

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

proporcional a 
2

1

R
. O terceiro termo representa a energia coulômbica, com uma dependência 

R

1
. Esta equação básica descreve bem partículas no limite de confinamento quântico fraco e 

moderado, porém apresenta desvios para partículas extremamente pequenas ou sob 

confinamento forte [GAPONENKO, 1998]. 

 Existem diferentes tipos de confinameto quântico. De maneira geral, pode-se 

classificá-los como: confinamento fraco e o confinamento forte [GAPONENKO, 1998]. O 

confinamento fraco ocorre quando o raio da amostra em questão é muito próximo do valor do 

raio de Bohr do éxciton, ou seja, BaR ≅ . Neste caso, a variação do raio do material contribui 

com um fator 
2

1

R
 para a variação do band gap. Por outro lado, quando o raio do material é 

muito menor do que Ba  temos o confinamento forte, que contribui com um fator 
3

1

R
 para a 

variação do band gap do material [VOSSMEYER, 1994]. Devido ao efeito do confinamento 

quântico, as propriedades do semicondutor se diferenciam das mesmas propriedades 

encontradas em semicondutores macroscópicos de mesma composição. Algumas propriedades 

sofrem maiores alterações que outras. Propriedades tais como absorção eletrônica e 

fotoluminescência [SCHMID, 2004; VOSSMEYER, 1994], alteram-se significativamente 

com a quantização dos semicondutores. Com o aumento do confinamento quântico os elétrons 

excitados com alta energia decaem por recombinação excitônica emitindo fótons que podem 
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ter energias em praticamente qualquer região do espectro visível, até mesmo no 

infravermelho. Contrastando com o bulk, onde o processo de relaxação ocorre praticamente 

pela geração de fônons no cristal, o processo de fotoluminescência em semicondutores de 

dimensões no regime de confinamento quântico encontra-se bastante pronunciado 

[GAPONENKO, 1998; VOSSMEYER, 1994]. 

 Com relação aos espectros de absorção, em geral podem ser observados os seguintes 

aspectos à medida que uma partícula diminui de tamanho: 

1. Deslocamento do início da banda de absorção para regiões de energia mais altas; 

2. Não há uma estrutura(s) de banda(s) bem definida(s); 

3. Aumento na intensidade de absorção. 

 

A tendência ao aumento da intensidade de absorção com a diminuição do tamanho das 

partículas, pode ser compreendida imaginando-se que, com a redução do volume da “caixa” 

(R  < aB), tanto a superposição das funções de onda do elétron e do buraco, quanto a coerência 

de movimento do éxciton aumenta, favorecendo um aumento na energia de ligação do éxciton 

e na força dos oscilados da transição [WANG et al., 1991].  

 Para partículas com R >> aB, é independente do tamanho, e a força de oscilação total 

da partícula, fpartícula, depende apenas do momento de dipolo macroscópico, aumentando 

linearmente com o volume da partícula no limite mínimo de temperatura. Para partículas com 

R < aB, fpartícula/V, onde V é o volume da partícula, aumenta com a redução do tamanho da 

partícula. Como fpartícula/V determina o coeficiente de absorção das partículas, o qual pode ser 

obtido dividindo-se o coeficiente de absorção da amostra pela fração de volume ocupada pelas 

partículas, a banda de absorção do éxciton pode intensificar-se se tornando visível mesmo à 

temperatura ambiente [SANTOS, 2002]. 

 

2.4 Quantum dots de semicondutores 

 Constituem uma nova classe de materiais fluorescentes de nanocristais de 

semicondutores em regime de confinamento quântico. Apresentam a capacidade de mudar 

suas propriedade ópticas, em particular seu espectro de emissão, através do controle do 

tamanho das partículas [FARIAS et al., 2008]. Em circunstâncias ideais, estes nanocristais 

podem ter um elevado rendimento quântico, elevada absorbância e faixas estreitas de emissão 
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podendo também fornecer diferentes emissões usando um único comprimento de onda para 

excitação [BALLOU et al., 2004]. 

 De maneira geral os QDs apresentam diâmetros entre 1 a 10 nm. Nessa faixa de 

tamanho, os elétrons e buracos sofrem 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 da BV e da BC, serem próximos ou menores que as 

dimensões do raio de Bohr do seu éxciton. Sintonizando o comprimento de onda de emissão 

para um mesmo material, controlando o tamanho das nanopartículas, ocorre que as diferenças 

entre os estados energéticos das BVs e das BCs variam de acordo com o tamanho da partícula 

para um mesmo material. Ou seja, quanto menor a partícula de um semicondutor, maior a 

diferença de energia entre os estados da BV e BC, portanto maior Eg. Sendo assim, partículas 

menores tendem a apresentar emissão em regiões próximas ao azul, enquanto as maiores 

apresentam luminescência em regiões próximas ao vermelho podendo chegar ao 

infravermelho [BALLOU et al., 2004]. 

 Os quantum dots apresentam características ópticas especiais, tornando-os bastante 

estudados na atualidade. Dentre tais características, podem ser citadas: 

1. Largo espectro de excitação, possibilitando uma maior opção de comprimentos de 

onda para a promoção de luminescência; 

2. Elevada fotoestabilidade, permitindo a excitação durante longos períodos sem que 

ocorra fotodegradação; 

3. Possibilidade de conjugação com moléculas orgânicas, sem que a fotoluminescência 

seja suprimida; 

4. Bandas de emissão estreitas, possibilitando a utilização de QDs de mesma composição 

e diferentes tamanhos, que emitem portanto em diferentes comprimentos de onda, não 

havendo assim sobreposição das bandas de emissão; 

5. Fotoluminescência com elevado deslocamento de Stokes, dispensando a utilização de 

filtros para eliminar a interferências da fonte de excitação; 

6. Tempos de decaimento da ordem de centenas de nanossegundos, possibilitando a 

detecção resolvida no tempo, suprimindo o sinal proveniente da autofluorescência 

existente na maioria dos sistemas biológicos [BRUCHEZ et al., 1998]. 
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A distribuição dos estados de energia das BVs e das BCs variam entre os diferentes 

tipos de semicondutores. Assim, o limite de tamanho para a condição de confinamento 

quântico, varia de um semicondutor para outro. Os sistemas mesoscópicos, possuindo suas 

dimensões da ordem do comprimento de onda dos elétrons de Fermi associado às excitações 

elementares, tendo as três dimensões na ordem de 1 nm a algumas dezenas de nanômetros, 

são caracterizadas como pontos quânticos ou quantum dots. Nos quantum dots, a estrutura 

tridimensional, partindo de níveis contínuos, evolui para a dimensão zero, com níveis 

discretos (Figura 4). Tendo os elétrons sido confinados numa camada suficientemente fina, 

torna-se relevante o principio da incerteza, prevendo que a posição do elétron e seu momento 

não podem ser determinados simultaneamente. Conclui-se que um elétron tendo sido 

confinado numa camada infinitamente fina, sua energia será infinitamente alta. Porém, se os 

elétrons não possuírem energia suficiente para se libertarem da camada, eles permanecerão 

num regime de confinamento unidimensional, ou seja, num poço quântico. Seguindo o 

raciocínio, elétrons confinados num fio quântico só se movimentam numa direção, enquanto 

que os confinados num ponto quântico não possuem movimento [BRUCHEZ et al., 1998]. 

 

 
Figura 4 – Evolução da densidade de estados para um semicondutor com a variação de sua estrutura da 
dimensão 3 para a dimensão “0”. Observa-se que para a dimensão 3 os níveis formam um contínuo enquanto que 
na dimensão “0” tornam-se discretos. 
 

 Um efeito peculiar nas nanopartículas de semicondutores é o alargamento da faixa 

energética entre os estados eletrônicos e os estados desocupados. Isto afeta as propriedades 

ópticas dessas estruturas em comparação com a maioria dos materiais. A energia mínima 

necessária para criar um par elétron-buraco em um ponto quântico é definida por sua faixa de 

abertura. O deslocamento de Stokes nos nanocristais pode ser explicado através da análise do 
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éxciton. A posição do pico de luminescência depende do tamando médio do quantum dot, e 

sua largura é correlacionada à distribuição do tamanho dos nanocristais. Em conseqüência, o 

máximo no espectro de emissão para recombinação radiativa  e sua largura podem ser usados 

para estimar o tamanho médio e a distribuição de tamanho durante o crescimento do 

nanocristal [BRUCHEZ et al., 1998]. 

 Com a redução do volume da nanopartícula, o aumento na relação área 

superficial/volume será favorecido, aumentando assim, a contribuição em defeitos de 

superfície. Esses defeitos são resultados da interrupção da rede cristalina e de uma maior 

energia livre dos átomos ali localizados, os quais podem agir como centro de decaimento não 

radioativo, resultando no decréscimo do rendimento quântico, com a diminuição do tamanho. 

Através da chamada passivação, podemos alterar a estrutura externa das partículas 

“passivando as ligações químicas não balanceadas”, recobrindo a superfície com uma camada 

de outro semicondutor de band gap maior. Com isso, novos estados energéticos podem ser 

criados, promovendo transições radioativas eficientes (Figura 5). Mesmo após o processo de 

passivação não ocorre precipitação das partículas na solução, destacando a estabilidade das 

partículas no meio aquoso [BRUCHEZ et al., 1998]. 

 

 
Figura 5 – Nova camada de semicondutor, formando a “casca”. 
 

2.5 Colóides 

 A definição de um sistema coloidal pode ser dada como sendo um sistema nos quais 

de distinguem domínios de composição química significativamente diferente da composição 

média, sendo esses domínios caracterizados por terem ao menos uma de suas dimensões 

inferior a um micrômetro [SHAW, 1975]. 

 Podemos dividir os colóides em duas classes: os liofílicos e os liofóbicos. Os colóides 

liofílicos são aqueles que atraem os solventes, já os colóides liofóbicos são aqueles que 

repelem o solvente. Sendo o solvente a água, chamamos os colóides de hidrofílicos e 
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hidrofóbicos. A maioria dos colóides biológicos são liofílicos, enquanto que a maioria dos 

colóides inorgânicos são liofóbicos [SHAW, 1975]. 

 Os colóides existem devido à cinética de diminuição da área superficial. Nos colóides 

liofóbicos as partículas coloidais se atraem a longa distância de modo que as forças de van der 

Waals tenderão a condensá-las em um único corpo caso elas fiquem próximas o suficiente. 

Esse processo é chamado de coalescência. Na realidade as forças de atração são maiores que 

as forças de van der Waals. Isso pois a energia de atração entre dois átomos i e j, separados 

pela distância ijR , cada átomo numa partícula coloidal varia com 
6

1

ijR
. A soma das interações 

de todos os pares de átomos, porém diminui aproximadamente com 
2

1

R
, onde R é a separação 

entre os centros das partículas. Esta soma, portanto, tem um alcance muito maior que a 

dependência 
6

1

R
, característica dos átomos e das pequenas moléculas [SANTOS, 2002]. 

 As partículas de um sistema coloidal encontram-se em movimento constante e 

aleatório, conhecido como movimento browniano, e a barreira de aglutinação é 

predominantemente cinética. Vários fatores se opõem as forças de atração, sendo possível 

controlar este processo. O recobrimento das partículas com películas protetoras estabiliza a 

interface e não são rompidas quando duas partículas entram em contato. Espécies iônicas 

presentes no meio também podem prevenir a aglutinação das partículas coloidais liofóbicas 

[HUNTER, 1991]. 

 Os sistemas coloidais onde as partículas encontram-se dispersas em fase líquida 

podem ser obtidos através de dois processos basicamente: 

1. Pulverização de materiais macroscópicos e sua dispersão no meio líquido, onde a 

agregação é controlada por dispersantes; 

2. Condensação dos elementos componentes do sistema final através de dissolução e 

reprecipitação, sendo essa condensação a partir do vapor ou através de reações 

químicas produzindo um composto insolúvel [HUNTER, 1991]. 

 

A maioria dos processos de precipitação homogênea envolve soluções iônicas. Estas 

soluções apresentam diversos componentes, mas nem todos são utilizados na formação da 

fase sólida. Na preparação de partículas monodispersas em soluções, um dos requisitos 
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fundamentais é o controle da cinética de geração dos solutos que são precursores da 

precipitação. O objetivo é alcançar a supersaturação crítica das espécies formadoras de 

partículas produzindo somente um conjunto instantâneo de núcleos. Partículas coloidais são 

então produzidas pela difusão dos solutos para os núcleos formados. Na formação contínua de 

partículas através da precipitação controlada, deve-se tomar o cuidado com a possível 

nucleação secundária, a qual alarga a distribuição de tamanhos [HUNTER, 1991]. 

Apesar do uso dos estabilizantes, a superfície das partículas é modificada 

continuamente, ocorrendo o equilíbrio químico de dissolução e reprecipitação do material 

constituinte em sua superfície e na superfície de outras partículas. A probabilidade da 

precipitação sobre partículas maiores é naturalmente maior, resultando em seu crescimento 

em função do decréscimo de tamanho das menores [HUNTER, 1991]. 

 Colóides são misturas nas quais estão presentes ao menos duas fases, as quais 

encontram-se em equilíbrio meta-estável. Particularizando para o caso de uma suspensão 

coloidal, pode-se definir a mesma como sendo uma mistura formada por pequenas partículas 

(fase dispersa), as quais encontram-se em equilíbrio com um dado solvente (fase dispersora 

ou fase dispersante) [VOIUTSKII, 1978]. Nos sistemas coloidais um ou mais dos seus 

componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1nm a 

1µm [SCHMID, 2004] e apresentam propriedades tais como: 

1. São capazes de espalhar um feixe de luz ordenado, devido à interação entre os fótons 

incidentes e as partículas formadoras da fase dispersa. Esse fenômeno é conhecido 

como Efeito Tyndall; 

2. As partículas dispersas possuem um baixo coeficiente da difusão no meio dispersante; 

3. Apresentam baixa pressão osmótica; 

4. São passíveis de  purificação através de processos de diálise;  

5. Constituem-se num sistema metaestável, isso significa que a manutenção da 

estabilidade de sua homogeneidade só ocorre em determinadas condições de 

temperatura e concentração de íons dissolvidos na fase dispersante. 

 

Numa suspensão coloidal, as partículas da fase dispersa podem ser inorgânicas ou 

orgânicas e apresentarem arranjo cristalino ou estrutura amorfa. Alguns dos fatores mais 

importantes para a natureza global de uma suspensão coloidal são: as dimensões e a forma das 
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partículas da fase dispersa, as propriedades superficiais das mesmas, as interações partícula-

partícula e as interações partícula-solvente. Os princípios relacionados com os diferentes 

sistemas coloidais baseiam-se no tamanho e na elevada relação área/volume das partículas. 

Quando as partículas possuem tamanhos diferentes, o sistema coloidal é chamado de 

polidisperso. [VOIUTSKII, 1978]. 

As partículas se encontram em constante movimento desordenado no meio. Este 

fenômeno é conhecido como movimento browniano, durante o qual podem ocorrer colisões e 

processos de agregação. A estabilidade do sistema corresponde à velocidade de agregação das 

partículas da fase dispersa, formando partículas maiores as quais precipitam, desestabilizando 

o colóide. A temperatura é um dos principais fatores que controlam a estabilidade do colóide, 

pois atua diretamente na velocidade com a qual as partículas dispersas se deslocam e 

conseqüentemente na freqüência das colisões. A presença de eletrólitos dissolvidos também 

determina a estabilidade do sistema. As partículas da fase dispersa, geralmente são carregadas 

eletrostaticamente com cargas distribuídas na superfície. Partículas com cargas de mesmo 

sinal formam colóides mais estáveis, pois a repulsão eletrostática entre as partículas diminui a 

aproximação de partículas vizinhas, diminuindo a velocidade de agregação. Entretanto, 

partículas com cargas de sentido contrário, tendem a se agregar mais rapidamente por atração 

eletrostática, levando a uma rápida desestabilização do colóide. Para uma redução da ação dos 

eletrólitos, são usados compostos químicos denominados de estabilizantes, que se agregam 

quimicamente ou fisicamente na superfície das partículas, aumentando a carga eletrostática 

minimizando a ação dos eletrólitos interferentes e aumentando a estabilidade do sistema 

[VOIUTSKII, 1978]. 

As diferentes interações entre as partículas da fase dispersa e a fase dispersante, 

constituem um dos pontos críticos no comportamento e na estabilidade dos colóides. As 

propriedades físicas e químicas de ambas as fase controlam essas interações. Essas interações 

de superfície incluem as coulombianas de repulsão eletrostática, as de atração de van der 

Waals, as de repulsão estérica e as de solvatação. Devido a isso, os sistemas de partículas 

coloidais necessitam de um modelo sistematizado para explicar a influência das interações na 

estabilidade cinética e termodinâmica do colóide. Porém as dispersões coloidais são 

termodinamicamente instáveis, por causa de sua elevada energia livre de superfície, 

constituindo sistemas irreversíveis, não podendo ser reconstituídos com facilidade após a 

separação das fases. Um dos processos que contribui para a desestabilização do colóide é o 

chamado envelhecimento coloidal. Neste processo, as partículas vão se tornado cada vez 
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maiores com o decorrer do tempo, chegando a um ponto que o colóide não consegue mais 

manter sua homogeneidade, ocorrendo a precipitação da fase dispersa [VOIUTSKII, 1978]. 

Um dos modelos que melhor descreve o envelhecimento coloidal é o modelo do 

“envelhecimento do Ostwald”. Neste modelo partículas pequenas dissolvem-se, e os 

respectivos íons difundem-se para a superfície de partículas maiores, aumentando 

gradativamente o número e o tamanho das partículas maiores, levando à desestabilização do 

colóide. Em todos os sistemas compostos de partículas dispersas, existe um valor particular de 

raio para as partículas denominado de raio crítico. Ou seja, partículas menores que o raio 

crítico tendem a se dissolver enquanto que partículas maiores que o raio crítico tendem a 

crescer no meio, levando a um processo de envelhecimento. Este modelo é baseado no efeito 

Kelvin, que diz que quanto menor o raio da partícula dispersa em um meio, maior será a sua 

solubilidade e maior será sua velocidade de dissolução no meio dispersante. Por ser inviável 

experimentalmente obter um colóide monodisperso, então o processo de envelhecimento 

torna-se espontâneo [VOIUTSKII, 1978].  

 

2.5.1 Sistemas coloidais de CdSe 

As partículas de semicondutores podem ser obtidas em solução e sua cinética de 

crescimento pode ser controlada através das técnicas de química coloidal. Grande parte do 

conhecimento obtido sobre as propriedades físico-químicas e eletrônicas das partículas de 

semicondutores em dimensões nanométricas deve-se ao estudo dos sistemas coloidais. Estes 

sistemas apresentam as seguintes vantagens frente aos sistemas em estado sólido: 

1. Temperatura do meio e energia de Fermi do material podem ser parcialmente 

controlados; 

2. Caracterização espectroscópica pode ser efetuada através de um longo caminho óptico 

e por um longo intervalo de tempo; 

3. Agregação entre partículas individuais pode ser controlada através de forças 

eletrostáticas; 

4. Pequenas dispersões de tamanho de partículas podem ser obtidas (< 5 %); 

5. Dispensa o uso de suportes ou substratos para obtenção de crescimento das 

nanopartículas; 

6. Gera uma quantidade mínima de resíduos; 
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7. Flexibiliza a obtenção de nanopartículas com propriedades ópticas e eletrônicas 

distintas ajustando-se poucos parâmetros de síntese, como quantidade de 

estabilizantes, por exemplo; 

8. Possibilita a produção em larga escala, a custo mais baixo que as demais técnicas 

[HINES, 1996; MASALA et al., 2004]. 

 

Na obtenção de uma suspensão coloidal de nanocristais de semicondutores, alguns 

fatores envolvidos em sua preparação devem ser observados, como: concentração dos 

precursores da fase dispersa, tipo e quantidade de estabilizante utilizado, tempo de reação, pH 

do meio e temperatura. Estes fatores influenciam diretamente no tamanho médio, forma e 

homogeneidade dos tamanhos. Para minimizar a dispersão de tamanho dos nanocristais em 

uma suspensão, técnicas como precipitação seletiva, cromatografia por exclusão e eletroforese 

em gel podem se utilizadas [EYCHMÜLLER, 2000]. 

O seleneto de cádmio (CdSe) é um semicondutor binário do tipo II-VI, de band gap 

direto e valor de 1,84 eV, sendo um dos primeiros semicondutores a serem utilizados para 

estudos com aplicações biológicas. A escolha deste semicondutor para seu estudo no presente 

trabalho deve-se principalmente:  i) à possibilidade de desenvolvimento e utilização de 

metodologia simples de obtenção em meio aquoso; ii) sua luminescência se apresentar na 

região visível do espectro eletromagnético, mesmo quando excitados na região do UV; iii) a 

fácil funcionalização desses nanocristais com substâncias orgânicas [BRUCHEZ et al., 1998; 

CHAN et al., 1998]. 

O CdSe normalmente é sintetizado por métodos complexos utilizando reagentes de 

alta toxicidade como o cádmio dimetila (Cd(CH3)2) em misturas em ebulição contento o óxido 

de trioctilfosfina (TOPO) em trioctilfosfina (TOP), selênio e solventes orgânicos inflamáveis, 

envolvendo temperaturas muito elevadas. Por ser tóxico, caro e explosivo, a substituição do 

Cd(CH3)2 por outros precursores de cádmio torna a síntese mais simples e viável. Além disso, 

a produção das nanopartículas em meio aquoso garante a biocompatibilidade do material, 

tornando-o não-tóxico e lábil à conjugação com sistemas biológicos [BRUCHEZ et al., 1998; 

CHAN et al., 1998]. 
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2.6 Breve histórico das nanopartículas de semicondutores 

 Os vidros coloridos foram os primeiros sistemas a utilizarem pequenas quantidades de 

nanopartículas, isso a centenas de anos. Ocorria uma grande dispersão dessas partículas 

resultando em materiais com propriedades ópticas como cor e transparência, diferentes entre 

si [BÁNYAI et al., 1993]. Com a evolução da química coloidal, as técnicas de preparação e 

controle de tamanho das partículas foi aprimorada. No início do século passado, em 1915, W. 

Ostwald denominou a química coloidal como: “Um mundo de dimensões desprezíveis” 

[OSTWALD, 1915]. Os estudos de nanopartículas nos últimos anos vêm se concentrando em 

semicondutores de banda direta dos tipos III-V, II-IV, II-VI e I-VI. Além dos estudos na área 

de colóides, pesquisas também são desenvolvidas nas áreas opto-eletrônica, vidros, polímeros 

e zeólitas. [ADACHI et al., 1989; BORRELI et al., 1987; MAHLER, 1988; OKAMOTO et 

al., 1994; RAJH et al., 1988; WANG et al., 1987; YÜKSELICI, 1996]. Contudo o controle do 

tamanho e dispersão das nanopartículas mostrou-se bem mais complicado devido à restrição 

do movimento dos íons. A interação da matriz com a superfície da partícula e as propriedades 

físicas do meio hospedeiro, também se mostraram como fatores influenciadores nas 

propriedades opto-eletrônicas dos compostos semicondutores e na quantidade máxima de 

nanocristais precipitados que ainda precisam ser estudados. 

 Em 1982, foi publicado um dos primeiros trabalhos sobre a preparação e estudos das 

propriedades de nanocristais de semicondutores do tipo II-VI, descrevendo a síntese e 

caracterização óptica dos compostos [ALFASSI, 1982]. Trabalhos vêm sendo publicados 

sobre o cálculo das interações entre elétrons e buracos, dependências de tamanho do cristal, 

processos de fotoluminescência, processos de fotodegradação, variação das condições 

experimentiais sobre as propriedades dos nanocristais, elaboração de novas metodologias de 

obtenção e métodos de separação dos nanocristais por seleção de tamanho [BARAL et al., 

1986; BRUS, 1984; CHESTNOY et al., 1986; EYCHMÜLLER et al., 1990; GAPONIK et al., 

2002; ROGACH et al., 1996; SPANHEL et al., 1987]. 

 

2.7 Aplicações como biomarcadores 

 As primeiras aplicações biológicas dos nanocristais de semicondutores quantum dots 

datam de 1998. Bruchez e colaboradores e Chan e colaboradores, utilizaram CdSe conjugado 

a sílica e a camadas de ácido mercaptoacético (AMA). Ambos os grupos demonstraram 

marcações específicas através de ligações covalentes dos ligantes com as superfícies 
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[BRUCHEZ et al., 1998; CHAN et al., 1998]. Subsequentemente, vários autores vêm 

mostrando marcações de células inteiras e sessões de tecidos usando diferentes variações e 

modificações na superfícies dos quantum dots [BALLOU et al., 2004; MATTHEAKIS et al., 

2004]. Ligando moléculas a partículas de semicondutores de tamanho nanométrico, métodos 

sensíveis e potentes para detecção e exames de biomoléculas e processos biológicos vêm sido 

desenvolvidos [FARIAS et al., 2005; PETROV et al., 2002]. As moléculas ligadas aos 

quantum dots, mantêm-se ativas para as reações bioquímicas e as espécies marcadas 

produzem produtos de luminescência colorida [BRUCHEZ et al., 1998; CHAN et al., 1998]. 

Essas metodologias de marcação possuem as vantagens de uma fluorescência eficiente e alta 

fotoestabilidade dos semicondutores, representando uma nova classe de marcação biológica. 

Quantum dots hidrofílicos em meio aquoso e pH fisiológico, possuem o potencial de expandir 

os protocolos convencionais usados para o diagnóstico do câncer. As aplicações na 

investigação de processos patológicos, como neoplasias, têm dado grande contribuições para a 

identificação das enormes variedades de câncer, constituindo um tópico de crescente 

interesse, onde antes muitas questões permaneciam sem respostas. Na busca de métodos 

sensíveis e quantitativos para a detecção e diagnóstico do câncer, a nanotecnologia vem sendo 

um campo bastante promissor. 

 As aplicações biológicas dessas nanopartículas, geralmente se restringem aos 

semicondutores que possuem emissão na região do visível. Um problema enfrentado, era a 

baixa eficiência de luminescência devido à presença de defeitos de superfície. A passivação 

veio como a solução deste problema, além de viabilizar a associação das nanopartículas com 

biomoléculas específicas. Direcionando as partículas a marcarem determinado tipo de 

biomoléculas, possibilita-se alcançarem tecidos e células específicas e permite que elas 

escapem dos filtros biológicos, como o sistema retículo endotelial [ÅKERMAN et al., 2002]. 

 Os quantum dots podem ser revestidos em sua superfície por moléculas biológicas 

como proteínas ou oligonucleotídeos. Essas moléculas executam a tarefa de reconhecimento  

de moléculas com uma alta eficiência quando se ligam, especificamente, a determinados 

receptores. Por causa disso, pequenos agrupamentos de quantum dots são mediados pelo 

reconhecimento molecular e marcam compartimentos específicos de uma célula com 

diferentes tipos de nanopartículas [FARIAS et al., 2005; PETROV et al., 2002]. 

 Além dessas vantagens as nanopartículas de semicondutores não provocam resposta 

imune quando introduzidas em um sistema biológico, são feitas de matériais resistentes ao 

ataque de bactérias e nanopartículas de tamanhos inferiores a 50 nm entram na célula por 
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endocitose. Devido a essas características, os quantum dots vêm se tornando uma ferramenta 

poderosa para no diagnóstico de imagem por fluorescência [FARIAS et al., 2005; PETROV et 

al., 2002]. 
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3 OBJETIVOS GERAIS 
 
 O presente trabalho tem como objetivos: a síntese e a caracterização óptica e estrutural 
de nanocristais de semicondutores do de banda direta do tipo II-VI através de técnicas 
baseadas na química coloidal, além do desenvolvimento de método de tratamento dos 
subprodutos de síntese de forma a torná-los menos tóxicos quando descartados. 
 
3.1 Objetivos específicos 

1. Obtenção de suspensões de quantum dots core-shell de CdSe/CdS em regime de 
confinamento quântico, em meio aquoso; 

2. Controle nos parâmetros de síntese para sintonização do comprimento de onda de 
emissão dos quantum dots, em função do tamanho dos mesmos; 

3. Caracterização óptica e estrutural para avaliação da eficácia da síntese; 
4. Marcação biológica de cromossomos, funcionalizando os quantum dots com 

glutaraldeído; 
5. Tratamento dos rejeitos de síntese para descarte final. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Materiais utilizados na síntese dos nanocristais de CdSe/CdS 

 Para o processo de síntese dos nanocristais de seleneto de cádmio/sulfeto de cádmio 

(CdSe/CdS) foram utilizados os seguintes reagentes: 

• Nitrato de cádmio (Cd(NO3)2) 99,99 % (Aldrich); 

• Ácido mercaptoacético (AMA) 98 % (Acros Organics); 

• Ácido mercaptosuccínico (AMS) 99 % (Aldrich); 

• Ácido mercaptopropiônico (AMP) 99 % (Aldrich); 

• Selênio metálico (Se0) 99,9 % (Aldrich); 

• Borohidreto de Sódio (NaBH4) 98 % (Aldrich); 

• Hidróxido de sódio (NaOH) 99,9 % (Aldrich); 

• Argônio (Ar) 99,9995 % (AGA); 

 

4.2 Processo de redução do selênio 

 Para a síntese de nanocristais de CdSe é necessária a redução do selênio metálico em 

meio aquoso. Este processo de redução do selênio metálico pode ser representado pela 

Equação 3, até a formação dos NCs: 

 

(Eq. 3) 

 

 Este processo de redução rende uma fonte de íons seleneto (Se2-) de forma prática e 

com alto rendimento. A redução em meio aquoso simplifica o processo de síntese das 

nanopartículas de CdSe, bem como possibilita a utilização dos mesmos em aplicações 

biológicas. O processo sofreu várias modificações até chegar num procedimento no qual 

houvesse um maior rendimento na obtenção dos íon Se2-. 

A redução do selênio metálico a íons seleneto (Se0 � Se2-) ocorre através de uma 

reação de óxido-redução, utilizando para isso o agente redutor borihidreto de sódio (NaBH4). 

++ +→+−−− →+ NaCdSeCdNaSeSeNaNaBHSe ArNaOH 22242 2
4

0
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Essa reação foi processada em meio alcalino contendo uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) a 2,0 mol/L, que agiliza a reação. 

Num pequeno frasco de vidro foram acrescentados 0,001 g (1,27x10-5 mol) de Se0 em 

pó e 0,01 g (2,63x10-4 mol) de NaBH4 e esta mistura foi homogeneizada por 5 minutos em 

atmosfera de argônio (Ar) após adição de 90 µL de NaOH 2,0 mol/L. A visualização de uma 

solução de cor vermelho-acastanhada indica a formação do complexo Na-Se-Se-Na. O 

complexo Na-Se-Se-Na fornecerá os íons Se2-, quando a solução for adicionada na solução 

contendo íons cádmio, se desligando dos íons sódio. 

 

4.3 Escolha do estabilizante 

 Foram testados três estabilizantes, os mesmos também sendo fonte de enxofre para a 

formação da camada de passivação. Os estabilizantes testados foram os seguintes, indicando-

se também o pKa do grupamento tiol, conforme a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – pKa e fórmulas químicas dos tióis utilizados como estabilizantes na síntese de nanocristais de 
semicondutores do tipo II-VI [ROSSETTI et al., 1982; KAPITONOV et al., 1999]. 

Estabilizantes Fórmula química pKa 

AMS HOO – CH2 – CH(SH) – COOH 10,02 
AMA HS – CH2 – COOH 10,05 
AMP HS – CH2 – CH2 – COOH 10,20 

 

Soluções aquosas contendo 5,08 x 10-5 mol dos respectivos agentes estabilizantes 

foram adicionados na solução contendo os íon Cd2+ e o pH final foi ajustado para pH = 10,3 

(acima do pKa do grupamento tiol). Tanto para o AMA como para o AMP foram feitas 

soluções stock de 4,9 % (m/m) em relação as suas soluções-mãe comerciais. No caso do AMS 

por ele ser um pó branco, foi feita a pesagem e a diluição em água q.s.p. para adicioná-lo na 

solução contendo os íons Cd2+. A avaliação do melhor estabilizante foi feita pelos espectros 

de absorção e emissão das amostras, onde foram avaliados a intensidade de fluorescência, 

confinamento quântico e estabilidade da suspensão final. 
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4.4 Planejamento quimiométrico 

 Todos os ensaios foram realizados em um único dia sendo suas duplicatas realizadas 

no dia seguinte e a determinação do melhor parâmetro de síntese foi feito avaliando-se os 

espectros de emissão obtidos após um mesmo intervalo de tempo de preparação tanto para o 

experimento como para a reprodução. 

Os experimentos foram realizados a partir de um mesmo lote de soluções, com uma 

reprodução de cada experimento. A ordem de cada uma das preparações foi mantida aleatória. 

O pH das soluções iniciais contendo Cd2+ e o estabilizante, foi ajustado com solução de 

NaOH 0,5 mol/L. Foram feitos os espectros de emissão das amostras para comparar quais 

seriam as mais intensas. 

 No primeiro estudo foram avaliados quais seriam as melhores concentrações de 

selênio a serem utilizadas, quais seriam as melhores proporções de cádmio para selênio e qual 

seria a melhor temperatura de síntese (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Parâmetros avaliados no primeiro estudo quimiométrico. 
 (-) (+) 

A = Se
0
 0,001 g 0,013 g 

B = Cd
2+
/Se

2-
 2:1 1,3:1 

C = Temperatura 25 °C 70 °C 

 

 No segundo estudo foram avaliados quais seriam as melhores proporções de AMA para 

Cádmio, pH inicial (pHi) e tempo de reação após a injeção do selênio reduzido (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Parâmetros avaliados no segundo estudo quimiométrico. 
 (-) (+) 

A = AMA/Cd
2+
 1,3:1 2:1 

B = pHi 10,3 11 
C = Tempo 30 min 90 min 

 

Foram realizados dois estudos quimiométricos a fim de avaliar os principais 

parâmetros experimentais para obtenção de nanopartículas mais estáveis e luminescentes. Os 

fatores variáveis foram divididos em dois níveis (+ e -) sendo três parâmetros estudados, 

resultando um total de 8 experimentos (23), como mostrado na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Ensaios quimiométricos realizados. 
Ensaio A B C 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

 

4.5 Obtenção e caracterização dos nanocristais de CdSe/CdS otimizada 

 Em um balão de duas bocas de fundo redondo, adicionou-se 47 mL de água ultrapura. 

Em seguida foram adicionados 2,54 mL de nitrato de cádmio (Cd(NO3)2) 0,01 mol/L 

(2,54x10-5  mol) e o estabilizante. Elevou-se o pH da mistura até o valor de 10,3. Vedam-se as 

bocas do balão usando-se parafilm® e septos de borracha. Em uma das bocas é  injetado 

argônio através de uma agulha acoplada a um cano de silicone o qual faz conexão com o 

cilindro de argônio. Na outra boca é colocada uma agulha afim do ar no interior do balão saia 

com a entrada do argônio (Figura 6). Essa adição de argônio é feita durante duas horas sobre 

agitação da solução por meio de um agitador magnético para retirar o excesso de oxigênio do 

ar e dissolvido na solução no balão, pois esse oxigênio pode reagir com o selênio a ser 

injetado formando óxidos de selênio (SeO2, SeO3
-), resultando em defeitos de superfície no 

nanocristal. 

 

 
Figura 6 – Esquema demonstrando o processo de injeção do argônio e a agitação. 
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 Após duas horas, injeta-se o complexo Na-Se-Se-Na na solução. Foi feita a 

caracterização óptica através dos espectros de absorção e emissão e a caracterização estrutural 

através de difração de raios-X (DRX). 

 

4.6 Monitoramento temporal da luminescência 

 Ao ser estabelecido qual o melhor estabilizante e quais os melhores parâmetros de 

síntese, foi feito uma avaliação temporal para se averiguar a intensidade da luminescência ao 

longo do tempo. Os espectros de emissão das suspensões foram monitorados por um período 

de 4 semanas. 

  

4.7 Funcionalização e marcação biológica 

 Em um erlenmeyer de 100 mL adicionou-se 10 mL de uma suspensão de NCs de 

CdSe/CdS. Ajustou-se o pH da suspensão para um valor de pH 8,5 com a utilização de 

soluções de 0,1 mol/L de HCl. Mantendo a suspensão sob agitação, à temperatura ambiente, 

adicionou-se lentamente 100 µL de uma solução aquosa 0,1 % de glutaraldeído. Manteve-se o 

sistema sob agitação por aproximadamente 30 minutos. 

O material citológico utilizado nas lâminas para marcação com QDs foram 

cromossomos metafásicos de células linfocitárias humanas fixadas com Metanol e Ácido 

acético na proporção 3:1. Para a obtenção desse material, foi feita a coleta de sangue 

periférico em tubo com heparina sódica. As células do sangue foram cultivadas em meio de 

cultura RPMI 1640 como soro fetal bovino e fitohemaglutinina. O meio foi incubado em 

atmosfera de dióxido de carbono a 37 °C e após 45 horas foi adicionado Colcemid e incubado 

por mais 48 horas. Após a incubação as culturas foram centrifugadas por 5 min a 300 G, o 

sobrenadante foi descartado e foi realizando um choque hipotônico com KCl a 56 % em 

banho-maria a 37 °C por 7 minutos. Para o processo de fixação a amostra foi novamente 

centrifugada como descrito acima, onde o sobrenadante foi novamente descartado. Foi 

adicionado lentamente o primeiro fixador pela parede do tubo e novamente centrifugado 

como descrito e com o descarte do sobrenadante e adicionado o segundo fixador novamente 

passando pela centrifugação descrita com descarte do sobrenadante para ser adicionado o 

terceiro fixador. A amostra passa por mais uma centrifugação com os parâmetros descritos, 

retirando o sobrenadante, então é feita a homogeneização do botão celular. As lâminas onde 

elas irão ser colocadas são aquecidas em banho-maria a 70 °C. São gotejados 50 µL da 
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suspensão na superfície da lâmina que então é seca em placa metálica a 70 °C. É feita uma 

coloração com solução de Giemsa 5 % durante 2 minutos e seco a temperatura ambiente. 

Todos os procedimentos para obtenção das lâminas de cromossomos foram realizados 

no Laboratório de Modelagem e Biodosimetria Aplicada do Departamento de Energia Nuclear 

da UFPE, em câmara de fluxo laminar, indicado para manipulação de amostras biológicas que 

oferecem risco de contaminação. 

 As lâminas contendo os cromossomos, foram incubadas sob imersão com a suspensão 

de NCs e glutaraldeído (NCs-glut) por duas horas e observadas em microscopia óptica de 

fluorescência. 

 

4.8 Tratamento de rejeitos 

Foram utilizadas suspensões aquosas de NCs de CdSe/CdS estocadas em garrafas de 

plástico para não contaminar o ambiente devido a presença do cádmio. O tratamento constou 

em na utilização de 300 mL de suspensão a qual é colocada em um béquer sob agitação e a 

temperatura elevada até 50 °C. Em seguida é acrescentado 30 mL de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) a 30 % sendo logo em seguida irradiada por uma fonte de UV 254 nm por 10 

segundos.  Este processo leva a formação de um precipitado, o qual é então filtrado com papel 

filtro faixa azul e após seco a temperatura ambiente é analisado por Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EED) e DRX. O filtrado é analisado por titulometria, por EED e por 

Espectroscopia de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (EEA-PAI), 

também é verificado o pH antes e após o tratamento. Foram analisadas três amostras tratadas 

em triplicata de cada. 

 Foi efetuada uma titulometria direta, onde 25 mL da suspensão contendo os NCs 

foram tranferidos para um erlenmeyer de 250 mL, sendo a amostra diluída até 100 mL com 

tampão hexamina. O pH foi ajustado para 5,0 com solução de HCl 1,0 mol/L. Foi adicionado 

30 mg do indicador alaranjado de xilenol e foi procedida a titulação com EDTA 0,01 mol/L 

até o enfraquecimento da coloração vermelha apresentada. A bureta foi zerada e a partir desse 

ponto foi feita a titulação. 

 A análise do filtrado por EED, consistiu em pingar uma gota da amostra em lamínula 

de vidro e esperar pela evaporação natural do líquido para assim ser analisada no aparelho. 
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4.9 Equipamentos Utilizados 

 As medidas de caracterização ópticas dos NCs foram realizadas utilizando o 

espectrofotômetro UV-Vis-NIR High Resolution Spectrometer, Ocean Optics Inc., modelo 

HR4000, com resolução de 0,02 nm, na região de 200 a 1100 nm, utilizando água ultrapura 

como referência. Para as medidas de emissão foi utilizada uma lâmpada de UV, Science 

Company, modelo UVLS-28 EL Series de 8 Watts, com comprimento de onda de excitação 

de 365 nm, todas as análises foram realizadas a temperatura ambiente (25 °C). 

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

utilizando radiação Cu-Kα (λ = 1,5406), voltagem 40 KV e corrente 40 mV, com montagem 

θ-2θ. As análises foram realizadas à temperatura ambiente e os difratogramas foram obtidos 

entre 2θ = 5° e 60° para as suspensões de NCs e 2θ = 0° e 100° para o precipitado após o 

tratamento por POA.  

 As imagens de microscopia foram feitas através de um microscópio óptico de 

fluorescência invertido Leica MM AF, modelo DMI4000 B com lâmpada de UV e cubo de 

filtros A4, com excitação em 365 nm e espelho dicromático em 400 nm. 

 As análises por Espectroscopia de Emissão Atômica por Plasma Acoplado 

Indutivamente, foram realizadas num espectrômetro da marca Spectro, modelo Spectro 

CirosCCD. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Processo de redução do selênio 

O método de redução utilizado descrito na Seção 4.2 mostrou-se capaz de reduzir o 

selênio metálico com um alto rendimento baseado na ausência de resíduos que consumiriam o 

selênio. Esta etapa reacional garantiu a reprodutibilidade na síntese dos NCs de CdSe. 

Utilizou-se o meio alcalino para a redução do Se0 como um recurso para tornar o meio 

aprótico, tornando mais eficiente a atividade do NaBH4 no processo de redução do metal 

(Figura 7). Por fim, observando-se os resultados das tentativas de redução do selênio no 

decorrer deste trabalho, constatou-se que as reduções realizadas em ambiente iluminado com 

luz natural ocorreram mais rapidamente e com um rendimento maior do que as reduções 

realizadas sem iluminação. Esta observação, de que a luz catalisa de alguma forma o processo 

de redução, foi o que induziu utilizar ambientes iluminados durante o processo de redução, 

com a finalidade de melhorar o processo [MENEZES, 2006]. 

 

 
Figura 7 – Solução contendo o complexo Na-Se-Se-Na, mostrando uma coloração vermelho-acastanhada 
característica. 
 

5.2 Escolha do estabilizante 

O CdSe/CdS foi escolhido como sistema de estudo no presente trabalho, pois a 

metodologia de obtenção de nanocristais (NCs) em meio aquoso é simples, estabelecida na 

literatura [BRUCHEZ et al., 1998; CHAN et al., 1998] e encontra-se implantada no grupo de 

pesquisa. Além disso, sob certas condições de síntese, seus NCs possuem luminescência na 

região visível do espectro, quando excitadas na região do UV. Como as aplicações que se 

deseja para os NCs depende de suas propriedades ópticas, este método é bastante atrativo, 
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pois garante a produção de NCs com características que permitem a utilização destes como 

possíveis marcadores biológicos fluorescentes [MENEZES, 2006]. 

Porém, para as aplicações onde a luminescência dos NCs é utilizada, fazem-se 

necessárias pequenas modificações nos processos de síntese das suspensões coloidais de NCs 

de CdSe, de forma a minimizar níveis eletrônicos entre as camadas de valência e de condução 

do semicondutor, normalmente resultantes de defeitos (internos e/ou na superfície dos 

cristais) na estrutura cristalina dos NCs. Estes níveis acarretam vias não radiativas de 

desativação do elétron-buraco diminuindo ou mesmo suprimindo completamente a 

luminescência dos NCs [SPANHEL et al., 1987; WELLER et al., 1993]. 

Ao processo de eliminação desses defeitos denomina-se passivação. Este processo 

resume-se no recobrimento dos nanocristais (núcleos) obtidos, com uma camada de outro 

semicondutor (casca), cuja diferença energética possui um valor maior do que o gap do 

nanocristal, o que acarreta na aniquilação dos níveis eletrônicos dos defeitos dos NCs 

[ALIVISATOS, 1996; HENINI, 2008]. 

No caso do CdSe, durante a síntese dos NCs uma camada de sulfeto de cádmio (CdS), 

de espessura provavelmente equivalente a algumas monocamadas, envolve o núcleo, cujo gap 

entre a banda de valência e a banda de condução é maior do que o gap do CdSe conforme 

valores mostrados na Tabela 1. Esta camada de passivação é obtida pela liberação do enxofre 

dos estabilizantes que reagem com o cádmio em excesso no meio formando o CdS, em meio 

básico, sobre a superfície dos NCs [BORCHET et al., 2003]. 

O uso de pequenas moléculas orgânicas contendo grupamentos tióis (SH) como 

estabilizantes dos nanocristais se deve a algumas propriedades particulares dos tióis, como: (i) 

os valores de  pKa destas moléculas encontram-se normalmente acima de 8,0 (Tabela 6), valor 

no qual o pH do meio tende a gerar nanopartículas com diâmetros pequenos e com baixa 

dispersão de tamanho; (ii) os grupamentos resultantes da desprotonação das sulfidrilas 

possuem uma alta afinidade por íons Cd2+ formadores dos nanocristais garantindo uma baixa 

dissociação da camada de estabilizante formada na superfície dos nanocristais [KAPITONOV 

et al, 1999, ROSSETTI et al., 1982]. 

Suspensões de nanopartículas produzidas com um pequeno excesso de grupamentos 

tióis, e em condições alcalinas, produzem a hidrólise parcial desses grupamentos, resultando 

na incorporação dos átomos de enxofre nas interfaces dos nanocristais com o meio. No caso 

do CdSe, esta hidrólise parcial é capaz de contribuir significativamente para o aumento da 
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luminescência dos cristais, visto que uma camada de CdS forma-se na superfície dos 

nanocristais e como o band gap do CdS é maior do que o band gap do CdSe, este processo 

pode ser interpretado como uma passivação dos nanocristais [CHAVES, 2006]. 

Como se pode observar nos espectros da Figura 8, as suspensões de NCs de CdSe 

obtidas pelas sínteses empregando-se os diferentes estabilizantes apresentaram a primeira 

banda de absorção em 387 nm para o CdSe-AMP, 419 nm para o CdSe-AMS e 426 nm para o 

CdSe-AMA. Os valores dos band gaps dos NCs relativos aos espectros acima são: Eg = 3,2 

eV para o CdSe-AMP, Eg = 2,95 eV para o CdSe-AMS e Eg = 2,91 eV para o CdSe-AMA. 

Pode-se correlacionar os band gaps obtidos com os tamanhos médios dos NCs. Neste caso, os 

dados obtidos pela espectroscopia de absorção eletrônica indicam fortemente que os métodos 

de síntese empregados, com as condições descritas, produziram NCs com tamanhos  médios 

variados. Uma explicação plausível para este fato é que o uso de um determinado estabilizante 

foi capaz de produzir uma menor dispersão de tamanho nos NCs, levando a uma banda mais 

evidente no espectro de absorção. Com o pH alcalino das suspensões preparadas, parte dos 

grupamentos tióis dos estabilizantes sofrem hidrólise, permitindo que o átomo de enxofre 

desprendido durante este processo reaja com íons Cd+2 presentes na superfície dos NCs, 

formando uma fina camada de CdS sobre estes. Esta camada atua passivando-os e permitindo 

que exibam uma fotoluminescência detectável [MENEZES, 2006]. Com isto, pode-se afirmar 

que os NCs obtidos são de natureza heterogênea, sendo compostos de um núcleo de CdSe e 

uma “casca” de CdS. 
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Figura 8 – Espectros de absorção das amostras de CdSe/CdS sintetizadas com diferentes estabilizantes. AMA 
em vermelho, AMP em verde e AMS em azul. 

 

O desvio da banda de absorção para comprimentos de onda menores que λ = 700 nm 

(1,84 eV, ou seja, o band gap do CdSe macrocristalino) evidencia que as partículas de CdSe 

entraram no regime de confinamento quântico [SANTOS, 2002]. 

Os máximos de emissão das bandas exibidas nos espectros da Figura 9 indicam que os 

NCs devem possuir tamanhos médios semelhantes entre si, em relação aso estabilizantes 

usados, o que justifica os perfis de banda similares, para o caso de emissão por recombinação 

excitônica, sendo os máximos 587 nm para o CdSe-AMS, 587 nm para o CdSe-AMP e 584 

nm para o CdSe-AMA. Além disso, pode-se verificar nos espectros que estes apresentam 

largura na banda de emissão, com Largura a Meia-Altura (LMA) dos picos com valores de 

196 nm para o CdSe-AMS, 220 nm para o CdSe-AMP e 182 nm para o CdSe-AMA. Uma 

provável explicação para este fato é que os NCs obtidos possuem defeitos em sua estrutura 

cristalina, fazendo com que parte da energia liberada pela recombinação excitônica destes 

NCs seja dissipada nestes defeitos e a energia restante seja finalmente liberada na forma de 

fótons de menor energia [MENEZES, 2006]. 

Além dos efeitos de confinamento quântico, efeitos estatísticos também influenciam as 

características ópticas de suspensões de nanopartículas semicondutoras. Como exemplo, a 

falta de definição estrutural e o alargamento, observados nas bandas da absorção, pode ser 

atribuída à dispersão de tamanho das partículas. No modelo de susceptibilidade óptica de 

nanopartículas semicondutoras, observa-se como resultado um alargamento de linha 
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característico nas transições envolvidas. O sentido físico deste alargamento de linha tem a ver 

com o defasamento da coerência óptica sofrida pelo par elétron-buraco em processos 

intrínsecos do material, ou seja, quando este encontra defeitos, impurezas, fônons ou relaxam 

através de recombinação radiativa. Todos estes processos contribuem para o alargamento de 

banda homogêneo. Alargamento não-homogêneo ocorre quando as partículas que compõem o 

material apresentam dispersão de tamanho [BÁNYAI et al., 1993]. 
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Figura 9 – Espectros de emissão das amostras de CdSe/CdS sintetizadas com diferentes estabilizantes. AMA em 
vermelho, AMP em verde e AMS em azul. 
 

A luminescência em semicondutores pode ser entendida do seguinte modo. Uma vez 

formado, o éxciton (par elétron-buraco) tende a se recombinar, podendo ou não, gerar 

luminescência. O esquema da Figura 10 representa o conjunto de processos mais prováveis de 

recombinação do par elétron-buraco num semicondutor macrocristalino. Estes processos, são 

também utilizados para descrever o comportamento espectroscópico observado em sistemas 

nanométricos [HENGLEIN et al., 1986]. A posição do máximo de emissão dá informações 

com relação à estrutura eletrônica do semicondutor e do tamanho das partículas, enquanto que 

as intensidades dos picos revelam a competição entre a recombinação radiativa e não-

radiativa e os efeitos de superfície e de impurezas [ROTHENBERGER et al., 1985]. 
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Figura 10 – Esquema dos processos de recombinação do par elétron-buraco (e--h+) mais prováveis em materiais 
semicondutores. BC = banda de condução; BV = banda de valência; hν = radiação incidente. Aceitador e doador 
são grupos aceitadores ou doadores de elétrons, respectivamente, que se encontram próximo ao material 
semicondutor. 
 

Ao relaxarem os elétrons podem: 

(I) Se recombinar radiativamente (emitindo radiação com energia em torno do band gap) 

ou não radiativamente; 

(II) Ficar aprisionados em estados metaestáveis de defeitos do retículo (maior 

probabilidade perto da superfície), causando um retardo na sua recombinação; 

(III) Formar um par elétron-buraco ligado através de interação culômbica fraca, conhecido 

como éxciton de Wannier; este assume uma estrutura de níveis eletrônicos própria, 

observada apenas a T < 10 K; 

(IV) Reagir com aceptores de elétrons adsorvidos na superfície do semicondutor, 

resultando em reações redox [ROTHENBERGER et al., 1985]. 

 

Na faixa de tamanho nanométrico, grande quantidade de moléculas de CdSe está 

presente na superfície das partículas. Em conseqüência disto, a superfície contribui de forma 

extensiva para a intensidade da emissão, a posição das bandas e o tempo de decaimento. A 

natureza da luminescência observada nas suspensões de CdSe/CdS é explicada em termos da 

recombinação excitônica em defeitos de superfície relacionados à vacância de íons selenetos 

nas ligações terminais CdSe do cristal ou radicais Se2- (denominados defeitos profundos) 

[SPANHEL et al., 1987; WELLER, 1993].  Uma representação energética destes defeitos 

tanto em compostos semicondutores macroscristalinos como para nanométricos, encontra-se 

na Figura 11. 
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Figura 11 – Esquema representado a posição energética dos defeitos encontrados em compostos semicondutores 
(SC) macrocristalinos e nanométricos. 
 

A medida que a camada de CdS se forma, os defeitos profundos deveriam ser substituídos por 

defeitos formados a partir das ligações Cd-S, mais rasos, sendo responsáveis pela intensificação da 

emissão[SPANHEL et al., 1987; WELLER, 1993]. 

 

5.3 Planejamento quimiométrico 

Para estimar a influência conjunta das condições experimentais utilizadas nas sínteses 

(Concentração de Se0, proporção Cd2+/Se2-, temperatura, proporção AMA/Cd2+, pH inicial, 

tempo de reação) sobre a luminescência das partículas foram efetuados dois estudos 

quimiométricos fatorial 23 (8 experimentos, com três variáveis, mantendo-se duas constantes e 

variando-se a terceira). As variáveis utilizadas foram descritas nas Tabelas 4 e 5.  

Para o primeiro estudo quimiométrico, descrito na Tabela 4 os picos máximos de 

emissão variaram entre 542 nm a 611 nm como mostrado na Figura 12. 

 As amostras mostraram variação em sua luminescência desde o amarelo até o 

vermelho, sendo o fator temperatura da preparação, o que mais influenciou no deslocamento 

da luminescência do amarelo para o vermelho, sem, contudo alterar a intensidade dessa 

luminescência, como mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 – Espectros de emissão (a esquerda) e variação dos picos de emissão (a direita) do primeiro estudo 
quimiométrico descrito na seção 4.4 das amostra de CdSe/CdS, evidenciando que apenas o fator temperatura 
influi no deslocamento da luminescência para o vermelho, sem muito afetar a intensidade da luminescência. 
 

Para o segundo estudo quimiométrico, descrito na Seção 4.4 e dados da Tabela 5 os 

picos máximos de emissão variaram entre 567 nm a 625 nm como mostrado na Figura 13. 

As amostras mostraram variação em sua luminescência também desde o amarelo até o 

vermelho, sendo o fator tempo de reação, o que mais influenciou no deslocamento da 

luminescência do amarelo para o vermelho, contudo alterando a intensidade da luminescência, 

como mostrado na Figura 13. 
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Figura 13 – Espectros de emissão (a esquerda) e variação dos picos de emissão (a direita) do segundo estudo 
quimiométrico descrito na seção 4.4 das amostra de CdSe/CdS, evidenciando que apenas o fator tempo de reação 
influi no deslocamento da luminescência para o vermelho, porém afetando a intensidade da luminescência. 
 

 Baseado nos dados obtidos nos estudos quimiométricos ficam estabelecidos que os 

parâmentros que se mostraram melhor para a síntese dos NCs que apresentam a melhor 
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luminescência seriam os do Ensaio 1 do primeiro estudo quimiométrico  os do Ensaio 2 do 

segundo estudo quimiométrico como mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores experimentais que apresentam a melhor luminescência dos NCs. 
Parâmetros Fatores 

Se0 0,001 g 
Cd2+/Se2- 2:1 

Temperatura 25 °C 
AMA/Cd2+ 2:1 

pHi 10,3 
Tempo 30 min 

 

Analisando os resultados, apesar da complexidade inerente aos sistemas coloidais, é 

possível obter um controle adequado da luminescência de nanopartículas de CdSe/CdS 

utilizando-se a análise de todos as variáveis experimentais com o auxílio de técnicas 

quimiométricas. 

 

5.4 Obtenção e caracterização dos nanocristais de CdSe/CdS otimizada 

Ao adicionar o estabilizante  a solução tornou-se levemente turva, devido à 

insolubilidade parcial do complexo formado entre os íons cádmio (Cd2+) e o estabilizante. Ao 

adicionar o complexo Na-Se-Se-Na na solução contendo os íons  Cd2+ e o estabilizante, ela irá 

liberar os íons selenetos que irão se juntar com os íons Cd2+ formando os nanocristais de 

CdSe. O excesso de íons Cd2+ reage com o enxofre proveniente do estabilizante, pois esse 

ácido agora encontra-se completamente em sua forma iônica devido ao aumento de pH. Essa 

reação entre os íons Cd2+ com o enxofre do estabilizante, formará o nanocristal CdS que por 

esse possuir um band gap maior que o CdSe, o envolverá formando uma camada de 

passivação (Figura 14). 
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Figura 14 – Esquema mostrando a camada de passivação de CdS. 
 

A suspensão final possui uma cor amarelo clara e luminescência no amarelo (Figura 

15) e pH em torno de 11,5. Realizou-se a caracterização espectroscópica através de 

espectroscopia de absorção UV/Visível, para a estimativa aproximada de tamanho e dispersão 

de tamanho, assim como espectroscopia de emissão das suspensões de CdSe/CdS obtidas, 

para a verificação da luminescência do sistema. Ainda realizaram-se caracterizações 

estruturais, por meio de DRX de pó obtido por precipitação dos NCs. A amostra utilizada foi  

com o estabilizante AMA, por possuir uma melhor luminescência e estabilidade em relação às 

demais e menor LMA. 

 

  
Figura 15 – Suspensão de nanocristais de CdSe recém preparada, apresentando coloração amarelo clara (a 
esquerda) e luminescência no amarelo (a direita) quando excitada com uma fonte de luz UV em 365 nm. 
 

Através da espectroscopia de absorção no ultravioleta-visível (Figura 16), podemos 

verificar uma estimativa de tamanhos dos NCs nas suspensões coloidais e 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 [CHAVES, 

2006]. Como a forma dos NCs de CdSe pode ser aproximado de uma esfera, seu raio médio 

CdSe 

CdS 
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(R) pode ser calculado considerando a massa efetiva dos portadores de carga [GAPONENKO, 

1998]. Utilizando os valores de Eg encontrados a partir dos espectros de absorção e da 

Equação 3 [GLAZOV et al., 1979], sendo o valor de seu diâmetro médio calculado igual á 

2,93 nm. Pode-se observar no espectro de absorção um alargamento das bandas de absorção, 

indicando que as partículas sintetizadas apresentam diferentes diâmetros e diferentes valores 

de band gap. Sendo o primeiro máximo de absorção em 426 nm e um band gap de 2,91 eV, 

observa-se um regime de confinamento quântico forte [VOSSMEYER et al., 2004]. 

O espectro de emissão (Figura 16) 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 [CHAVES, 2006]. Para as suspensões de NCs de CdSe/CdS o espectro 

de emissão foi obtido excitando a amostra em 365 nm. A posição do máximo (584 nm) 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. A largura de 

banda caracteriza qualitativamente os diferentes tamanhos existentes nas populações de 

nanopartículas [CHAVES, 2006]. 
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Figura 16 – Espectros de absorção (azul) e emissão (vermelho) da amostra de NCs estudados, sendo o primeiro 
máximo de absorção em 426 nm e o pico máximo de emissão em 584 nm. 

 

A análise do difratograma (Figura 17) revelou que o diâmetro médio dos NCs obtidos é 

d = 2,81 nm, valor muito próximo do obtido pela Equação 3. O diâmetro médio das partículas 
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foi calculado a partir da largura de linha do difratograma através da formula de Scherrer 

(Equação 4) [WEST, 1987]: 

 

(Eq. 4) 

 

Onde, d = diâmetro médio das partículas (em Å); λ = comprimento de onda utilizado 

pelo instrumento (λ = 1,5406Å); B = largura de linha do pico de difração à meia-altura da 

intensidade máxima (em radianos); θ = ângulo de incidência do feixe de raios-X no pico do 

difratograma de máxima intensidade (em radianos). 

O sistema cristalino dos NCs é o cúbico  do tipo blenda de zinco, exibido pelos picos 

mais intensos do difratograma de acordo com os dados da biblioteca JCPDS. Por fim, 

observa-se que o difratograma obtido não apresenta mudanças visíveis da presença de CdS, o 

que sugere que este semicondutor se apresenta em pequena quantidade nos NCs de CdSe 

[SANTOS, 2002].  
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Figura 17 – Difratograma de raios-X evidenciando os principais planos cristalográficos de fase cúbica do tipo 
blenda de zinco. 
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5.5 Monitoramento temporal da luminescência 

Observou-se que a suspensão de CdSe/CdS apresenta uma luminescência fraca na 

região do amarelo (591 nm) que se aumenta com o decorrer do tempo (pelo menos até 2 

semanas após o preparo). Nestas análises, a suspensão foi excitada com λ = 365 nm. 

A variação da luminescência da suspensão durante o tempo está demonstrada na 

Figura 18.  Suspensões de CdSe/CdS recém preparadas apresentam uma luminescência fraca 

na região do amarelo.  À medida que o Cd2+ livre reage com os demais íons livres (Se2- e S2) a 

pH = 11,5 observa-se aumento da emissão até a segunda semana. 
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Figura 18 – Monitoramento dos espectros de emissão de CdSe/CdS ao longo de 4 semanas. 

 

Observa-se que a emissão inicialmente aumenta com decorrer do tempo, decrescendo 

após as semanas seguintes. Uma possível mecanismo seria que a dinâmica da formação da 

camada de passivação seria lenta, sendo a luminescência um reflexo da formação dessa 

camada. Após a segunda semana, ocorreria uma maior predisposição a formação da camada 

de passivação, até a total consumação dos íons livres, levando a uma estabilização da 

suspensão e da luminescência. Sugere-se que estes fenômenos devem estar correlacionados ao 

processo de hidrólise parcial dos grupos tióis das moléculas dos estabilizantes utilizados nos 

NCs. A princípio as amostras com duas semanas de preparo se mostram com a maior 

intensidade de luminescência, todavia, amostras com mais de duas semanas também possuem 

alta intensidade de luminescência, mas com intensidade menor que as da segunda semana.  
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5.6 Funcionalização e marcação biológica 

 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 dos NCs [CHAVES, 2006]. 

O processo de funcionalização normalmente é realizado empregando-se pequenas 

moléculas orgânicas, os funcionalizantes, que sejam capazes de formar ligações químicas com 

a superfície dos NCs, introduzindo-lhes novos grupos funcionais superficiais, que podem 

então se complexar com diferentes componentes biológicos. Vale ressaltar que os 

funcionalizantes devem ser escolhidos de tal forma que não sejam capazes de suprimir a 

luminescência dos NCs e que não destruam a estabilidade coloidal dos NCs, isto é, que não 

façam com que os NCs coalesçam [MENEZES, 2006].  

O glutaraldeído é muito usado como agente de fixação de células para microscopia, 

mas quando utilizado em pequenas quantidades podemos observar sua interação com os NCs 

e uma possível ligação com materiais biológicos [CHAVES, 2006]. 

O glutaraldeído pode se ligar a aminas primárias presentes em diferentes 

biomoléculas, como proteínas dos mais diversos tipos, assim como em outras estruturas como 

os ácidos nucléicos. A reação entre o grupamento aldeído e uma amina primária gera uma 

estrutura lábil conhecida como base de Schiff. Após a ligação com os grupamentos NH2 de 

aminoácidos formadores das proteínas, o glutaraldeído insolubiliza estas estruturas, podendo 

estas sofrer processos de coloração sem que percam muita definição de sua conformação 

[MENEZES, 2006]. 

Esta propriedade pode ser combinada na produção de híbridos inorgânico-biológicos 

para estudos de sistemas biológicos. Sabendo-se da capacidade de conjugação do 

glutaraldeído a proteínas e outras estruturas que possuam grupamentos amino, o glutaraldeído 

pode ser então utilizado como agente funcionalizante inespecífico, permitindo a ligação de 

NCs, por exemplo, a qualquer estrutura protéica; ou como agente intercalante entre NCs e 

biomoléculas capazes de se ligar especificamente a certas estruturas biológicas [MENEZES, 

2006]. 

 Para este tipo de finalidade, o glutaraldeído deve ser utilizado em concentrações 

baixíssimas, abaixo de 1 %, para evitar que algum excesso de glutaraldeído venha a interferir 
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nos experimentos, fazendo ligações indesejáveis, ou inativando as biomoléculas [MENEZES, 

2006]. 

Na tentativa de obter imagens dos cromossomos conforme a metodologia descrita na 

Seção 4.7, observou-se primeiramente a presença de cromossomos metafásicos por toda 

lâmina em microscopia com contraste de fase. As micrografias apresentam luminescência 

facilmente detectáveis proveniente dos cromossomos metafásicos na região do amarelo (560-

591 nm), conforme observado na Figura 19. 

 

  
Figura 19 – Imagens dos cromossomos metafásicos. A esquerda em contraste de fase, a direita marcados com 
NCs de CdSe/CdS funcionalizados com glutaraldeído (aumento de 630X).  
 

É possível que como agente fixador, o glutaraldeído se liga as proteínas envolvidas no 

enovelamento do DNA. Através destes experimentos, foi possível observar a afinidade dos 

NCs de CdSe/CdS funcionalizados com glutaraldeído ao material genético em destaque e que 

a utilização desse sistema mostra resultados promissores para a visualização de cromossomos 

e locus gênicos no caso de marcações mais específicas. 

 

5.7 Tratamento de rejeitos 

O cádmio e seus compostos são materiais tóxicos [FERREIRA, 2009] e sua ampla 

utilização na indústria e na pesquisa o torna um dos  mais freqüentes contaminantes do meio 

ambiente [MUNIZ et al., 2006]. Os processos oxidativos avançados (POAs) têm sido 

utilizados, principalmente, para tratar efluentes com elevada toxicidade e compostos 

orgânicos de baixa biodegradabilidade. De forma geral, tais processos consistem na produção 
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de intermediários altamente reativos, sobretudo o radical hidroxil (·OH), capaz de oxidar a 

maioria das moléculas [SUBTIL et al., 2009]. Após o tratamento com os POAs e a filtração as 

suspensões de NCs tornaram-se transparentes e límpidas, como mostrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 – Amostra da suspensão de NCs antes (esquerda) e após (direita) o tratamento por POA. 
 

O volume de H2O2 utilizado no tratamento foi estabelecido baseado na Equação 5 

[SUBTIL et al., 2009]. A concentraçao provável de cádmio foi estabelecida como sendo a 

utilizada para a síntese dos NCs. 

 

(Eq. 5) 

 

Onde, VH2O2 = volume de H2O2 (mL); α = razão da concentração (g/L) de H2O2 pela 

concentração (g/L) provável da amostra (α = CH2O2/C); C = concetração provável de cádmio na 

amostra (g/L); Ve = volume de amostra utilizado (L); ρH2O2 = densidade da solução de H2O2 

(g/cm3); tH2O2 = teor da solução de H2O2 (% m/m); 0,1 = fator de correção. 

As análises por EED demonstraram que existe uma alta concentração de cádmio no pó 

filtrado e seco (Figura 21), o que indica que a técnica foi eficaz em precipitar esse composto 

da suspensão. Notar também a presença do selênio na espectroscopia, indicando que 

provavelmente a estrutura dos NCs foram desfeitas e o selênio também foi precipitado. 
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Figura 21 – Espectro de EED da amostra de precipitado seco contendo altos níveis de cádmio em sua 
composição. 
 

As análises por DRX evidenciaram a presença de sulfoseleneto de cádmio (CdSXSe1-X) 

na amostra do pó seco e filtrado. Os planos cristalinos observados estão de acordo com a 

biblioteca JCPDS referente ao CdS e ao CdSe. Também são visualizados picos referentes ao 

hidróxido de cádmio (Cd(OH)2), indicando também a formação desse composto no processo 

de degradação dos NCs (Figura 22). Um possível mecanismo que explique o processo de 

degradação e oxidação dos NCs é mostrado nas equações 6, 7 abaixo: 

 

(Eq. 6) 

(Eq. 7) 

 

XX SeCdSOHCdOHCdSCdSe

OHhOH

−+→⋅+

⋅→+

12

22

)(4/

2ν



63 

 

 
Figura 22 – Difratograma do pó filtado e seco obtido pelo tratamento das amostra por POA evidenciando a 
presença de CdSe (▼), CdS (♦) e Cd(OH)2 (■). 
 

 As amostras tratatadas e avaliadas por titulometria, apresentaram a viragem de cor do 

incolor para o amarelo com apenas a adição de uma gota do agente titulante, indicando que 

não havia cádmio detectável (Figura 23).  Contudo a análise por EED das amostras 

encontraram baixos níveis de cádmio nas amostras (Figura 24). Isso se deve por a titulometria 

detectar concentrações de até 5,0x10-3 mol/L [MEDHAM et al., 2002], e a análise por EED 

ser mais sensível, detectando concentrações abaixo do limite da técnica por titulometria. O 

espectro de EED do filtrado tratado ainda é possível ver um pico intenso se sódio (Na+) o que 

indica que esse elemento ainda se encontra dissolvido na amostra mesmo após o tratamento. 

Este sódio é, basicamente, proveniente do NaOH utilizado no ajuste de pH durante a sínte dos 

NCs e do NaBH4 utilizado como agente redutor do selênio. O resultado das análises por EEA-

PAI revelaram uma concentração média de cádmio nas amostras de 1,42 mg/L ou seja 

1,27x10-4 mol/L. 
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Figura 23 – Amostra de NCs tratadas por POAs apresentando coloração levemente amarelada indicando a 
viragem da titulometria. 
 

 
Figura 24 – Espectro de EED da amostra do filtrado contendo baixos níveis de cádmio em sua composição. Os 
picos de silício, magnésio e alumínio são relativos à composição da lamínula de vidro usada como suporte para a 
amostra. 
 

 O pH das amostras medidos antes do tratamento apresentavam o valor 8,6. Essa 

dimuição do valor do pH em relação a síntese recém-preparada provavelmente se dá por conta 

da reação dos íons hidroxílas com os demais cátions do meio. Após o tratamento o valor do 
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pH ficou em 4,7, valor esse muito baixo comparado com o estabelecido como ideal para águas 

de Classe 1 pela Resolução CONAMA n° 357 que indica valores de pH entre 6,0 e 9,0. 

Portanto uma correção posterior de pH com cal hidratada ou barrilha se faria necessária para o 

descarte desse líquido. 

Apesar dos níveis de cádmio no filtrado serem baixos, ainda é preciso aprimorar a 

técnica para um possível o descarte do material tratado no ambiente, pois a legislação vigente, 

a Resolução CONAMA n° 357, prevê que os limites máximos toleráveis de cádmio para 

águas doces de Classe 1 é de 0,001 mg/L, ou seja, 8,9x10-9 mol/L [BRASIL, 2005]. 
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6 CONCLUSÕES 

 Neste trabalho foi realizada a síntese de nanocristais de semicondutores quantum dots 

core-shell do tipo CdSe/CdS em meio aquoso estáveis e altamente luminescentes. 

 O processo de redução do selênio metálico para sua forma iônica mostrou-se eficaz 

para a utilização na síntese das nanocristais. Dentre os estabilizantes testados, AMA, AMP e 

AMS, foi o AMA o qual produziu os nanocristais com melhor luminescência, apesar do largo 

espectro de emissão. 

 Dentre as condições de síntese analisadas por estudos quimiométricos, foram 

estabelecidas as melhores condições para a síntese dos nanocristais sendo a concentração de 

selênio usada de 0,001g, uma proporção de cádmio/selênio de 2:1, a temperatura sendo de 25 

°C, a proporção de AMA/cádmio de 2:1 e um tempo de reação de 30 min. Também foi 

avaliado pelos espectros de emissão que os nanocristais apresentam um aumento da 

luminescência até a segunda semana depois de sintetizados, havendo uma pequena 

diminuição dessa luminescência a partir da terceira semana, se estabilizando. 

 A suspensão dos nanocristais apresenta uma cor amarelo clara ao término da síntese, 

possuindo um diâmetro médio de 2,8 nm estabelecido pela análise do espectro de absorção e 

pelo difratograma de raios-X. Para um melhor esclarecimento da dispersão de tamanho dos 

NCs e sua morfologia seria necessário análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

Quando excitados por uma fonte de luz no ultravioleta os nanocristais apresentaram 

luminescência no amarelo, sendo essa luminescência variável para o laranja e para o 

vermelho, conforme alterações nos parâmetros de síntese realizados nos estudos 

quimiométricos. 

 Foi feita a funcionalização com glutaraldeído para a marcação de cromossomos 

metafázicos, os quais foram visualizados por meio de microscopia óptica de fluorescência, 

destacando a afinidade do marcador ao material estudado. 

 O tratamento dos rejeitos dos nanocristais por Processos Oxidativos Avaçados 

mostrou-se eficaz na precipitação do cádmio, sendo este filtrado e seco, podendo ser usado 

para outros fins. A técnica ainda precisa ser aprimorada para uma melhor eliminação do 

cádmio do filtrado e ser feita uma correção de pH para torná-lo menos ácido para assim poder 

ser descartado no ambiente. 
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