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RESUMO 
 

Nanopartículas fluorescentes de materiais semicondutores, também conhecidas 

como pontos quânticos (PQs), apresentam-se como uma alternativa promissora em 

biomarcação frente aos fluoróforos convencionais. Contudo, para tal, faz-se 

necessário que pesquisas sejam direcionadas para suprir os problemas relacionados 

à bioconjugação, tais como: (1) obtenção de PQs funcionalizados robustos e 

reprodutíveis, (2) desenvolvimento de técnicas de conjugação flexíveis e, (3) 

aplicação de novos métodos para a caracterização do bioconjugado. Nesse sentido, 

a albumina sérica bovina (ASB), uma proteína plasmática, foi escolhida como 

sistema modelo para o desenvolvimento de um protocolo de bioconjugação, visando 

a preparação de imunocomplexos baseados em ligantes bioespecíficos, a serem 

empregados em fluoroimunoensaios heterogêneos (FIH) para o diagnóstico de 

doenças através de testes sorológicos. No presente trabalho foram sintetizadas 

dispersões coloidais core-shell (núcleo-casca) do tipo II-VI de Telureto de 

Cádmio/Sulfeto de Cádmio (CdTe/CdS) em meio aquoso com as quais realizou-se o 

processo de conjugação com ASB via agentes de comprimento zero. No estudo do 

CdTe/CdS, as propriedades estruturais foram estimadas utilizando-se microscopia 

eletrônica de transmissão convencional e de alta resolução e difração de Raios-X 

(dmédio = 3 nm, estrutura cúbica tipo blenda de Zinco). As propriedades ópticas 

(absorção, emissão e excitação) evidenciaram intensidade de emissão máxima na 

região entre 520 a 550 nm. Os PQs de CdTe/CdS foram empregados em marcações 

de formas promastigotas de Leishmania chagasi e linfócitos para investigar sua 

viabilidade, e analisados por microscopia confocal e citometria de fluxo, 

respectivamente. A obtenção do conjugado CdTe/CdS-ASB foi evidenciada por 

detecção quantitativa de fluorescência em placas de poliestireno como substrato, 

comumente usadas em FIH. Estes bioconjugados foram caracterizados por 

dicroismo circular e técnicas espectroscópicas. Os resultados revelaram um 

protocolo de bioconjugação eficiente para o CdTe/CdS-ASB e sua confirmação por 

uma análise rápida, simples e de baixo custo, bem como êxito no emprego de PQs 

de CdTe/CdS como biomarcador. 

 

Palavras-chave: Pontos quânticos. Telureto de Cádmio. Bioconjugação. 

Carbodiimidas. Albumina sérica bovina. Ensaio de fluorescência.  
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ABSTRACT 

 

Fluorescent nanoparticles of semiconductor materials, also known as quantum dots 

(QDs), are presented as a promising alternative in biolabels front of conventional 

dyes. However, to this end, it is necessary that research be directed to solve 

problems related to bioconjugates such as: (1) obtain robust and reproducible 

functionalized QDs, (2) development of flexible bioconjugate techniques, and (3) 

application of new methods for the bioconjugate characterization. Accordingly, a 

plasmatic protein, the bovine serum albumin (BSA) was selected as model system to 

development of a bioconjugate protocol, in order to prepare immunocomplex based 

on biospecific ligand, to be employed in immunofluorometric assays (IFA) for 

diagnosis of diseases by serological tests. In this work, colloidal dispersion of 

core/shell type II-VI of Cadmium telluride/Cadmium sulfide (CdTe/CdS) were 

synthesized in aqueous medium witch pass through conjugated process with BSA 

pathway zero-length crosslinker (carbodiimide). The structural properties of 

CdTe/CdS were estimated using conventional and high resolution transmission 

electronic microscopy, and X-Ray diffraction (daverage = 3 nm, cubic structure type 

blend of zinc). The optical properties (absorption, emission and excitation) showed 

maximum intensity of emission in the region between 520 nm -550 nm. The QDs of 

CdTe/CdS were used as biolabels in promastigotes forms of Leishmania chagasi and 

lymphocytes to investigate their viability, and were analyzed by confocal microscopy 

and flow of cytometry, respectively. The bioconjugate obtain was confirmed by 

quantitative detection of fluorescence in plates of polystyrene as substrate, 

commonly used in IFA. CdTe/CdS were characterized by circular dichroism and 

spectroscopic techniques. The results showed an efficient bioconjugate protocol for 

CdTe/CdS-ASB and its confirmation by a fast, simple and low cost analysis. In 

addition of success employment of CdTe/CdS as a biomarker. 

 

 

 

 

Keywords: Quantum dots. Cadmium telluride. Bioconjugate. Carbodiimides. Bovine 

serum albumin. Fluorometric assays 
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1. Introdução  

 
 A nanotecnologia em ciências da vida tem como um de seus objetivos 

diagnosticar doenças de forma precisa, rápida e eficaz, oferecendo melhorias para 

os métodos de diagnósticos atualmente existentes. Neste sentido, diversos 

nanomateriais tem sido estudados e desenvolvidos para beneficiar as tecnologias 

biomédicas. Entre estes, um exemplo que apresenta elevado potencial para 

aplicação em nanomedicina são os pontos quânticos, nanopartículas fluorescentes 

de materiais semicondutores. Eles são vistos como promissores para diagnóstico, 

através da geração de imagens e detecção de sinais por meio da fluorescência.  

 As medidas baseadas em fluorescência tem especificidade bioquímica e tem 

alta sensibilidade. Há um considerável interesse no emprego dos pontos quânticos 

como fluoróforos inorgânicos, devido ao fato deles apresentarem vantagens 

significativas em relação aos marcadores fluorescentes usados convencionalmente. 

No entanto, a maioria destes materiais em nanoescala são inorgânicos. Assim, faz-

se necessário que estas nanopartículas sejam biocompatíveis para que sejam 

conjugadas adequadamente a moléculas biológicas, por meio de técnicas de 

bioconjugação. 

Dentro deste contexto, este trabalho propõe o emprego de pontos quânticos 

preparados em meio aquoso, como uma alternativa eficiente, simples e de baixo 

custo para aplicações biológicas. Ainda, por meio do desenvolvimento de um 

sistema modelo empregando-se a albumina sérica bovina, fornecer um protocolo 

que será utilizado em futuros projetos para a bioconjugação de pontos quânticos 

com anticorpos e antígenos. Isto será um importante avanço para testes sorológicos 

no diagnóstico por fluoroimunoensaio em fase sólida.    

Além de possibilitar o aprimoramento científico, o presente trabalho direciona 

esforços para o desenvolvimento de nanomarcadores em kits de diagnóstico que 

viabilizem ou minimizem a dependência do Brasil a produtos importados.  
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1.1 Materiais semicondutores  
 

Materiais sólidos cristalinos possuem estados eletrônicos representados por 

bandas de energia, que são efetivamente preenchidas com elétrons (e-) e originadas 

de sua natureza ondulatória nos cristais. A separação dos estados energéticos em 

bandas permitidas e proibidas decorre do efeito do potencial periódico sobre a 

distribuição energética dos elétrons livres. 

  Quando os elétrons passam da banda de valência (BV) para a banda de 

condução (BV), deixam na BV estados denominados de buracos que se comportam 

como portadores de carga elétrica positiva. Sob a ação de um campo externo, os e- 

na BC e os buracos na BV produzem corrente elétrica. A diferença de energia que 

separa as duas bandas é chamada de barreira ou separação energética (Eg) (Figura 

1.1). Existem diversas bandas cheias com e-, cujo preenchimento da última banda é 

completo ou parcial em um cristal a T = 0K (estado fundamental). O fato da última 

banda estar cheia ou não reflete diretamente nas propriedades de condução do 

cristal.  

De uma maneira geral os materiais podem ser divididos em: condutores, 

isolantes e semicondutores. Os condutores possuem a última banda parcialmente 

preenchida. Portanto, nestes materiais existe a possibilidade de mudar os estados 

dos e- com um campo elétrico, resultando em uma corrente elétrica. Nos isolantes a 

última banda encontra-se completamente cheia e a Eg é grande (>4 eV). Entretanto, 

quando os sólidos cristalinos a T = 0 K têm Eg relativamente pequeno, 

aproximadamente 3 eV ou inferior, quando à temperatura ambiente, apresentam 

condutividade significativa, sendo por isso denominados de semicondutores. Nestes, 

o número de e- na BC quando comparado a um isolante pode ser significativo, 

contudo é ainda muito inferior ao número de e- livres em um metal (REZENDE, 

2004). 
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Figura 1.1 - Representação esquemática das bandas de energia para sólidos cristalinos 
condutores, semicondutores e isolantes. 

 
Os semicondutores são materiais bastante estudados devido principalmente 

às suas propriedades elétricas e ópticas. Eles podem apresentar-se como: 

compostos binários IV-IV (ex.: SiC), III-V (ex.: AlP, AlAs, AlSb, GaN, GaP, GaAs, 

GaSb, InP, InAs, InSb), II-VI (ex.: ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, Cds, CdSe, CdTe, HgS), 

IV-VI (ex.: PbS, PbSe, PbTe), ou materiais com a inclusão de certos tipos de 

elementos (como por exemplo, Si dopado com P ou B), compostos terciários e 

compostos quaternários (ORTON J., 2004). Dentre estes, os compostos binários do 

tipo II-VI são semicondutores constituídos pelos elementos da família VIA 

(calcogênios) e IIB (metais de transição) da tabela periódica, conforme Figura 1.2.  

 

 
Figura 1.2 - Elementos da família VIA (calcogênios) e IIB (metais de transição) da tabela 
periódica constituintes dos pontos quânticos II-VI (ROMANO, 2003).  
 
 

Neste trabalho, dentre os exemplos de semicondutores do tipo II-VI 

apresentados na Tabela 1.1, destaca-se o CdTe que emite luz em toda faixa do 

visível, desde o azul, passando pelo verde e vermelho, até o infravermelho (IV). 
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Essa propriedade leva ao interesse em trabalhar com o CdTe em dimensões 

nanométricas, como nanopartículas fluorescentes para serem aplicadas em 

sistemas biológicos. 

 
Tabela 1.1 - Exemplos de materiais semicondutores do tipo II-VI com sua faixa de emissão 
no espectro eletromagnético. 
 

Semicondutores II- VI Cor da emissão 

ZnO, ZnS Azul, UV 

CdS Azul, verde 

CdSe Azul, verde até vermelho 

CdTe Azul,verde, vermelho até IV 

 

1.2 Pontos quânticos  
 

Os pontos quânticos (PQs), do inglês quantum dots, são nanopartículas 

fluorescentes de materiais semicondutores, que se encontram em confinamento 

quântico nas três dimensões, cujos diâmetros variam na ordem de 10 a 100 Å. Estes 

sistemas cristalinos podem ser preparados pelo método top down, no qual se diminui 

um material pré-existente a dimensões nanométricas, ou pelo método bottom up, no 

qual o material é obtido a partir de átomos ou moléculas ligados quimicamente com 

crescimento controlado. Vale ressaltar que este trabalho empregou o último método, 

baseando-se em química coloidal para a síntese de PQs core-shell (núcleo-casca) 

do tipo II-VI de Telureto de Cádmio/Sulfeto de Cádmio (CdTe/CdS). 

 Os materiais semicondutores podem ser descritos eletronicamente através de 

bandas de energia e sua capacidade de emissão de luz vem majoritariamente do 

decaimento de e- BC para a BV (Figura 1.1). Quando ocorre absorção de luz por 

estes materiais forma-se uma espécie chamada de éxciton que corresponde a um 

par elétron-buraco formado. Este par pode ficar ligado através de forças fracas o que 

lhes confere uma similaridade com o átomo de hidrogênio, inclusive conferindo um 

raio, denominado de raio de Bohr (aB) do éxciton. Com a redução das dimensões 

destes materiais, até próximo ao raio de Bohr do éxciton, a diferença dos valores de 

energia (Eg) entre a BV e a BC vão ficando cada vez maiores, modificando as 

propriedades ópticas e eletrônicas destes materiais (CHAVES, 2006; MENEZES, 

2006). Este efeito está exemplificado na Figura 1.1 para PQs de CdTe onde o raio 
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de Bohr do CdTeaB = 73 Å. Observa-se que no sistema macrocristalino a diferença 

da BC para a BV do CdTe é de Eg = 1,47 eV (E = 1242 nm) que corresponde a 

região do infravermelho. Quando este efeito é observado, pode-se dizer que o 

mesmo encontra-se em regime de confinamento quântico. No caso do CdTe, o 

regime é iniciado quando os cristais apresentam dimensões próximas ou inferiores  

a 14,6 nm (STREETMAN, 2000; MADELUNG,1996).  

 

 
Figura 1.3 - Esquema da redução do tamanho da partícula semicondutora CdTe dentro do 
regime de confinamento quântico e consequente aumento de Eg. Eg = barreira energética, 
BC = banda de condução e BV= banda de valência. 

   

 A luminescência destes materiais é utilizada em diversas aplicações, tais 

como em dispositivos eletrônicos, células solares, filtros de luz e mais recentemente 

como materiais componentes de uma nova classe de biomarcadores. Hoje em dia 

podem ser observados diversos tipos de classes de materiais utilizados em 

marcação biológica, tais como: (i) moléculas orgânicas fluorescentes, (ii) proteínas 

fluorescentes; (iii) complexos com íons terras raras e (iv) pontos quânticos de 
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materiais semicondutores II-VI. Destes materiais os mais vendidos comercialmente 

são os fluoróforos orgânicos.  

 Os PQs apresentam uma série de vantagens frente aos fluoróforos orgânicos 

convencionais, dentre elas podemos citar:  

 

• Largo espectro de excitação (Figura 1.4)  

• Estreitas bandas de emissão (Figura 1.4)  

• Maior fotoestabilidade  

• Diversas possibilidades de conjugação a biomoléculas 

• Tempos de decaimento na ordem de nanosegundos  

• Baixa toxicidade  

• Sintonização da emissão de luz com o tamanho das partículas (Figura 1.5) 

• Possibilidade de marcação múltipla simultânea de diversos componentes e 

estruturas celulares e  

• Reduzido tempo de incubação (podendo chegar a alguns minutos). 

 

 As Figuras 1.4 e 1.5 exemplificam algumas destas vantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 - Comparação das regiões espectrais (absorção e emissão eletrônica) de um 
fluoróforo orgânico qualquer e uma suspensão contendo pontos quânticos. 
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Figura 1.5 - Conjunto de pontos quânticos de CdSe/ZnS e CdTe evidenciando emissão em 
diferentes regiões espectrais, podendo ser sintonizadas a partir da variação de tamanho das 
nanoestruturas. Adaptado de Han (2001). 

 

 Diante do exposto, as suspensões coloidais de PQs têm-se revelado uma 

alternativa promissora em aplicações biológicas, principalmente no que se refere a 

metodologias diagnósticas e ensaios bioanalíticos (MICHALET, 2005; MEDINTZ, 

2005; BRUCHEZ, 2007).  

 As pesquisas realizadas no grupo de pesquisas Nanoestruturas e Interfaces 

Biológicas levaram ao desenvolvimento de PQs fluorescentes em meio aquoso 

(SANTOS, 2007; CHAVES, 2008). Dentre algumas características vantajosas da 

síntese dos PQs em meio aquoso frente às rotas organometálicas, destacamos a 

compatibilidade em sistemas biológicos e seu baixo custo.  

 Durante o processo de síntese das suspensões coloidais de nanopartículas 

realiza-se a etapa de passivação. Esta consiste no recobrimento da superfície dos 

PQs por meio da formação de algumas monocamadas de um outro semicondutor de 

Eg maior, resultando numa estrutura denominada de core-shell (núcleo-casca). Este 

artifício possibilita a diminuição dos defeitos superficiais da estrutura cristalina nas 

PQs conseqüentemente aumentando a fluorescência do material. Em virtude da 

elevada afinidade química entre os precursores empregados no processo reacional, 

esta camada de passivação formada apresenta uma baixa taxa de dissociação 

(SANTOS, 2008).  

 Visando a aplicação destes materiais inorgânicos em sistemas de origem 

biológica, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas de funcionalização. 
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Estas caracterizam-se pela incorporação de moléculas orgânicas na superfície das 

PQs, as quais são capazes de promover interações químicas entre o sistema 

inorgânico e a biomolécula. Um esquema representativo de um material tipo core-

shell (núcleo-casca) biofuncionalizado para aplicação biológica está representado na 

Figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 – Esquema representativo de um material core-shell (núcleo-casca) passivado e 
funcionalizado, acoplado a uma biomolécula (MENEZES, 2006). 

 

1.3 Bioconjugação 

 

 Para que um material semicondutor nanoestruturado possa ser efetivamente 

utilizado como material biocompatível, faz-se necessário que pesquisas sejam 

direcionadas para prover melhorias aos processos de bioconjugação, dentre elas: 

(1) obtenção de PQs funcionalizadas robustas e reprodutíveis, (2) desenvolvimento 

de técnicas de conjugação flexíveis e, (3) aplicação de novos métodos para a 

caracterização do bioconjugado. 

 Técnicas de conjugação e modificação são inter-relacionadas e dependentes 

quimicamente. Estas envolvem os agentes de ligação cruzada que possuem os 

grupamentos reativos e a molécula alvo a ser modificada, contendo grupos 

funcionais específicos que podem ser alvos na reação, tais como aminas primárias, 

sulfidrilas, carboxilatos, entre outros. A conjugação consiste no processo de unir 

quimicamente duas ou mais moléculas por uma ligação covalente, empregando-se 

agentes de acoplamento. Estes são geralmente utilizados na modificação de 

superfícies sólidas, fármacos, ácidos nucléicos, proteínas e peptídeos, na 

preparação de conjugados anticorpo-enzima, imunotoxinas e outros reagentes 

protéicos marcados (HERMANSON, 2008).  
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 A seleção do reagente deve basear-se em alguns parâmetros como sua 

especificidade para um grupo funcional em particular, compatibilidade da reação 

com a aplicação, solubilidade em água, reatividade espontânea, dentre outros. 

 A compreensão cuidadosa da estrutura da molécula alvo e a escolha dos 

sistemas reagentes corretos que podem reagir com grupos químicos disponíveis em 

moléculas alvo, fornecem subsídios para um processo de bioconjugação bem 

sucedido. O conhecimento do mecanismo básico pelo qual o grupamento reativo 

interage com o grupo funcional alvo permite projetar de forma inteligente uma 

estratégia de conjugação. Portanto, dentre os grupos funcionais ou reativos 

comumente presentes em partículas que permitem a ligação a proteínas, 

enfocaremos aqui apenas o sistema reagente de acoplamento selecionado, levando-

se em consideração o grupamento carboxilato, presente nas PQs de CdTe/CdS.    

 

1.3.1 Carbodiimida 

 

 As carbodiimidas, agentes de comprimento zero, constituem a única classe de 

compostos orgânicos reativos que tem a estrutura heterocumuleno R-N=C=N-R. 

Formalmente podem ser consideradas como diimidas derivadas do dióxido de 

carbono ou anidridos de uréias 1,3-substituídas (YRAZO, 2001). Estes reagentes 

promovem a formação de ligações covalentes, mediando a conjugação direta entre 

duas moléculas, por meio de ligações amida entre carboxilatos e aminas. Além 

disso, dentre outros usos, elas são extensivamente e eficientemente empregadas na 

obtenção de conjugados entre uma biomolécula e uma superfície ou partícula, o que 

é de extremo interesse para este trabalho (HERMANSON, 2008).   

 Existem carbodiimidas solúveis e insolúveis em meio aquoso. As últimas são 

utilizadas em processos de acoplamento em meio orgânico. Enquanto que as 

primeiras são comumente escolhidas em conjugações bioquímicas, tendo em vista 

que a maioria das macromoléculas de origem biológica são solúveis em meio 

aquoso, bem como o subproduto da reação, uma isouréia, podem ser retirados 

facilmente por diálise ou filtração a gel. Portanto, empregou-se uma carbodiimida 

hidrossolúvel durante o desenvolvimento dos experimentos de bioacoplamento das 

suspensões coloidais de PQs de CdTe/CdS.  
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 A carbodiimida mais empregada para conjugar substâncias biológicas 

contendo carboxilatos e aminas, consiste no cloridrato de 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), uma carbodiimida alifática N-substituída 

solúvel em água.  O EDC promove a formação de uma ligação química, de caráter 

covalente, entre a molécula contendo amina e o grupo carboxilato, que no caso 

específico deste trabalho ocorrerá entre os grupamentos amina de moléculas de 

albumina e os grupamentos carboxilatos presentes na superfície de PQs de 

CdTe/CdS. O EDC reage com ácidos carboxílicos, formando o intermediário 

altamente reativo o-acilisouréia. Estas espécies ativas interagem em seguida com 

nucleófilos presentes no meio reacional, como uma amina primária para formar uma 

ligação amida (HERMANSON, 2008; ULRICH, 2007).  

 

1.4 Apresentação da dissertação 

 

 Os trabalhos desenvolvidos nesta dissertação encontram-se distribuídos em 

seis capítulos, da seguinte forma: 

 

 No Capítulo 2 são expostos os objetivos gerais e específicos do presente 

trabalho. 

  As sínteses e a caracterização óptica e estrutural das suspensões coloidais 

de CdTe/CdS, empregando-se três diferentes agentes 

estabilizantes/funcionalizantes estão descritas no Capítulo 3. 

 No Capítulo 4 encontram-se algumas aplicações biológicas das PQs de 

CdTe/CdS como biomarcadores fluorescentes em formas promastigotas de 

Leishmania chagasi e em linfócitos de células mononucleadas de sangue periférico.   

 O desenvolvimento de um protocolo de conjugação, via agentes de 

comprimento zero, entre suspensões coloidais de CdTe/CdS e a albumina sérica 

bovina, é apresentado e discutido no Capítulo 5, juntamente com as caracterização 

do bioconjugado.  

 As conclusões deste trabalho, bem como suas perspectivas de otimização, 

encontram-se no Capítulo 6.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2  
 

Objetivos 
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2.1 Objetivos gerais 

 

 

 O presente trabalho tem como finalidade desenvolver um protocolo de 

bioconjugação entre a proteína albumina sérica bovina, como sistema modelo, e 

nanopartículas fluorescentes de semicondutores do tipo core-shell (núcle-casca) II-

VI de Telureto de Cádmio/Sulfeto de Cádmio (CdTe/CdS), via agentes de 

comprimento zero.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Preparar suspensões coloidais de CdTe/CdS em meio aquoso, empregando-

se diferentes agentes estabilizantes e funcionalizantes. 

 

 

• Realizar caracterização óptica e estrutural dos pontos quânticos obtidos. 

 

 

• Aplicar as nanopartículas de CdTe/CdS como marcadores fluorescentes nos 

sistemas biológicos: formas promastigotas do parasita Leishmania chagasi e 

linfócitos de células mononucleadas de sangue periférico.  

 

 

• Conjugar nanopartículas de CdTe/CdS com albumina sérica bovina, por meio 

do desenvolvimento de um protocolo empregando agentes de acoplamento. 

 

 

• Analisar e caracterizar os conjugados CdTe/CdS-ASB, após o processo de 

bioconjugação. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
 

Síntese e caracterização de  
pontos quânticos de CdTe/CdS 
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3.1. Obtenção de pontos quânticos de Telureto de Cádmio/ Sulfeto de Cádmio 

 

Neste capítulo são apresentados os protocolos de síntese em meio aquoso de 

nanopartículas de CdTe/CdS com três diferentes agentes estabilizantes, ácido 

mercaptoacético (AMA), ácido 3-mercaptopropiônico (AMP) e L-cisteína (CIS) bem 

como suas caracterizações ópticas, e a caracterização estrutural para os PQs com 

AMA.   

 

 
Figura 3.1 - Fórmulas estruturais dos agentes estabilizantes/funcionalizantes empregados 
no processo de obtenção dos pontos quânticos de CdTe/CdS. (A) ácido mercaptoacético. 
(B) ácido 3-mercaptopropiônico. (C) L-cisteína.  

 

3.2. Metodologia experimental 

 

3.2.1. Protocolo de síntese de pontos quânticos de CdTe/CdS em meio aquoso 

com diferentes agentes estabilizantes (AMA, AMP e CIS) 

 

 Todas as preparações foram realizadas em meio aquoso (água ultrapura 

desionizada) e processadas em atmosfera inerte de Argônio (ultrapuro 4.0, White 

Martins) com reagentes sem nenhuma purificação adicional.   

 A metodologia utilizada nas preparações com AMA e AMP é uma adaptação 

dos métodos descritos por Menezes (2006). Inicialmente, partiu-se de 1 x 10 -4 mol 

do Telúrio elementar (Te0) (pó 200 mesh, 99,8%, Aldrich) com 0,1 mL de uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) 2 M e 3,8 x 10-3 mol de borohidreto de sódio 

(NaBH4) (Venpure AF granules, 98+%, Sigma-Aldrich) como agente redutor em 

excesso, visando preparar a fonte de íons telureto (Te2-). Utilizou-se o íon Cd2+ (2 x 

10-4 mol) a partir  de solução de Cd(ClO4)2 0,01 M  (sintetizado previamente a partir 

do ataque de HClO4 ao precursor CdO - 99,95%, Alfa Aesar) juntamente com 1,2 mL 



Capítulo 3: Síntese e caracterização de pontos quânticos de CdTe/CdS 

 

 

16

da solução do agente estabilizante a 4,9%, um ácido orgânico tiolado, AMA (98%, 

Acros Organics) ou AMP (99+%, Sigma Aldrich). Tanto na síntese com AMA quanto 

com AMP utilizou-se Cd2+:Te2-:Agente estabilizante  na proporção 1: 0,5: 2,15. 

Ajustou-se o pH para 10,5.  

A formação dos PQs deve-se à reação entre Te2- e Cd2+ sob atmosfera inerte 

de argônio a temperatura de 80ºC. A reação continua então sob agitação e 

aquecimento (80°C) durante 15 minutos. Posteriormente, armazenou-se as 

suspensões de PQs a temperatura de 2 – 8 ºC. O processo de passivação ocorre 

pela formação de algumas monocamadas do semicondutor CdS durante a hidrólise  

parcial em meio alcalino das moléculas de alquiltiol que ocorre na superfície das 

partículas. Este processo está descrito na literatura como passivação superficial, 

portanto reduzindo a quantidade de defeitos na superfície, conferindo uma 

intensificação da fluorescência dos PQs, conforme descrito na Seção 1.1.    

 A obtenção de CdTe/CdS com CIS foi baseada em Mamedova (2001), 

utilizando Cd2+:Te2-:L-Cisteína na proporção molar 1:0,5:2,43. Na etapa de redução 

do Te0 para Te2- empregou-se o mesmo procedimento descrito acima. Na 

preparação da fonte de cádmio com o estabilizante, ajustou-se o pH de 5,7 x 10 -3 

mol de L-Cisteína (97%, Aldrich) para pH=11,2 e adicionou-se 2,35 x 10-3 mol de 

Cd2+ da solução de Cd(ClO4)2 0,01 M que foi submetida a aquecimento de 40-50 ºC. 

A reação continuou sob agitação e aquecimento durante 15 min. 

 

 
 
 
 
Figura 3.2 - Esquema geral do procedimento na preparação de suspensões 
coloidais de CdTe/CdS  em meio aquoso. 
 

3.2.2 Caracterização 
 

 As propriedades ópticas das suspensões coloidais dos PQs de CdTe/CdS de 

AMA, AMP e CIS foram analisadas por espectroscopias de absorção obtidas no 

espectrofotômetro Ocean Optics (modelo HR4000), usando água como referência, 

+ 
NaBH4 

Te0 + H2O Na-Te-Te-Na (aq) CdTe/CdS 
Cd2+ + AMA/AMP/CIS 
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no laboratório Prof. de Biofísica Química Prof. Ricardo Ferreira, e de excitação e 

emissão eletrônicas no espectrofluorímetro PC1 da ISS. Para efeito de comparação 

entre as preparações os parâmetros do equipamento foram mantidos constantes, ou 

seja, comprimento de onda (λ) de excitação em 370 nm, fendas de excitação: 1mm; 

1mm; e de emissão 1mm; 1mm; voltagem = 15V (lâmpada de xenônio). Este 

equipamento foi utilizado no laboratório de Polímeros Não-Convencionais, no 

Departamento de Física (DF)/UFPE . 

 As propriedades estruturais dos PQs CdTe/CdS-AMA foram analisados por 

difração de Raios-X (DRX) do pó em difratômetro Siemens Nixford D5000 digital 

(com biblioteca cristalográfica), com radiação incidente Kα(Cu) = 1,542 Å, voltagem de 

40 KV e corrente de 40 mV, no DF/UFPE, e por microscopias eletrônicas de 

transmissão (MET) convencional em microscópio eletrônico de transmissão FEI, 

Morgagni 268D (40-10 kV, resolução de ponto de 0,45 nm e de linha de 0,34 nm, 

com magnificação de até 180.000x, com câmera CCD) no CETENE e de alta 

resolução 300 kV (JEOL 3010 URP, resolução de até 1,7 Å) no laboratório Nacional 

de Luz Síncroton (LNLS).  

 

3.4. Resultados e Discussão 

 

3.4.1 Obtenção e estabilidade das suspensões de CdTe/CdS com diferentes 

estabilizantes 

 No processo de obtenção dos PQs de CdTe a primeira etapa é a 

complexação dos íons Cd2+ com o agente estabilizante alquiltiol. Para isto 

desprotonou-se os grupamentos sulfidrilas e carboxilatos dos estabilizantes AMA, 

AMP e CIS, por meio do ajuste do pH, deixando-os acima dos valores dos seus 

respectivos pKSH = 10,05; 10,20 (ZANG, 2003) e 8,3 (NÖLTING, 2006), garantindo 

assim, uma maior concentração da forma ionizada no meio. Os grupamentos 

resultantes da desprotonação das sulfidrilas do agente estabilizante que possuem 

alta afinidade pelo Cd2+, irão interagir com os íons que apresentam ligações não 

compartilhadas na superfície da nanopartícula, devido à descontinuidade da rede 

cristalina. A partir da quebra da molécula com a permanência do enxofre ligado à 

superfície das partículas ocorre a formação de algumas monocamadas do 
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semicondutor CdS (Eg = 2,50 eV) sobre CdTe (Eg = 1,47 eV), obtendo-se assim, 

PQs passivados.  

Todas as reações foram processadas em atmosfera inerte, tendo em vista 

que a ausência de O2 é imprescindível para a redução do telúrio e manutenção do 

seu Nox, pois o elemento químico é altamente propenso a reagir com o oxigênio 

presente no meio e formar o seu respectivo óxido. O processo de redução do Te0 

para Te1- foi evidenciado pela mudança da coloração para violeta. Posteriormente, a 

observação do meio reacional completamente incolor nas reações foi indicativo da 

redução completa para Te2-.(Figura 3.3). As suspensões coloidais foram 

armazenadas na temperatura de 2-8ºC, visando-se diminuir a cinética de reações 

possíveis de desestabilizar o sistema coloidal, tais como movimento browniano das 

partículas, redissociação dos cristais e envelhecimento de Ostwald (ATKINS, 2008). 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 - Fotografias do processo reacional de redução do Te1- para Te2- em meio 
aquoso. O complexo Na-Te-Te-Na apresenta uma coloração violeta (a) enquanto que o sal 
Na2Te é incolor (b). O resultado final da síntese demonstra uma coloração típica para 
nanocristais de CdTe (c). 

 

Esforços foram empreendidos para otimizar a preparação de CdTe/CdS com 

AMA. Posteriormente, tentou-se obter CdTe/CdS empregando outros dois agentes 

estabilizantes, AMP e CIS, buscando-se PQs mais estáveis, fluorescentes e aptas a 

serem empregadas em processos de conjugação, devido estes três estabilizantes 

atuarem também como agentes funcionalizantes, por possuírem grupamentos 

carboxilatos, conforme detalhado na Seção 1.1.  
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 AMA e AMP possuem estrutura química bastante semelhante, tendo como 

única diferença um carbono a menos na cadeia carbônica do primeiro em relação ao 

segundo (como observado nas estruturas da Figura 3.1). A princípio, o AMP é mais 

estável em pH fisiológico, todavia as sínteses até o momento forneceram PQs mais 

estáveis e fluorescentes com AMA, provavelmente devido ao protocolo de obtenção 

ter sido otimizado para o mesma. A temperatura na preparação com CIS, por ser um 

aminoácido, teve de ser diminuída para 40-50 ºC, em comparação a 80ºC usado na 

preparação com AMA e AMP, para evitar sua degradação, o que deve ter 

prejudicado o processo de nucleação dos PQs. 

 

3.4.2 Propriedades ópticas das suspensões de CdTe/CdS 

 

Os sistemas coloidais apresentam coloração marrom castanho com maior ou 

menor intensidade, como demonstrado na Figura 3.3 (c). No espectro de absorção 

das suspensões de CdTe/CdS em meio aquoso, percebeu-se a intensa absorção do 

material em comprimentos de onda na região do ultravioleta (Figuras 3.4). Os 

espectros de absorção exibidos na Figura 3.4 apresentaram máximo de absorção 

bem definidos para cada amostra, encontrando-se na região entre 430 e 530 nm.  

Estes valores correspondem a região de confinamento quântico forte para o 

semicondutor CdTe. Verificou-se por comparação dos espectros, que estes diferem 

para os PQs de CdTe/CdS preparados com AMA, AMP e CIS, sugerindo que os 

tamanhos das partículas das suspensões coloidais foram alterados pelo emprego 

dos diferentes agentes estabilizantes. Entretanto, devido a elevada dispersão de 

tamanho refletido nos espectros pelo padrão de banda alargado, bem como pela 

ausência de um máximo de absorção definido. 
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Figura 3.4 - Espectros de absorção representativos da suspensão de pontos quânticos de 
CdTe/CdS sintetizados com AMA, AMP e CIS. Os números acima evidenciam possíveis 
máximos de absorção. 

 

A fluorescência das suspensões de CdTe/CdS sintetizadas com os três 

estabilizantes no verde foi observada utilizando-se uma lâmpada de UV, no 

comprimento de onda de 365 nm. A Figura 3.5, ilustra a fluorescência no verde dos 

PQs com AMA (imagens com AMP e CIS não mostradas).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 - Imagem representativa de suspensão de CdTe/CdS-AMA (a) apresentando 
fluorescência no verde quando excitada (λ = 365 nm) por lâmpada UV (b). 

 

As Figuras 3.6, 3.7 e 3.8 mostram os espectros de excitação e emissão 

eletrônica (λexc = 370 nm) de suspensões coloidais de CdTe/CdS preparadas com 
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AMA, AMP e CIS, respectivamente. Estas apresentaram seu máximo em 543, 524 e 

523 nm, respectivamente, que corresponde à emissão na região do verde no 

espectro eletromagnético. 
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Figura 3.6. Espectros representativos da suspensão de pontos quânticos de CdTe/CdS-
AMA. Em vermelho o espectro de excitação e em preto o espectro de emissão (λexc: 370 
nm). 
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Figura 3.7. Espectros representativos da suspensão de pontos quânticos de CdTe/CdS-
AMP. Em vermelho o espectro de excitação eletrônica e em preto o espectro de emissão 
(λexc = 370 nm).  
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Figura 3.8. Espectros representativos da suspensão de pontos quânticos de CdTe/CdS-CIS. 
Em vermelho o espectro de excitação eletrônica e em preto o espectro de emissão (λexc = 
370 nm).  

 

A Figura 3.9 apresenta o comparativo entre as intensidades de fluorescência 

para os PQs de suspensões coloidais de CdTe/CdS preparados com os diferentes 

agentes estabilizantes, AMA, AMP e CIS. Sugere-se que a disparidade encontrada 

entre as intensidades de emissão para os PQs de CdTe/CdS obtidos com AMA em 

relação a AMP e CIS, deve-se ao fato de que a metodologia empregada nas 

preparações das três foi a otimizada para a primeira. Portanto, evidenciou-se a 

necessidade de otimizar individualmente os protocolos das preparações de 

CdTe/CdS utilizando diferentes agentes estabilizantes.  
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Figura 3.9. Espectros de emissão representativos das suspensões de pontos quânticos de 
CdTe/CdS preparados com AMA, AMP e CIS (λexc = 370 nm). 
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Observou-se que com CIS, logo após o término da preparação, a suspensão 

coloidal evidenciou intensa fluorescência verde quando excitada em lâmpada 

UV/VIS em 365 nm, contudo foi a que apresentou menor estabilidade, precipitando 

em menos de uma semana e com perda da fluorescência em aproximadamente 72 

horas. Enquanto que com AMA e AMP a fluorescência só foi observada após alguns 

dias, tendo a suspensão de AMA maior estabilidade frente ao AMP. Esta observação 

baseia-se no tempo de desestabilização do sistema coloidal, visto que este 

precipitou em menor período de tempo em relação ao AMA que manteve-se estável 

por mais de três meses. Acredita-se que os resultados não satisfatórios com AMP e 

CIS devem-se ao fato que ambos foram adaptados ao protocolo otimizado para a 

obtenção de CdTe/CdS com AMA, sendo necessário, portanto, desenvolver e 

otimizar protocolos para a obtenção de PQs de CdTe/CdS empregando tanto AMP 

quanto CIS.  

 

3.4.3 Propriedades estruturais dos pontos quânticos de CdTe/CdS 

 

Nas imagens obtidas por MET, tanto convencional (Figura 3.10) quanto de 

alta resolução (Figura 3.11), observou-se os planos cristalinos dos PQs de 

CdTe/CdS-AMA e uma faixa de tamanho em torno de 3 nm de diâmetro, todavia a 

MET convencional apresentou grande superposição dos cristais dificultando o 

processo de análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - Microscopia eletrônica de transmissão representativa de uma suspensão de 
pontos quânticos de CdTe/CdS-AMA. Barra: 2 nm. 
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Figura 3.11 - Micrografias de MET de alta resolução de amostra de pontos quânticos de 
CdTe/CdS-AMA. (A) Barra de escala da micrografia equivale a 5 nm (B) Barra de escala da 
micrografia equivale a 2 nm. 

 

No difratograma de Raios-X de CdTe/CdS-AMA apresentado na Figura 3.12, 

observou-se um grande alargamento dos picos, indicando um regime de dimensão 

nanométrica. O pico de maior intensidade foi visualizado na região 2θ = 27º, 

evidenciando a estrutura característica dos nanocristais de CdTe, Cúbica – Blenda 

de Zinco (Figura 3.12), através da análise de todos os picos mais intensos exibidos 

no difratograma, em concordância com trabalhos já relatados e com a biblioteca 

cristalográfica JCPDS. 

 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.12 – Difratograma de Raios-X de CdTe/CdS-AMA e  a estrutura cúbica tipo blenda 
de zinco.  
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Os resultados das MET foram corroborados com o cálculo teórico da 

estimativa do diâmetro médio das partículas (descrito em detalhes no Apêndice A) 

por meio da equação de Scherrer (0,9 × λ = d × B × cosθ) que evidenciou PQs de 

aproximadamente 3 nm (SANTOS, 2002). O cálculo realizado para estimar a 

quantidade de PQs/mL de CdTe/CdS encontra-se detalhado no Apêndice B. 
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4.1. Introdução 
 

 Pontos quânticos têm sido amplamente empregadas em microscopia de 

fluorescência, mas não têm sido bem exploradas na citometria de fluxo como uma 

ferramenta em potencial, entretanto estas duas técnicas são complementares. 

Enquanto a primeira fornece uma imagem morfológica de poucas amostras, na qual 

pode ser observada a distribuição dos PQs em cada célula individualmente, além de 

correlacionar a imagem real da célula com a imagem de fluorescência obtida, a outra 

detecta e quantifica um evento biológico em um grande número de células. A 

citometria diferencia as células marcadas com as suas respectivas intensidades de 

fluorescência daquelas não marcadas, proporcionando uma elevada relevância 

estatística. Nesta Seção encontra-se uma breve introdução sobre os sistemas 

biológicos empregados nos experimentos para testar as marcações: leishmanias 

promastigotas e linfócitos. Nestes sistemas objetivou-se demonstrar a 

compatibilidade e eficiência dos PQs de CdTe/CdS, preparados com AMA e AMP, 

como biomarcadores para análises nos equipamentos de microscopia confocal e 

citometria de fluxo.   

 

4.1.1. Leishmaniose  
 

 A leishmaniose é uma parasitose comum em países de clima tropical, que 

tem causado grande impacto sobre a saúde pública. É causada por parasitas 

protozoários do gênero Leishmania, pertencentes à ordem Kinetoplastida, sendo 

transmitida para os seus hospedeiros por um vetor, normalmente um mosquito 

flebótomo, de diferentes gêneros (Psychodopygus, Lutzomya), dependendo da 

localização geográfica. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; LEÃO, 1997).  

 No Brasil, apresenta-se como uma doença endêmica em praticamente todo 

território nacional, na forma tegumentar e muco-tegumentar (LT) e visceral (LV).  

 As formas tegumentares caracterizam-se pela diversidade das apresentações 

clínicas e das seis espécies descritas diferentes causadoras da doença. Algumas 

destas espécies causam síndromes associadas a fenômenos imunopatogênicos, 

como por exemplo, a forma difusa causada por Leishmania (Leishmania) 

amazonensis e a forma mucosa causada pela Leishmania (Viannia) braziliensis. 
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Outras espécies de leishmanias apresentam características biológicas e bioquímicas 

distintas, estando relacionadas a aspectos clínico-epidemiológicos diferentes. 

 A Leishmania (Leishmania) chagasi é essencialmente a única espécie 

causadora da leishmaniose visceral. Sempre que possível o diagnóstico deve ser 

clínico, epidemiológico e laboratorial. Caso não haja recursos laboratoriais o 

diagnóstico deve ser clínico e epidemiológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; 2000; 

LEÃO, 1997).  

 Durante o seu ciclo de vida, os parasitas da leishmaniose apresentam duas 

formas: amastigota que é a forma de proliferação no seu hospedeiro; e promastigota 

que consiste na forma infectante, na qual se apresentam quando alojados dentro do 

seu vetor.  

 

4.1.2 Linfócitos 
 

 Os linfócitos são leucócitos ou glóbulos brancos produzidos pela medula 

óssea vermelha, presentes na circulação sanguínea, que possuem um papel 

importante na defesa do corpo, consistindo nas únicas células do sistema imune que 

apresentam receptores específicos para os antígenos. Por meio das células-tronco 

linfóides, diferenciam-se em pró-timócitos e células pré B. Os primeiros dão origem 

aos Linfócitos T que amadurecem nos tecidos linfóides, enquanto que os últimos 

originam os Linfócitos B. Estes possuem imersos na membrana celular em repouso, 

receptores de antígenos que são moléculas de imunoglobulinas (Igs), chamadas de 

anticorpos, sendo responsáveis pela imunidade humoral. Após sua ativação por 

Linfócitos T auxiliares, Linfócitos B transformam-se em plasmócitos que secretaram 

as Igs e em células de memória de maior longevidade que possuem a capacidade 

de reconhecer determinado antígeno, caso venha a ser encontrado novamente na 

corrente sanguínea (ABBAS, 2005; BALESTIERI, 2006). 

 

4.2 Metodologia Experimental 
  

 Os PQs de CdTe/CdS-AMA e CdTe/CdS-AMP preparados em meio aquoso e 

caracterizados conforme descrito na Seção 3.3 foram aplicados em linfócitos obtidos 
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de sangue periférico de indivíduos sadios e em formas promastigotas do parasita 

Leishmania chagasi, como biomarcadores para sistemas biológicos distintos.  

 

4.2.2.1 Protocolo de marcação de formas promastigotas de L. chagasi 
 

 Centrifugou-se 1 mL de meio de cultura contendo parasitas de L. chagasi na 

forma promastigota (107/mL) por 10 min a 3.000 rpm. Descartou-se o sobrenadante 

e as células foram ressuspendidas em 1mL de TFS, utilizando-se agitador de tubos 

para homogeneizar a ressuspensão. Em seguida retirou-se 10 µL da amostra 

ressuspensa (105/mL) a qual foi adicionada a 300 µL da suspensão coloidal de PQs 

de CdTe/CdS-AMA com pH ajustado previamente para 7,0 com HCl 0,1 M. As 

amostras foram incubadas durante a noite. Posteriormente, a amostra foi 

centrifugada por 10 min a 3.000 rpm e ressuspensa em 500 µL de solução tampão 

fosfato salina (TFS). Repetiu-se este procedimento duas vezes. A ressuspensão 

final foi dispersa em 100 µL de TFS. Para realização da análise, colocou-se 20 µL da 

amostra em placa de cultivo (MatTek). Solução salina de NaCl a 0,9% foi empregada 

alternativamente em substituição ao TFS, utilizando o mesmo protocolo. Ambos os 

métodos foram comparados. 

 

4.2.2.2 Protocolo de marcação de linfócitos humanos 
  

 PQs de CdTe/CdS com os agentes estabilizantes AMA e AMP foram 

aplicadas como marcadores fluorescentes de linfócitos humanos tratados e não 

tratados por agentes permeabilizantes para membranas celulares.  

 Inicialmente, linfócitos humanos foram obtidos de células mononucleares de 

sangue periférico (CMSPs), empregando o anticoagulante Heparina. Diluiu-se 10 mL 

de sangue total em solução salina, na proporção volumétrica de 1:1, e separou-se as 

células por gradiente de densidade empregando-se Ficoll-Paque Plus (1,077 g/mL), 

na proporção de 1:2, para obtenção final das células. Centrifugou-se os tubos sob 

força de 400g (gravidade) por 35 min. Em seguida, descartou-se o sobrenadante e 

as células foram ressuspensas para 1x106 células/mL em meio de cultura RMPI 
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1640 (Cultilab), desenvolvido pelo Instituto Roswell Park Memorial (RPMI), 

suplementado com 10% de soro fetal de bezerro. 

  Preparou-se amostra controle contendo apenas CMSPs sem a presença dos 

PQs submetidos ao mesmo protocolo para servirem como referência do 

experimento.  

 Na incubação celular com CdTe/CdS-AMP, o pH da suspensão coloidal dos 

PQs foi ajustado para valores fisiológicos (7.2-7.4) usando HCl 1 M. Preparou-se três 

diferentes amostras de suspensões de CMSPs com os volumes de 50 µL, 100 µL e 

500 µL de CdTe/CdS para cada amostra, respectivamente, com tempos de 

incubação de 30 min em atmosfera umidificada contendo 5% de gás carbônico (CO2) 

à 37 ºC. As células foram lavadas três vezes em TFS com pH 7.4 para retirada do 

excesso de material e, em seguida, foram ressuspensas em meio RPMI.  

 No caso das células permeabilizadas, CMSPs foram ressuspensas em 

paraformaldeído 4% diluído em solução FACS (FACS lysing Becton Dickinson’s, San 

Jose, CA, USA) e incubadas por 10 min a 18-22 ºC. Em seguida, as células foram 

lavadas duas vezes em solução de TFS a 5% de Tween-20 à 400g por 5 min, 

segundo protocolo já descrito (ABBAS, 2005).  

 
4.2.3. Caracterização 
 

 Os PQs de CdTe/CdS preparados com os agentes estabilizantes AMA 

empregados no experimento foram caracterizados conforme descrito anteriormente, 

na Seção 3.2.2. 

 As marcações de formas promastigotas foram analisadas em placas de 

cultivo (MatTek), empregando-se objetiva G3 e excitação em 488 nm, por 

microscopia de confocal na faixa do visível, no equipamento Leica SPII-AOBS, no 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM/FIOCRUZ).  

 A obtenção de linfócitos humanos foi autorizada segundo parecer do comitê 

de Ética Nº 046/06 A, que tem como responsável Mariana Brayner Cavalcanti sob 

orientação do Prof. Dr. Ademir Amaral, ambos do DEN/UFPE. 

 No CPqAM/FIOCRUZ, investigou-se a marcação de linfócitos por citometria 

de fluxo no equipamento FACSCalibur. Realizou-se a leitura de fluorescência dos 

linfócitos, separados da população de CMSPs pelo equipamento, empregando-se os 

canais  FL-1 (λ = 515-530 nm) e FL-2 (λ = 560-580 nm). 
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4.3. Resultados e Discussão 
 

4.3.1 Marcação de formas promastigotas de L. chagasi 

   

 O resultado da espectroscopia de emissão dos PQs de CdTe/CdS-AMA  

(Seção 3.4.2) forneceu o comprimento de onda no qual os PQs apresentaram pico 

máximo de emissão de fluorescência. Verificou-se que estes são compatíveis com 

as fontes de excitação e filtros existentes nos equipamentos utilizados para análise 

das marcações dos sistemas biológicos estudados. Após a realização do protocolo 

de marcação de formas promastigotas de Leishmania chagasi, obteve-se imagens 

do parasita, por meio de microscopia confocal, conforme apresentado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Imagem de microscopia confocal de um parasita vivo de L. chagasi na forma 
evolutiva promastigota marcada com pontos quânticos de CdTe/CdS (excitação em 488nm). 
O esquema ao lado representa uma leishmania na forma promastigota (MENEZES, 2006). 
 

Sugere-se que os grupamentos de ácidos carboxílicos, oriundos do emprego 

de ácidos alquiltióis como agentes estabilizantes/funcionalizantes, presentes na 

superfície dos PQs foram os responsáveis pela interação inespecífica com proteínas 

presentes nas células. O perfil de emissão apresentado na imagem coincide com a 

localização do núcleo do promastigota. Contudo, só poderá ser confirmado 

posteriormente com novos experimentos, através da reconstrução das estruturas 

tridimensionais (3D) de imagens obtidas de microscopia confocal por varredura a 

laser.  

 O resultado do protocolo no qual NaCl a 0,9% foi empregado em substituição 

ao TFS, revelou células deformadas (não mostrado) e grumos de PQs. Sugere-se 

que a solução salina, a qual possui possivelmente uma força iônica suficiente para 
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causar uma desestabilização da suspensão coloidal, e consequentemente, a 

formação de grumos de PQs.  

Após 24h de incubação para ambos os protocolos, a maioria das células 

apresentaram-se marcadas e mortas, provavelmente devido ao elevado tempo 

decorrido entre a sua preparação e análise, assim como, pela incubação sem o meio 

Schneider, ocasionando uma carência nutricional nas células. Evidencia-se que a 

incubação das células sem o meio Schneider deve ser mantida, resultado 

corroborado pelo trabalho de Chaves (2006). Este meio é rico em proteínas e estas 

poderiam competir pela ligação com os PQs, prejudicando a marcação das formas 

promastigotas de L. chagasi. Contudo, um menor tempo de incubação é necessário 

para obtenção de melhores resultados.  

A marcação obtida com os PQs mostrou-se inespecífica. Para uma melhor 

caracterização e descrição do processo de marcação dos PQs no parasita faz-se 

necessário a realização de experimentos para análise em 3D por microscopia 

confocal.  Menezes (2006) relata marcações de L. amazonensis com PQs de 

CdS/Cd(OH)2-Polifosfato e CdS/Cd(OH)2-Glutaraldeído em que os primeiros 

marcaram o núcleo, bolsa flagelar e cinetoplasto, sugerindo que aqueles conseguem 

ultrapassar as membranas envoltórias das organelas, devido ao seu tamanho 

reduzido. Enquanto as últimas marcam apenas a superfície celular e 

inespecificamente. A diferença observada nas marcações deste trabalho comparada 

ao de Menezes evidencia diferentes formas de interação, o que pode ser justificado 

pelas diferentes naturezas dos funcionalizantes empregados, bem como dos PQs 

utilizados. 

 

4.3.2 Marcação de linfócitos humanos 

 

 Os linfócitos marcados tratados e não tratados por agentes permeabilizantes 

para membranas celulares foram incubados em meio de cultura, visando preservar 

sua atividade morfológica e metabólica, contudo foram ressuspendidos em TFS para 

minimizar possível supressão da fluorescência pelo meio de cultura.   

 Na figura 4.2, observa-se que a maior parte das células aparece como a 

população mais densa de pontos, sendo cada ponto representativo de um evento 

adquirido. A região demarcada como os de eventos não fluorescentes (linfócitos não 

marcados) corresponde ao quadrante inferior à esquerda. A intensidade de 
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marcação é representada pelas escalas logarítmicas vertical e horizontal. A 

detecção de células marcadas pelo canal FL1 está representada no quadrante 

inferior à direita. A detecção de células marcadas pelo canal FL2 está representada 

no quadrante superior à esquerda. As células marcadas e detectadas por FL1 e FL2 

estão representadas no quadrante superior à direita.  

 Os resultados obtidos com PQs de CdTe/CdS podem ser observados nos 

gráficos dos pontos de fluorescência: (A) para as células não marcadas com PQs, 

(B) para as células normais marcadas com 100 μL de PQs e (C) e (D) para as 

marcadas e permeabilizadas com 50 μL e 100 μL de PQs, respectivamente, 

conforme apresentado na Tabela 4.1 e na Figura 4.2.  

 

Tabela 4.1 - Resultados obtidos do perfil de marcação de linfócitos com pontos quânticos 

(PQs) de CdTe/CdS-AMP, em relação a quantidade de células marcadas (eventos), 

empregando-se análise por citometria de fluxo. 

Amostra Quadrante Eventos % Região 

 

(A) Linfócitos não 

marcados 

Superior esquerdo 3 0,04 

Superior direito 3 0,03 

Inferior esquerdo 7065 99,80 

Inferior direito 9 0,13 

(B) Linfócitos 

marcados com 100 µL 

de PQs 

Superior esquerdo 0 0,00 

Superior direito 9 0,40 

Inferior esquerdo 1522 67,49 

Inferior direito 724 32,11 

(C) Linfócitos 

permeabilizados 

marcados com 50 µL 

de PQs 

Superior esquerdo 0 0,00 

Superior direito 71 3,74 

Inferior esquerdo 96 5,06 

Inferior direito 1731 91,20 

(D) Linfócitos 

permeabilizados 

marcados com 100 µL 

de PQs 

Superior esquerdo 0 0,00 

Superior direito 1857 25,57 

Inferior esquerdo 1 0,01 

Inferior direito 5405 74,42 
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Figura 4.2 - Gráficos da análise por citometria de fluxo, mostrando o perfil de marcação de 
linfócitos com pontos quânticos (PQs) de CdTe/CdS-AMP, em relação a quantidade de 
células marcadas e a intensidade de fluorescência obtida. (A) Controle de linfócitos não 
marcados. (B) Linfócitos não permeabilizados marcados com 100 µL de PQs. (C) Linfócitos 
permeabilizados marcados com 50 µL de PQs. (D) Linfócitos permeabilizados marcados 
com 100 µL de PQs. Resultados obtidos com o filtro óptico FL-1 que possui faixa de λ que 
detecta fluorescência no verde adequado aos PQs de CdTe/CdS que emitem nessa faixa. 
Resultados com PQs de CdTe/CdS-AMA não mostrados.  
  

 O canal FL1 possui faixa de comprimento de onda que detecta fluorescência 

no verde, adequado para os PQs de CdTe/CdS que emitem nessa faixa. A detecção 

de emissão observada pelo canal FL2 corresponde ao final da banda emissão 

destes PQs, deslocada para comprimentos de onda entre o verde e laranja.  

 O controle de amostra de linfócitos não marcados mostrou-se isenta de 

fluorescência (99,8%). As células controle não permeabilizadas e com PQs 

apresentaram marcação (32,51%) e padrão de fluorescência (101) inferiores, quando 

comparada aos linfócitos permeabilizadas com 50 μL (94,94% - 102) e 100 μL 

(99,99%- 103) de PQs. De modo que, a porcentagem de aproximadamente 30% de 

linfócitos marcados normais (não permeabilizados) subiu para praticamente 100% 

de marcação naqueles que foram permeabilizados, apresentando aumento da 

intensidade de fluorescência celular. Sugere-se que isto ocorreu, devido o processo 

de permeabilização celular promover a abertura dos poros das células, 

proporcionando uma maior facilidade para a entrada dos PQs no interior da mesma, 

permitindo que o biomarcador tivesse acesso às estruturas intracelulares. Os 

resultados obtidos para as marcações com o emprego de PQs de CdTe/CdS-AMA 

(não mostrados) foram similares.  
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5.1 Introdução 

 

 Neste tópico será abordado o desenvolvimento de um protocolo de 

conjugação entre os PQs de CdTe/CdS e a biomolécula empregada no processo 

reacional de conjugação. A albumina sérica bovina (ASB), uma proteína plasmática, 

foi escolhida como protótipo para o desenvolvimento de um sistema modelo de 

bioconjugação. A figura 5.1 apresenta as estruturas dos reagentes empregados na 

conjugação, o agente de acoplamento cloridrato de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 

carbodiimida (EDC) e o aditivo de acoplamento N-hidroxisulfosuccinimida (Sulfo-

NHS). 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 - Fórmulas estruturais dos reagentes empregados no processo de 
bioconjugação. (a) O agente de acoplamento cloridrato de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 
carbodiimida (EDC). (b) O aditivo de acoplamento N-hidroxisulfosuccinimida (Sulfo-NHS). 

 

5.2 Albumina sérica bovina 

 

 A albumina sérica bovina (ASB) é uma cadeia polipeptídica simples 

constituída por cerca de 583 resíduos de aminoácidos e nenhum carboidrato, que 

ocorre abundantemente no fluido e tecido, compreendendo 55-62% das proteínas 

totais. A estrutura da albumina sérica aproxima-se de um elipsóide de 140 x 40 Å 

com três domínios homólogos, apresentando-se sob a forma de um charuto (Figura 

5.2). Comparado a globulinas, possuem baixo peso molecular de 67 kDa. ASB 

possui apenas um resíduo de cisteína livre, Cis34, enquanto os outros formam 17 

pontes dissulfeto que ajudam a manter a sua estrutura terciária. (PETERS, 1985; 

HIRAYAMA, 1990).  

 

Figura 5.2 - Estrutura clássica da albumina sérica (Peters, 1985). 

a) b) 
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 Entre as suas propriedades mais importantes, podemos destacar a 

hidrosolubilidade e a sua capacidade de ligar-se reversivelmente a uma grande 

variedade de compostos, constituindo-se em uma proteína transportadora 

multifuncional. É frequentemente empregada em laboratórios de biologia molecular, 

como padrão de proteína nos estudos de calibração, na solubilização de lipídios, 

como um agente de bloqueio em técnicas de caracterização molecular como 

Western Blot e ELISA. Quando isentas de globulinas são adequadas para uso em 

aplicações que exigem um elevado grau de pureza, como por exemplo, na 

eletroforese. 

   

5.3 Metodologia experimental 

 

5.3.1 Protocolo de bioconjugação 

 

 O protocolo a seguir foi desenvolvido tomando-se como base os vários 

processos descritos na literatura que empregam agentes de comprimento zero 

(MATTOUSI, 2000; MAMEDOVA, 2001; WANG, 2002; SHAO, 2008; CHONOKUR, 

2008).  

 Suspensões coloidais de CdTe/CdS sintetizadas com AMA, preparadas em 

meio aquoso, conforme descrito na Seção 3.2.1, foram conjugadas com a proteina 

ASB (Fração V Cohn, 96+%, Sigma-Aldrich), empregando-se EDC (99+%, Fluka) e 

Sulfo-NHS (98,5+% (HPLC) – Aldrich).  

Inicialmente, adicionou-se uma alíquota de 1,25 mL da suspensão coloidal de 

CdTe/CdS e, em seguida, acrescentou-se 3,5 mL do tampão de ativação MES 0,1 M 

(ácido 2-[N-morfolino] etanosulfônico), pH 6,0. Após 15 min, adicionou-se 0,4 mg/ml 

(2 mM) de EDC e 1,1 mg/ml (5 mM) de Sulfo-NHS, ambos em água ultrapura. 

Aguardou-se 15 minutos para que os grupamentos carboxilatos fossem ativados 

pela carbodiimida. Em seguida, adicionou-se 14 µL de 2-mercaptoetanol 2 mM 

(min.98%, Sigma). Depois, colocou-se 1 mg/mL de ASB em solução hidroalcoólica 

(80:20). A duração total do processo reacional foi de 15 h a temperatura ambiente. 

Por fim, a reação foi bloqueada com 57 µL de tris(hidroximetil)aminometano (Tris) 1 

mM. Todo este processo foi executado sob atmosfera inerte de argônio. Dois 

controles foram preparados para serem empregados nos experimentos. O primeiro 

foi composto por todos os reagentes utilizados no processo reacional, excetuando-
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se o ponto quântico. O segundo controle constituiu-se apenas pela suspensão 

coloidal de CdTe/CdS na mesma concentração da empregada no ensaio. 

 

5.3.2 Protocolo de incubação das amostras em placas de poliestireno 

 

Após o processo de conjugação, as amostras controle, CdTe/CdS e PQs-ASB 

em triplicata foram colocadas em poços das placas de poliestireno Optiplate F HB, 

pretas, com 96 poços da PerkinElmer (Figura 5.3). As placas contendo as amostras 

foram incubadas à 37 ºC por 2 h em banho-maria, em seguida, lavadas três vezes 

com TFS filtrado, e por fim  analisadas conforme detalhado na Seção a seguir 5.4.3, 

Tópico (I). 

 

Figura 5.3 - Esquema do processo de interação entre CdTe/CdS-ASB e modelo 
representativo da placa de poliestireno empregada nos experimentos. 
 

5.3.3 Caracterização 

 

 Posteriormente ao processo de conjugação as amostras foram submetidas às 

análises a seguir:  

 

(I) Ensaio de detecção de fluorescência em fase sólida ou heterogênea  

 

 Visando suprir as deficiências e dificuldades encontradas para detecção dos 

bioconjugados, através de eletroforese em gel vertical e horizontal, buscou-se o 
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emprego de um método que pudesse ser amplamente utilizado pela simplicidade de 

execução, baixo custo operacional, necessidade de reagentes e amostras simples, 

automação, rapidez, sensibilidade e precisão.  

 Objetivou-se confirmar a obtenção do bioconjugado ponto quântico– proteína 

(CdTe/CdS-ASB). Para isto, empregou-se um método baseado na medida 

quantitativa da intensidade de fluorescência de fluoróforos utilizando o equipamento 

Wallac 1420 com o software Victor2 (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 - Imagem ilustrativa do equipamento Wallac 1420. 

  

 Estabeleceu-se que para a confirmação dos bioconjugados, estes deveriam 

apresentar no mínimo valores médios de intensidade de fluorescência 100% acima 

dos valores médios obtidos para as amostras controles. Os filtros de excitação 

empregados nas leituras das amostras foram F355 ± 40 nm (315 nm – 395 nm) e 

P405 ± 10 nm (395 nm – 415 nm) e para emissão F535 ± 25 nm (510 nm – 560 nm). 

 

(II) Técnica de Dicroismo Circular (DC) 

 

 Os espectros dos conjugados CdTe/CdS-ASB e controles foram realizados no 

espectropolarímetro de dicroísmo circular e absorbância no UV/VIS, JASCO J—815 

no CETENE. Objetivou-se através das informações fornecidas sobre a estrutura 

secundária da proteína pela técnica de DC, analisar possíveis modificações 

estruturais ocasionadas pelo processo de conjugação sobre a ASB.  
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(III) Técnicas de caracterização óptica  

  

 As propriedades ópticas das amostras, PQs de CdTe/CdS isoladas e 

conjugadas à ASB, foram analisadas por espectroscopias de absorção obtidas no 

espectrofotômetro DU 7500 BECKMAN UV/VIS, na faixa de 200 – 600 nm, no 

laboratório de Óptica não Linear, e de excitação e emissão eletrônicas no 

espectrofluorímetro PC1 da ISS, com comprimento de onda (λ) de excitação em 370 

nm, fendas de excitação: 1 mm e de emissão 1 mm, voltagem = 15 V, com uma 

lâmpada de xenônio de 300 W como fonte de excitação, no laboratório de Polímeros 

Não-Convencionais. Ambas as caracterizações foram realizadas no Departamento 

de Física (DF)/UFPE, visando observar possíveis alterações nas propriedades 

ópticas dos pontos quânticos conjugados a ASB comparado aos PQs de CdTe/CdS 

livres, cujos espectros foram apresentados na Seção 3.4.2. 

 

5.4. Resultados e Discussão 

 

5.4.1 Preparação dos conjugados CdTe/CdS-ASB 

 

 Encontra-se representado no esquema da Figura 5.5 a reação entre os 

grupamentos carboxilatos, presentes na superfície dos PQs de CdTe/CdS, e a 

proteína albumina sérica bovina (ASB) no processo de acoplamento para formação 

da ligação amida. Empregou-se para isso o agente de acoplamento cloridrato de 1-

etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) e o éster N-hidroxisulfosuccinimida 

(Sulfo-NHS), um aditivo de acoplamento.  

 O Sulfo-NHS, constituído por um grupo reativo hidrofílico que interage 

rapidamente com aminas em moléculas alvo, possibilita durante o processo de 

acoplamento via EDC, uma maior estabilidade ao intermediário reativo o-acilisouréia. 

Ele também promove a formação de ligações amida por meio da interação entre 

aminas primárias e o seu intermediário reativo (HERMANSON, 2008; ULRICH, 

2007).    

 O EDC reagiu em pH ácido, com grupos carboxílicos presentes na superfície 

dos PQs de CdTe/CdS, formando o éster intermediário ativo, o-acilisouréia. Este 

reagiu com aminas primárias nucleofílicas da ASB, formando a ligação amida. 

Buscou-se um pH que fosse adequado para os PQs, ASB e reagentes empregados.  
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Empregou-se pH 6 durante as reações, tendo em vista que segundo trabalho de 

Nakajima e Ikada (1995), a formação da ligação amida ocorre com o maior 

rendimento em meio reacional ótimo na faixa de pH 4-6. Ainda, devido a ASB passar 

por mudanças reversíveis em sua conformação, usualmente sob condições não-

fisiológicas (PETERS, 1985; HIRAYAMA, 1990).  

 Durante a reação, a principal dificuldade consiste na presença de outros 

nucleófilos no meio que podem atuar como grupos de ataque, resultando na 

desestabilização e quebra do éster intermediário reativo, possibilitando a 

regeneração dos grupos carboxilatos do CdTe/CdS e formação de isouréia 

(HERMANSON, 2008; ULRICH, 2007). A maior reação de competição consiste na 

hidrólise da água que promove a formação de nucleófilos (OH-). Entretanto, 

moléculas de oxigênio podem atuar como nucleófilos, competindo com os 

grupamentos amina de interesse. Por este motivo, tentou-se minimizar a quantidade 

de nucleófilos no meio reacional, provendo maior estabilidade ao intermediário ativo 

e diminuindo a formação de subprodutos indesejados. Além disso, empregou-se 

atmosfera inerte visando a estabilidade dos pontos quânticos de CdTe/CdS.  
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Figura 5.5. Esquema do processo reacional do grupo carboxilato presente nos pontos 
quânticos de CdTe/CdS, via EDC e Sulfo-NHS, com a amina primária da proteína (ASB) na 
formação da ligação amida. 

  

 Na reação de acoplamento, o intermediário ativo o-acilisouréia pode 

rearranjar-se para N-aciluréia ou hidrolisar-se em meio aquoso. A primeira consiste 

em um subproduto muito mais estável e na principal reação indesejável que pode 

ocorrer no processo, pois dificilmente reagirá de modo a obter-se a amida final. Por 
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esse motivo, a estabilização do intermediário ativo é freqüentemente essencial para 

reações de conjugação posteriores com aminas primárias. De maneira que, 

empregou-se etanol, um solvente com baixa constante dielétrica, na preparação da 

solução hidroalcoólica de ASB, água ultrapura:etanol (80:20) para minimizar o 

processo da formação de N-aciluréia.   

 A adição do sulfo-NHS na reação com EDC permitiu a formação do 

intermediário éster sulfo-NHS, produto da reação entre o grupamento hidroxila do 

sulfo-NHS com o complexo éster-ativo EDC, que aumentou a solubilidade e 

estabilidade do intermediário ativo e, conseqüentemente, a formação da ligação 

amida resultante.  

Entretanto, é importante ressaltar que empregando-se reação de etapa única 

(apenas com EDC) ou por meio da reação com duas etapas (EDC e Sulfo-NHS), os 

produtos finais obtidos são os mesmos, apresentando ligações amidas estáveis, 

variando apenas o rendimento reacional e a cinética do processo. 

Vale salientar que a quantidade de EDC a ser adicionada no experimento foi 

dissolvida rapidamente e usada imediatamente para prevenir perda extensiva de sua 

atividade. Na conjugação em pH ácido, o tampão MES foi mais conveniente devido 

não ser necessário o monitoramento do pH durante o curso da reação. 

 Adicionou-se 2-mercaptoetanol ao sistema reacional para formar um 

complexo estável com a carbodiimida remanescente, visando bloquear o excesso de 

EDC que não reagiu. Este poderia causar a racemização do aminoácido ativado 

envolvido no acoplamento.   

 Visando manter as características dos PQs e ASB do bioconjugado 

resultante, alguns parâmetros do protocolo foram modificados e testados, tais como: 

pH, soluções para ajuste de pH, temperatura, tempo de reação, entre outros, ao final 

sendo estabelecido o protocolo descrito neste trabalho.  

 Observou-se até o tempo reacional de 15 h a obtenção de valores de 

quantificação crescentes da fluorescência dos bioconjugados, resultado indicativo de 

que a obtenção destes é intensificada com o decorrer do tempo de duração do 

processo de conjugação. 
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5.4.2 Caracterização dos conjugados CdTe/CdS-ASB 

 

 Posteriormente ao término do processo de conjugação, as amostras foram 

excitadas em 365 nm (lâmpada UV). Observou-se que os bioconjugados 

continuavam apresentando fluorescência na região verde do espectro, 

demonstrando que a reação não causa a supressão da fluorescência dos PQs de 

CdTe/CdS, conforme mostrado na Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 - Imagens representativas da suspensão coloidal após o processo de 
bioconjugação entre pontos quânticos de CdTe/CdS e ASB, apresentando fluorescência no 
verde quando excitada (λ = 365 nm) por lâmpada UV. 

  

 Nas análises de detecção de fluorescência para confirmação da obtenção de 

bioconjugados, por meio de inúmeros testes de lavagens realizadas com TFS, 

comprovou-se que os PQs de CdTe/CdS não apresentam afinidade química ou 

eletrostática com o material que constitui a placa, ao contrário da ABS. De modo 

que, após a realização final deste procedimento, as amostras que não se ligaram a 

superfície polimérica foram removidas, tais como resíduos do processo e PQs de 

CdTe/CdS não conjugados (Figura 5.7).  
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Figura 5.7 - Esquema do método empregado para confirmação da formação do 
bioconjugado. 

  

 Portanto, os valores de detecção de fluorescência em unidades arbitrárias 

(u.a.) obtidos nas leituras foram referentes aos PQs conjugados a ASB presentes na 

superfície dos poços da placa. Estes foram comparados as amostras controles e aos 

PQs de CdTe/CdS livres. A média dos valores obtidos para o bioconjugado foi cerca 

de 12 vezes superior àqueles (tabela 5.1). Os filtros de excitação (P405) e emissão 

(F535) empregados foram os mais adequados na detecção dos bioconjugados de 

CdTe/CdS-ASB, empregando-se intensidade da lâmpada de 20.000 CW.  

 

Tabela 5.1 – Resultados da análise de bioconjugação por detecção quantitativa de 
fluorescência. 
 

Amostras Média* (u.a.) D.P. C.V. (%) 

Controle  336,00 7,07 2,10 

CdTe/CdS 261,00 5,66 2,17 

CdTe/CdS-BSA 4.100,50 74,25 1,81 

           * Intensidade de Fluorescência (P405 e F535). Intensidade da lâmpada: 20.000 CW 
                    D.P. = Desvio Padrão. C.V. = Coeficiente de Variação  

  

 A Figura 5.8 compara os espectros de emissão dos PQs de CdTe/CdS e do 

conjugado CdTe/CdS-ASB sob excitação em 370 nm. Ambas as bandas apresentam 

perfis similares e estreita amplitude espectral (largura da banda), caracterizados por 

picos máximos em 542 e 562 nm, respectivamente. Após o processo de conjugação, 

ocorreu um deslocamento do pico de emissão e uma diminuição da intensidade de 

fluorescência. A ASB em solução aquosa emite em 340 nm devido à presença de 

resíduos de triptófano (Trp134 e Trp 214) em sua cadeia de aminoácidos 

(MAMEDOVA, 2001). Contudo, este λ de emissão da proteína, não coincide com as 
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faixas de excitação e emissão das PQs de CdTe/CdS, não interferindo portanto na 

detecção do bioconjugado.   

 

Figura 5.8. Espectro de emissão das pontos quânticos de CdTe/CdS antes e após processo 
de conjugação com ASB. Excitação em 370 nm. (Espectros de absorção não mostrados).  

  

Algumas das vantagens da utilização da técnica de DC neste trabalho foram: 

(1) estudo da mudança conformacional e composição da macromolécula ASB (2) 

experimentos simples e rápidos; e (3) recuperação total da amostra para realização 

de outras caracterizações.  

 O espectro de dicroismo circular da ASB apresenta duas bandas negativas na 

região UV distante em 208 e 222 nm, que são característicos da estrutura α-hélice. A 

proteína é composta por aproximadamente 52% deste arranjo estrutural (ZHU, 

2000). Os espectros de luz polarizada da biomolécula conjugada aos pontos 

quânticos apresentaram alterações em comparação ao espectro padrão exibido na 

Figura 5.9. As bandas apresentaram estreitamento e diminuição da intensidade do 

pico. Sugere-se a ocorrência de transição de α-hélice para β-folha (FASMAN, 1996), 

ruptura de ligações de hidrogênio da proteína, bem como a ligação dos PQs com os 

resíduos de aminoácidos da cadeia polipeptídica principal da ASB (CUI, 2004). 
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Figura 5.9. Espectro de dicroismo circular da ASB antes e após processo de conjugação 
com pontos quânticos de CdTe/CdS. A concentração de ASB em solução hidroalcoólica 
(80:20) foi de 1 mg/mL. 
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6.1 Conclusões  

 

 Durante a realização deste trabalho, obtiveram-se as conclusões a seguir: 

  

• As PQs de CdTe/CdS sintetizadas com AMA apresentaram os melhores 

resultados em relação à intensidade de fluorescência e estabilidade temporal 

e, portanto, foram as selecionadas para serem empregadas em aplicações 

biológicas e no desenvolvimento de protocolos de conjugação com albumina 

sérica bovina.  

 

• Obteve-se êxito na aplicação biológica dos PQs de CdTe/CdS como 

biomarcadores fluorescentes nas marcações celulares, demonstrando que 

estes PQs podem atuar como marcadores inespecíficos de células. E ainda 

que, a permeabilização celular pode ser empregada com êxito em 

biomarcações de células que não realizam endocitose.  

 

• Demonstrou-se que os PQs de CdTe/CdS podem ser utilizados com sucesso 

como biomarcadores fluorescentes, apresentando compatibilidade  com os 

lasers e filtros usados nos equipamentos de citometria de fluxo e microscopia 

de confocal. 

 

•  PQs de CdTe/CdS-AMA foram empregados com sucesso no processo de 

acoplamento com ASB. Isto corrobora para a ampla utilização dos ácidos 

orgânicos alquiltióis na funcionalização inespecífica dos PQs de CdTe/CdS, 

visando facilitar a conjugação entre o material inorgânico e moléculas de 

origem biológica. 

 

• O protocolo de conjugação empregando agentes de comprimento zero 

mostrou-se eficaz para o sistema modelo CdTe/CdS-ASB desenvolvido. 

 

• Conjugados CdTe/CdS-ASB foram evidenciados pela detecção por 

quantificação da fotoluminescência emitida pelo fluoróforo, empregando-se 

placas de poliestireno como substrato, o que demonstrou ser um método 
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simples, rápido, eficiente e de baixo custo para confirmar a obtenção dos 

bioconjugados.  

 

• O processo de conjugação da albumina sérica bovina com os PQs de 

CdTe/CdS ocasionou a modificação estrutural da proteína.  

 

• Observou-se que a intensidade de emissão dos bioconjugados (CdTe/CdS-

ASB) manteve-se elevada com o perfil de banda similar e estreito em 

comparação aos PQs não conjugados.   

 

• Diante dos resultados, foi possível inferir que os bioconjugados obtidos 

podem ser considerados um sistema modelo para empregos futuros.  

 

6.2 Perspectivas 

 

 O trabalho desenvolvido tem como perspectivas de aprimoramento: 

 

•  Analisar por microscopia confocal de varredura a laser tridimensional (3D) a 

marcação de parasitas de Leishmania sp. na forma promastigota pela 

recriação de imagens tridimensionais das células.  

 

 

• Realizar estudos experimentais para obtenção de processos otimizados e 

individualizados referentes às preparações de suspensões coloidais de 

CdTe/CdS com AMP e CIS, para que estes apresentem maior estabilidade e 

intensidade de fluorescência. 

 
 

• Empregar PQs de CdTe/CdS com diferentes agentes estabilizantes/ 

funcionalizantes como marcadores fluorescentes específicos em diferentes 

sistemas biológicos. 
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• Otimizar o processo de bioconjugação via agentes de acoplamento, 

empregando-se condições reacionais que minimizem efeitos indesejáveis 

sobre as biomoléculas e os PQs de CdTe/CdS.  

 

• Desenvolver protocolos de conjugação de PQs de CdTe/CdS como  

nanoimunomarcadores a anticorpos antiimunoglobulina  e antígenos, assim 

como caracterizar os bioconjugados, visando obter imunocomplexos 

baseados em ligantes bioespecíficos. 

 

• Desenvolver metodologia inovadora eficiente e de baixo custo para 

diagnósticos sorológicos de doenças, por meio de fluoroimunoensaios 

heterogêneos, empregando pontos quânticos de CdTe/CdS.  
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APÊNDICE A - Cálculo teórico da estimativa do diâmetro médio das nanopartículas 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura A. Difratograma representativo de uma amostra de CdTe/CdS - AMA 

 
 
 

Realizou-se o cálculo teórico da estimativa do diâmetro médio das 

partículas por meio da equação de Scherrer: 

 

d (Å) = (0,9 × λ) / (β × cosθ) (SANTOS, 2002). 

 
Onde: 

 

d – é o diâmetro médio das partículas em Å; 

λ – Comprimento de onda da radiação incidente (Kα=1,5406 Å); 

β – é a largura do pico de difração mais intenso a meia altura, em radianos; 

θ – é o ângulo do pico mais intenso.  
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Cálculos:  
 
- Para a largura do pico de difração mais intenso a meia altura (β), foi 

encontrado um valor de 3,58°. Para ser empregado na equação, o valor 

encontrado deve ser convertido em Radianos. 

 

1 Rad ----------- 57° 

    X ----------- 3,58° 

 

X= 0,0628 Rad  

 

- O ângulo do pico mais intenso, apresentou um valor de 2θ=26,74°. Portanto o 

valor de θ, corresponde a 26,74°/2= 13,37°. Em seguida calculou-se o 

Cosseno do valor de θ encontrado (13,37º), tendo como resultado 

Cosθ=0,9723. 

 

- Por fim, os valores obtidos foram inseridos na equação de Scherrer. 

 

 

d(Å) = (0,9 x 1,5406) / (0,0628 x 0,9723) 

 

d(Å) = 22,72 Å 

 

Convertendo o valor encontrado em nanômetros, temos um diâmetro médio de 

2,27 nm.  

 

Observando as micrografias e o resultado do calculo teórico de 

estimativa do diâmetro médio, podemos inferir que as suspensões coloidais de 

CdTe/CdS-AMA apresentam PQs de diâmetro médio no intervalo de 2-3nm. 
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APÊNDICE B - Estimativa da quantidade de pontos quânticos de CdTe/CdS/mL 
 
 
 
 Realizou-se a estimativa da quantidade de PQs/mL, empregando como 

referência o valor de diâmetro médio igual a 3 nm.   

 Para o sistema cristalino cúbico (blenda de zinco) a 300K, o 

semicondutor telureto de cádmio apresenta distância entre as células unitárias 

(Lattice Constant) = 0,648 nm. 

 
 
 
Cálculos:  
 

Assumiu-se as PQs de suspensões coloidais de CdTe/CdS como 

sistemas esféricos, com intuito de obter uma concentração estimada das 

mesmas na suspensão.  

 

- Inicialmente calculou-se o volume de uma nanopartícula de CdTe/CdS com 

diâmetro médio de 3 nm,. Portanto, o valor do raio do PQ, corresponde 1,5 

nm.Em seguida, empregou-se a equação do volume da esfera. 

 
 

 
V= 4/3 πr3 

 
VPQ= 4/3 x 3,14 x (1,5)3 

 
VPQ= 14,130 nm3 

 
 
 
 
- Calculou-se o volume da célula unitária empregando a Lattice constant do 

CdTe/CdS cúbico a 300K.  

 

VCEL= (0,648)3 
 

VCEL= 0,272 nm3 
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- Em seguida, foi estimada a quantidade de células unitárias contidas em um 

nanocristal de diâmetro médio= 3 nm.  

 

 

VPQ / VCEL= 14,130 nm3 / 0,272 nm3 = 52 

 

 

Conclui-se que um PQ de diâmetro= 3 nm é formado por 52 células 

unitárias. Foi possível estimar a quantidade de átomos de cádmio e telúrio em 

um PQ de CdTe/CdS, pois sabe-se que cada célula unitária no formato cúbico 

é constituída por 4 átomos de cádmio e 4 átomos de telúrio. 

 

Cd – 52 células unitárias x 4 = 208 átomos 

Te - 52 células unitárias x 4 = 208 átomos 

 

 Uma nanopartícula de 3 nm de diâmetro, apresenta 208 duplas Cd-Te 

em sua rede cristalina. 

 

- Na etapa seguinte foi calculada a quantidade de átomos empregados durante 

o processo de preparação.  

 
 

Sabe-se que durante o processo de síntese (Seção 3.2.1), foi utilizado  

1 x 10-4 mol de Te°, para um volume final de 30mL. Partindo-se deste valor 

podemos calcular o número de átomos de Te presentes na síntese, por meio 

do número de Avogadro. 

 

 
1mol de Te°----------- 6,02 x 1023 átomos 

                               1 x 10-4 mol ----------- X 
 

X= 6,02 x 1019 átomos de Te  na síntese. 
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- Por meio da razão entre a quantidade de átomos de Te na preparação 

(QtdePREP) e a quantidade de átomos de Te em uma nanopartícula (QtdePQ), 

estimou-se o número de PQs (N°PQs) de CdTe/CdS em  30mL da suspensão. 

 
 

N°PQs = QtdePREP / QtdePQ = 6,02 x 1019 / 208 
 

N°PQs = 3 x 1017  
 
 
 
- Por fim, estimou-se o número de PQs de CdTe/CdS em 1ml da suspensão.  
 

 
3 x 1017 PQs ---------- 30mL 

                 Y ---------- 1mL 

 

Y = 1 x 1016 PQs 

 

 

Por meio dos cálculos realizados, pode-se concluir que a concentração final do 

sistema é de 1 x 1016 PQs/mL. 
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