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Resumo da Tese apresentada ao P2CEM/UFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Doutor (a) em Ciência e Engenharia de 

Materiais (D.Sc.) 

 

NANOCOMPÓSITOS DE ALGINATO/CdSe E CARBON DOTS FLUORESCENTES 

PARA APLICAÇÕES EM SENSORES 

 

Keyte Nayara da Silva Nascimento 

As propriedades e versatilidade que emergem dos nanomateriais ampliam a 

possibilidade de suas aplicações. Entre eles estão os quantum dots (QDs) e os carbon 

dots (C-dots). Neste trabalho foram sintetizados QDs de CdSe com propriedades ópticas 

otimizadas a partir da troca de ligantes e variação de pH de síntese. A melhor 

intensidade de emissão por PL foi obtida quando passivados com N-acetil cisteína 

(NAC) em pH 10. Os QDs de CdSe/NAC foram posteriormente conjugados com o 

alginato (ALG) com o intuito de produzir um filme compósito. Os filmes compósitos foram 

submetido a estudos térmicos com 14 ciclos, cada um representando o aquecimento do 

material de 20°C para 90°C para análise do decaimento da emissão do compósito de 

ALG com QDs de CdSe/NAC em função da temperatura. Os resultados demonstraram 

que após 24h o filme compósito recupera suas propriedades fluorescentes. Essa 

reversibilidade na emissão de PL em relação a variação de temperatura indica o 

potencial do compósito para aplicação como sensor fototérmico. Além disso, foram 

sintetizados C-dots à base ALG via síntese hidrotermal com o objetivo de utilizá-los em 

sistemas de detecção de analitos. Os resultados mostraram a viabilidade dos C-dots de 

ALG na detecção de íons Ni2+ e Cu2+, sendo mais sensível na presença do íon Cu2+, 

devido a cinética de quelação na superfície de C-dots. Entre os sistemas de detecção 

de compostos orgânico voláteis (COVs) – tolueno, hexano, propanol e propanona – a 

propanona apresentou a melhor resposta, com decaimento de 72% na emissão de PL, 

consequência do seu caráter fortemente doador de elétrons. 

Palavras-chaves: quantum dots, carbon dots, sensor fototérmico, COV, íons metálicos  
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Abstract of Thesis presented to P²CEM/UFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor in Materials Science and Engineering (D.Sc.) 

NANOCOMPOSITES ALGINATE/CdSe AND FLUORESCENT CARBON DOTS FOR 

SENSORS APPLICATIONS 

Keyte Nayara da Silva Nascimento   

The properties and versatility that emerge from nanomaterials, such as quantum dots 

(QDs) and the carbon dots (C-dots), expand the possibility of their applications. In this 

work, CdSe QDs, with optimized optical properties, were synthesized via a ligand-

exchange method and by varying the pH reaction. Among all the samples, the one 

prepared using N-acetyl cysteine (NAC) as the stabilizing agent at pH 10 presented the 

higher photoluminescence (PL) emission intensity. CdSe/NAC QDs were later 

conjugated with alginate (ALG) in order to produce a composite film. Those films were 

submitted to thermal studies with 14 cycles, each one representing the heating of the 

material from 20°C to 90°C in order to analyse the PL emission decay of the composite 

films as a function of temperature. The results showed that after 24 hours the composite 

film recovers its fluorescent properties. The reversibility in PL emission in relation to 

temperature variation indicates a potential application of that composite films as a 

photothermal sensor. In addition, ALG-based C-dots were synthesized via hydrothermal 

synthesis with the aim of using them for analyte detection systems. The results showed 

the viability C-dots of ALG for the detection of Ni2+ and Cu2+ ions, being more sensitive 

for the Cu2+ ion, due to chelation kinetics on the surface of C-dots. Among the detection 

systems for volatile organic compounds (VOCs) – toluene, hexane, propanol and 

propanone – propanone showed the best response, with a 72% decay in PL emission, a 

consequence of its strong electron donor character. 

 

Keywords: quantum dots, carbon dots, photothermal sensor, VOC, metallic ions 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Um dos marcos cronológicos rumo a miniaturização em escala atômica dos 

materiais, originou-se basicamente em 29 de dezembro de 1959 durante a palestra 

“There is plenty of room at the bottom” proferida pelo físico Richard Feynman durante a 

Reunião Anual da Sociedade Americana de Física no Instituto de Tecnologia da 

Califórnia (Caltech). Feynman apresentou ao mundo diversas provocações relacionadas 

a miniaturização da matéria na escala nanométrica, que posteriormente foi denominada 

de nanotecnologia (GEOFFRION e GUISBIERS, 2020; SCHULZ, 2018). 

O avanço da nanociência e nanotecnologia impacta significativamente em 

diversos campos da sociedade (SCHIMD, 2004). Nas últimas décadas o 

desenvolvimento de materiais na escala nanométrica tem servido de base e contribuído 

para muitas pesquisas nas mais diversas áreas, como engenharias, biomédica e 

química (WANG e CHENG, 2011). A necessidade por dispositivos miniaturizados tem 

feito com que a nanotecnologia venha sofrendo uma ascensão significativa no decorrer 

dos anos. Entre os nanomateriais, os QDs, denominados também de nanocristais 

semicondutores, têm se destacado e merecem ser explorados com rigor, tanto no que 

diz respeito à síntese, às suas propriedades e os mecanismos envolvidos, quanto às 

suas potenciais aplicações (SCHIMD, 2004).  

Os estudos sobre os QDs têm facilitado o desenvolvidos biossensores de 

fluorescência, devido a suas excelentes propriedades ópticas, tais como: altos 

rendimentos quânticos, espectro de absorção amplo, espectro de emissão estreito e 

simétrico, boa fotoestabilidade, e comprimento de onda de emissão dependente do 

tamanho (LI e ZHU, 2013; ZHANG et al., 2020). As propriedades físico-químicas dos 

QDs têm sido bastante investigadas, e suas características peculiares torna-os um dos 

nanomateriais mais promissores. Estes nanocristais semicondutores têm uma ampla 

variedade de aplicações que incluem o seu uso como sondas fluorescentes, dispositivos 
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fotovoltaicos, biomédicos, bem como componentes ativos em complexos de 

biomoléculas-nanoestrutura.  (FRASCO e CHANIOTAKIS, 2009, VALE et al., 2015) 

Muitas pesquisas têm sido direcionadas para a síntese, a caracterização e as 

aplicações dos nanocristais de CdSe, por este ser um semicondutor com propriedades 

bastante interessantes, como: espectros de emissão de PL multicores dependentes do 

tamanho e rendimentos quânticos elevados, causados pelo efeito de confinamento 

quântico. A literatura mostra uma variedade de métodos para a síntese de QDs de CdSe 

e as técnicas de preparação de nanopartículas de semicondutores com base em rotas 

químicas que podem melhorar as propriedades da fotoluminescência (PL), tais como os 

espectros de emissão, o rendimento quântico e a estabilidade (CHANDAN R. et al., 

2018; CHASHCHIKHIN e BUDYKA, 2017; SAHU et al., 2016). 

Estudos que envolvem a interface orgânica-inorgânica dos QDs têm se 

destacado, devido à necessidade no controle da sua estrutura e das suas propriedades. 

A exemplo das sínteses envolvendo a passivação dos QDs com ligantes de cobertura, 

e suas influências nos processos de nucleação e crescimento, no controle da 

composição da superfície e nas propriedades de absorção e emissão de tais 

nanocristais. Além disso, determinados ligantes de superfície são capazes de conferir 

estabilidade frente a tendência natural a coalescência, fornecer grupos funcionais que 

podem gerar hidrofilicidade e permitir a biofuncionalização dos QDs (GEIBLER e 

HILDEBRANDT, 2016; SINGH et al., 2016; TOMCZAK et al., 2009; VALE et al., 2015). 

A síntese e passivação de QDs está bem estabelecida na literatura, porém há muitas 

vertentes a serem exploradas sobre as suas aplicações e conjugações desse material. 

Sabe-se que, para muitas aplicações, os QDs podem ser incorporados em matriz 

sólida, a exemplo das matrizes poliméricas. Todavia, limitações como problemas na 

interação dos QDs com a matriz polimérica podem ocorrer, e como consequência pode 

haver deterioração das propriedades ópticas e eletrônicas dos nanocristais, bem como 

a diminuição da eficiência de emissão dos QDs. Desta forma, embora não seja uma 

tarefa fácil, é importante buscar uma matriz que apresente uma boa compatibilidade 
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com os QDs e que seja opticamente transparente na faixa espectral do visível 

(TOMCZAK et al., 2009; WALDRON et al., 2015; ZHANG et al., 2020). Sendo assim, as 

lacunas e limitações quanto à preparação do compósito polímero-QD devem ser 

superadas a fim de preservar as propriedades de interesse de ambos materiais, com o 

intuito de ampliar as possibilidades de aplicações do compósito. Embora a combinação 

de QDs com materiais poliméricos tenha muitas vantagens a oferecer, este campo de 

pesquisa ainda precisa ser investigado, principalmente no que diz respeito as aplicações 

destes materiais como sensores (TOMCZAK et al., 2009; WALDRON et al., 2015). 

Apesar de apresentar diversas propriedades, ainda existem algumas limitações 

dos QDs de semicondutores, como a toxicidade, que pode inviabilizar o seu uso para 

determinadas aplicações, em virtude disso, pesquisas têm sido conduzidas no sentido 

de explorar os QDs passivados por moléculas orgânicas ou revestidos com polímeros, 

e QDs livres de cádmio. Neste contexto, os QDs de carbono ou carbon dots (C-dots) 

surgem com uma potencial alternativa para suprir essa necessidade de nanocristais 

biocompatíveis, voltados principalmente para aplicações biológicas (LI e ZHU, 2013; 

PENG et al 2017). 

Os C-dots são nanomateriais fluorescentes à base de carbono que têm atraído 

a atenção de pesquisadores e é um substituto em potencial dos quantum dots de 

semicondutores, principalmente devido a sua excelente biocompatibilidade e 

propriedades ópticas, alta solubilidade aquosa, além de geralmente ser obtido através 

de síntese fácil, de baixo custo e de provir de matérias-primas abundantes na natureza. 

Tudo isso atrelado a presença de grupos funcionais na superfície do C-dots, torna-os 

fortes candidatos para aplicações em detecção de íons metálicos e compostos 

orgânicos voláteis (COVs) (KAUR et al., 2019; ZHOU et al., 2016). 

Devido a estabilidade das suas propriedades ópticas e a presença de grupos 

funcionais de superfície, muitas vezes oriundos da passivação com moléculas orgânicas 

ou dopagem com heteroátomos, os C-dots podem ser usados como sensores na 

detecção de íons metálicos, compostos químicos e biomoléculas. Somado a isso, os C-
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dots são nanomateriais promissores na detecção de COVs em virtude da sua grande 

área de superfície e aos grupos funcionais hidrofílicos que podem servir de sítios de 

ligação (NAMDARI et al., 2017; THONGSAI et al., 2019b). Contudo, há poucas 

publicações na literatura que abordam a aplicação dos C-dots como sensores na 

detecção de COV  (THONGSAI et al., 2019b). 

Neste sentido, diante da necessidade de desenvolver dispositivos com tamanhos 

na escala nanométrica para aplicação em sensores fluorescentes, as propostas deste 

trabalho foram sintetizar QDs de CdSe promovendo a troca de ligante, e produzir um 

filme compósito de polímero-QDs passivados para aplicação em sensor fototérmico. 

Paralelo a isto, sintetizar C-dots de alginato de sódio a partir de síntese hidrotérmica, e 

analisar a aplicação desses C-dots fluorescentes em sistemas de detecção de analitos, 

como íons Cu2+ e Ni2+ e COVs, à saber tolueno, hexano, propanol e propanona, a partir 

do quenching de emissão de fotoluminescência. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Da estrutura atômica ao quantum dot 

A compreensão dos fenômenos que ocorrem nos materiais, em específico 

aqueles que acontecem na escala nanométrica, está intrinsecamente atrelada à 

estrutura eletrônica portanto, convém partir do conceito atômico e subatômico das 

partículas. Neste contexto, sabe-se que a matéria tem como constituintes básicos os 

núcleos atômicos e os elétrons, e a estrutura eletrônica de um átomo descreve as 

energias e os arranjos dos elétrons ao redor do núcleo. Cada elétron pode ser atribuído 

a um orbital atômico (OA), e a ele é atribuído um nível de energia discreto (BROWN et 

al., 2005; SCHMID, 2004). 

A combinação dos átomos dá origem à molécula, nessa configuração os elétrons 

giram de modo coletivo em torno dos núcleos, e comumente assume-se que os orbitais 

atômicos se combinam para formar os orbitais moleculares (OMs), ou seja, a junção dos 

níveis discretos de energia do OA dá origem aos níveis discretos de energia para orbitais 

moleculares (SCHMID, 2004). 

Em contrapartida, quando se trata de estrutura eletrônica dos materiais sólido 

macroscópicos (bulk) não há uma configuração de níveis discretos de energia, mas sim, 

bandas de energia, originadas pela fusão dos níveis contínuos de energia de diversos 

átomos. Estas bandas de energia são chamadas de banda de valência e banda de 

condução, e possuem uma quantidade limitada de portadores de carga; ambas ainda 

podem ser separadas por uma região denominada de banda proibida ou band gap 

(Figura 1) (CHUKWUOCHA et al., 2012). Dessa forma, para que o elétron efetue a 

transição da banda de valência para a banda de condução é necessária uma energia 

mínima capaz de promovê-lo. Ao ser promovido para a banda de condução, o elétron 

deixa uma vacância (ou buraco) na banda de valência, e por consequência é gerado um 

par elétron-buraco, também chamado de éxciton, estes por sua vez permanecem unidos 

através da atração coulômbica, podendo ser considerada como uma “quase-partícula”. 
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A recombinação do éxciton pode ter como consequência a emissão de fóton 

(CHUKWUOCHA et al., 2012; SANDRI et al., 2017). 

 

Figura 1. Níveis de energia eletrônica dependentes do número de átomos ligados 

(Adaptado de SCHMID, 2004). 

À medida que mais átomos vão se ligando, os níveis discretos de energia dos 

orbitais atômicos fundem-se e formam bandas de energia. Desta forma, devido ao 

menor número de átomo, o que diminui a densidade de estados nas bandas, a estrutura 

eletrônica do nanocristal assume uma posição intermediária entre os níveis de energia 

da molécula e a estrutura de bandas do material bulk. Os níveis energéticos dos 

nanocristais são discretos e, devido a isto, são chamados também de átomos artificiais 

ou quantum dots. O conceito de bandas de energia e band gap descritos para o bulk 

também podem ser aplicados para os QDs. Os níveis atômicos mais altos ocupados das 

espécies atômicas (ou iônicas) interagem entre si para formar a banda de valência dos 

nanocristais, do mesmo modo, os níveis mais baixos desocupados se combinam para 

formar a banda de condução dos nanocristais (SCHMID, 2004). 
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A diferença de energia entre as bandas de valência e condução resulta no band 

gap dos nanocristais, como pode ser visto na Figura 1 (SCHMID, 2004). É possível 

observar que o band gap do quantum dot é maior que o band gap do bulk, isto ocorre 

devido à redução nas dimensões dos QDs, o que consequentemente aumenta a energia 

do confinamento dos nanocristais (CHUKWUOCHA et al., 2012). O tamanho dos 

nanocristais influencia diretamente no band gap, e quanto menor o diâmetro dos QDs, 

maior será a diferença entre as bandas de valência e de condução; portanto, menor será 

o comprimento de onda de emissão de fluorescência dos nanocristais (SANDRI et al., 

2017). 

 

2.2 Confinamento quântico 

Os QDs podem ser descritos como nanocristais em suspensão, e entre as 

principais características desses nanocristais está o efeito de confinamento quântico, 

causado pela restrição da movimentação de portadores de carga (elétrons e buracos) 

em todas as três dimensões. Devido a este confinamento quântico os QDs apresentam 

propriedades eletrônicas e ópticas únicas, que dependem do tamanho de suas 

nanopartículas (SANDRI et al., 2017, VALE et al., 2015). 

Para que o confinamento quântico aconteça, a nanopartícula deve apresentar 

escalas de comprimento similar a ordem de grandeza dos raios de Bohr do éxciton, do 

elétron e do buraco. O raio de Bohr do éxciton pode ser encontrado a partir da somatória 

do raio de Bohr do elétron e do raio de Bohr do buraco. O confinamento quântico 

apresenta-se em três regiões: o regime de confinamento quântico fraco, intermediário e 

forte; essas classificações são baseadas nos três raios de Bohr. Quando o raio da 

partícula é maior que o raio de Bohr do éxciton, a partícula é classificada como 

pertencente ao regime de confinamento fraco. Se o raio da partícula está entre o raio de 

Bohr do elétron e do buraco desse material, o regime de confinamento apresentado é o 

intermediário. A ocorrência do regime de confinamento forte dá-se quando o raio da 
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partícula é menor que o raio de Bohr do elétron e do buraco (GEOFFRION e 

GUISBIERS, 2020). 

Uma relação pode ser estabelecida entre o tamanho das partículas 

semicondutoras e o regime de confinamento quântico, como pode ser observado na 

Figura 2. Conforme o tamanho do material é reduzido, mais especificamente menor que 

o raio mínimo de Bohr e entre o raio de Bohr do elétron e do buraco, mais evidente é a 

existência do regime de confinamento quântico (GEOFFRION e GUISBIERS, 2020). 

 

Figura 2. Regime de confinamento quântico de semicondutores em função do seu 

tamanho e band gap energia (Adaptado de GEOFFRION e GUISBIERS, 2020). 

Atrelado a isto, é possível notar uma determinada tendência dentro do grupo II-

VI dos semicondutores, ao passo que os números atômicos dos elementos do grupo VI 

aumentam, há um aumento também do raio de Bohr do éxciton, em contrapartida o band 

gap diminui. Desta forma, compostos baseados em oxigênio apresentarão menor raio 

de Bohr do éxciton, e os compostos à base de telúrio terão maior raio de Bohr do éxciton, 

e consequentemente, menor band gap. Ainda considerando os semicondutores do 

grupo II-VI da tabela periódica, é possível estabelecer uma correlação semelhante, entre 

o número atômico e raio de Bohr do elétron e do buraco, uma vez que o número atômico 
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também é diretamente proporcional ao raio de Bohr do elétron e do buraco. Sendo 

assim, pode-se considerar que o raio de Bohr do elétron segue a mesma tendência do 

raio de Bohr do éxciton (GEOFFRION e GUISBIERS, 2020). 

 

2.3 Espectroscopia de fluorescência 

As propriedades ópticas e eletrônicas dos QDs advindas do confinamento 

quântico, são algumas das suas principais características, entre as propriedades ópticas 

exibidas pelos QDs destaca-se a emissão de fluorescência dependente do tamanho dos 

nanocristais (SANDRI et al., 2017).   

A partir da técnica de espectroscopia de fluorescência as moléculas quando 

excitadas por radiação ultravioleta ou visível ao passarem pelo processo de relaxação 

apresentam uma intensidade de emissão fluorescência. Basicamente esse fenômeno é 

observado quando o fluoróforo absorve radiação e os seus elétrons são promovidos do 

estado fundamental singleto para o estado excitado singleto, ao retornar deste último 

estado singleto para o estado fundamental singleto ocorre a emissão de fluorescência 

detectável através da sua intensidade (BOSE et al., 2018).  

As técnicas analíticas de detecção de fluorescência são comuns devido à suas 

capacidades de seletividade e sensibilidade. A detecção de fluorescência direta baseia-

se na emissão de um material ou analito fluorescente, realizada em um 

espectrofluorímetro considerando os determinados comprimentos de onda de excitação 

do material ou molécula. Quando o próprio analito não apresenta luminescência, é 

possível utilizar a espectroscopia de fluorescência a partir de um analito com um 

reagente que produzirá um composto fluorescente. Desta forma, os íons e moléculas 

também não fluorescentes podem ser detectados a partir da extinção de fluorescência 

provenientes da interação do analito com um composto ou material fluorescente 

(VALEUR, 2002). 

Uma gama de processos pode ocasionar a extinção de fluorescência como as 

reações de estado excitado, efeito de filtro interno, transferência de energia e extinção 
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estática ou dinâmica. Esses dois últimos tipos de extinção ocorrem quando há uma 

interação direta entre o fluoróforo e o analito. Na extinção dinâmica o analito irá interagir 

com o fluoróforo durante o tempo de vida do seu estado excitado, e após a interação 

entre ambos, o fluoróforo retorna ao estado fundamental sem emitir fóton, este tipo de 

extinção, não envolve rearranjo molecular ou reação química (VALEUR, 2002). A 

extinção dinâmica leva a seguinte equação de relação Stern-Volmer 

Io

I
= 1 + kq τo [Q] = 1 + Ksv [Q]   Equação 1 

Onde, I0 e I representam a intensidade fluorescência na ausência e na presença do 

analito supressor, respectivamente; Kq é a constante bimolecular de extinção, τ0 é o 

tempo de vida na ausência do analito supressor e [Q] é a concentração do analito 

supressor, Ksv é a constante de Stern-Volmer (VALEUR, 2002). 

Contrariamente, durante a extinção estática há a formação de um complexo não 

fluorescente proveniente da reação do fluoróforo com o analito supressor. O complexo 

formado absorve radiação e retorna ao estado fundamental sem emitir fótons (VALEUR, 

2002). A extinção estática pode ser representada equação: 

Io

I
= 1 + Ks [Q]                                            Equação 2 

onde KS é a constante de associação.  

Além disso é possível representar graficamente os tipos de extinções dinâmica 

e estática a partir do gráfico de Stern-Volmer que relaciona a I0/I em função da [Q], no 

qual é esperado uma relação linear. Entretanto, o gráfico linear de Stern-Volmer não é 

suficiente para determinar o tipo de extinção, sendo necessário a medida de tempo de 

vida para diferenciar a extinção dinâmica da extinção estática, uma vez que na extinção 

dinâmica a razão entre I0 e I é proporcional à razão τ0 e τ dos tempos de vida (VALEUR, 

2002).  

Então para distinguir qual é o tipo de supressão que está ocorrendo, é necessário 

conhecer a dependência da supressão com o tempo de vida, com a temperatura e com 

a viscosidade. Medidas de tempo de vida da fluorescência constituem o método mais 
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efetivo para se distinguir entre os dois tipos de supressão. Na supressão estática o 

tempo de vida de fluorescência permanece constante com a adição do supressor 

enquanto que, na supressão dinâmica o tempo de vida de fluorescência varia na 

proporção 0 / KSV (VALEUR, 2002). 

Além de ser uma técnica espectroscópica sensível e com capacidade seletiva, a 

análise de espectros de emissão de fluorescência pode fornecer resultados 

quantitativos e qualitativos, e isto viabiliza o uso desta técnica em sistema para 

aplicações em sensores a partir de materiais ou moléculas fluorescentes (VALEUR, 

2002).  

 

2.4 Quantum dots de semicondutores: síntese, propriedades e aplicações 

Em sua famosa palestra proferida no final do ano de 1959, Feynman levantou 

questionamentos sobre quais seriam as propriedades dos materiais se pudéssemos 

organizar os átomos de acordo com o nosso interesse, e a importância de investigar os 

materiais em nível atômico (GEOFFRION e GUISBIERS, 2020; SCHULZ, 2018). A partir 

das pertinentes indagações feitas por Feynman, várias pesquisas na escala 

nanométrica passaram a ser desenvolvidas, e como este pesquisador previa, de fato, 

diversas aplicações e propriedades incríveis frutos de interações na escala atômica 

foram descobertas (SCHULZ, 2018).  

A miniaturização dos materiais trouxe à tona uma maior acentuação dos efeitos 

quânticos, como os nanomateriais que apresentam características nas quais todos os 

portadores de cargas, elétrons e buracos estão confinados nas três dimensões físicas, 

este efeito é denominado de confinamento quântico. (GEOFFRION e GUISBIERS, 

2020; VALE et al., 2015). O confinamento quântico confere aos nanocristais 

semicondutores propriedades ópticas e espectroscópicas singulares, capazes de serem 

alteradas com a variação do tamanho das partículas (SANDRI et al., 2017). Os 

nanocristais de semicondutores com tais propriedades e tamanhos entre 1 e 10 nm 
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foram chamados de quantum dots (QDs), e as primeiras pesquisas relacionadas ao 

termo, surgiram ainda no início da década de 1980. (SANDRI et al., 2017; WANG e 

TANG, 2018) 

Os QDs são partículas que geralmente apresentam estruturas compostas de 200 

a 10.000 átomos, eles possuem características únicas, e seus átomos de superfície 

influenciam nas propriedades ópticas, eletrônicas e fotocatalíticas (BAJOROWICZ et al., 

2018). Além disso, podem apresentar elevados rendimentos quânticos, espectros de 

absorção amplos, espectros de emissão estreito e simétrico, e em geral são 

fotoestáveis, o que os torna vantajosos em relação aos corantes orgânicos tradicionais 

(LI e ZHU, 2013). 

Esses nanocristais têm sido amplamente aplicados como materiais funcionais 

para absorção e emissão de luz em diversos campos, desde a eletrônica e dispositivos 

fotovoltaicos até a biomedicina. Eles têm sido particularmente úteis como sensores 

fluorescentes para geração de imagens de moléculas e células biológicas, por causa da 

sua emissão brilhante, alta estabilidade e sintonização de comprimento de onda que 

fornecem excelente sensibilidade de detecção e sinais estáveis (LIM et al., 2016). 

Os QDs de semicondutores geralmente consistem em uma combinação de 

elementos dos grupos II e VI (por exemplo, CdSe, CdS, CdTe, ZnO), e dos grupos III e 

V (por exemplo InAs, InSb, GaAs) da tabela periódica (SINGH et al., 2016, TOMCZAK 

et al., 2009). Em meados da década de 80, pesquisas desenvolvidas por Louis E. Brus 

comprovou a viabilidade na síntese de QDs através de uma rota coloidal, entretanto os 

QDs sintetizados por Brus apresentaram instabilidade, baixa intensidade de emissão de 

fotoluminescência (PL) e polidispersividade. Posteriormente essa rota sintética coloidal 

foi aprimorada por Bawendi e seu grupo de pesquisa, que desenvolveram protocolos 

sintéticos capazes de obter QDs com maior confinamento quântico, reprodutibilidade e 

fotoluminescência dependente do tamanho. Uma das principais vantagens do método 

coloidal é o controle de crescimento e tamanho das partículas dos QDs. Além disso, a 

rota sintética coloidal continua sendo amplamente utilizada até os dias de hoje, 
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principalmente na síntese de QDs de CdSe, CdTe, ZnSe, ZnS e CdS (CHANDAN R. et 

al., 2018). 

Dentre os vários tipos de QDs, os nanocristais de CdSe são os mais 

intensamente estudados, e têm sido empregados em sondas fluorescentes, células 

solares, fotocatalíticas, biomarcadores, entre outras. Estas aplicações são possíveis 

graças à suas propriedades únicas que surgem devido ao confinamento quântico. Eles 

possuem band gap de energia variável em toda a faixa espectral visível, podendo ser 

regulada pelo controle de tamanho e forma durante a síntese. Por exemplo, QDs de 

CdSe com raio de aproximadamente 10 nm, emitem luz em comprimentos de onda 

relativamente longos para produzir emissão no laranja ou vermelho. Em contrapartida, 

os QDs menores de CdSe, com raio de cerca de 1 nm, emitem luz em comprimentos de 

onda relativamente curtos na faixa do azul ou verde (Figura 3) (LIU et al., 2018; 

SANSALONE et al., 2016; SINGH et al., 2017). 

 

Figura 3. QDs com emissão de fluorescência dependente do tamanho das partículas. 

(Extraída de WANG e TANG, 2018). 

Os QDs podem ser sintetizados coloidalmente tanto em meio orgânico, a partir 

precursores organometálicos, ou em meio aquoso, através de sais de precursores 

(VALE et al., 2015). Para a dispersão em soluções aquosas de QDs preparados por 

métodos clássicos, é necessária a modificação superficial através de ligantes 

(BANERJEE et al., 2016). A utilização de ligantes é requerida para passivar 

eletronicamente a superfície dos QDs, para evitar agregação, garantir melhor 
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estabilidade, controlar o tamanho e a morfologia dos QDs, além de possibilitar 

funcionalizações (VALE et al., 2015). 

Sendo assim, o tipo de ligante é determinante na obtenção das propriedades 

gerais dos QDs, incluindo o raio hidrodinâmico, o rendimento quântico fluorescente e a 

estabilidade coloidal. Os grupos químicos que apresentam elevada afinidade para as 

superfícies dos QDs incluem tióis, ácidos carboxílicos, ácidos fosfóricos e aminas. Os 

ligantes que são comumente usados para revestir a superfície de QDs podem ser 

amplamente classificados em dois grupos – ligantes de moléculas pequenas e ligantes 

poliméricos de alto peso molecular (Figura 4) (BANERJEE et al., 2016).  

 

Figura 4. Ligantes de moléculas pequenas com afinidade para superfície dos QDs 

(Adaptado de BANERJEE et al., 2016). 

Os ligantes de moléculas pequenas são geralmente derivados de ácidos 

mercaptoacéticos ou mercaptoetilaminas (Figura 5). Entre os ligantes tipicamente 

utilizados para a estabilização dos QDs estão o ácido mercaptopropiônico (MPA), o 

ácido mercapto-hexanóico (MHA) e o ácido mercaptoundecanóico (MUA), estes ligantes 

possuem um grupo funcional tiol (-SH) numa extremidade e o ácido carboxílico (-COOH) 

na outra extremidade da molécula, este último além de conferir solubilidade em água, 

pode ser utilizado também para a conjugação de biomoléculas (BANERJEE et al., 2016). 

O uso de pequenos ligantes tiolados, como TGA ou MPA, induz hidrofilicidade onde a 
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troca de ligantes ocorre em detrimento do diâmetro hidrodinâmico reduzido. Os tióis com 

grupos carboxila terminais são compactos, eletronicamente carregados e são estáveis 

(CHANDAN R. et al., 2018). 

Os ligantes à base de tioalquilamina incluindo aminoácidos contendo cisteamina 

e tiol tais como cisteína, N-acetil cisteína (NAC) e D-penicilamina, ácido tioglicólico 

(TGA) e ácido tiolático (TLG) também são utilizados na troca de ligantes. Estas espécies 

ligam-se à superfície de QDs através da funcionalidade tiol e terminam num grupo amina 

hidrofílico, que pode ser ainda utilizado para conjugação. Os derivados de tioalquilamina 

resultam frequentemente em dispersões menos estáveis de QDs em meios hidrofílicos; 

e, portanto, são menos utilizados (BAJOROWICZ et al., 2018; BANERJEE et al., 2016; 

FAZARY et al., 2020). 

De acordo com BANERJEE et al. (2016), ligantes menores mantêm o grau de 

compactação dos QDs, porém apresentam baixa estabilidade em condições diluídas e 

longas durações. Em contrapartida, o revestimento com ligantes poliméricos conferem 

maior estabilidade coloidal aos QDs, mas pode ocorrer um aumento na heterogeneidade 

das amostras devido a formação de clusters ou dímeros, os clusters podem ser 

removidos através de centrifugação, entretanto os dímeros são difíceis de serem 

removidos. 

 

2.5 Compósitos polímeros- QDs 

Nas últimas décadas, os polímeros naturais ou biopolímeros têm ascendido 

como um substituto promissor dos polímeros sintéticos derivados de petróleo e de fontes 

não renováveis. Os biopolímeros, como todo polímero, são formados por unidades 

monoméricas ligadas covalentemente para formar moléculas maiores. Porém, ao 

contrário dos polímeros sintéticos, os biopolímeros são extraídos de recursos 

renováveis, como algas, plantas, biomassa entre outros. As suas características 

estruturais e mecânicas, a biodegradabilidade, a biocompatibilidade, a grande 
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disponibilidade e o baixo custo, demonstram que os biopolímeros são uma excelente 

alternativa aos polímeros sintéticos (NASROLLAHZADEH et al., 2021). 

Os biopolímeros de baixo custo, a exemplo dos polissacarídeos, podem se 

apresentar em diversos tamanhos, estrutura e cadeias moleculares, e têm potencial na 

estabilização, imobilização e redução de nanopartículas (NASROLLAHZADEH et al., 

2021). Do ponto de vista químico, o termo polissacarídeo reúne carboidratos de cadeia 

longa que podem ser compostos de apenas um tipo de monossacarídeo (nomeados 

homopolissacarídeos ou homoglicanos; por exemplo, amido, celulose), ou formado por 

duas ou mais unidades monoméricas diferentes (ou heteropolissacarídeos, 

heteroglicanos por exemplo; agar, alginato, carragena). A maioria dos polissacarídeos 

é intrinsecamente biocompatível devido à semelhança da sua estrutura com muitos 

componentes do corpo (LORENZO et al., 2013). A utilização de polissacarídeos é 

bastante promissora, e o uso de quitosana, pectina, alginato e carragena, entre outros, 

para a preparação de membranas, vem atraindo a atenção dos pesquisadores 

(CABELLO et al., 2014; THAKUR e VOICU, 2016). 

Os alginatos fazem parte da classe de biopolímeros, uma vez que são 

substâncias naturais extraídas de algas marrons e compostos por 1,4-D-ácido 

manurônico (M) e L-ácido gulurônico (G). Na cadeia polimérica, os monômeros estão 

dispostos alternadamente em blocos MM GG e MG. A composição química e sequência 

dos blocos M e G dependem da fonte biológica, e crescimento em condições sazonais. 

Devido às suas propriedades coloidais em particular, os alginatos são utilizados como 

biofilmes poliméricos (CABELLO et al., 2014). 

A literatura mostra que os materiais poliméricos podem ser usados para revestir 

os QDs, e consequentemente passivar os defeitos de superfície e elevar o rendimento 

quântico (DAS et al., 2016). Entretanto o papel dos polímeros vai além da passivação 

das superfícies e controle de crescimento dos nanocristais, esses podem ser utilizados 

como matriz para a dispersão dos QDs, e assim formar materiais compósitos altamente 

funcionais.  
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Os nanocompósitos baseados em QDs e polímeros são uma área de pesquisa 

de materiais que vem sendo bastante investigada, pois é uma maneira de combinar as 

propriedades mecânicas dos polímeros com as propriedades ópticas-eletrônicas dos 

QDs. Os estudos estão voltados principalmente para aplicações destes materiais como 

sensores químicos e de temperatura, biomédico, concentradores solares 

luminescentes, sensores de radiação, entre outros (WALDRON et al., 2015). 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas para combinar as propriedades ópticas de 

QDs com as propriedades ópticas/mecânicas e processamento de polímeros, pois no 

desenvolvimento de filmes e outras micro/nanoestruturas para aplicações práticas, é 

crucial manter as propriedades individuais dos QDs, evitando a sua aglomeração e 

supressão de fotoluminescência. Os biopolímeros são materiais adequados para 

combinar-se com os QDs, uma vez que são baratos, podem ser transparentes, flexíveis 

e facilmente processáveis (MOURA et al., 2016). 

 

2.6 Quantum dots de carbono ou C-dots 

Os C-dots foram descobertos casualmente por um grupo de pesquisadores 

durante a purificação de nanotubos de carbono em 2004 (RADNIA et al., 2020; 

THONGSAI et al., 2019a). Desta forma, analisando a abundância do carbono em toda 

matéria orgânica, e seu importante papel no desenvolvimento dos nanomateriais, os C-

dots têm atraído a atenção dos pesquisadores. Propriedades como a atoxicidade e a 

possibilidade de serem obtidos de diversas fontes de carbono, tem tornando os C-dots 

uma excelente alternativa pra suprir a demanda por QDs biocompatíveis (LI e ZHU, 

2013; LIM et al., 2015; PENG et al., 2017).  

Esses nanomateriais fluorescentes com elevado teor de carbono e, portanto, 

podem ser sintetizados a partir de quaisquer precursores que contenham átomos deste 

elemento, preferencialmente aqueles com elevado teor (NAMDARI et al., 2017; RADNIA 

et al., 2020; THONGSAI et al., 2019a). Sendo assim, um considerável número de 

materiais pode servir como fonte de carbono na síntese de C-dots, a exemplo do ácido 
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cítrico, fuligem de vela, glicerol, alginato de sódio, polietilenoglicol, açúcar, suco de 

frutas e alimentos à base de carboidratos (ZHOU et al., 2016). 

As excelentes propriedades ópticas dos C-dots como: elevada emissão de 

fotoluminescência e banda de absorção larga, boa condutividade, fotoestabilidade, alta 

solubilidade aquosa, além de geralmente ser obtido através de síntese fácil, de baixo 

custo e de provir de matérias-primas abundantes na natureza, são alguns dos motivos 

pelos quais esses nanomateriais têm instigado o interesse dos pesquisadores 

(NAMDARI et al., 2017). 

Embora esses nanomateriais tenham sido descobertos recentemente, na última 

década foram desenvolvidos diversos métodos para síntese de C-dots, que estão 

classificados em duas estratégias: top-down e bottom up. Onde a primeira estratégia 

parte do desgaste/quebra de materiais bulk de carbono quando submetido a condições 

adversas, como irradiação de íons de alta energia, oxidação eletroquímica e ablação à 

laser. Enquanto na abordagem bottom up, os C-dots são sintetizados a partir de 

pequenas moléculas orgânicas, em um processo de carbonização, que pode ser feita 

por síntese de micro-ondas, ultrassom, oxidação térmica por combustão e síntese 

hidrotérmica. Entre os métodos mencionados, a síntese hidrotermal tem sido 

amplamente utilizada devido ao seu procedimento simples, de baixo custo e 

ambientalmente viável (PENG et al., 2017; ZHOU et al., 2016). 

Reações incluindo hidrólise, desidratação, descarboxilação, polimerização e 

aromatização, pode estar envolvida no processo de carbonização hidrotérmica. As 

condições de reação e alta temperatura podem provocar desidrogenação de grupos 

alquila das cadeias, que é ainda seguida pela formação de estruturas aromáticas dentro 

do núcleo carbonáceo. A adição de H2O2 durante a síntese pode desenvolver 

funcionalidades nos C-dots, uma vez que H2O2 é altamente instável e pode se decompor 

na presença de luz para liberação de O2 e também formar espécies de oxigênio reativos, 

tais como OH-, e isso pode resultar na formação de C-dots anfifílicos (KAUR et al., 2019). 
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As propriedades ópticas exibidas pelos C-dots dependem do tamanho, da 

morfologia das partículas, e da sua composição, uma vez que o precursor e o método 

de síntese influenciam na fotoluminescência emitida por este tipo de nanopartícula. 

Além disso, os C-dots geralmente são quimicamente estáveis, resistentes a 

fotodegradação, e pode apresentar propriedades dependentes do comprimento de onda 

de excitação e do pH de síntese (KAUR et al., 2019; SHI et al., 2019).  

Os C-dots podem ser funcionalizados ou passivados superficialmente com 

moléculas orgânicas pequenas, polímeros ou dopados com outros elementos químicos, 

como boro, nitrogênio, fósforo e enxofre, afim de melhorar a fotoluminescência e 

aumentar a solubilidade em água. A adição de íons metálicos na preparação de C-dots 

também é comum, bem como a utilização dos C-dots como sensor fluorescente na 

detecção dos íons metálicos (PENG et al., 2017).  

Os sensores fluorescentes possuem vantagens como alta sensibilidade, fácil 

manuseio e capacidade de detecção rápida e em tempo real, resultando em uma 

demanda enorme em muitas áreas, como análise clínica, monitoramento ambiental, 

gerenciamento de resíduos, processamento industrial e de alimentos e tecnologia 

biomédica. Portanto, o desenvolvimento de sensores fluorescentes é um campo de 

imenso interesse. Em particular, o estudo para a detecção de íons e moléculas 

biologicamente importantes tem captado grande atenção (LIU et al., 2017). À exemplo 

da detecção dos íons de transição – cobre e níquel –, que são essenciais e 

desempenham papéis importante tanto no funcionamento do organismo humano, como 

auxilia na absorção efetiva do ferro (SINGH et al., 2018). 

O cobre é um elemento essencial para o organismo e desempenha um papel 

fundamental na saúde humana. Este é necessário para a formação do osso, a 

respiração celular e o desenvolvimento do tecido conjuntivo. No entanto, a exposição a 

altos níveis de íons de cobre (Cu2+) pode causar perturbação da homeostase celular e 

até mesmo dano do fígado ou rim. Algumas doenças neurodegenerativas graves, como 

a doença de Menkes, doença de Alzheimer e doença de Wilson, também podem ter 
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uma estreita relação com o nível do íon cobre apresentado no organismo. Tendo em 

vista a importância do cobre para a saúde humana, a detecção qualitativa e quantitativa 

de Cu2+ é muito significativa em ambientes, indústria farmacêutica, bem como em 

sistemas biológicos (LIU et al., 2017; SINGH et al., 2018). 

Assim como o cobre, o níquel é um íon importante no desenvolvimento de 

processos bioquímicos. Desta forma, é interessante monitorar quantitativa e 

qualitativamente o nível desta espécie química no organismo humano, pois o excesso 

deste elemento pode ocasionar diversos problemas de saúde como câncer no sistema 

respiratório, pneumonite aguda, asma, aumento das células sanguíneas, problemas no 

sistema nervoso e doença renal (CHAKRABORTY E RAYALU, 2021; SINGH et al., 

2018).  

Apesar das técnicas instrumentais atuais – geralmente baseadas em 

espectrometria de absorção atômica, voltametria, cromatografia, e espectrometria de 

emissão atômica – apresentarem boas respostas de detecção, são técnicas caras e que 

requerem um alto custo de manutenção. Em contrapartida, os sensores ópticos seletivos 

podem ser mais vantajosos, podem apresentar rápida detecção sem a necessidade de 

instrumentos sofisticados, são de fácil monitoramento, e de baixo custo; podendo ser 

aplicados de forma eficiente na detecção de íons metálicos (CHAKRABORTY e 

RAYALU, 2021; SINGH et al., 2018).  

2.7 Detecção de compostos orgânicos voláteis (COVs) 

Desde o primeiro biossensor desenvolvido por Clark e Lyons no ano de 1962, os 

biossensores ganharam destaque na medicina, e nas últimas décadas também na 

nanotecnologia. Ao longo do tempo, os biossensores mostraram um imenso potencial 

para aplicações nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias biotecnológicas e 

ambientais, e têm sido um instrumento essencial nos diagnósticos médicos e controle 

de diversas doenças (PATEL et al., 2016). 
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O aumento da expectativa de vida tem exigido o desenvolvimento de sistemas 

para detecção rápida de problemas de saúde e diagnósticos precoces. Para entender a 

complexidade de várias doenças ou a eficácia de fármacos em tratamento de doenças, 

é necessário compreender a interação espaço-temporal de moléculas biológicas em 

diversos processos celulares (KARAKOTI et al., 2015). Sabe-se que os diagnósticos de 

doenças e as descobertas de novos fármacos surgem através da detecção e 

quantificação de espécies químicas e biológicas, à exemplo da identificação dos 

compostos orgânicos voláteis (COVs) (BEHERA et al., 2019; NAKAJIMA, 2016). 

De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) os COVs 

abrangem diversas substâncias orgânicas voláteis que têm como propriedades: a alta 

pressão de vapor à temperatura ambiente, e ponto de ebulição entre 50 e 260°C 

(CAINAP et al., 2020; LAVANYA et al., 2020). Os COVs podem ter natureza química 

diferentes e são encontrados nos mais diversos ambientes, como nas indústrias e nos 

domicílios. Além disso, estão abundantemente presentes no organismo humano, 

podendo ser originários de reações bioquímicas que ocorrem no próprio corpo ou 

advindo do uso de medicamentos, da ingestão de alimentos e bebidas ou da inalação 

de compostos do ambiente externo (LAVANYA et al., 2020). 

Em sua grande maioria os COVs decorrem de processos fisiológicos do 

organismo, e está relacionado principalmente ao estresse oxidativo, inflamação e às 

mudanças no metabolismo celular, e por isso podem ser considerados como 

biomarcadores de doenças, uma vez que os processos bioquímicos do indivíduo estão 

inerentemente relacionados à sua saúde (JANSSENS et al., 2020). Alterações nas 

concentrações desses COVs podem ser um indicativo de doenças, a exemplo do 

tolueno, hexano, propanol, acetona que são conhecidos como marcadores de câncer 

de pulmão, a acetona também é um potencial biomarcador para diagnóstico de diabetes 

Mellitus (CHANG et al., 2018; MALIKA et al., 2016; SAALBERG e WOLFF, 2016; SAI et 

al., 2019). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Quantum dots: síntese, propriedades e aplicações 

Os QDs são nanomateriais semicondutores altamente fluorescentes, com 

tamanhos que variam entre 1 e 10 nm. Este material apresenta características ópticas 

e eletrônicas únicas, como bandas de absorção larga e elevado rendimento quântico, 

resultantes da miniaturização do tamanho destas partículas e da mobilidade restrita dos 

portadores de cargas (elétrons, buracos e éxcitons) nas três dimensões físicas (MRAD 

et al, 2020; WANG e CHENG, 2011). 

Há uma série de fatores capazes de controlar o tamanho dos QDs, entre eles 

estão a razão estequiométrica dos reagentes, a rota de sintética, a temperatura de 

síntese e a escolha do ligante de superfície (CHASHCHIKHIN e BUDYKA, 2017). Várias 

metodologias estão disponíveis para obter superfícies bioinertes em nanopartículas, 

incluindo a modificação de superfícies com macromoléculas naturais ou revestimento 

com polímeros sintéticos solúveis em água (ISHIHARA et al., 2016).  

De modo geral, os QDs devem ter superfície química adequada para criar 

estabilidade, ser solúvel em água, e para permitir uma simples biofuncionalização 

(GEIßLER e HILDEBRANDT, 2016).  Entretanto em diversas pesquisas, os QDs de 

semicondutores sintetizados são hidrofóbicos, desta forma para garantir a hidrofilicidade 

(CHANDAN R. et al., 2018) e estabilidade aos QDs, comumente são feitos 

revestimentos com moléculas orgânicas capazes de estabelecer uma ligação química 

com os átomos de superfície dos nanocristais, e consequentemente estabilizar as 

propriedades físico-químicas e biocompatíveis dos QDs (BAJOROWICZ et al., 2018). 

Os ligantes de superfícies geralmente são utilizados a fim de se diminuírem os 

defeitos de superfície dos nanocristais e evitar a agregação dos mesmos. Esses ligantes 

também denominados de agentes passivantes ou surfactantes, geralmente são 

compostos por uma extremidade apolar e outra polar (com grupos tais como: –SH, –

COOH, –NH2). Sabe-se que os ligantes devem apresentar um comportamento dinâmico 
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em torno dos nanocristais, podendo permitir ou bloquear o crescimento dos QDs. (SILVA 

et al., 2010). A passivação superficial apropriada de QDs também é necessária para 

superar a baixa eficiência quântica (DAS et al., 2016). Desta forma, a otimização desses 

parâmetros para aplicações específicas tem motivado diversas pesquisas (BANERJEE 

et al., 2016).  

Neste sentido, vários trabalhos na literatura estudam a influência dos ligantes de 

superfície nas propriedades dos QDs (BANERJEE et al., 2016; VALE et al., 2015). A 

exemplo da pesquisa desenvolvida por SANTOS et al. (2016), sobre a análise 

comparativa das propriedades ópticas dos QDs de CdSe na presença de diferentes 

ligantes de superfície como ácido tioglicólico (TGA), ácido 3-mercaptopropiônico (MPA), 

glutationa (GSH) ou tioglicerol (TGH), além disso, esses autores consideraram os 

diferentes tempos de reação dos QDs de CdSe em meio aquoso coloidal e efeitos dos 

ligantes no crescimento dos nanocristais. Através desta pesquisa constatou-se que os 

QDs de CdSe com MPA e TGA apresentaram propriedades semelhantes. E que os dois 

grupos OH do TGH promoveram interações fortes entre este ligante e a superfície dos 

nanocristais, impedindo o crescimento do CdSe. A instabilidade térmica da GSH 

provocada pela elevada temperatura da rota sintética dos QDs de CdSe, promoveu a 

liberação de enxofre na superfície dos nanocristais e gerou uma estrutura do tipo de 

núcleo/casca de CdSe/ CdS (SANTOS et al., 2016).  

O trabalho desenvolvido por VALE et al., (2015) investigou a interação de 

ligantes de superfície de cadeias curtas contendo grupos –SH, -COOH e -NH2 com QDs 

de CdTe, sintetizados em meio aquoso. A troca de ligantes foi realizada através de duas 

abordagens, a troca de ligante de cadeia curta por ligante de cadeia longa, e a troca de 

ligante de cadeia curta com dois grupos funcionais por um ligante de cadeia curta com 

apenas um grupo funcional. A partir disso, foram estudados os efeitos destes grupos 

funcionais na estabilidade coloidal e nas propriedades ópticas do QDs de CdTe. Os 

ligantes analisados nessa pesquisa foram: o ácido 3-mercaptopropiônico (MPA), ácido 

propiônico (PPO), 1-propanotiol (PPT), 1-propilamina (PPA), 2-mercaptoetilamina 
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(MEA) e 1-dodecanotiol (DDT). Os pesquisadores chegaram à conclusão que a síntese 

dos QDs em meio aquoso necessita de no mínimo dois grupos funcionais polares na 

estrutura do ligante, uma vez que a síntese só foi efetiva apenas com os ligantes MPA 

e MEA. Além disso, segundo os autores, a troca do ligante de superfície foi aceitável 

somente para o ligante PPT, não ocorrendo mudanças significativas nas propriedades 

físico-químicas dos nanocristais (VALE et al., 2015).  

Assim como a passivação de superfícies de QDs promovidas pela troca de 

ligantes de superfície, a incorporação dos QDs em uma matriz polimérica pode favorecer 

a estabilidade das propriedades ópticas dos nanocristais e viabilizar diversas 

aplicações. A inclusão de QDs em matriz polimérica pode resultar em materiais 

altamente fluorescentes com boas propriedades mecânicas típicas para sistemas 

poliméricos que podem ser utilizados para obter películas, revestimentos, fibras e 

micropartículas estáveis. Porém, na maioria dos casos, os métodos de incorporação de 

QDs na matriz de polímero são bastante complicados e demorados (BOBROVSKY et 

al., 2016). Além disso, é difícil induzir uma dispersão elevada de QDs numa matriz 

polimérica devido à sua incompatibilidade com solventes orgânicos e polímeros 

(MOURA et al., 2016). Diferentes aspectos da síntese, caracterização e aplicação 

desses sistemas em sensores, diodos emissores de luz, dispositivos fotovoltaicos, 

vários tipos de monitores, e sistemas biológicos foram relatados recentemente na 

literatura (BOBROVSKY et al., 2016).  

A exemplo dos nanocompósitos à base de polímero e QDs de CdTe 

desenvolvidos por MOURA et al., (2016). Neste trabalho, os pesquisadores sintetizaram 

QDs de CdTe em solução coloidal aquosa, promoveram a troca de ligante de cobertura 

TGA (ácido tioglicólico) por DDT (dodecanotiol). Posteriormente, os QDs passivados 

forma dispersados em matrizes de polímeros espectralmente transparentes na faixa do 

visível, como: PMMA (polimetilmetacrilato), OPS (poliestireno oxazolina), PS 

(poliestireno) e PC (policarbonato). Além disso, foram realizados estudos das 

propriedades ópticas e morfológicas dos nanocompósitos polímero-QDs. Os resultados 
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obtidos por esses pesquisadores mostraram que a matriz polimérica apresenta efeito na 

morfologia, tamanho e condutividade elétrica dos QDs. Ainda de acordo com este 

trabalho, entre os polímeros analisados, o PMMA demonstrou ser a matriz polimérica 

mais promissora, com capacidade de possíveis aplicações óptica-eletrônicas em 

nanocompósitos polímero-QDs. Embora os resultados desses pesquisadores terem 

mostrado a viabilidade na obtenção de compósitos de polímero-QDs, este trabalho opta 

pela utilização de polímeros sintéticos para desenvolvimento dos nanocompósitos.  

O grupo liderado por BARDAJEE et al. (2017) sintetizou um tipo de 

nanocompósito à base de alginato de sódio com incorporação de QDs de CdTe/ZnS 

passivados com glutationa, para a determinação fluorescente do fármaco amantadina. 

Os autores analisaram os dados espectrais de fluorescência do nanocompósito na 

ausência e presença do fármaco, e perceberam uma extinção progressiva na 

intensidade de fluorescência dependente da concentração da amantadina. De acordo 

com os resultados obtidos nesse estudo, os pesquisadores afirmam que o 

nanocompósito sintetizado pode ser seguro para aplicações em detecções de fármaco 

em amostras biológicas.  

Além dos efeitos na fotoluminescência promovidos pela presença de analitos, 

vários estímulos são conhecidos por induzir uma mudança na cor de determinados 

materiais. Quando a mudança é induzida pela luz, é denominada de fotocromismo. Na 

maioria dos casos, a iluminação por luz UV transforma materiais fotocromáticos de 

incolor a colorido. A mudança reversível na cor pode ocorrer por um efeito térmico, ou 

quando o material é iluminado em um comprimento de onda específico, tipicamente no 

visível, através de um efeito fotoquímico. Os materiais com tais características são 

amplamente utilizados especialmente na área oftalmológica (BIANCO et al., 2011). 

Um filme compósito trifuncional de QDs de CdSe e poli(3,3-bis((2-etilhexiloxi) 

metil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,4-b][1,4] dioxepina) com efeitos de coloração 

eletrocrômicos, eletrofluorescentes e induzidos pela luz, foi desenvolvido por LIU et al. 

(2018). A partir da combinação das propriedades de conversão de energia fotossensível 
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e fluorescente dos QDs de CdSe e propriedades eletrocrômicas do polímero conjugado. 

Os autores obtiveram um filme compósito com excelentes propriedades eletrocrômicas 

com baixo potencial redox, com capacidade de comutação entre os estados não-

fluorescente e fluorescente, e alta intensidade de fluorescência quando comparado ao 

filme do polímero puro. Além disso, o material pode gradualmente tornar-se autocolorido 

a partir do estado de branqueamento sob irradiação da luz solar. 

BANG et al. (2012) desenvolveram uma pesquisa baseada na fotocomutação 

reversível de QDs de CdSe (b-QD) e CdSe/CdS/ZnS (o-QD) através da transferência 

de elétrons fotoinduzidas (PET) por ligantes de superfície de dissulfeto de acridina-1,8- 

diona (ADD). Os QDs foram excitados em comprimentos de onda na região do 

ultravioleta e no visível. Os autores constataram que o b-QD com ADD teve uma maior 

extinção de PL quando excitado pela luz visível. Em contrapartida, sob excitação da luz 

visível o-QD apresentou uma espécie de impedimento no processo de extinção de 

transferência de carga, e extinção de fluorescência de 17% quando excitado com a 

radiação UV. Além disso, os autores afirmam que a PL extinta no o-QD-ADD sob luz 

visível foi parcialmente restaurada quando exposta ao ar. Sendo assim, eles 

demonstraram que é possível uma modulação óptica da fotoluminescência dos QDs 

controlando a PET usando o ADD como ligante de superfície QDs. 

A estabilidade da fotoluminescência de QDs núcleo/casca de CdSe/ZnS, 

CdSe/ZnS/CdS/ZnS e CdSe/CdSe/ZnS com diferentes espessuras de casca, sob 

irradiação de luz visível (lâmpada incandescente) e UV (LED) foi estudada por 

VOKHMINTVEC et al. (2017). Onde foi observado que os QDs de CdSe / CdS/ ZnS que 

tinham casca mais espessa, não apresentaram extinção considerável da fluorescência 

sob irradiação de luz visível e não houve restauração da PL quando exposta a irradiação 

de luz UV, sendo considerado estável sob qualquer fonte de irradiação. Em 

contrapartida, os QDs de CdSe/ZnS e CdSe/ZnS/CdS/ZnS, exibiram declínios de 

fluorescência quando irradiadas com as duas fontes de luz. A partir de tais resultados, 
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os autores concluíram que espessura da casca tem uma grande influência sobre a 

estabilidade das soluções coloidais de QDs em relação a irradiação, além disso, 

consideraram que a casca passiva os estados de armadilha da superfície e impede a 

transferência de cargas dos QDs. 

Seguindo essa linha de pesquisa da influência da radiação nas propriedades 

fotofísicas do QDs, KALNAITYTĖ et al. (2018) investigaram o fotobranqueamento de 

QDs de CdTe com cobertura de MSA (ácido mercaptossuccínico) em meio aquoso sob 

irradiação com luz violeta, a fim de determinar a dependência das alterações 

fotoinduzidas na intensidade de fotoluminescência. Através disso, foi possível observar 

que a exposição dos QDs acarretou numa diminuição relativamente rápida da 

intensidade de fotoluminescência após doses iniciais de irradiação, seguidas da 

recuperação da parcial da PL no escuro, segundo os autores esse fenômeno pode ter 

sido induzido pelo rearranjo do ligante e a quebra parcial de algumas ligações de 

coordenação na superfície dos QDs. Os resultados mostraram ainda que doses de 

irradiação maiores podem facilitar uma cisão completa de ligações de coordenação, 

deslocando o MSA e gerando mecanismos em etapas que expõe a superfície 

fotoexcitada, causando uma maior interação com as moléculas do solvente e 

aumentando as chances de ocorrer uma modificação irreversível.  

De modo geral os QDs são fotoestáveis em relação aos fluoróforos orgânicos 

convencionais, porém os QDs podem passar por processos fotoquímicos, que 

ocasionam a fotoativação, fotobranqueamento ou fotodegradação. Sabe-se que as 

propriedades espectrais dos QDs dependem, entre fatores, da rota de síntese, da 

estabilidade conferidas pelos ligantes de superfície, da morfologia, do tamanho e até do 

meio de dispersão. Desta forma para alcançar uma maior aplicação prática dos QDs é 

necessário entender os motivos que podem acarretar na sua instabilidade fotoquímica 

(CHASHCHIKHIN e BUDYKA, 2017). 

A literatura relata que grande parte dos QDs apresentam relevantes 

propriedades fotoluminescentes à temperatura ambiente, e revela também uma 
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dependência na intensidade de PL em função da temperatura, como a extinção da PL 

com o aumento da temperatura. Ao passo que a relação da PL com a temperatura limita 

os QDs quanto a aplicação para determinado campo, amplia as aplicações para outras 

áreas, principalmente quando o quenching de PL dependente da temperatura é 

reversível. Essa extinção na emissão de PL dos QDs causada pela variação da 

temperatura tem instigado os pesquisadores a explorar tais propriedades (ZHAO et al, 

2019). 

Neste contexto, KIM et al. (2013) investigaram o desempenho das propriedades 

fotoluminescentes de monocamadas automontadas (SAMs) de QDs de CdSe 

dependentes da temperatura. Os resultados desse estudo demonstraram que um 

aumento na temperatura de até 160K ocasiona em um aumento no tempo de 

decaimento de PL, em seguida, um novo aumento na temperatura gera uma diminuição 

do tempo de decaimento da PL. Os pesquisadores afirmam que essa elevação no tempo 

de decaimento pode ser explicada através do modelo de quatro estados: estado 

fundamental, estado de éxciton ligado e éxciton livre, estados de éxciton escuro e estado 

de éxciton brilhante. Além disso, os autores propõem que o tempo de decaimento 

radiativo de QDs pode sofrer forte influência pela presença ou ausência do estado de 

éxciton ligado. 

O trabalho desenvolvido por ZHEN et al. (2019) analisou as propriedades 

fotoluminescência de QDs de CdSe/ZnS em tolueno sob ciclos de aquecimento e 

resfriamento. Os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa demonstraram que o 

aumento da temperatura desviava o pico de emissão para o vermelho e provocava 

redução na intensidade de PL, entretanto, a diminuição da temperatura ocasionava em 

um desvio do pico de emissão para o azul, e a intensidade de PL era aumentada. A 

partir disso, os pesquisadores inferiram que as estruturas de superfícies dos QDs que a 

depender do número de ciclos podem ocorrer uma mudança no estado de energia 

excitado dos QDs em tolueno. 
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A fim de investigar as características fotofísicas dos QDs, ZHAO et al. (2019) 

sintetizaram QDs de CdTe passivados com TGA, e avaliaram as propriedades 

fotoluminescentes em relação as razões molares de TGA/Cd. Além disso, analisaram a 

influência da temperatura nos QDs de CdTe, e verificaram a ocorrência de um 

deslocamento para o vermelho nos picos de PL e uma diminuição na intensidade de PL 

com o aumento da temperatura. Os pesquisadores observaram que após o resfriamento 

à temperatura ambiente a emissão de PL era retomada. Este resultado possibilita aos 

QDs de CdTe sintetizados uma possível aplicação em dispositivos fototérmicos para 

detecção de fluorescência.  

Diante da demanda, um dos intuitos deste trabalho foi sintetizar QDs de CdSe 

passivados com NAC, conjugá-los com o biopolímero, alginato de sódio, para 

preparação de um filme compósito, e analisar as propriedades ópticas e fotofísicas do 

filme para uma possível aplicação em dispositivos fototérmicos. 

 

3.2 Quantum dots de carbono ou Carbon dot 

Os QDs compostos por cádmio exibem propriedades óptica-eletrônicas 

interessantes e podem ser utilizados em uma gama de aplicações. Entretanto, esses 

materiais apresentam algumas limitações, mais precisamente no que diz respeito às 

aplicações biológicas, devido a isto, estudos têm sido conduzidos para desenvolver 

quantum dots passivados e QDs livres de cádmio. A exemplo dos quantum dots de 

silício, nanoclusters metálicos, quantum dots de grafeno e quantum dots de carbono ou 

carbon dots  (LI e ZHU, 2013; PENG et al., 2017). 

Os C-dots são nanopartículas carbonáceas que apresentam excelentes 

propriedades ópticas como: elevada emissão de fotoluminescência, banda de absorção 

larga, além de boa condutividade e estabilidade, não-toxicidade e baixo custo quando 

comparados aos QDs de semicondutores (NAMDARI et al., 2017; THONGSAI et al., 

2019b). Algumas rotas de síntese podem envolver reações complexas, demoradas e 
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caras, entre outras desvantagens. Entretanto, a síntese pelo método hidrotérmico, pode 

ser realizada em condições ambiente, com um baixo consumo de energia, é simples e 

rápida, e produz C-dots com excelentes propriedades fotoluminescentes, devido a isso 

este método tem sido amplamente utilizado. Tipicamente nesta rota de síntese, o 

precursor orgânico é selado e carbonizado em reator hidrotérmico a alta temperatura 

(KAUR et al., 2019).  

Nos últimos anos diversas rotas sintéticas têm sido propostas, tanto usando 

moléculas pequenas, como recursos renováveis como fontes de carbono para a 

produção de C-dots (KAUR et al., 2019; SHI et al., 2019). A superfície dos C-dots 

depende basicamente dos precursores e dos métodos de síntese (ZHOU et al., 2016). 

De acordo com PENG et al. (2017), para a passivação ou dopagem dos C-dots na 

abordagem top-down, geralmente é necessária um etapa separada da síntese, 

enquanto na preparação por bottom up, a passivação das superfície ou dopagem é feita 

em uma única etapa durante a síntese (PENG et al., 2017).  

A variação na rota de síntese amplia a estratégia para a aplicação dos C-dots 

em detecções que se baseiam na mudança de fluorescência (KAUR et al., 2019; SHI et 

al., 2019). A aplicação de C-dots, principalmente como sensores de fotoluminescência 

sem modificação de superfície e/ou passivação com materiais poliméricos ou dopagem 

com heteroátomo podem apresentar rendimentos quânticos de fluorescência 

relativamente baixos. Desta forma, a dopagem com heteroátomo, como por exemplo: 

nitrogênio, enxofre, boro, silício e fósforo, é uma abordagem simples e eficiente para 

melhorar a eficiência da fotoluminescência, levando a uma melhora nas suas 

propriedades ópticas e eletrônicas e favorecendo a afinidade dos C-dots com os 

analitos, uma vez que a dopagem fornece grupos funcionais e sítios ativos. Entre as 

dopagens e co-dopagens dos C-dots, as com nitrogênio e com enxofre são as mais 

utilizadas por apresentarem elevado rendimento quântico (LUO et al., 2018). 

De acordo com LIU et al. (2019), a dopagem os C-dots com nitrogênio a fim de 

melhorar o rendimento quântico tem sido considerada um alternativa bastante efetiva 
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atualmente, pois os seus elétrons de valência podem se ligar aos átomos de carbono. 

Bem como, os C-dots dopados com este elemento podem ter suas características 

eletrônicas ajustadas a superfície e grupos funcionais ativos. Devido a estabilidade das 

suas propriedades ópticas e a presença de grupos funcionais de superfície os C-dots 

podem ser usados como sensores na detecção de íons metálicos, compostos químicos 

e biomoléculas (NAMDARI et al., 2017; THONGSAI et al., 2019b).  

Sabe-se que há uma variedade de métodos para detecção de íons metálicos, 

desde métodos ópticos, eletroquímicos, até espectrometrias de absorção atômica e de 

massa. No entanto, esses métodos apresentam limitações, como processamentos 

complicados, demorados e de custos elevados. Desta forma, métodos simples e de 

baixo custo para detecção de íons metálicos têm despertado o interesse dos 

pesquisadores. Uma alternativa para esse tipo de aplicação é a utilização de C-dots na 

detecção de íons metálicos. Ainda segundo GUO et al. (2015), C-dots com alto 

rendimento quântico podem apresentar intensidade de fluorescência elevada mesmo 

em concentrações muito baixas, além disso, a boa fotoestabilidade dos C-dots garante 

a estabilidade do sinal de fluorescência, permitindo assim precisão nos resultados da 

detecção. Isso configura na determinação qualitativa de íons metálicos com uso de 

técnica simples e barata, podendo ser realizada também a quantificação através do 

monitoramento da mudança da intensidade de fluorescência.  

LIU et al. (2019) sintetizaram C-dots dopados com nitrogênio a partir de ácido 

cítrico e etilenodiamina através de rota hidrotérmica, apresentando emissão no azul e 

com tamanhos homogêneos, as nanopartículas sintetizadas exibiram boa 

fotoestabilidade e emissão independente do comprimento de onda de excitação. Os 

resultados apresentados por este grupo de pesquisa demonstraram que os C-dots pode 

ser uma plataforma útil para a detecção de íons Cr6+, devido ao efeito significativo na 

extinção de fluorescência desses íons. De acordo com os autores, o mecanismo de 

extinção possivelmente é consequência do efeito de filtro interno e da transferência de 

elétrons devido as interações entre os grupos funcionais (COOH, -OH e -NH2) dos C-
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dots com os íons Cr6+. Eles verificaram que esses C-dots dopados com nitrogênio eram 

altamente sensíveis para o Cr6+, sendo possível detectá-lo com limite de detecção de 

0,26 μM. Os C-dots também se mostraram eficientes como quimiossensor na detecção 

deste íon em amostras de água do rio.  

Os C-dots baseados em ácido cítrico e fenantrolina (CA + Phen) através de 

método do estado sólido foram produzidos por IQBAL et al. (2016). Esses C-dots foram 

utilizados na detecção de vários íons metálicos, entre eles Na+, K+, Mg2+, Cu2+, Ca2+, 

Al3+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, porém apenas os íons Fe2+ e Fe3+ extinguiram prontamente a 

fluorescência dos C-dots, indicando uma notável seletividade desses íons em relação 

aos outros metais, com limite de detecção de 20 nM e 35 nM. Além disso, de acordo 

com esses pesquisadores, os C-dots foram aplicados com êxito na determinação de Fe 

em amostra real de leite. Devido suas elevadas sensibilidade e seletividade o sensor 

apresentou potencialidade para detecção de íons Fe2+ e Fe3+em meio aquoso.  

C-dots sintetizados através da estratégia top-down, combinando métodos de 

carbonização e corrosão por oxidação ácida, tendo como precursor o carvão, foram 

produzidos por HU et al. (2014). Esses C-dots derivados de carvão exibiram dois modos 

distintos de emissão, no qual a intensidade da emissão de ondas curtas foi 

significativamente aumentada pelo tratamento de redução parcial. Os resultados 

apresentados pelos autores mostraram dois tipos diferentes de centros de 

fluorescência, referentes aos domínios sp2 do carbono e aos defeitos superficiais, 

ambos são responsáveis pelas emissões observadas. Os C-dots quimicamente 

reduzidos com borohidreto de sódio mostraram-se eficientes na detecção seletiva 

fluorescente de íons Cu2+, com limite de detecção muito baixo, como 2,0 nM, 

demonstrando assim grande potencial para aplicações em sensor.  

Outro grupo que também sintetizou C-dots e aplicou-os na detecção de íons 

metálicos, foi o grupo de pesquisa liderado por GONG e LIANG (2018). No trabalho 

desenvolvido por esses pesquisadores, foram detectados íons de Ni2+ por C-dots 

modificados com imidazol. A detecção do Ni2+ foi comparada com outros íons metálicos 
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em solução aquosa, porém os C-dots modificados com imidazol mostraram maior 

seletividade na detecção de íons Ni2+, o limite de detecção para esse foi de 0,93mM.  

Além das aplicações nas detecções de íons metálicos, pesquisas têm sido 

desenvolvidas correlacionando o quenching de fluorescência dos C-dots à detecção de 

biomoléculas e de compostos orgânicos voláteis. Um dos primeiros trabalhos sobre a 

identificação de COVs foi publicado em 1971 por Linus Pauling e colaboradores. Na 

época, eles identificaram e quantificaram 280 substâncias em vapor de urina humana, 

e 250 substâncias presentes na respiração humana a partir de cromatografia gás-

líquido. Possivelmente essa pesquisa serviu de base para diversos estudos posteriores 

(PAULING et al., 1971). Atualmente estima-se que um organismo saudável apresenta 

cerca de 1840 COVs, a maior parte pode ser encontrada na respiração exalada (872), 

seguida das secreções da pele (532), fezes (381), saliva (359), urina (279), leite (256) e 

sangue (154) (COSTELLO et al., 2014).  

Os COVs na respiração exalada permitem o entendimento de processos 

bioquímicos realizados em nosso organismo e podem ser identificados em baixas 

concentrações como de partes por milhão (ppm) a partes por bilhão (ppb) (CHANG et 

al., 2018; MALIKA et al., 2016; SAALBERG e WOLFF, 2016; SAI et al., 2019). Ao longo 

dos anos diversas técnicas foram desenvolvidas para identificar os COVs na respiração; 

métodos com diferentes tipos de detecção, sensibilidade e com limites de detecção 

variáveis (CAINAP et al., 2020). Até a segunda metade do século 20 foi utilizado o 

método de cromatografia gasosa na identificação desses compostos.  

Os métodos baseados em espectrometria de massa (MS) são considerados 

confiáveis, desde o olfatômetro com cromatografia gasosa acoplado com 

espectrometria de massa (CG-MS-O) desenvolvido na década de 1990 (SHIRASU e 

TOUHARA, 2011) até espectrometria de massa de reação de transferência de prótons 

(PTR-MS) e a espectrometria de massa de tubo de fluxo de íon selecionado (SIFT-MS) 

(COSTELLO et al., 2014). Entretanto os métodos com espectrometria de massa são 

sofisticados, considerados de alto custo e de difícil implementação (CAINAP et al., 
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2020). Para suprir essa demanda, alguns sistemas para análise de COVs têm sido 

desenvolvidos, à exemplo dos narizes elétricos, que podem apresentar técnicas de 

detecção a partir de sensores colorimétricos, sensores de gás com polímero condutor, 

sensores de óxido metálico ou sensores de nanopartículas (CAINAP et al., 2020). 

Considerando a importância da detecção de compostos orgânicos voláteis, e a 

sua relevância para diagnósticos rápidos e não invasivos de doenças, pesquisas têm 

sido desenvolvidas com intuito de obter sensores de COVs principalmente utilizando 

nanomateriais à base de carbono e polímeros condutores (CHANG et al., 2018; MALIKA 

et al., 2016; SAALBERG e WOLFF, 2016; SAI et al., 2019). Além disso, características  

intrínseca dos C-dots como, a sua estabilidade físico-química, as suas propriedades 

ópticas e os grupos de superfície podem favorecer na utilização desses nanomateriais 

como sensores em potencial (THONGSAI et al., 2019b) na detecção de COVs. Atrelado 

a isto, a grande área de superfície dos C-dots, os grupos funcionais hidrofílicos que 

podem servir de sítios de ligação, e a capacidade de modulação de fotoluminescência 

na presença de analitos, também podem favorecer a sua aplicação desses 

nanomateriais na determinação de COVs (NAMDARI et al., 2017; THONGSAI et al., 

2019b). 

Entretanto, ainda existem poucos trabalhos que relacionam a aplicação dos C-

dots para sensores na determinação dos COVs (THONGSAI et al., 2019b), entre eles 

está o trabalho desenvolvido por BHATTACHARYYA et al. (2017), no qual sintetizaram 

QDs de CdSe e C-dots e os utilizaram como plataforma fluorescente na detecção do 

nicotinato de metila e do anisato de metila, que são biomarcadores da tuberculose. Os 

autores observaram um efeito de extinção quando esses compostos foram adicionados 

à solução de C-dots. Estes resultados foram atribuídos a semelhança de grupos 

funcionais presente no COV e na superfície de C-dots, e a força de interação 

eletrostática entre eles. Quanto às mudanças no pico de fluorescência no sistema de 

CdSe com COV, foram conferidas à presença de ligação metal-orgânica em QDs.  
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Um sensor híbrido de C-dots com aerogel de sílica para a detecção de COVs foi 

construído por DOLAI et al, (2017). A partir do qual foram exploradas a porosidade e 

grande área de superfície desse compósito para adsorção dos compostos orgânicos 

voláteis e seus efeitos na mudança de fluorescência dos C-dots. Segundo esses 

pesquisadores, a variação da fluorescência do sistema C-dots-aerogel estava 

relacionada às características eletrônicas e estruturais dos COVs, especificamente a 

presença de moléculas fortemente doadoras de elétrons, como a anilina e a para-

fenilenodiamina.  

A detecção de acetona a partir do quenching de fluorescência de C-dots à base 

de glicose dopados com nitrogênio foi testada por SAI et al. (2019). Os C-dots foram 

analisados na detecção de outros analitos, porém demonstrou maior sensibilidade na 

detecção da acetona. De acordo com os pesquisadores, a resposta rápida na detecção 

da acetona deve-se a ligação de hidrogênio entre os grupos cetona e hidroxila na 

superfície dos C-dots, que garantiu uma distância próxima entre as moléculas da 

acetona e os C-dots. Quanto a alta eficiência do quenching da PL foi atribuída a uma 

pequena sobreposição espectral que demonstrou a viabilidade do método de detecção 

baseado no efeito do filtro interno (IFE), o que segundo os autores torna esse sistema 

viável para aplicações como sensor de acetona.  

DAS et al. (2018) desenvolveram um sistema com C-dots dopados com 

nitrogênio e enxofre, sintetizados a partir da carragena e ureia, com excelentes 

propriedades luminescentes que se mostrou eficiente na detecção específica e seletiva 

de acetona em água. Além disso, segundo os autores o sistema foi validado com 

sucesso na detecção de corpos cetônicos em amostras biológicas como sangue e urina. 

A eficiência do sistema foi atribuída a características como a presença de grupos 

funcionais na superfície dos C-dots, que garantiram fotoestabilidade e o caráter 

hidrofílico necessários para aplicações em amostras biológicas. Os resultados 

mostraram o potencial desse sistema como ferramenta na detecção de fluídos 

biológicos humanos.  
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Outro trabalho que também baseou-se na detecção de COV a partir da 

fotoluminescência exibida pela C-dots foi desenvolvido THONGSAI et al. (2019b). Eles 

sintetizaram C-dots e sílica mesoporosa baseados em casca de arroz utilizando 

métodos hidrotérmicos e de calcinação. Os C-dots preparados por eles foram utilizados 

como uma camada e demonstraram capacidade de detectar vapores de álcool e 

distinguir o metanol, etanol e outros compostos orgânicos voláteis, quando dispostos 

em um sistema de nariz eletrônico óptico. Segundo os autores, o sistema de nariz 

eletrônico integrado aos C-dots foi capaz ainda de determinar o teor alcóolico de uma 

bebida comercial. Além disso, considerando a importância do estudo da fotoestabilidade 

de C-dots para aplicações práticas, esses pesquisadores investigaram a 

comportamento fotofísico da solução aquosa dos C-dots durante quatro semanas sob 

condições ambientes e durante 6 horas sob iluminação UV utilizando uma lâmpada de 

30 W. Segundo eles em ambos os casos não foram exibidas mudanças na intensidade 

de emissão, o que demonstrou que os C-dots derivados da casca de arroz apresentou 

excelente fotoestabilidade.  

Embora cientistas tenham demonstrado bastante interesse na exploração das 

propriedades e aplicações dos C-dots, poucos estudos têm sido conduzidos para 

análise da fotoestabilidade desses materiais. Sabe-se que o conhecimento sobre as 

propriedades fotofísicas e fotoquímicas dos nanomateriais fluorescentes são cruciais 

principalmente para ampliar aplicações baseadas na espectroscopia de fluorescência.  

HU et al. (2019) investigaram a fotoestabilidade dos C-dots sintetizados a partir 

do ácido 3-aminobenzóico. Os resultados demonstraram que a intensidade de 

fluorescência dos C-dots sofreu um aumento com posterior decréscimo, e 

deslocamentos progressivo no comprimento de onda do pico de emissão máxima, 

quando esses foram irradiados com uma lâmpada de xenônio. Possivelmente essas 

alterações tenham sido provocadas pela irradiação que consequente ocasionou em 

mudanças dos grupos funcionais da superfície dos C-dots e a agregação das 

nanopartículas.  
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Um trabalho conduzido por TAN et al. (2014) investigou o efeito da irradiação da 

luz ultravioleta (UV) sobre a fotoluminescência e estados superficiais de C-dots 

sintetizados pelo método de ablação à laser. Os autores propuseram que o 

comportamento atípico da fotoluminescência observado por eles é originado por 

oxidação fotoquímica induzida pela radiação UV nos C-dots. Visto que de acordo com 

eles, o aumento da emissão no vermelho é decorrente do acréscimo no grau de 

oxidação, que resultam em aumento significativos de grupos carbonila, quando variam 

o tempo de irradiação dos C-dots de 15 minutos para 6 horas.  

Diante de todo o exposto na revisão de literatura, é perceptível que existem 

algumas lacunas e limitações, principalmente quanto as aplicações dos C-dots precisam 

ser estudadas. À exemplo da demanda por C-dots obtidos de biopolímeros via síntese 

hidrotérmica de baixo custo, para aplicação como dispositivos ópticos de detecção de 

íons metálicos e de COVs baseados na variação de fluorescência. Considerando isso, 

uma das propostas desse trabalho foi sintetizar C-dots à base de alginato de sódio, via 

síntese hidrotermal e propor sistemas de detecção para esses analitos a partir da 

análise do comportamento da PL. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo geral 

Sintetizar e caracterizar QDs de semicondutor para aplicação como sensor fototérmico 

e C-dots para aplicação na detecção de íons metálicos e de COVs. 

  

4.2 Objetivos específicos  

• Sintetizar QDs de CdSe, e otimizar as propriedades ópticas a partir da troca de 

ligantes e variação de pH. 

• Preparar filme compósito de alginato de sódio e QDs de CdSe/NAC; 

• Caracterizar físico-quimicamente os QDs de CdSe e o filme compósito obtido 

por espectroscopia absorção na região do UV-Vis, espectroscopia de 

fotoluminescência, espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

• Investigar a aplicação do filme de ALG com QDs de CdSe/NAC como sensor 

fototérmico. 

• Sintetizar C-dots usando alginato de sódio como a fonte de carbono via síntese 

hidrotérmica; 

• Caracterizar físico-quimicamente os C-dots através de espectroscopia absorção 

na região do UV-Vis, espectroscopia de fotoluminescência, espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

• Aplicar os C-dots na detecção de íons metálicos Ni2+ e Cu2+, e de compostos 

orgânicos voláteis (COVs), tolueno, hexano, propanol e propanona.  
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5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

5.1. Reagentes  

 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes substâncias químicas disponíveis 

comercialmente: citrato de sódio (Na₃C₆H₅O₇, Synth), acetato de cádmio (Cd 

(CH₃CO₂)₂, Acros Organics), N-acetil cisteína (C5H9NO3S, Sigma-Aldrich), L-cisteína 

(C3H7NO2S, Sigma-Aldrich), L(-)-metionina (C5H11NO2S, MERCK), L-glutationa 

(C10H17N3O6S, Sigma-Aldrich), trimetilamina (N(CH₃)₃, Neon), selenoureia (SeC(NH₂)₂, 

Sigma-Aldrich), tioureia (CH4N2S, Acros Organics), ureia ((NH₂)₂CO, Sigma-Aldrich), 

alginato de sódio (C6H7O6Na, Dinâmica). As soluções aquosas foram preparadas 

usando água ultrapura Milli-Q (resistividade em torno de 18,2 MΩ.cm a 25°C). 

 

5.2.  Metodologia experimental – QDs de CdSe 

5.2.1 Síntese dos QDs de CdSe 

O método geral para a preparação dos QDs de CdSe coloidal foi realizado 

através da rota sintética aquosa simples, utilizando citrato como agente estabilizante. 

Em um experimento típico, pesou-se 0,4264 g de acetato de cádmio e 0,2000 g de citrato 

de sódio que foram misturados e dissolvidos em 180 mL de água, mantidos sob agitação 

constante por 15 minutos. À mistura, foi adicionada trimetilamina permanecendo em 

agitação por 10 minutos sob atmosfera de nitrogênio, para obter um sistema com pH 

igual 10. Posteriormente, adicionou-se 0,0123 g de selenoureia dissolvida em 20 mL de 

água e agitou-se por 3 horas (INGOLE et al., 2010).  

Alíquotas de 40 mL de QDs de CdSe/Citrato foram separadas para o 

procedimento da troca de ligantes, a saber, as moléculas passivantes utilizadas foram 

a glutationa (GSH), metionina (Met), cisteína (Cys) e N-acetil cisteína (NAC). A cada 
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alíquota foi adicionado 0,1044 g de um tipo de ligante diluído em 2 mL de água e a 

mistura foi deixada sob agitação durante 15 horas (Figura 5).                   

 

Figura 5. Representação esquemática da síntese de CdSe/citrato e troca de ligantes.  

 

5.2.2 Preparação do filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC 

O filme polimérico (2% m/v) foi preparado a partir da dissolução de 0,3000g do 

pó de alginato de sódio em 15 mL da dispersão coloidal de QDs de CdSe/NAC, 

misturados em agitador magnético até a completa homogeneização. A mistura foi levada 

ao ultrassom para remoção das bolhas, e posteriormente foi vertida em placa de Petri e 

seca em estufa a uma temperatura de 45°C durante 24h. 

 

5.2.3 Caracterizações físico-químicas para os QDs de CdSe/NAC e para o filme 

compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC  

5.2.3.1 Fotoluminescência dos QDs de CdSe 

As medidas de emissão de fotoluminescência das soluções coloidais de QDs de 

CdSe com os diferentes ligantes de superfície foram realizadas em espectrofluorímetro 

Jasco, modelo FP-8600, com cubeta de quartzo. Todas as amostras foram excitadas 

em 400 nm. 
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5.2.3.2 Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) para 

os QDs de CdSe 

A análise do espectro de UV-Vis foi realizada através da solução coloidal de 

CdSe/NAC, em um espectrofotômetro Perkin Elmer, modelo Lambda 45, com cubeta de 

quartzo. Os espectros foram registrados no intervalo de comprimento de onda de 200 e 

600 nm. 

 

5.2.3.3 Espectroscopia de absorção no Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) para os QDs de CdSe/NAC 

A dispersão aquosa de CdSe/NAC foi liofilizada, em seguida a amostra foi 

macerada com KBr e preparou-se pastilhas para a caracterização em FTIR. Os 

espectros FTIR das misturas foram medidos num espectrofotômetro infravermelho por 

transformada de Fourier, Shimadzu, modelo IR Prestige-21, com resolução 4 cm-1. Os 

espectros foram registrados no intervalo de números de onda de 4000 cm-1- 400 cm-1. 

5.2.3.4 Microscopia eletrônica de transmissão dos QDs de CdSe/NAC 

Para análises da microscopia eletrônica de transmissão (MET) as amostras de 

QDs de CdSe/NAC foram preparadas a partir do gotejamento da dispersão coloidal 

aquosa sobre uma grade de carbono, e analisadas em microscópio eletrônico de 

transmissão. As imagens de TEM foram obtidas no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano/CNPEM) em um microscópio JEOL 2100 TEM-MSC operado 

em uma voltagem de 200 kV. Foram selecionadas 200 partículas e medido o diâmetro 

através do software ImageJ. 

5.2.3.5 Fotoluminescência e UV-Vis (espectroscopia de reflectância difusa) do 

filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC  

Os espectros de emissão de fluorescência do filme compósito de ALG com QDs 

de CdSe/NAC foram obtidos através de espectrofluorímetro Jasco FP8600, utilizando 
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um porta amostra para filme, e teve como fonte de excitação uma lâmpada de xenônio. 

A excitação e a largura da fenda de emissão selecionadas foram de 1 nm, e o 

comprimento de onda de excitação foi fixado em 400 nm para todas as medidas.  

Para as medidas de emissão de PL o filme foi alocado na lateral de um caixa 

escura contendo uma lâmpada de luz negra (27W, e λ = 320-400 nm), e antes de cada 

medida a amostra foi submetida a irradiação com a luz negra. 

O mesmo procedimento foi adotado para a obtenção dos espectros de absorção 

UV-Vis dos filmes de ALG com CdSe/NAC, as medidas foram realizadas em um 

espectrofotômetro Ocean Optics HR2000 equipado com uma fibra óptica e uma esfera 

integradora. 

 

5.2.3.6 Análise da emissão de PL com a variação da temperatura 

Foi realizado um estudo do filme de alginato com CdSe/NAC através da 

investigação da dependência térmica do seu espectro de fluorescência. Utilizou-se um 

laser de Nitrogênio emitindo em 337 nm (MNL 100 - Lasertechnik Berlin) como fonte de 

excitação do filme e, através de fibra óptica acoplada a um espectrômetro (Ocean Optics 

USB2000) foram obtidos os espectros de fluorescência. Para o processo de 

termalização, adotou-se o tempo de 15 minutos, no qual o material não recebia 

incidência da luz de excitação e a temperatura de trabalho era atingida, seguido de 50 

segundos de incidência para a realização da coleta do espectro de fluorescência. 

No primeiro conjunto de medidas o filme de alginato com CdSe/NAC teve sua 

temperatura estabilizada em 20°C e em seguida capturado o espectro de fluorescência, 

logo após, a amostra foi aquecida até a temperatura estabilizar em 30°C, e novamente 

capturado o espectro de fluorescência. Esses passos foram repetidos, mantendo o 

intervalo de 10°C, até a amostra alcançar 100°C. Com a amostra em 100°C iniciamos 

o processo de retirada de calor usando o mesmo protocolo de aquecimento, o filme de 
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alginato com CdSe/NAC foi resfriado em intervalos de 10°C e capturado o espectro de 

fluorescência até retornar à temperatura de 20°C. 

No segundo conjunto foi realizada a análise da dependência da fluorescência em 

relação a variação térmica através da alternância da temperatura em ciclos. Em cada 

ciclo, a fluorescência da amostra era avaliada em duas temperaturas distintas, 20°C e 

90°C, usando 15 minutos para termalização, sem pausa entre os ciclos e totalizando 14 

ciclos. 

 

5.3 Metodologia experimental – C-dots 

5.3.1 Síntese dos C-dots 

Como abordado anteriormente, a literatura reporta que os C-dots pode provir de 

diversas matérias-primas ricas em carbono, considerando isso e o fator do alginato de 

sódio (ALG) ser um biopolímero, resolveu-se empregá-lo como fonte de carbonácea 

para a síntese de C-dots utilizado como método uma rota simples de carbonização 

hidrotérmica (KAUR et al., 2019; SHI et al., 2019). As condições de reações (tempo e 

temperatura) foram obtidas com base em sínteses adaptadas da literatura (ZHOU et al., 

2016). Assim, três protocolos sintéticos foram realizados para a produção de C-dots, 

que foram os C-dots de alginato puro, C-dots de alginato com peróxido de hidrogênio, e 

os C-dots de alginato dopado com nitrogênio, com o intuito de avaliar as propriedades 

dos materiais obtidos nos três sistemas. Os métodos são descritos a seguir.   

C-dots a partir de alginato de sódio (2% m/v)  

Para a síntese de C-dots de alginato puro, foi pesado 0,5000g de alginato de 

sódio (Dinâmica), dissolvidos em 25 mL de água destilada, em seguida a mistura foi 

levada ao agitador magnética por 25 minutos (120 rpm), e ao ultrassom durante 3 

minutos para homogeneizar a mistura. A mistura homogênea foi transferida para uma 

autoclave de Teflon com capacidade para 50 mL e aquecida em estufa a 120°C durante 
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72h. Após esse tempo a autoclave foi resfriada durante aproximadamente 30 min a 

temperatura ambiente (20°C). Como resultado da síntese, foi obtida uma dispersão 

marrom escura de CDP.  

C-dots a partir de alginato de sódio (2% m/v) com H2O2  

Para a obtenção dos C-dots de alginato com peróxido de hidrogênio, pesou-se 

0,5000g de alginato de sódio que foi dissolvido em solução preparada a partir de 25 mL 

de água destilada e 2,5 mL de peróxido de hidrogênio, H2O2 (3% v/v), em seguida foi 

levado ao agitador por 25 minutos (120 rpm) e ao ultrassom durante 3 minutos para 

homogeneizar a mistura. A mistura homogênea, viscosa e translúcida foi transferida 

para uma autoclave de Teflon de 50 mL e aquecida em estufa a 120°C durante 72h, 

após esse tempo a autoclave foi resfriada durante aproximadamente 30 min a 

temperatura ambiente (20°C). A partir desse método de síntese foi obtida uma dispersão 

marrom escura de CDH.  

C-dots a partir de alginato de sódio (2%m/v) com ureia 

O protocolo sintético para a produção dos C-dots de alginato com ureia, deu-se 

inicialmente através da preparação uma solução de 0,05M de ureia, CO(NH2)2, a partir 

da dissolução de 0,07508g de CO(NH2)2 em 25 mL de água destilada. 

Para a síntese dos C-dots, tomou-se 25 mL da solução de ureia e à solução 

adicionou-se 0,5000g de alginato de sódio, em seguida foi levada ao agitador por 25 

minutos (120 rpm) e ao ultrassom durante 3 minutos para homogeneização da mistura. 

A mistura homogênea, foi transferida para uma autoclave de Teflon de 50 mL e aquecida 

em estufa a 120°C durante 72 h, após esse tempo a autoclave foi resfriada por 

aproximadamente durante 30 min a temperatura ambiente (20°C). Ao final da síntese 

foi obtida uma dispersão marrom escura de CDU. 
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5.3.2 Caracterização dos C-dots 

Os espectros de absorção foram medidos em um espectrofotômetro Perkin 

Elmer (Lambda 45) e as medidas de emissão de fluorescência foram realizadas em um 

espectrofluorímetro Jasco (FP8600), para tais caracterizações as amostras foram 

preparadas a partir de uma alíquota de 20 µL da dispersão de C-dots diluída em 980 µL 

de água destilada. 

Amostras das dispersões aquosas de C-dots foram liofilizadas para as 

caracterizações no FTIR e DRX. 

Foram preparadas pastilhas após a maceração de KBr com C-dots proveniente 

de ALG puro e C-dots proveniente ALG com ureia. Os espectros de FTIR das amostras 

foram registrados no intervalo de números de onda de 4000 cm-1- 400 cm-1, em um 

espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier, Shimadzu (IR 

Prestige-21), com resolução de 4 cm-1. 

As medidas de DRX foram realizadas em um difratômetro de raios-X, Shimadzu 

(XRD-6000) com radiação Cu Kα (λ=1,541 Å), com tensão e corrente de funcionamento 

a 40kV e 30mA, respectivamente. O intervalo de 2θ foi de 10 a 80° em passos de 

0,02°/min. 

Para análises da microscopia eletrônica de transmissão (MET) a amostra foi 

preparada gotejando a dispersão coloidal aquosa sobre uma grade de carbono, secas 

e analisadas em microscópio eletrônico de transmissão, Jeol, modelo JEM 1400Plus, 

120 MV. 

As medidas de emissão de fluorescência foram realizadas através de excitação 

em diferentes comprimentos de onda (250, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 e 

500 nm). 
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5.3.3. Aplicações dos C-dots 

5.3.3.1 Detecção de íons metálicos a partir do quenching de PL dos C-dots 

Para as medidas de emissão de fluorescência foram preparadas amostras a 

partir de alíquotas de 20 µL de C-dots diluídas em 980 µL da solução do íon metálico 

(Ni(NO3)2 ou Cu(NO3)2). A análise da emissão de PL dos C-dots em função das 

variações das concentrações dos íons metálicos, foi realizada após a adição da solução 

do íon metálico aos sistemas de C-dots, no qual esperou-se a mistura interagir durante 

10 minutos, à temperatura ambiente, e em seguida foi feita a medida.  

As medidas de emissão de fluorescência foram realizadas através de excitação 

em comprimento de onda específico (350 nm) para todas as amostras. 

O mesmo protocolo foi adotado para os sistemas contendo amostras de CDP, 

CDH e CDU. 

5.3.3.2 Detecção de COV a partir do quenching de PL dos C-dots 

As detecções dos COVs nas dispersões aquosas de C-dots foram realizadas 

com base nas medidas da intensidade de fotoluminescência dos C-dots em relação de 

tempo de exposição dos COVs nos sistemas. 

As medidas de emissão de fluorescência dos C-dots foram realizadas em um 

espectrofluorímetro Jasco (FP8600), utilizando cubeta de quartzo. As amostras foram 

preparadas a partir de alíquotas de 20 µL de C-dots diluídas em 980 µL de água 

destilada a qual foi adicionado o volume de 20 µL de tolueno na cubeta, o sistema foi 

fechado rapidamente com fita adesiva após a inserção do COV. Após isto mediu-se a 

fluorescência do sistema a cada 1 minuto durante 80 minutos.  

As medidas de emissão de fluorescência foram realizadas através de excitação 

em comprimento de onda específico (300 nm). 

O mesmo procedimento foi realizado para os demais sistemas substituindo 

apenas o tolueno, por hexano, propanol e propanona. 
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6. Subcapítulo – Quantum dots de semicondutores 

 

6.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1.1 Fotoluminescência (PL) 

Diversos trabalhos da literatura reforçam a influência determinante das 

moléculas passivantes na nucleação e crescimento dos QDs, e corroboram que a 

natureza do agente passivante afeta diretamente as propriedades fotoluminescentes 

desses nanocristais (MAYBODI e TIRBANPAY, 2021, MRAD et al., 2020). Além disso, 

os ligantes orgânicos podem fornecer sítios ativos capazes de conferir hidrofilicidade 

aos QDs de semicondutores, podem se ligar às superfícies dos QDs e estabelecer 

interação com determinados analitos (MRAD et al., 2020). 

Com o intuito de verificar o comportamento da PL dos QDs de CdSe frente a 

troca de ligantes, foi realizado o estudo comparativo das propriedades 

fotoluminescentes dos QDs de CdSe, no qual substituiu-se a passivação de citrato pelos 

seguintes ligantes de moléculas pequenas: glutationa (GSH), metionina (Met), cisteína 

e N-acetil cisteína (NAC) (Figura 6).  

 

Figura 6. Fórmulas estruturais das moléculas ligantes. 
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A escolha desses ligantes passivantes deve-se ao fato dessas espécies serem 

moléculas pequenas, o que pode garantir a auto-organização dos nanocristais 

sintetizados, e por essas apresentarem grupos tióis, ácidos carboxílicos, aminas ou 

amidas em suas estruturas, que podem conferir elevada afinidade com a superfície do 

CdSe, e garantir a solubilidade aquosa. Os ligantes de superfícies desempenham um 

importante papel na intensidade de fluorescência do QDs, como pode ser visto nos 

espectros da Figura 7. 
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Figura 7. Espectros de emissão de PL dos QDs de CdSe com diferentes ligantes de 

superfície (λexc: 400 nm). 

Os resultados revelaram que a intensidade de emissão da PL foi amplamente 

melhorada com a troca de ligante superfície. Entre os ligantes passivantes estudados, 

as que apresentaram emissões de fotoluminescência mais pronunciadas foram: a N-

acetilcisteína, a cisteína e a glutationa, respectivamente. Segundo ZHANG et al., (2009) 

os ácidos de tioalquil e grupo amino, presentes na cisteína e GSH, têm um efeito 
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considerável na intensidade de fluorescência de QDs. Estes grupos funcionais podem 

ampliar a emissão da PL e o rendimento quântico dos QDs, além de criar estabilidade 

e promover interações físicas com analitos de interesse (LIM et al., 2016). A literatura 

relata ainda que os ligantes de tioalquilamina podem ligar-se à superfície dos QDs 

através do grupo tiol, e o grupo amina pode favorecer a interação com analitos 

hidrofílicos. Possivelmente, a ausência dos grupos tiois tanto na molécula de citrato 

quanto na molécula de metionina, pode ser responsável pela menor intensidade de 

emissão de PL nas amostras passivadas com esses ligantes.  

Os resultados demonstraram uma tendência de maior intensidade de PL nos 

ligantes passivantes contendo os grupos tióis, tais como a N-acetil cisteína, cisteína e 

glutationa, descritas em ordem decrescente de intensidade de emissão de 

fluorescência. Além disso, foi perceptível um alargamento na banda de emissão 

principal dos QDs de CdSe passivados com NAC. A literatura relata que pode haver 

uma dependência da largura de banda com a dispersão de tamanho dessas 

nanopartículas, devido a isto, pode-se atribuir esta amplitude de banda dos QDs de 

CdSe/NAC (FWHM= 163 nm) a formação de nanocristais com tamanhos polidispersos, 

possivelmente ocasionados pela mudança de tamanho durante o processo de troca de 

ligante (MAYBODI e TIRBANPAY, 2021; ZHANG et al., 2009). Os QDs de CdSe/NAC 

foram posteriormente caracterizados em microscópio eletrônico de transmissão para 

fins de determinação dos tamanhos das nanopartículas.  

Sabe-se que diversos parâmetros, tais como a natureza do semicondutor, o 

tamanho das partículas e os defeitos de superfície, influenciam diretamente nas 

propriedades fotoluminescentes dos QDs (MRAD et al, 2020). A literatura relata que de 

modo geral, os QDS de CdSe exibem um único tipo de fluorescência como resultado 

dos estados de armadilha de elétrons na sua superfície. Desta forma, podemos inferir 

que a banda de emissão em 554 nm exibida no espectro de PL dos QDs de CdSe/NAC, 

está relacionada aos defeitos de superfície dos QDs. Essa passivação efetiva nos 

estados de armadilha, causada pela NAC na superfície dos QDs de CdSe pode ser 
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responsável pela intensidade de fluorescência mais pronunciada nessas amostras 

(BARDAJEE et al., 2013; MRAD et al, 2020). 

Além de verificar o comportamento em relação a troca de ligante de cobertura, 

foi realizado um estudo sobre a influência da variação do pH de síntese na emissão PL 

QDs de CdSe/NAC (Figura 8). SAHU et al., (2016) investigaram a fotoluminescência 

dos QDs de CdSe com amido como agente de cobertura, em pH diferentes (pH 8, 9, 10 

e 11). Eles verificaram que a menor fotoluminescência foi registrada com a amostra de 

pH 8, e que a intensidade da emissão foi maior para amostra com pH 10. De acordo 

com esses autores, à medida que o pH decresce, ocorre um aumento no tamanho da 

partícula devido ao aumento da concentração de H+ no meio, e isto reduz o efeito do 

ligante de cobertura. Partindo de dados apresentados na literatura, e com o intuito de 

otimizar os parâmetros de síntese que apresentassem uma melhor emissão de 

fotoluminescência, resolvemos adotar os seguintes valores de pH para a síntese dos 

QDs de CdSe/NAC: 9, 10, 11 e 12. 
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Figura 8. Espectros de emissão de PL de CdSe/NAC com variação do pH. 

Os resultados obtidos através desse estudo demonstraram que o CdSe/NAC 

com pH 10 apresentou uma elevada intensidade de emissão de fotoluminescência. A 
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síntese dos QDs de CdSe/NAC em meio alcalino, com pH superior ao pKa dos grupos 

carboxílico e tiol da NAC (com pKa1= 3,14 e pKa2= 9,43, respectivamente) favoreceu a 

desprotonação da molécula passivante (Figura 9) (FAZARY et al., 2020). Neste caso, a 

desprotonação do grupo carboxílico confere estabilidade em solução e o grupo tiol é 

responsável pela interação com os QDs. Como efeito da desprotonação do grupo tiol, 

este pode ligar-se a superfície do CdSe, reduzir os defeitos, e como consequência gerar 

um aumento na intensidade de fotoluminescência (VALE et al., 2015).  

 

 

Figura 9. Esquema de desprotonação da molécula de N-acetil cisteína (NAC) 

 

A relação entre pKa e pH é bem estabelecida na literatura. É sabido que quanto 

menor o valor de pKa, a dissociação da espécie se dará mais facilmente em meio ácido, 

todavia, pKa com maior valor terá a dissociação favorecida em meio alcalino. Assim, 

quando os QDs de CdSe/NAC são sintetizados em pH 11 e 12, menos ionizado estará 

o meio, isso implicará na capacidade de interação entre o ligante os QDs, e 

consequentemente a intensidade de emissão de PL nessas condições serão 

significativamente menores. 

Entretanto, quando a síntese ocorre em um meio com pH 10, a desprotonação 

dos grupos tiol e carboxílico da NAC acarretará na geração de cargas negativa do 

ligante de superfície, aumentando a capacidade de atrair íons e ligar-se fortemente a 

íons metálicos, como a superfície dos QDs de CdSe, e desta forma, apresentando uma 

melhor intensidade de PL (FAZARY et al., 2020). Considerando os embasamentos 
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teóricos e os resultados obtidos experimentalmente, estabelece-se como parâmetro a 

passivação dos QDs de CdSe/NAC em um meio com pH 10. 

 

6.1.2 Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis 

A análise do espectro de UV-Vis da amostra apresenta uma banda de absorção 

com comprimento de onda 382 nm, referente aos QDs de CdSe/NAC (Figura 10).  
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Figura 10. Espectro de absorção no UV-Vis dos QDs de CdSe/NAC. 

Para os QDs CdSe/NAC o valor de energia de band gap (EgQD) estimado 

corresponde a 3,248 eV (382 nm), maior que o valor da band gap para o bulk de CdSe 

(Egbulk) de 1,74 eV (714 nm) confirmando que nanocristais de CdSe/NAC foram 

sintetizados no regime de confinamento quântico (TOMCZAK et al., 2009; HANDIQUE 

et al., 2020). Esses valores de band gap foram obtidos através da seguinte equação:  

𝐸𝑄𝐷 =
1240

λ
     Equação 3 
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Para obter o valor correspondente ao blueshift (deslocamento hipsocrômico) 

(eV) foi calculada a diferença entre a EgQD e Egbulk:  

Blueshift = EgQD - Egbulk       Equação 4 

Blueshift = 1,508 eV 

A energia do gap entre banda de valência e a banda de condução pode 

evidenciar o confinamento quântico dos pares elétrons e buracos, uma vez que quanto 

maior for esse band gap, menor será o tamanho dos QDs. O deslocamento 

hipsocrômico em relação ao bulk de CdSe ocorre devido a diminuição do tamanho dos 

QDs e é gerado em consequência do efeito de confinamento quântico (HAMIZI e 

JOHAN, 2010). Desta forma, quanto menores os QDs, mais perto do comprimento de 

onda referente a cor azul do espectro visível, e quanto maior for o diâmetro, mais 

próximo do comprimento de onda da cor vermelha (HEGAZY e ABD EL-HAMEED, 

2014). Com o intuito de confirmar os resultados da espectroscopia de absorção do UV-

Vis, que indicavam que os QDs CdSe/NAC, sintetizados nesse trabalho, encontrava-se 

dentro do regime de confinamento quântico, foi realizada a caracterização por MET, e 

assim, determinou-se o tamanho médio e a morfologia das nanopartículas. 

 

6.1.3 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

Análises morfológicas foram realizadas a partir da microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), onde foi possível observar que os nanocristais apresentaram 

morfologia aparentemente esférica, como dispostas na figura 11.  
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Figura 11. Micrografias eletrônicas de transmissão dos QDs de CdSe/NAC 

As franjas de rede evidenciam a distância interplanar determinada pela MET 

através das análises no software ImageJ foi de 0,28 nm (Figura 12). Este valor 

assemelha-se à distância interplanar do plano (1 0 2) do CdSe com estrutura hexagonal, 

sendo esta a fase mais estável, correspondente a 0,255 nm (PHUKAN e SAIKIA, 2013). 
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Figura 12. Imagens da MET dos QDs de CdSe/NAC 

O tamanho médio dos nanocristais estimado através do Image J, foi de 2,3 nm 

com desvio padrão de ± 0,4, demonstrando assim que os QDs de CdSe foram 

adequadamente estabilizados pela NAC.. Desta forma, sabendo que da molécula 

passivante tem influência considerável na nucleação e crescimento dos nanocristais, 

podemos sugerir que os QDs de CdSe passivados com NAC foram sintetizados dentro 

do regime de confinamento quântico.  

O histograma na Figura 13 representa o tamanho das partículas baseados na 

MET, e demonstra que o tamanho das partículas se distribui mais pronunciadamente 

entre 1,95 e 2,12 nm, e em menor frequência entre 3,05 e 3,22 nm.  
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Figura 13. Histograma de distribuição de tamanho dos QDs de CdSe/NAC. 

Os resultados exibidos no histograma (Figura 13) corroboram a 

polidispersividade no tamanho dos QDs de CdSe/NAC, como previsto a partir da análise 

do espectro de emissão de PL (Figura 7) que demonstraram uma ampla largura de 

banda (FWHM= 163 nm). 

 

6.1.4 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) 

Cada molécula absorve em frequências selecionadas de radiação no 

infravermelho, e cada tipo de ligação tem sua própria frequência natural de vibração, 

logo a técnica de FTIR fornece informações quanto a vibração para grupos funcionais 

específicos, a depender, esses grupos funcionais são tidos como uma espécie de 

“impressão digital” vibracional das moléculas (PAVIA et al., 2013). 
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Através da espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) foi possível inferir a interação entre a superfície dos QDs de CdSe e o 

citrato, bem como a interação entre os QDs de CdSe e a NAC (Figura 14). 
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Figura 14. Espectros de absorção no FTIR do Citrato, dos QDs de CdSe/Citrato, NAC e 

QDs de CdSe/NAC. 

Para verificar a interação entre o ligante e a superfície dos QDs de CdSe 

comparou-se os espectros de FTIR do citrato puro e dos QDs de CdSe/Citrato. O 

espectro de citrato apresenta bandas em torno de 1800 e 1400 cm-1, que podem ser 

atribuídas a carboxila (C=O) e ao íon carboxilato (COO-), respectivamente. O espectro 

dos QDs de CdSe/Citrato exibe uma banda larga em 3500 cm-1 que corresponde ao 

alongamento do grupo hidroxila (OH), que sugere a passivação do citrato na superfície 

do CdSe. Além disso, é observada banda em torno de 1300 cm-1 referente ao 

alongamento do CO do citrato, no espectro de CdSe/Citrato essa banda é deslocada 
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para um menor número de onda, e se apresenta com menos intensidade, uma hipótese 

que pode ser sugerida para tal comportamento é a possível interação entre os QDs de 

CdSe e o citrato através desse grupo funcional (–CO) (INGOLE, et al., 2010).  

O espectro de FTIR do ligante passivante (NAC) pura apresenta uma banda em 

1700 cm-1, devido ao alongamento da carboxila do ácido carboxílico (C=O). No espectro 

do QD de CdSe/NAC a banda aparece em 1600 cm-1 e pode ser atribuída ao ânion 

carboxilato do NAC, devido a desprotonação do grupo carboxílico (COOH) em pH= 10 

(SANTOS et al., 2016). 

As bandas em 3400 e 3500 cm-1, presentes na NAC e nos QDs de CdSe/NAC, 

respectivamente, são atribuídas ao estiramento de ligação N-H da amida característica 

da NAC (SANTOS et al., 2016). 

A NAC apresenta uma banda de absorção em 2600 cm-1, referente ao grupo tiol 

(S-H). Esta banda não é perceptível no espectro dos QDs de CdSe/NAC, sugerindo que 

a molécula passivante está ligada à superfície dos QDs de CdSe através dos átomos 

de enxofre (SANTOS et al., 2016). Os espectros de emissão PL dos QDs de CdSe/NAC 

com variação do pH de síntese (Figura 9), apontavam que o grupo tiol presente na 

molécula de NAC era o responsável pela interação com a superfície dos nanocristais.  

Considerando a teoria de ácidos e bases de Pearson é possível explicar o motivo 

da superfície dos quantum dots estarem conectados aos ligantes de cobertura através 

dos átomos de enxofre. Pode-se inferir que esta interação entre o CdSe e a NAC ocorre 

de acordo com a teoria dos ácidos e bases de Pearson, onde os íons Cd2+ são 

considerados ácidos moles, e o grupo tiol (RSH) funciona como base mole, logo os 

ácidos moles tendem a se ligar a bases moles e formar complexos (Figura 15). Além 

disso, devido a polarizabilidade dos ácidos e bases moles serem maior quando 

comparados aos ácidos e bases duros, os primeiros apresentam interação 

predominantemente covalentes e formam complexos estáveis (SHRIVER e ATKINS, 

2008; VALE et al, 2015). 
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Desta forma, os resultados observados pela emissão de PL, bem como as 

bandas de FTIR e os dados reportados na literatura corroboram a existência da 

interação entre QDs de CdSe com os grupos tióis do ligante de superfície, NAC. 

  

Figura 15. Representação esquemática da síntese de QDs de CdSe/NAC. 

 

6.1.5 Aplicação dos QDs de CdSe/NAC  

6.1.5.1 Fotoluminescência do filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC 

De acordo com a literatura uma das formas de proteger os QDs de fatores 

adversos que possam afetar as suas propriedades físicas, bem como ampliar a 

funcionalidade desses nanomateriais é incorporá-lo em matrizes poliméricas 

(DZHAGAN  et al., 2020). Assim, com a finalidade de dar uma aplicação aos QDs de 

CdSe/NAC sintetizados, resolveu-se produzir um filme compósito de alginato de sódio 

com de QDs de CdSe/NAC. A fotoluminescência do filme de alginato de sódio puro e do 

filme de alginato com QDs de CdSe/NAC foram analisadas (Figura 16). 
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Figura 16. Espectros de emissão de PL do filme compósito de ALG com CdSe/NAC e 

filme de ALG puro e da dispersão aquosa do CdSe/NAC. 

É perceptível que a intensidade de fluorescência do filme compósito de ALG com 

QDs de CdSe/NAC foi bem mais elevada em comparação ao filme de alginato sódio 

(ALG), constatando que a emissão de fluorescência do filme compósito é proveniente 

dos QDs de CdSe/NAC. Ao compararmos esses resultados com os espectros dispersão 

aquosa do QDs de CdSe/NAC, observa-se que a emissão de PL dos QDs de CdSe/NAC 

tornaram-se mais acentuadas quando disposta em matriz polimérica. Sendo possível 

visualizar no espectro do compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC, o aparecimento 

de uma banda de emissão excitônica em 456 nm, além da banda em 573 nm referente 

aos estados de armadilha de defeitos. A banda excitônica não foi perceptível no 

espectro de PL dos QDs de CdSe/NAC em dispersão aquosa, esta amostra apresentou 

apenas uma banda em 554 nm atribuída aos defeitos de superfície. De acordo MRAD 

et al. (2020), podemos atribuir a banda em 456 nm à emissão excitônica, uma vez que 

a sua posição de energia depende do tamanho dos QDs de CdSe, e apresenta energia 

maior do que a banda de emissão do defeito de superfície (MRAD et al., 2020). Podemos 
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inferir ainda que tanto a origem da banda de borda, quanto o aumento na intensidade 

da emissão de PL, podem estar relacionados à diminuição dos defeitos de superfície 

provocados pelos grupos hidroxila e carbonila do alginato (BARDAJEE et al., 2017). 

O comportamento da emissão de fluorescência do filme compósito de ALG com 

QDs de CdSe/NAC foi estudado à longo prazo sob incidência de radiação UV-A, os 

espectros de emissão de PL estão dispostos na Figura 17. 
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Figura 17. Espectros de emissão da PL do filme compósito de ALG com QDs de 

CdSe/NAC. As curvas contínuas representam o filme durante o processo de irradiação 

com a luz negra; e as curvas tracejadas mostram a emissão de PL horas após cessada 

a irradiação do material. À direita imagens do filme antes (0 min) e após os processos 

de irradiação (100 min e 24h) e das medidas de emissão de PL. 

A intensidade de fluorescência do filme decresce progressivamente no decorrer 

tempo de exposição do filme na lâmpada de luz negra. Após 24h da incidência contínua 

da irradiação sobre o filme, a emissão PL foi medida, e observou-se que após esse 

período a emissão do filme era maior do que a intensidade apresentada em 10 minutos 

durante o processo de irradiação na luz negra. As intensidades de fluorescência do filme 

obtidas após 48h, 72h e 96h foram superiores a intensidade que o filme apresentava 

durante 5 minutos de irradiação na luz negra.  
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A literatura atribui aos grupos hidroxila e carboxila do alginato um aumento 

gradual na intensidade de fluorescência decorrente da passivação na superfície dos 

QDs causada pelo ALG, devido a recombinação direta do par elétron-buraco 

(BARDAJEE et al., 2017). Logo, uma hipótese para os fenômenos observado no filme 

compósito, é que esteja ocorrendo uma passivação adicional na superfície dos QDs de 

CdSe/NAC devido aos grupos funcionais do alginato, e como consequência da 

diminuição das armadilhas de superfície, o filme de compósito de ALG com QDs de 

CdSe/NAC apresenta decréscimo na intensidade de fluorescência. A ativação e 

desativação dos estados de armadilhas pode está causando o aumento e redução na 

intensidade de fluorescência, quando o filme é exposto à radiação UV-A da luz negra, 

implicando nesse processo de fotocomutação (BARDAJEE et al., 2017). 

A fim de monitorar e entender o comportamento do filme compósito de ALG com 

QDs de CdSe/NAC, espectros de emissão de PL continuaram sendo medidos no 

decorrer dos meses (Figura 18). 
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Figura 18. Espectros emissão da PL do filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC 

resolvidos no decorrer dos meses. 
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Os resultados da figura 18 demonstraram que ao passo que a irradiação do filme 

compósito foi cessada, as emissões de PL foram recuperadas progressivamente no 

decorrer do tempo. Desta forma, as medidas de emissão de PL em 164 dias, 292 dias, 

470 dias e 592 dias, foram superiores à medida em 100 dias após a radiação. As bandas 

de bordas, em 487 nm, dos espectros em 470 dias e 592 dias apresentaram 

intensidades pronunciada e próximas as intensidades das bandas de armadilhas, 

exibidas em 595 nm. 

É possível observar nos espectros da Figura 18, que quando a emissão do filme 

compósito retorna, há um aumento pronunciado banda em 487 nm atribuída a banda 

excitônica, em relação à banda em 595 nm que corresponde aos defeitos superficiais. 

MRAD et al., (2020) afirma que o aparecimento dessas bandas distintas e bem 

separadas, podem ser resultados de uma baixa concentração de ligante no processo de 

síntese, e que neste caso, a proporção de defeitos de superfície sofre aumento com a 

densidade das cadeias de ligantes enxertadas.  Uma hipótese que pode ser considerada 

é o possível relaxamento do polímero provocando uma mobilidade nos grupos hidroxila 

e carboxilas do alginato. Logo, podemos sugerir que o aumento considerável da banda 

de emissão excitônica em 487 nm do filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC, 

é consequência do rearranjo dos grupos funcionais da matriz polimérica na superfície 

dos QDs. 

É extremamente importante compreender os mecanismos e os fatores que 

provocam instabilidade das propriedades ópticas dos QDs para criação de dispositivos 

baseados nesses nanocristais semicondutores. Entretanto, alguns efeitos a exemplo do 

fenômeno observado no material desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, não é 

muito abordado na literatura (VALEUR, 2013). No entanto, com base no comportamento 

do compósito de QDs de CdSe/PVA relatado por DZHAGAN et al., (2020), no qual a 

passivação dos QDs é atribuída aos grupos funcionais do polímero e a quebra parciais 

das cadeias de PVA, podemos sugerir que algo semelhante pode está acontecendo no 

filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC e gerando essa reversibilidade na 
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emissão de PL. Possivelmente os grupos funcionais do ALG, bem como a quebra de 

ligações parciais do biopolímero, podem passivar átomos superficiais de coordenação 

dos QDs, através da formação de complexos de coordenação entre os grupos hidroxilas 

e carboxilas da matriz de ALG e os íons de Cd2+ da superfície dos QDs (DZHAGAN et 

al., 2020). 

 

6.1.5.2 Espectroscopia de absorção no UV-Vis do filme compósito de ALG com 

QDs de CdSe/NAC e da dispersão coloidal aquosa de QDs de CdSe 

Considerando as mudanças visuais na coloração de algumas regiões do filme e 

resultados obtidos na análise dos espectros de PL, resolveu-se caracterizar e analisar 

os espectros de absorção na região do UV-Vis do filme de alginato com QDs de 

CdSe/NAC e alginato puro, bem como as soluções aquosas coloidais de CdSe/NAC e 

CdSe/Citrato. Os espectros de absorção do filme de alginato com QDs de CdSe/NAC e 

da solução aquosa de CdSe/NAC são exibidas nas Figuras 19A e 20B.  
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Figura 19. Espectros de absorção no UV-Vis do filme compósito de ALG com QDs de 

CdSe/NAC (A) e espectros de absorção no UV-Vis da dispersão coloidal aquosa de QDs 

de CdSe/NAC (B).  

O máximo de absorção do filme de alginato com QDs de CdSe/NAC (com 100 

minutos de irradiação) e da solução aquosa de CdSe/NAC (Fig. 20) não apresentam 

nenhum deslocamento, indicando que a incorporação do alginato de sódio na solução 

coloidal não tem influência sobre a banda de absorção, isso deve-se ao fato do alginato 

não absorver na região do ultravioleta-visível utilizada (Figura 19). 

A partir de 24h de irradiação na luz negra, o filme de alginato com QDs de 

CdSe/NAC começa a apresentar um redshift (deslocamento batocrômico), isso pode 

estar relacionado a coloração mais escura que o filme adquire quando submetido a 

irradiação. A solução aquosa de CdSe/NAC não apresenta alteração na coloração e não 

é percebido deslocamento da banda de absorção. 

As absorbâncias do filme de ALG com QDs de CdSe/NAC e da dispersão 

coloidal aquosa de QDs de CdSe/NAC decrescem progressivamente à medida que é 

irradiado até 100 minutos (Tabela 1). O mesmo não ocorre para o filme, pois quando a 
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irradiação é cessada neste material, a absorbância sofre oscilação na sua intensidade, 

apresentando absorbância 24h depois menor do que a medida em 100 minutos (de 

irradiação). Após 48h a absorbância é maior do que 24h, e maior do que 72h. Com 96h 

a intensidade de absorbância é superior a 24h, 48h e 72h, sendo menor apenas que a 

de medida em 100 min de irradiação, conforme mostra a Tabela 1.  

Tabela 1. Tempo versus intensidade de absorbância no UV-Vis do filme compósito de 

ALG de QDs CdSe/NAC e dispersão coloidal aquosa de QDs de CdSe/NAC. 

Tempo Intensidade de absorbância 
filme (433 nm) 

Intensidade de absorbância 
solução coloidal (411,5 nm) 

100 min 1,561 0,09159 

24h 0,510 0,09326 

48h 0,595 0,08992 

72h 0,552 0,08427 

96h 1,021 0,08137 

Submetemos os QDs de CdSe/citrato a irradiação na luz negra, em sequência 

foi observado o comportamento da intensidade de absorbância (Figura 20). 
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Figura 20. Espectros de absorção no UV-Vis da dispersão coloidal aquosa de QDs de 

CdSe/citrato. 
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O espectro de absorção do CdSe/citrato apresenta o desaparecimento do pico 

de absorção a partir de 35 minutos de irradiação na luz negra, provavelmente efeito de 

uma possível fotodegradação. Este fenômeno não é observado na dispersão coloidal 

aquosa de QDs de CdSe/NAC, indicando que a troca de ligante de superfície conferiu 

uma certa estabilidade à dispersão coloidal aquosa de QDs de CdSe/NAC. 

Constatou-se ainda que a mudança visual na coloração só ocorreu no filme com 

QDs de CdSe/NAC, não sendo possível visualizar nenhuma alteração na cor das 

dispersões coloidais aquosas (Figura 21). Desta forma, é possível que o efeito 

fotocrômico do material seja próprio da junção do alginato de sódio com QDs de 

CdSe/NAC. 

 

Figura 21. Dispersão coloidal aquosa de QDs de CdSe/NAC antes da exposição na luz 

negra (a) e 100 minutos após a incidência da radiação da luz negra (b). Dispersão 

coloidal aquosa de QDs de CdSe/citrato antes da exposição na luz negra (c) e 100 

minutos após a incidência da radiação da luz negra (d). 

As análises dos resultados dos QDs de CdSe em dispersão coloidal aquosa 

validam a hipótese de que o efeito fotocrômico, bem como o aumento considerável na 

intensidade de emissão de PL, observado no filme compósito de ALG com QDs de 

CdSe/NAC pode ser atribuído aos grupos hidroxilas e carboxila das moléculas de 

alginato de sódio. Desta forma, é possível reiterar que provavelmente a redução das 

armadilhas de superfícies, são derivadas de uma passivação adicional gerada pelo ALG 

na superfície dos QDs de CdSe/NAC seja responsável pelo quenching de PL no filme 

(BARDAJEE et al., 2017). 
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6.1.5.3 Análise da emissão de PL do filme compósito com a variação da 

temperatura 

 Uma das características bem estabelecida e explorada nas pesquisas de QDs é 

a estabilidade das propriedades fotofísicas, entretanto, a depender da intenção de 

aplicação, a variação da intensidade de emissão de PL ou deslocamentos no máximo 

de PL (provocando mudança de coloração) quando submetido à presença de analitos 

ou à determinados estímulos físicos, pode ser bastante interessante. Como é o caso, 

do branqueamento ou extinção da PL dos QDs como um dos parâmetros para 

aplicações desses nanocristais em sensores químicos (DZHAGAN et al, 2020). 

Neste contexto, foi realizada a análise térmica nos filmes compósitos de ALG 

com QDs de CdSe/NAC. O estudo térmico do material revelou uma dependência das suas 

propriedades fluorescentes com a variação da temperatura no filme. Observamos, como 

mostra a Fig. 22a, que existe um decréscimo na intensidade das bandas 

correspondentes aos espectros de fluorescência em cada valor de temperatura com o 

processo de aquecimento. O comportamento é aproximadamente linear e, de acordo 

com a Fig. 22 os espectros de fluorescência para algumas temperaturas selecionadas, 

mostram que esse decrescimento não altera o perfil da curva ou promove 

deslocamentos. Sugerindo que que tal comportamento pode estar relacionado a um 

rearranjo do ligante e a uma possível quebra parcial de algumas ligações de 

coordenação na superfície dos QDs (KALNAITYTĖ et al.,2018). 
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Figura 22. Intensidade de fluorescência do filme compósito de ALG com QDs de 

CdSe/NAC variando com a temperatura (a), curvas de fluorescência do filme compósito 

ALG com CdSe/NAC (b).  

Foram realizadas medidas de aquecimento e resfriamento do material para 

investigar a recuperação das propriedades luminescentes do filme. Para o processo de 

aquecimento, o decréscimo na intensidade já havia sido observado, mas para o 

resfriamento observou-se um comportamento oposto, com a intensidade aumentando. 

Entretanto, a intensidade inicial não foi atingida, o que indica um possível efeito de 

histerese do filme. Ambos os processos de decrescimento e crescimento são lineares 

como verificado no gráfico da Fig. 22a. 
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A literatura relata que geralmente um aumento da temperatura ocasiona uma 

diminuição na intensidade de PL, uma vez que os processos não radiativos relacionados 

a agitação térmica são mais eficientes em temperaturas mais altas (VALEUR, 2013; 

CHEN et al., 2019). Possivelmente fenômenos como o rearranjo do ligante e a quebra 

de ligações de coordenação na superfície dos QDs decorrentes da influência da 

radiação; ou ainda influência da temperatura na intensidade de emissão de PL, 

originados de processos não radiativos, relacionados à agitação térmica – como 

relatado por alguns autores –, podem favorecer essa extinção e retorno da fluorescência 

no compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC (KALNAITYTĖ et al.,2018). 

Para analisar a possível histerese, foi analisada também a dependência térmica 

do material através da variação em ciclo da temperatura entre 20°C e 90°C. Como 

mostra a Figura 23 depois do sétimo ciclo existe uma tendência do filme em estabilizar 

o seu comportamento. Os picos de intensidade das duas temperaturas de trabalho 

permanecem aproximadamente constantes após sucessivos ciclos de aquecimento e 

resfriamento. O intervalo de temperatura escolhido abrange a intervalo de 30°C - 70°C, 

e nos permite investigar a resposta térmica do filme em condições de temperatura de 

trabalho com material biológico. 

   

Figura 23. Variação da temperatura do filme compósito de ALG de QDs de CdSe/NAC 

em ciclos (a) e duplicata da variação da temperatura medidas em ciclos(b).  
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Foram utilizados 14 ciclos, cada um representando o aquecimento do material 

de 20°C para 90°C. Na Figura 23a temos os resultados obtidos no primeiro dia de 

experimento, e a Figura 23b exibe os dados encontrados ao repetir as medidas, no dia 

seguinte, com o mesmo fragmento do filme de alginato com CdSe/NAC, estes 

resultados demonstram que após algumas horas o filme recupera suas propriedades 

fluorescentes. De acordo com CHEN et al. (2019) a intensidade de PL diminui 

gradualmente com o aumento do número de ciclos, um comportamento semelhante é 

observado no filme compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC. Além disso, a redução 

da intensidade de PL com o aumento da temperatura pode estar relacionada ao 

aumento de processos não radiativos com o aumento de nível de densidade de defeitos 

na superfície dos QDs (CHEN et al., 2019). 

Como demonstram os estudos da literatura, diversos parâmetros podem afetar 

a propriedades fotoluminescentes dos QDs, entre os fatores físicos, os resultados 

mostraram que a temperatura pode influenciar a intensidade de PL. Alguns 

pesquisadores observaram a formação de clusters em QDs de CdSe em função da 

temperatura, e estes apresentaram mudanças nos espectros e intensidade de PL 

reversível. Desta forma, outra possível explicação para a reversibilidade na intensidade 

de PL do filme de compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC frente à variação de 

temperatura pode ser atribuída ao aprisionamento térmico reversível de elétrons em 

estados de armadilha nas interfaces do QDs e no interior dos clusters (CHANDAN R. et 

al., 2018). 

 Diante dos resultados obtidos e apresentados neste subcapítulo, pode-se 

concluir que as propriedades ópticas verificadas, bem como o comportamento do filme 

compósito de ALG com QDs de CdSe/NAC, frente à incidência de radiação e os estudos 

térmicos, demonstraram o potencial do material para aplicação como sensor fototérmico  

 

 

 



 
97 

6. Subcapítulo – Carbon dots 

6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.2.1 Caracterizações do C-dots 

Absorção no UV-Vis e emissão de fotoluminescência dos C-dots 

As propriedades ópticas dos carbon dots despertam a atenção dos 

pesquisadores, entre elas estão as bandas de absorção na região do UV-Vis e a 

emissão de PL desses nanomateriais.  Sendo assim, os C-dots sintetizados neste 

trabalho, foram caracterizados por absorção UV-Vis e emissão de fotoluminescência 

(PL). As figuras 24a, 24b e 24c, exibem os espectros de absorção dos carbon dots puros 

(CDP), carbon dots preparados na presença de H2O2 (CDH) e carbon dots  preparados 

na presença de ureia (CDU), respectivamente. 
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Figura 24. Espectros de absorção no UV-Vis dos CDP (a), CDH (b) e CDU (c).  
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Os C-dots tendem a apresentar seus máximos de absorção na região do 

ultravioleta, como pode ser visto nas Figuras 24a, 24b e 24c, onde é possível identificar 

bandas de absorção em 242 e 262 nm para o CDP, bandas em 242 e 270 nm para o 

CDH e banda em 276 nm para o CDU. De acordo com WU et al. (2017), as bandas de 

absorção de C-dots em 242 nm  são atribuídas à transição π- π* das ligações de C=C, 

e a banda centrada em 276 nm refere-se a transição n - π* das estruturas aromáticas 

ou heterocíclicos de nitrogênio. Além disso, ao compararmos as bandas de absorção do 

CDP e CDU, é observado um redshift que pode ser atribuído à existência de grupos 

aminos oriundos da dopagem dos C-dots com nitrogênio. (WU et al., 2017; PENG et al., 

2017; CHENG, et al., 2018)  

As figuras 25a, 25b e 25c mostram os espectros de emissão de fluorescência 

dos CDP, CDH e CDU, respectivamente, de acordo com o comprimento de onda de 

excitação.  
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Figura 25. Espectros de emissão de PL dos CDP (a), CDH (b) e CDU (c) dependentes  

do comprimento de onda de excitação.  

Através dos espectros de fotoluminescência é possível notar que o aumento no 

comprimento de onda de excitação causou um redshift, mostrando que os C-dots 

sintetizados apresentam emissão de fotoluminescência dependente da excitação. O 

mecanismo exato de PL dos C-dots não é algo ainda totalmente estabelecido, segundo 

KAUR et al. (2019) e PENG et al. (2017) a fotoluminescência dos C-dots podem estar 

relacionadas ao efeito de confinamento quântico nos C-dots resultante de bandas 

discretas e a um aumento na lacuna entre HOMO e LUMO. Todavia, a emissão de PL 

dependente do comprimento de onda de excitação é um comportamento comum dos C-

dots, e é uma característica que evidencia a formação desse tipo de nanopartículas. 

Este fenômeno ocorre porque as partículas de menores tamanhos são excitadas em 

comprimento de onda menor, e as de tamanho maior são excitadas em comprimento de 

onda maior. Os espectros de emissão dependentes do comprimento de onda de 

excitação dos C-dots demonstram uma possível aplicação em bioimagens 

multicoloridas com a variação do comprimento de onda de excitação (PENG et al., 

2017). 

De acordo com a literatura, a intensidade de PL está relacionada com o número 

de partículas excitadas em determinado comprimento de onda, ou seja, quando excitado 

em 350 nm as amostras apresentaram a maior intensidade de emissão fluorescência, 
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sugerindo que o número máximo de partículas foi excitado. Entretanto, ainda é possível 

observar que mesmo quando excitada em mesmo comprimento de onda, as amostras 

das figuras 25a, 25b e 25c apresentam intensidade distintas. Há hipóteses de que a 

emissão apresentada pelo C-dots tenha sido influenciada pela natureza da sua 

superfície e estados de armadilha (defeitos superficiais), devido a funcionalização na 

superfície ou do efeito da dopagem dos C-dots, com o heteroátomo, a caracterização 

por FTIR pode corroborar essa suposição.  

Os espectros de PL da figura 25 revelaram ainda, que quando excitados em 350 

nm, os CDP, CDH e CDU apresentaram maiores intensidades de emissão de 

fluorescência, com bandas centradas em 437, 434 e 428 nm, as amostras de CDP, CDH 

e CDU exibiram intensidades em torno de 581, 736 e 1820, respectivamente. Ao 

compararmos os espectros de emissão dos CDP e CDH, percebe-se um leve aumento 

na intensidade de PL na amostra de CDH. Como mencionado pela literatura a inserção 

do H2O2 durante a síntese de C-dots pode gerar espécies reativas de oxigênio, como o 

OH-, devido ao caráter altamente instável do H2O2. Possivelmente essas espécies 

reativas sejam responsáveis pela melhora na intensidade de PL observada nos CDH 

(KAUR et al., 2019). 

Vale ressaltar que os espectros de emissão de fotoluminescência que 

apresentaram uma maior intensidade de PL foram as amostras de C-dots dopados com 

nitrogênio, como bastante relatado na literatura, a dopagem com heteroátomo pode 

provocar o aumento na intensidade as propriedades fotoluminescentes dos C-dots. 

Desta forma, ao traçarmos um paralelo entre as intensidades de PL dos CDP e CDU, 

nota-se que a intensidade de emissão da amostra de CDU é três vezes maior do que a 

dos CDP, de acordo com WU et al. (2017), isso pode ser atribuído a redução dos centros 

de recombinação não radiativa na superfície dos CDU. Além disso, os grupos amina (-

C-N-) e amidas (R2 -NCOR) decorrentes da dopagem, pertencem a grupos doadores de 

elétrons, tais grupos e os elétrons π que existem no grupo -C=N podem aumentar a 
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intensidade de fluorescência, portanto, os CDU apresentam elevada intensidade de 

emissão de PL.   

Considerando esses resultados resolvemos dar continuidade aos procedimentos 

de aplicação e caracterização com as técnicas de FTIR, DRX e MET apenas com as 

amostras de CDP e CDU, para fins de comparação.  

 

FTIR dos C-dots 

Os espectros no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) do C-dots 

de alginato de sódio puro, C-dots de alginato de sódio com ureia e filme de alginato de 

sódio puro foram registrados e comparados, os espectros apresentaram bandas de 

absorção referentes aos grupos funcionais álcool, éter e carboxila (Figura 27). 
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Figura 26. Espectros de absorção no FTIR dos CDP (a), CDU (b) e filme de ALG puro 

(c). 
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No espectro de FTIR dos CDP (Figura 26) observa-se uma banda de absorção 

intensa em 3430 cm-1 correspondente a vibração de alongamento das ligações O–H, o 

alargamento desta banda deve-se a formação da ligação de hidrogênio intra e 

intermolecular do alginato de sódio. Na região em torno de 2940 cm-1 aparece uma 

banda discreta característica de vibração de alongamento de C-H alifático (DAEMI e 

BARIKANI, 2012; MORAIS, 2013; RAO, et al., 2013).  Foram observadas ainda, bandas 

intensa e moderada em 1600 e 1411 cm-1 associadas aos estiramentos assimétrico e 

simétrico do íon carboxilato, COO-, respectivamente; essas bandas são características 

de sais de ácido algínico. Além disso, observou-se uma banda de baixa intensidade em 

1302 cm-1 associada ao estiramento da ligação C–O e outra banda em 1025 cm-1 

correspondente ao alongamento das ligações de éter (C–O–C) presentes nos grupos 

manurônico e gulurônico do alginato (MORAIS, 2013; SILVERSTEIN et al., 2005).  

No espectro de absorção de infravermelho dos CDU (Figura 26) foi possível 

observar todas as bandas características do alginato de sódio com algumas diferenças 

nas intensidades, isto nos sugere que tenha ocorrido uma sobreposição de bandas de 

absorção, visto que espectros de FTIR da ureia pura disponíveis na literatura 

demonstram banda larga e intensa entre 3497-3077 cm-1 atribuídas a ligação N–H;  

banda em 1453 cm-1 correspondente ao alongamento da ligação C–N e banda de 

absorção em 1677 cm-1 associada a ligação C=O; logo, estas bandas podem ser 

sobreponíveis às bandas de O–H e COO- do alginato de sódio, respectivamente 

(MANIVANNAN e RAJENDRAN, 2011; SILVERSTEIN et al., 2005).  

É válido ressaltar que o perfil dos espectros de FTIR dos C-dots obtidos a partir 

da síntese hidrotérmica de ALG apresentou características semelhantes ao espectro do 

filme de ALG puro (Figura 26), o que pode ser um indicativo de que após a carbonização, 

os C-dots obtidos, ainda possuem traços da estrutura primária que não foi decomposta. 

Além disso, os resultados de FTIR indicaram a presença de grupos funcionais 

hidrofílicos na superfície do C-dots o que corrobora o caráter de hidrofilicidade do 

material sintetizado. Segundo THONGSAI et al. (2019b) esses grupos funcionais nos C-
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dots podem ser responsáveis pela sua emissão e ainda estabelecer interações fortes 

com moléculas pequenas, tornando-os fortes candidatos para aplicação como sensor 

químico.  

 

Difração de raios-X (DRX) 

Os resultados indicaram que os padrões de difração de raios X descritos na 

figura 27, referentes aos CDP e CDU exibiram picos de difração amplos em torno de 

2θ= 22°, indicando que o espaçamento entre camadas do pico de difração (0 0 2) é de 

0,41 nm. É possível observar ainda um pico em 15° que indica uma baixa cristalinidade 

na amostra de CDU. Segundo a literatura estes picos amplos podem ser atribuídos a 

estruturas carbonáceas, confirmando assim, a baixa cristalinidade dos C-dots 

(ANDRADE et al., 2016; BIAN et al., 2018; DU et al., 2014; LIANG et al., 2013; WANG 

et al., 2015).  
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Figura 27. Padrões de difração de raios X dos CDP e CDU. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão dos CDU 

A figura 28 mostra as imagens de microscopia eletrônica de transmissão dos 

CDU.  
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Figura 28. Micrografias eletrônicas de transmissão dos CDU. 

Como pode ser observado na micrografia da esquerda (Figura 29), as partículas 

apresentaram características morfológicas aproximadamente esféricas, como mostram 

os relatos a literatura (BIN et al., 2019) e tamanhos superiores a 20 nm. As imagens 

exibem ainda aglomerados de nanopartículas, possivelmente resultado do processo de 

secagem da amostra, além disso, devido à baixa resolução das imagens obtidas não foi 

possível determinar o diâmetro médio dessas nanopartículas. De acordo com YUAN et 

al. (2016), os C-dots apresentam tipicamente tamanho inferiores a 10 nm, mas ainda 

segundo esses autores, há relatos de C-dots com tamanho de aproximadamente 60 nm.  

Os resultados de MET indicam ainda uma possível polidispersividade no 

tamanho das nanopartículas, este comportamento foi previsto também através das 

análises dos espectros de emissão de PL em função do comprimento de onda de 

excitação (Figura 25), que sugeriram que esse comportamento é comum aos C-dots, e 

que as nanopartículas de menores tamanhos são excitadas em comprimento de onda 

menor, e as de tamanho maior são excitadas em comprimento de onda maior.   
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6.2.2 Aplicações dos Carbon dots 

C-dots na detecção de íons metálicos 

Como reportado pela literatura, a emissão de fluorescência dos C-dots pode 

servir como um sinal na detecção de analitos, a interação entre o analito e os C-dots 

podem provocar a extinção ou aprimoramento nas propriedades ópticas do material 

(NAZRI et al, 2021). Assim, os C-dots podem ser utilizados na detecção de íons 

metálicos, considerando isso, resolvemos aplicar os C-dots sintetizados na detecção 

dos íons metálicos Ni2+ e Cu2+, como podem ser vistos nas figuras 29 e 30, 

respectivamente. 
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Figura 29. Espectros de emissão de PL dos CDP (a), CDH (b) e CDU (c), na detecção 

de íons Ni2+ (λexc=350 nm). 
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Figura 30. Espectros de emissão de PL dos CDP (a), CDH (b) e CDU (c), na detecção 

de íons Cu2+ (λexc=350 nm). 

 Os espectros de fluorescência das figuras 29 e 30 demonstraram que houve 

declínio na intensidade de fluorescência dos CDP, CDH e CDU, com o aumento na 

concentração dos íons metálicos (até 0,50 mM). Além disso, não houve deslocamento 

nas bandas de emissão dos C-dots com a adição dos íons metálicos. Entre as detecções 

do íon Ni2+ com os C-dots, as amostras de CDU (Figura 29) apresentaram um maior 

quenching de fluorescência, isso pode ser atribuído a capacidade de complexação entre 

o íon e o nitrogênio proveniente da dopagem nessas amostras. De acordo coma 

literatura, os grupos amino na superfície dos C-dots dopados com nitrogênio permitem 

a transferência de elétrons para os íons metálicos, causando a redução na emissão de 

PL dos C-dots (NAZRI et al, 2021). 

Resultados expressivos foram observados nos CDP, CDH e CDU na detecção 

dos íons Cu2+ (Figura 30), o que sugere que os íons Cu2+ apresentam uma maior 
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sensibilidade, em comparação com o íon Ni2+. HU et al. (2014) relatam que o mecanismo 

envolvido neste processo pode ser atribuído à afinidade termodinâmica, particularmente 

pela alta capacidade de quelação dos íons Cu2+ com os grupos N e O na superfície C-

dots e a cinética de ligação rápida entre metal-ligante, deste modo o Cu2+ pode extinguir 

a fluorescência de C-dots via transferência de elétron (carga) ou energia. É possível 

observar que a supressão de PL foi ainda mais expressiva nos sistemas de CDU com o 

íon Cu2+, isso ocorre devido a formação de complexos entre os grupos amino do CDU 

com o Cu2+, provocando essa forte extinção na emissão de PL a partir do processo de 

transferência de elétrons, esse mecanismo requer que uma interação química entre o 

analito e a superfície dos C-dots. Assim, há possibilidade de utilização dos C-dots 

sintetizados serem aplicados como sensor de Cu2+ (HU et al., 2014, GUO et al., 2015; 

NAZRI et al., 2021). 

A fim de verificar se a extinção da PL na presença dos íons metálicos aconteceu 

de modo estático ou dinâmico, foram plotados os gráficos de Stern-Volmer. As figuras 

31 e 32 exibem os gráficos da F0/F em função da concentração dos íons metálicos, em 

que F0 e F representam as intensidades de fluorescência dos sistemas de C-dots na 

ausência e na presença dos analitos, respectivamente. 
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Figura 31. Gráficos Stern-Volmer para os C-dots na presença de íons Ni2+. 

Os gráficos a, b e c da figura 31 mostram que para os sistemas na presença do 

Ni2+, os valores da relação linear não foram satisfatórios, com os seguintes valores de 

r2= 0,7935; 0,8969 e 0,6737, para os sistemas de CDP, CDH e CDU, respectivamente. 

No gráfico da Figura 31c, se desconsiderarmos os dois pontos que aparecem fora curva, 

a relação linear para o sistema de CDU com Ni2+ apresentará um valor de r2= 0,8741.   
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Figura 32. Gráficos Stern-Volmer para os C-dots na presença de íons Cu2+. 

A figura 32 mostra que para os sistemas na presença do Cu2+, os valores da 

relação linear foram melhores quando os valores obtidos no sistema de detecção de 

Ni2+. Os gráficos a, b e c da figura 32, apresentam com os seguintes valores de r2= 

0,9750; 0,9072 e 0,9337, para os sistemas de CDP, CDH e CDU, respectivamente,  

A literatura revela que em geral, os mecanismos de extinção de PL podem 

ocorrer através da extinção dinâmica ou extinção estática. A análise dos gráficos de 

Stern-Volmer da extinção de PL pode sugerir a ocorrência de processos de extinção 

estáticos ou dinâmicos. No mecanismo de extinção dinâmico não há a formação de um 

novo complexo, em contrapartida no processo estático é formado um novo complexo 

(BIAN et al., 2018; MRAD et al., 2020). Assim, podemos sugerir que os processos de 

extinção nos sistemas de C-dots na presença de íons Cu2+, possivelmente ocorre a partir 

de processos estáticos, a partir da interação entre o cátion e as superfícies dos C-dots. 
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C-dots ALG ureia na detecção de compostos orgânicos voláteis      

Os COVs são moléculas inerentes ao organismo humano, e a sua identificação 

permite o entendimento de diversos processos bioquímicos, bem como os níveis desses 

compostos são extremamente relevantes para os diagnósticos de doenças. Sendo 

assim, o desenvolvimento de sensores ópticos, de baixo custo e eficiente para a 

determinação desses compostos podem ser úteis, para o diagnósticos rápidos e não 

invasivos de doenças (CHANG et al., 2018; MALIKA et al., 2016; SAALBERG e WOLFF, 

2016; SAI et al., 2019).   

Sabe-se que entre as diversas aplicações, os C-dots podem servir como sensor 

fluorescente para a detecção COVs. Desta forma, analisamos o comportamento da 

emissão de fluorescência dos CDU em meio aquoso na detecção de COVs apolares 

como o tolueno e hexano (Figuras 33 e 34) e na detecção de COVs polares, a exemplo 

do propanol e propanona (Figuras 35 e 36). 
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Figura 33. Espectros de emissão de PL dos CDU sem e com tolueno, medidos durante 

80 minutos. 
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De acordo com a Figura 33, após o primeiro minuto da adição do tolueno ocorreu 

uma redução na intensidade de emissão de fluorescência de 3,4% em relação ao 

espectro inicial, referente a amostra de C-dots sem tolueno. O comparativo entre a 

intensidade de PL dos C-dots após 80 minutos da adição de tolueno mostrou um 

decréscimo de 34,8% em relação a intensidade de PL dos C-dots sem tolueno. A 

diferença de intensidade entre as amostras no primeiro minuto e 80 minutos após a 

adição do tolueno corresponde a redução de intensidade de 32,5%. Além disso, houve 

desvios gradativos para o vermelho no comprimento de onda das bandas, 

correspondendo a 27 nm entre os comprimentos de onda máximos de emissão dos C-

dots sem tolueno e da amostra após 80 minutos com tolueno.   
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Figura 34. Espectros de emissão de PL dos CDU sem e com hexano, medidos durante 

80 minutos.  

A análise da intensidade de fluorescência dos espectros de emissão dos C-dots 

mostra que ocorreu uma redução de 2,2% na intensidade entre os sistemas após 1 

minuto da adição do hexano e os C-dots sem este COV (Fig. 35). A diferença de 

intensidade entre a amostra após 80 minutos da adição do hexano e a amostra sem 

hexano acarretou em um decréscimo de 34,1% na intensidade de PL. Ao comparar as 
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intensidades entre as amostras após 80 minutos e 1 minuto da adição do hexano foi 

observado uma redução de aproximadamente 32,5%. Os comprimentos de onda 

máximos de emissão sofreram também desvios gradativos para o vermelho quando 

adicionou-se o hexano aos C-dots, desvio de cerca de 26 nm no total.  

Os resultados observados nas figuras 33 e 34 demonstraram comportamentos 

análogos para os espectros de emissão de fluorescência dos C-dots na presença do 

tolueno e do hexano, que são compostos orgânicos voláteis apolares constituídos 

apenas de hidrocarbonetos. Possivelmente tais comportamentos em ambos os sistemas 

estejam relacionados a apolaridade das moléculas de tolueno e hexano (THONGSAI et 

al.,2019a). Segundo THONGSAI et al. (2019a), as propriedades ópticas dos sistemas 

de C-dots mostram uma forte dependência da polaridade do solvente, estes tendem a 

serem mais seletivos na detecção de moléculas polares.  

Os espectros de FTIR apresentados no tópico de caracterização (Figura 26), 

mostraram que os C-dots sintetizados são dotados de grupos funcionais hidrofílicos 

(como: carboxila, hidroxila e amina) que conferem às nanopartículas uma excelente 

solubilidade em água. Considerando isto e a significativa afinidade dos sistemas de C-

dots por moléculas polares relatados pela literatura, resolvemos analisar a influência do 

propanol e propanona (Figuras 35 e 36 , respectivamente), na intensidade de emissão 

de fluorescência nos sistemas de CDU (DAS et al., 2018) (THONGSAI et al.,2019a).  
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Figura 35. Espectros de emissão de PL dos CDU sem e com propanol, medidos durante 

80 minutos. 

Os espectros de emissão dos C-dots com propanol exibidos na figura 35, 

mostram que 1 minuto após a inserção do propanol no sistema a intensidade emissão 

de PL sofre um decréscimo de 2,3% em relação a intensidade de PL inicial, dos C-dots 

sem o propanol. Um paralelo entre a intensidade de PL do primeiro minuto e 80 minutos 

depois a adição do propanol à dispersão aquosa de C-dots mostrou uma redução de 

13,8% na intensidade no decorrer do tempo. Quando o comparativo foi traçado entre o 

sistema sem este COV e após 80 minutos do propanol, houve um decréscimo de 15,8% 

na intensidade de PL após a inserção deste no sistema. Desvios graduais foram 

observados nos comprimentos de onda de emissão máxima no decorrer do tempo, entre 

o sistema sem propanol e o sistema após 80 minutos da adição deste COV, o desvio 

para o vermelho foi equivalente a 28 nm.  

Alguns autores correlacionam a extinção de PL a polaridade das moléculas, 

porém outros fatores devem ser considerados, a exemplo do caráter aceitador e doador 

de elétrons que podem influenciar na extinção da PL. Este fato pode ser constatado ao 

analisarmos a intensidade de emissão de fluorescência de C-dots na presença do 
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propanol e propanona apesar desses serem compostos orgânicos voláteis polares, tais 

COVs apresentam grupos funcionais distintos o que pode justificar os diferentes 

comportamentos observados. Entre as moléculas polares investigadas, o propanol foi a 

que a apresentou menor eficiência na extinção de PL, uma possibilidade que pode 

justificar este comportamento, é o caráter fracamente doador de elétrons desta 

molécula. (DAS et al., 2018). 
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Figura 36. Espectros de emissão de PL dos CDU sem e com propanona, medidos 

durante 80 minutos. 

Os resultados observados nos espectros de emissão dos C-dots com propanona 

(Figura 36) demonstraram que a intensidade de emissão de PL no primeiro minuto após 

a adição desse COV à dispersão aquosa dos C-dots foi 51,8% menor em relação a 

intensidade de fluorescência dos C-dots sem propanona. Ao estabelecermos um 

comparativo entre os C-dots após 80 minutos da adição da propanona e os C-dots sem 

este COV a redução na intensidade foi de 72,0%. A relação entre as intensidades em 1 

minuto e 80 minutos após a adição da propanona ocasionou em uma redução de 

intensidade equivalente a 41,9%. Foi possível observar ainda pequenos desvios 

progressivos nos comprimentos de onda de emissão máxima, entre a banda de emissão 
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da amostra sem o COV e a banda do espectro de emissão após 80 minutos que o COV 

foi adicionado ao sistema, houve um desvio de 43 nm para o vermelho. 

A propanona é uma molécula fortemente doadora de elétrons e mostrou-se mais 

eficiente na extinção de PL, entre as duas moléculas polares analisadas. De acordo com 

DAS et al. (2018), essa extinção na PL causada pela acetona deve-se ao seu caráter 

fortemente doador de elétrons, o que consequentemente pode estabilizar os buracos 

nas superfícies dos C-dots e impedir o processo de recombinação radiativa, o que 

explica essa maior capacidade de detecção para o sistema de C-dots com a propanona. 

Outra hipótese para essa melhor resposta na supressão de fluorescência da acetona no 

sistema de C-dots é a possível ligação de hidrogênio entre os grupos cetona e hidroxila 

na superfície dos C-dots (DOLAI et al., 2017, SAI et al., 2019). O mecanismo exato da 

fotoluminescência de C-dots não está totalmente estabelecido, entretanto, acredita-se 

que os grupos funcionais de superfície dos C-dots funcionem como receptores de 

elétrons e possivelmente provocam a extinção da PL (BHATTACHARYYA et al.,2017). 

DAS et al. (2018) conseguiram resultados expressivos na detecção específica e seletiva 

de acetona em água., esses pesquisadores também obtiveram resultados promissores 

na detecção de compostos cetônicos de sangue e urina em sistema de contendo C-

dots. O sistema desenvolvido por SAI et al. (2019) também mostrou uma detecção 

sensível e seletiva para a acetona em solução de etanol através da fluorescência de C-

dots. 

 Desta forma, considerando os dados da literatura que corroboram os resultados 

obtido no nosso trabalho, sendo esses mais pronunciados no sistema contendo 

propanona, podemos constatar o potencial do sistema de C-dots na determinação 

qualitativa da propanona a partir do quenching de fluorescência. Com a possibilidade de 

abrangência para a detecção de outros compostos orgânicos voláteis com caráter 

semelhante a propanona. 
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Os resultados apresentados neste subcapítulo demonstraram ainda que os C-

dots sintetizados a partir de alginato de sódio via síntese hidrotérmica, possuem 

potencial para aplicação em sistemas de detecção de íons metálicos, bem como, para 

os sistemas de compostos orgânicos, os C-dots apresentaram maior sensibilidade na 

determinação da propanona.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados evidenciaram que os QDs de CdSe sintetizados e passivados com 

N-acetil cisteína estavam dentro do regime de confinamento quântico, isso pode ser 

comprovado através da microscopia eletrônica de transmissão, e da caracterização 

realizada pela espectroscopia na região do UV-Vis. Foi possível ainda identificar a 

morfologia esférica dos nanocristais, o tamanho das partículas dos nanocristais, através 

das imagens obtidas pela análise de microscopia eletrônica de transmissão. Além disso, 

confirmou-se a interação entre os QDs de CdSe e a N-acetil cisteína por meio dos 

resultados obtidos pela espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier. 

Tendo em vista a importância das propriedades ópticas dos quantum dots, foram 

realizados estudos e caracterizações ópticas dos QDs de CdSe/NAC em matriz 

polimérica de alginato e em solução coloidal, como: a espectroscopia de absorção na 

região do UV-Vis e emissão de fluorescência. Através dessas técnicas foi possível 

observar mudanças na coloração dos filmes de alginato, pequenos deslocamentos para 

o vermelho nos espectros de absorção UV-Vis, bem como a extinção nos espectros de 

fluorescência. Os resultados dos estudos térmicos do compósito de ALG com 

CdSe/NAC mostraram uma reversibilidade na intensidade de emissão de PL, além 

disso, o intervalo de temperatura e os fenômenos observados, sugerem uma 

investigação térmica do filme mais aprofundada em condições de temperatura de 

trabalho com material biológico.  

Quanto as caracterizações ópticas (absorção UV-Vis e emissão de PL) dos C-

dots, os resultados demonstraram que a síntese de C-dots à base de alginato de sódio 

através de método hidrotérmico foi exitosa. Foi possível obter espectros de absorção 

UV-Vis com bandas de absorção características de C-dots, e espectros de emissão com 

fotoluminescência dependentes do comprimento de onda de excitação. A partir das 

análises dos espectros de emissão de fluorescência com comprimento de onda fixo em 
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350 nm, foi possível ainda constatar a viabilidade de aplicação dos C-dots na detecção 

de íons metálicos. Sendo o Cu2+ o íon que mostrou maior seletividade, maior afinidade 

de ligação e cinética de quelação mais rápida na superfície dos C-dots, em relação aos 

íons Ni2+. 

Em relação aos resultados de aplicação dos C-dots na detecção de COVs, 

constatou-se que a extinção de fluorescência dos C-dots para os sistemas com analitos 

apolares (tolueno e hexano) apresentaram perfis análogos. Quanto aos sistemas com 

as moléculas polares, os comportamentos de extinção de PL foram bastantes distintos, 

mostrando que apesar dos C-dots terem melhor afinidade com substâncias polares 

devido aos seus grupos funcionais de superfície, a polaridade não é o único fator que 

determina a extinção de PL. Entre as moléculas polares (propanol e propanona) 

analisadas, o sistema de C-dots mostrou maior sensibilidade e eficiência no quenching 

de PL quando na presença da propanona, este comportamento pode ser atrelado ao 

fato dessa molécula ter caráter fortemente doador de elétrons. Os resultados 

demonstraram que os C-dots apresentam potencial para a aplicação na detecção de 

compostos orgânicos voláteis.   
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TRABALHOS FUTUROS 
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8. PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS  

 

• Investigação mais aprofundada do comportamento térmico do compósito de 

CdSe/NAC com ALG a fim de verificar as propriedades ópticas em intervalo de 

temperatura fisiológico. 

• Estudar o potencial de detecção de C-dots com uma gama de COVs, a fim de 

aplicar efetivamente na detecção rápida e não invasivas nos diagnósticos de 

doenças. 

• Realizar estudos microbiológicos com os C-dots para possível aplicação em 

sistemas biológicos.  
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